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O 2º Congresso Internacional de Atividade Física, Nutrição e Saúde proporcionou discussão, 
reflexão e prática acerca das bases teórico-metodológicas dirigidas às intervenções na área de 
Atividade Física, Nutrição e Saúde, apontando novas perspectivas relacionadas ao legado das 
olimpíadas e paralimpíadas realizadas no Brasil no corrente ano.  

 
Além do crescimento econômico das cidades que sediaram as olimpíadas, observa-se 

investimentos em infraestrutura esportiva, com centros de treinamentos que envolvem as áreas 
foco desse congresso poderão auxiliar na qualidade de vida dos atletas brasileiros. Outro legado 
importante é a mudança de hábitos de saúde da população brasileira, podendo causar um impacto 
positivo entre crianças e jovens.  

 
Tais discussões realizadas servirão para subsidiar uma análise crítica sobre a atuação do 

profissional de Educação Física, Nutrição e das áreas envolvidas na saúde humana, no Brasil e no 
Estado de Sergipe.  É inadiável, portanto, que os acadêmicos e os professores de todas as áreas 
do conhecimento, conscientizem-se de que é necessário atualização e capacitação constante. 

 
 

 
Aracaju, setembro de 2016. 
 
 
 
 
 
 

Nara Michelle Moura Soares 
Presidente do Comitê Científico 

 

APRESENTAÇÃO 



 

 
 

Legado Olímpico: uma herança multidisciplinar” 
 
 

      Por que a mídia se preocupou tanto com o legado olímpico, ao longo do ciclo 2012/2016?  É 
fácil entender. Diante dos gastos anunciados e baseado no que aconteceu nos países que 
sediaram anteriormente o maior evento esportivo do planeta, todos querem saber o que acontecerá 
“depois dos Jogos”. 
      Para a imensa maioria, legado se resume às construções, obras, edifícios, estádios, ginásios, 
pistas, linhas de metrô, ônibus, trens, aeroportos, etc., implantados ou reformados, na cidade-sede, 
no caso, o Rio de Janeiro. Nada mais natural, uma vez que aí se concentram os aspectos que mais 
influem no dia a dia da população: mobilidade urbana, parques olímpicos, urbanização, 
saneamento, meio ambiente, escolas.... No entanto, o país, como um todo, acaba se beneficiando 
de um leque bem mais amplo de benefícios, tangíveis e intangíveis.  
       No caso brasileiro, considerando as atividades ligadas diretamente ao campo esportivo, vale a 
pena uma análise mais acurada: 
       - o Comitê Olímpico do Brasil (COB), a partir de 2009, elaborou um plano estratégico e 
estabeleceu uma meta ousada a ser atingida em 2016. Em colaboração estreita com as 
Confederações e com apoio dos Ministérios do Esporte e da Defesa, trabalhou baseado em 
projetos, submetidos a um conselho estratégico, e acompanhados de perto, em sua execução, pela 
Diretoria de Esportes. Essa profissionalização garantiu e garantirá o emprego judicioso de recursos 
e um aperfeiçoamento irreversível e crescente da estrutura esportiva das Confederações;   
       - a partir daquela mesma data, o Instituto Olímpico Brasileiro (IOB), braço de educação do 
COB, qualificou, em sucessivos cursos gratuitos, de indiscutível qualidade, mais de trezentos 
treinadores de alto rendimento e duzentos gestores de alto nível, ligados, em sua grande maioria, 
a Confederações, Federações, Clubes e Forças Armadas. Desse trabalho, esperam-se grandes 
resultados, em futuro próximo; 
       - as equipes multidisciplinares consolidaram sua importância na preparação das equipes do 
Time Brasil. Trabalhando em conjunto, treinadores, pesquisadores, médicos, psicólogos, 
fisioterapeutas, biólogos e nutricionistas, ganharam experiência e bagagem de conhecimentos; 
       - as Forças Armadas, preocupadas em se apresentar com destaque nos Jogos Mundiais 
Militares de 2011, criaram o Programa Atletas de Alto Rendimento. Exército, Marinha e Aeronáutica 
selecionaram atletas por meio de editais públicos e proporcionaram a eles um estágio idêntico aos 
dos sargentos temporários de outras especialidades. Os aprovados passaram a contar com um 
apoio efetivo de hospedagem, alimentação, locais de treino, saúde e outros benefícios. O sucesso 
da iniciativa fica provado pela presença de 145 militares entre os 465 atletas da delegação 
brasileira; 
       - a fantástica cobertura da mídia, durante os jogos, concedeu visibilidade e publicidade inéditas 
às 42 modalidades em disputa. Inúmeros brasileiros, principalmente as crianças, poderão se tornar 
praticantes de algumas modalidades pouco conhecidas por aqui; 
        - para fazer face aos grandes eventos que, desde 2007, se sucederam, no Brasil, (Pan-
americano, Jogos Mundiais Militares, Copa das Confederações, Copa do Mundo e Jogos 
Olímpicos), os três níveis de governo destinaram recursos para construção de instalações 
esportivas, em todo o país. Essas instalações ajudarão muito na busca de talentos e poderão sediar 
competições de nível internacional. As “cerejas do bolo” são, obviamente, os Parques Olímpicos 
da Barra da Tijuca e de Deodoro, no Rio de Janeiro, que devem se transformar em modernos e 
bem estruturados Centros de Treinamento; 
        -  as operações de suporte aos atletas - plano de treinamento, alojamento, uniforme, 
equipamento, alimentação, ciências do esporte. Atualmente, nossas equipes competem em 
igualdade de condições com as dos países mais desenvolvidos do mundo; 
         - finalmente, a contratação de mais de quarenta renomados treinadores estrangeiros para 
dirigir as equipes do Time Brasil possibilitou a assimilação de ensinamentos valiosos por suas 
respectivas equipes técnicas e por nossos atletas. 

EDITORIAL 



         Dentro do amplo conceito de legado olímpico, essas expressivas conquistas merecem ser 
preservadas e aperfeiçoadas. Recursos humanos e manutenção de instalações dependem de 
investimento permanente e gradual. Entretanto, mais do que isso, precisamos, com urgência, não 
só atrair o apoio de empresas privadas ao esporte de alto rendimento, mas, sobretudo, implantar 
uma Política Nacional do Esporte, conduzida pelo Estado Brasileiro, sem cunho partidário, que 
restabeleça a prática regular, curricular e pedagógica da Educação Física. Esse tem sido o 
instrumento das grandes potências olímpicas para proporcionar aos jovens formação corporal, 
higidez funcional e, paralelamente, buscar talentos, capazes de chegar ao pódio.    

 
                                                            Augusto Heleno Pereira 

 Diretor de Comunicação e Educação Corporativa do Comitê Olímpico Brasileiro         
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COMISSÃO CIENTÍFICA 



 

CREDENCIAMENTO 
Local: Terraço da Biblioteca   Data:21.09.2016  Horário: 18:00h 

 

 

SOLENIDADE DE ABERTURA 

Local: Terraço da Biblioteca   Data:21.09.2016     Horário: 19:00h 
Palestra de Abertura: Perspectivas Futuras da Ciência da Nutrição aplicada ao Esporte - Dr. 

Erick  Prado de Oliveira 

 

 

PROGRAMAÇÃO- Educação Física 

 

 

Dia 21.09.2016- Auditório Padre Melo 

 

8:00 às 9:00h: Conferência: Legado Olímpico e o Esporte Brasileiro – Dr. Arnaldo Tenório 

(UFAL) 

9:00 às 10:30h: Mesa Redonda: Olímpíada, Esporte e Ciência –Me. Ayrton Moraes (UNIT), 

Jorge Rollemberg (UNIT), Dr. AfrÂnio de Andrade Bastos (UFS) 

11:00 às 12:00h: Conferência: Psicologia, Esporte Olímpico e Paralímpico – Drª. Maria Regina 

Brandão (USJT) 

8:00 às 22:00h: Atividades Científicas- apresentação de banners e trabalhos orais 

 

 

Dia 21.09.2016- Auditório 2 do Bloco G 

 

8:00 às 9:00h: Conferência: Formação e Legado Olímpico: a experiência IOB – Dr. Augusto 

Heleno (AOB) 

9:00 às 10:30h: Mesa Redonda: Multidisciplinaridade e Legado Olímpico – Drª. Andrea 

Guimarães (UFSJ), Prof. Ailton Oliveira (UFS), Me. José Robson (UNIT) 

11:00 às 12:00h: Mesa Redonda: Core Training e Treinamento Funcional na Terceira Idade – 

Prof. Antônio Gomes de Resende Neto (UFS), Profª. Marta Silva Santos (UFS) 

 

 

Dia 22.09.2016- Auditório Padre Melo 

 

8:00 às 9:00h: Conferência: Programas de Intervenção Comunitária em Atividade Física e Saúde 

– Dr. Roberto Jerônimo dos Santos Silva (UFS) 

9:00 às 10:30h: Mesa Redonda: Novas Contribuições para as Ciências do Esporte –Dr. Marzo 

Edir da Silva Grigoletto (UFS), Madson Rodrigo (UNIT) 

11:00 às 12:00h: Conferência: Factores determinantes del desempeño de los deportistas en 

Chile. El caso de los deportistas de alto rendimiento – Dr. Jorge Flandez (Chile), Dr. Victor 

Jacques (Chile) 

19:00 às 20:00h: Conferência: Perspectivas Futuras das Ciências do Esporte – Dr. José Moncada 

(Costa Rica) 

20:00 às 21:30h: Mesa Redonda: Legado Olímpico para a Educação Física de Sergipe – Prof. 

Gilson Dória (CREF), Me. Silvio Gusmão (UNIT), Carlos Eloy (Prefeitura de Aracaju) 

08:00 às 22:00h: Atividades Científicas- apresentação de banners e trabalhos orais 

 

 

 

PROGRAMAÇÃO 



 

Dia 22.09.2016- Auditório 2 do Bloco G 

 

8:00 às 9:00h: Conferência: Marcas Genéticas Dermatoglíficas e Rendimento Esportivo – Dr. 

Rudy Nodari (UNOESC) 

9:00 às 10:30h: Mesa Redonda: Olímpiada, Ciência e Inovação – Prof. Francisco Miguel Pinto 

(EPB), Prof. Felipe Aidar (UFS) 

11:00 às 12:00h: Mesa Redonda: Novas Evidências do Treinamento Físico – Me. Hugo Nivaldo 

Melo (UFS), Me. Rodrigo Miguel dos Santos (UFS), Luan Morais Azevêdo (UFS) 

19:00 às 20:00h: Conferência: Software da avaliação técnico-tática do futebol – Dr. Robélius de 

Bortoli (UFS) 

20:00 às 21:30h: Mesa Redonda: Biotecnologias e Esporte – Dr. Eduardo Seixas Prado (UFAL), 

Drª. Ingrid Ganda (UNIT). 

 

 

Dia 23.09.2016- Auditório Padre Melo 

 

8:00 às 9:00h: Conferência: Sistema CONFEF/CREF e o Legado Olímpico – Dr. Sérgio Sartori 

9:00 às 10:30h: Palestra: Abordagem Sistêmica aplicada no Ensino e Treinamento dos Esportes 

Coletivos: moda ou necessidade – Dr. Marcos Antônio Mattos dos Reis 

20:00 às 21:30h: Mesa Redonda: Formação de recursos humanos para o Esporte de Rendimento  

– Dr. Antônio Carlos Gomes (ABT), Me. Ivaldo Brandão Vieira (CPB), Jorge Rollemberg 

(UNIT) 

08:00 às 22:00h: Atividades Científicas- apresentação de banners e trabalhos orais 

 

 

Dia 23.09.2016- Auditório 2 do Bloco G 

 

8:00 às 9:00h: Conferência: Gestión Deportiva FIFA-CIES – Dr. Yamileth Chacón (UCR) 

9:00 às 10:30h: Mesa Redonda: Olímpiada, Psicologia e Psiquiatria Esportiva.– Drª. Camila 

Vorkapic. (UNIT), Dr. Marcelo Mingon (UNIRIO), Dr.  Alvaci Resende . (UNIT) 

19:00 às 20:00h: Conferência: A EsEFEx e o Esporte Nacional – Dr. Luiz Fernando Medeiros 

Nóbrega  (EsEFEx) 

20:00 às 21:30h: Mesa Redonda: Esporte Militar: Celeiro de Atletas Olímpicos? – Me. Rafaella 

Bauerfeldt Lopes (MB), Me. Josué Moraes (Rio 2016), Me. Marcelo Aquino (UNIT) 

 

 

Dia 22.09.2014 – MINICURSOS 

 

Curso 1 – Step e Jump: ritmo e contagem do “oito” para a aula de ginástica aeróbica- Ministrante: 

Esp. Simone Araújo da Silva 

Curso 2- Abordagem cognitivista e ecológica no ensino do futebol – Ministrante: Me. Marcos 

Antônio Mattos 

Curso 3 – Treinamento a longo prazo e sua relação com o processo de formação do atleta de alto 

redimento – Ministrante: Esp. Arnaldo Tenório da Cunha Júnior 

 

 

23.09.2016 – MINICURSOS 

 

Curso 3 – Treinamento a longo prazo e sua relação com o processo de formação do atleta de alto 

redimento – Ministrante: Esp. Arnaldo Tenório da Cunha Júnior 

Curso 4 – Hidrocinesioterapia- Ministrante: Esp. Lenita Ferreira Caetano 



 

Curso 5 – Ritmo e contagem do “oito” para aulas neuromusculares: localizada, alongamento e 

flexibilidade – Ministrante: Esp. Simone Araújo Silva 

Curso 6 - ARDM – Reeducação Dinâmica Muscular: análise e exercícios corretivos – 

Ministrante: Dr. Francisco Miguel 

 

 

24.09.2016 – MINICURSOS 

 

Curso 7 -  Aspectos Táticos Do Futsal: Teoria e Prática – Ministrante: Esp. Graciele(Unit) 

Curso 8 - Dermatoglifia na Prescrição de Exercícios e na Orientação de Talentos – Ministrante: 

Dr. Rudy Nodari 

Curso 9 - Treinamento Funcional e Core Training – Ministrante: Me. Eduardo Teles 

Curso 10 - Exercício Físico para a melhora da autonomia e qualidade de vida de idosos – 

Ministrante: Me. Andrea Carmem 

Curso 11 - Pilates para Gestantes – Ministrante: Esp. Jeison 

Curso 12 - Esporte Paralímpico – Ministrante: Esp. Ivaldo Brandão (CPB) 

Curso 13 - Psiquiatria Esportiva– Ministrante: Dr. Marcelo Mingon (UNRIO) 

Curso 14 - Jogos Corporativos – Ministrante: Me. Maria de Fátima Mendonça da Silva 

Curso 15 - Estratégias Motivacionais em Fitness – Ministrante: Dr. Camila V. 

Curso 16 - Preparação Física para o Basquete – Ministrante: Rafaella Bauerfeld (MB) 

Curso 17 - Preparação Física para o Judô – Ministrante: Josué Moraes, Ph.D. (Rio 2016) 

Curso 18 - Treinamento de Força para Hipertensos – Ministrante: Rodrigo Miguel dos Santos 

Curso 19 - Mat Pilates – Ministrante: Jeison 

Curso 20 - Iniciação A Ginástica Artística – Ministrante: Danillo Reis dos Santos 

Curso 21 - Personal Training– Ministrante: Madson Rodrigo 

Curso 22 - Análise de jogo aplicada ao futebol profissional – Ministrante: Me. Marcos Antônio 

Mattos dos Reis 

 

 

 

PROGRAMAÇÃO- Fisioterapia 

 

Dia 22.09.2016- Auditório B- Bloco G 

 

8:00 às 9:00h: Conferência: Impacto da Sarcopenia na funcionalidade dos idosos- Tássia 

Virginia de Carvalho Oliveira (Se) . 

9:00 às 10:00h: Conferência: Tratamento e prevenção de entorses de  tornozelo- Aline Carla 

Araújo Carvalho 

11:00 às 12:00h: Conferência: Agachamento: Mitos e verdades – 

Hugo Gustavo Franco Sant'ana 

14:00 às 15:30hs: Mesa Redonda: Experiência internacional em fisioterapia esportiva Hugo 

Gustavo Franco Sant'ana (Al), 

Arivan Oliveira Gomes Junior (Ba), 

Caroline Dias Lebre Dantas (Se) 

15:30 às 16:30hs – Conferência: Crioterapia com compressão computadoriza- 

Felipe Willian Maia 

16:30 às 17:30hs- Conferência- Reabilitação Aquática- 

Lenita Ferreira Caetano 

17:30 às 18:30hs- Conferência- Prevenção de lesões no esporte- 

Arivan Oliveira Gomes Junior (Ba) 

18:30 às 20:00hs- Mesa Redonda- Fisioterapia esportiva em Sergipe 



 

Emmanoel Aragão Sampáio (Se) 

Felipe Lima De Cerqueira 

8:00 às 22:00h: Atividades Científicas- apresentação de banners e trabalhos orais 

 

 

Dia 23.09.2016- Auditório B do Bloco G 

 

8:00 às 9:00h: Conferência:  O uso da CIF na construção de indicadores de tratamento – Jader 

Pereira De Farias Neto (Se) 

9:00 às 10:00h: Conferência: Pilates Nas Lesões Esportivas 

Gleiviane Matos Do Nascimento 

10:00 às 11:00h: Conferência Evidências para o tratamento da dor patelofemoral- Gabriel 

Peixoto Leão Almeida 

11:00 às 12:30hs -  Mesa Redonda- Atualidades em reabilitação do LCA em atletas- Paulo 

Márcio Pereira Oliveira (Se) E Protasio Vasconcelos 

15:00 às 16:00hs- Conferência- Lesão em corredores- GUILHERME DE ANDRADE LYRA 

BARBOSA (AL) 

16:00hs às 17:00hs  - Conferência- Fatores preditores para alta após reconstrução do LCA- 

Gabriel Peixoto Leão Almeida 

17:00 às 18:00hs- Conferência- A complexidade das lesões musculares em jogadores de futebol- 

Guilherme de Andrade Lyra. 

18:00 às 19:00hs- Conferência - Discinese do abro no atleta arremessador- Marcos Tadeu 

Grzelczak 

 

PROGRAMAÇÃO- Nutrição 

 

Dia 21.09.2016- 

 

 

08h as 12h - Minicurso 12 –  Educação Nutricional e Qualidade de Vida 

Palestrante:  Thays Ataide e Silva Ph.D (UFPE) 

Local: Auditório Bloco C 

 

08 as 12h - Minicurso 13 – Obesidade e Plantas Medicinais: Uso popular x Evidências 

científicas. 

Palestrante: Luana Mendonça Cercato (UNIT) 

Local: Auditório Padre Arnóbio 

 

19 as 19:30 Cerimônia de Abertura – Teatro Tiradentes – Campus Centro 

19:30 as 20:30 Conferência Magna -  Perspectivas Futuras da Ciência da Nutrição aplicada ao 

Esporte - Erick Prado de Oliveira PhD 

21:30 as 22h Apresentação Cultural – teatro tiradentes – Campus Farolândia 

 

Dia 22.09.2016- Auditório Padre Arnóbio 

 

08 as 09hs - Conferência: Esportes coletivos: Como a intervenção do nutricionista pode fazer 

diferença no rendimento da equipe 

Palestrante: Mirtes Stancanelli 

Local: Auditório Padre Arnóbio – Bloco D 

 



 

09h as 10:30 Mesa Redonda: Novas Contribuições para as Mudanças do Comportamento 

Alimentar 

Palestrantes: Paradesporto – Talita Kizzy MSc (UNIT) 

Golbol –  Mirtes Stancanelli, Ph.D.(UNICAMP) 

Criança e adolescente - Márcia F. Cândido de Souza Msc. (UFS) 

Local: Auditório Padre Arnóbio – Bloco D 

 

11hs as 12hs Conferência:    Pesquisas Científicas e Obesidade: Estudos ex vivo e in vivo 

Palestrante: Luana Mendonça Cercato (UNIT) 

Local: Auditório Padre Arnóbio – Bloco D 

Dia 22.09.2016- Auditório Bloco C 

 

08 as 09hs - Conferência: Alimentos x Suplementos: uma análise da real contribuição no 

desempenho esportivo 

Palestrante: Raquel Simões Mendes Netto, Ph.D. (UFS) 

Local: Auditório Bloco C 

 

09hs as 10:30hs - Mesa Redonda: Aspectos Nutricionais do desempenho esportivo 

Palestrantes:  Lutas - Marcus Vinicius MSc (UNIT) 

Ginástica - Renata Rebello Mendes, Ph.D.(UFS) 

Corridas – Washington Paixão, (UFS) 

Local: Auditório Bloco C 

 

11hs as 12hs Conferência:  Efeitos da suplementação de B-alanina sobre a performance 

esportiva 

Palestrante: Renata Rebello Mendes, Ph.D.(UFS) 

Local: Auditório Bloco C 

 

14hs as 18hs -Minicurso Gastronômico 14:  Alimentação Natural 

Palestrante:  Nut. Suellen Dalbosco 

Local: Espaço Gourmet 

 

Simpósio de Pesquisa do NUPANH/UNIT HORÁRIO 

Mesa Redonda – Cenário Atual da Pesquisa em alimentos no ITP 

Programa Saúde e Ambiente – Rubens Riscala,Ph.D (UNIT) 

Pesquisa: Peixes  - Tatiana Palmeira MSc (UNIT) 

Pesquisa: Beterraba – Heriberto Anjos MSc (UNIT) 

Local: Auditório Padre Arnóbio – Bloco D 

 

19 as 21hs Mesa Redonda: Desenvolvimento da pesquisa e ensino em Nutrição Esportiva 

Palestrante: Raquel Simões Mendes Netto, Ph.D. (UFS) 

Thays Ataide e Silva, Ph.D (UFPE) 

Erick Prado de Oliveira, Ph.D. (UFU) 

Local: Auditório Bloco C 

 

19hs as 20hs - Conferência: Novas Diretrizes da Nutrição Clínica para as Doenças Crônicas 

Vasculares 

Palestrante: Sandra Meire Vasconcelos, Ph.D. (UFAL) 

Local: Auditório Padre Arnóbio – Bloco D 

 

20 as 22hs - Mesa Redonda: Novas Diretrizes das  Doenças Crônicas Não Transmissíveis 



 

Moderadora -  Sandra Meire Vasconcelos, Ph.D. (UFAL) 

Palestrante: Diabetes – Nut. Mayra Maynard (UNIT) 

Obesidade - Cecilia Vasques (HUSE) 

Câncer – Marcela Nascimento 

Local: Auditório Padre Arnóbio – Bloco D 

 

Dia 23.09.2016 

 

08hs às 12hs - Minicurso 15: Nutrição na era pós-genoma 

Ana Mara de Oliveira e Silva (Ph.D – UFS) 

Liliane Viana Pires (Ph.D – UFS) 

Local:  Auditório  Bloco C 

 

08hs às 12hs Minicurso 16:  Recomendações nutricionais e de suplementação para hipertrofia 

muscular para o jovem e o idoso 

Palestrante: Erick Prado de Oliveira, Ph.D. (UFU) 

Local: Local: Auditório Padre Arnóbio – Bloco D 

 

08 às 12hs Minicurso 17:  Estratégias Dietéticas na perda de peso entre participantes de 

exercícios e atletas 

Palestrante: Raquel Simões Mendes Netto, Ph.D. (UFS) 

Local: Sala de Aula 

 

08 às 12hs - Minicurso 18: Nutrição e atividade Física na Infância e Adolescência 

Palestrante: Márcia  Ferreira Cândido, MSc (UFS) 

Local: Sala de Aula 

 

14 às 18hs - Minicurso Gastronômico 19:  Alimentação e Gastronomia esportiva 

Palestrante: Marcela Mori (UNIT) 

Local: Espaço Gourmet 

19hs as 22hs - Minicurso 20:  Avaliação Nutricional  no Esporte 

Palestrante: Mariana Sousa (UNIT) 

Local: Auditório Bloco C 

 

19hs as 22hs - Minicurso 21: Elaboração de Dietas para corrida de rua, crossfit, triatlo, 

musculação 

Palestrante: Marcus Vinicius do Nascimento MSc (UNIT) 

Local:  Auditório Padre Arnóbio – Bloco D 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

  
 



 

  
 

 
IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR NA EDUCAÇÃO IMFANTIL 
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*Universidade Tiradentes, Aracaju, Sergipe, Brasil.  
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Palavras-chave: Educação Física. Anos iniciais. Criança. 
 

INTRODUÇÃO: A partir de brincadeira e jogos podemos aprimorar as capacidades físicas básicas 
como saltar, correr, arremessar, pular, subir e com essas atividades as crianças estimulam a 
imaginação e aprende a respeitar as regras, o professor deve entender cada estagio de 
desenvolvimento, para estimular corretamente cada etapa. A lei 9394/96, no artigo 26, 3º paragrafo 
garante que deve ser ensinado educação física nas escolas, inclusive para crianças abaixo 
de seis anos. Apesar de bastante discutido, a educação física na educação infantil é 
respaldada por lei, tentando garantir da melhor forma possível o desenvolvimento das 
crianças. OBJETIVOS: Identificar o desenvolvimento da educação física escolar na educação 
infantil. METODOLOGIA: A partir da escolha das palavras-chave, identificadas no DeCS foi 
realizada uma pesquisa através do acervo bibliográfico da UNIT e pelo google acadêmico. 
RESULTADOS.  A educação infantil compreende a idade de zero a cinco anos sendo que de zero 
a três anos o atendimento é ofertado em creches e de quatro a cinco anos em pré-escolas. A 
educação infantil como primeira etapa da educação básica, tem por finalidade o desenvolvimento 
integral da criança em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a 
ação da família e da comunidade. A Educação Física tem um papel fundamental na Educação 
Infantil, pois possibilita diversidades de experiências e situações por meio de vivências. É a partir 
destas experiências que as crianças começam a usar mais facilmente a linguagem corporal, 
ajudando-a no seu desenvolvimento para a descoberta de capacidades intelectuais, cognitivas e 
afetivas. A Educação Física assume um papel extremamente significativo na Educação Infantil, pois 
é através do brincar que a criança explora seu corpo e interage com outras crianças. A Educação 
Física, segundo ROLIN (2004) ao surgir na Educação Infantil, teve como função instrumentalizar o 
aspecto psicomotor das crianças através de atividades que envolvam a área motora, o que, 
supostamente, possibilitaria um maior sucesso na alfabetização, dando suporte a aprendizagem de 
cunho cognitivo. CONCLUSÃO: As crianças de zero aos seis anos precisam ter acesso à atividade 
física pois é através dessas atividades que as crianças começam a ter experiências que levaram 
por toda sua vida.  Sendo assim o professor de Educação Física deve lutar por esse espaço de 
trabalho e desenvolver ações que justifiquem a importância de sua atuação na Educação Infantil. 
 
REFERÊNCIAS  
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2001. 
KUNZ, E. Didática da educação física, 2ª ed. Ijuí: Unijuí, 2001.  
NEIRA, M.G. Educação física: desenvolvendo competências. São Paulo: Phorte, 2003.  
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OLIMPÍADAS DA ERA MODERNA: UM BREVE OLHAR SOBRE AS MUDANÇAS OCORRIDAS 
ATÉ OS DIAS ATUAIS 
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Palavras-chave: Mudanças. Mulheres. Jogos Olímpicos. 
 

INTRODUÇÃO: As Olimpíadas da Era Moderna sofreram muitas mudanças em todos os âmbitos 
com o passar dos anos desde 1986, quando ocorreram os primeiros Jogos Olímpicos. Mas como 
essas mudanças são em grande número iremos destacar neste trabalho as relacionadas a uma 
modalidade em especial. OBJETIVOS: Reunir dados sobre os fatos que desenvolveram os Jogos 
Olímpicos da Era Moderna até a Era Contemporânea; analisar os principais fatos que 
desencadearam nas mudanças; e discutir sobre as informações pesquisadas de trabalhos já 
existentes. METODOLOGIA: Foi utilizada para a realização desta pesquisa bibliográfica uma 
pesquisa de artigos pelas respectivas palavras chave, foram lidos e analisados cinco trabalhos 
científicos que constam na bibliografia, e livros publicados sobre o tema em questão e a partir desta, 
utilizar uma abordagem qualitativa e explicativa para explanar os conteúdos encontrados. 
RESULTADOS: Foram muitas as variáveis que levaram o esporte moderno a se modificar, como 
por exemplo, o lugar e a condição histórica. Neste período Pierre de Coubertin tomou uma decisão 
de transformar os Jogos Olímpicos da Antiguidade em um acontecimento internacional, foi daí que 
em 1896 esta ideia se concretizou, com a participação de 245 atletas, todos do sexo masculino de 
14 países do mundo ocidental. O idealizador seguiu a tradição dos Jogos da Antiguidade, onde 
mulheres não estavam participando como atletas. Nesta ideia inicial, os Jogos Olímpicos seriam 
realizados em período quadrienal, com os participantes integrados a representações nacionais, 
estes divididos em Jogos de Verão e Jogos de inverno, com diferença de dois anos de um para o 
outro. Para os gregos os Jogos Olímpicos eram uma forma de paz entre os diversos conflitos que 
enfrentavam em seus momentos de guerra. Sendo assim, de acordo com RUBIO, 2010 estes Jogos 
passaram por quatro grandes momentos/ fases, são elas: Fase de estabelecimento, de 1896 a 
1912; Fase de afirmação, de 1920 a 1936; Fase de conflito, de 1948 a 1984; e pela Fase 
profissional, de 1988 até os dias atuais. Estes momentos pelos quais as Olimpíadas passaram 
serviram como transição para os dias atuais, tornando o esporte algo mais profissional e 
espetacularizado. Ao destacar a participação das mulheres como atletas apenas em modalidades 
sem contato físico nestes Jogos como uma das principais mudanças, esta ocorrida ainda na fase 
de estabelecimento, isto devido a uma mulher, Stamati Revithi, que fora proibida de correr dentro 
do estádio em 1986, mas participou do lado de fora e concluiu a prova duas hora s a menos que o 
ganhador na mesma prova que os homens estavam competindo dentro do estádio. CONCLUSÃO: 
Assim podemos concluir de acordo com os artigos pesquisados, que não somente o esporte, mas 
as Olimpíadas passaram por diversas fases que levaram ao aprimoramento e inclusão das 
mulheres como atletas participantes, além de diversos outros acontecimentos como o surgimento 
de novas tecnologias que fizeram com que as regras se adaptassem também os meios de 
comunicação e vice-versa. 
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EFEITOS DO EXERCÍCIO FÍSICO EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
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INTRODUÇÃO:  O exercício físico é uma atividade que deve ser realizada de forma planejada, 
repetitiva e recomendada por um profissional em Educação Física. Pretendendo desenvolver 
habilidades motoras e o condicionamento físico. OBJETIVOS: Observar os efeitos do exercício 
físico em crianças e adolescentes em relação ao crescimento e desenvolvimento. METODOLOGIA: 
O levantamento do material bibliográfico foi realizado pela internet através das bases de dados 
Scielo, Google Acadêmico e da Biblioteca Virtual em Saúde, empregando as seguintes palavras-
chave: “Exercício Físico”, “Desenvolvimento Infantil” e “Desenvolvimento do Adolescente”, onde 
foram achados 21 artigos e após a leitura de cada texto foi observado onde restaram apenas 5 
artigos para desenvolver este estudo. RESULTADOS: Observou-se no estudo de Karam (1997 
apud KANNUS et al, 1995) que atletas do sexo feminino que praticavam tênis e squash obtiveram 
um aumento na massa mineral óssea. Já Ferreira (2015 apud Vicente Rodríguez, 2006), realizou 
um teste com dois grupos de crianças, um grupo praticante de atividades físicas e outro não, ele 
observou que o grupo das crianças que praticavam atividade física eleva em torno de 10% a 20% 
a sua densidade mineral óssea comparado ao grupo não praticante. A realização de atividade física 
é recomendada, pois ajuda a potencializar o pico de massa óssea. Sendo assim, o aumento da 
massa magra é o fator mais importante para a acumulação de massa mineral óssea durante o 
crescimento. Segundo Ferreira (2015 apud ALVES e LIMA, 2008), o tipo de esporte que vai ser 
praticado não tem interferência no crescimento, simultaneamente deve-se respeitar a ingestão de 
calorias necessárias, exercícios moderados e carga adequada. Karam (1997 apud MALINA et al, 
1994) esclarece que a atividade física, desde que seja praticada moderadamente e o treinamento 
para esportes não interfira na estatura final do indivíduo. Alguns esportes sofrem preconceito pois 
muitos acreditam que alguns deles venham a ajudar ou prejudicar a criança em relação ao seu 
desenvolvimento. No caso da ginástica, muitas pessoas acham que ela atrapalha o 
desenvolvimento da criança, já quando se fala em basquete, natação, as pessoas acreditam que a 
criança vai crescer ao praticá-los. Na realidade, ginástica tem seus atletas com baixa estatura 
devido ao fato de a modalidade exigir pessoas com esses padrões corporais; o mesmo vale para o 
basquete, vemos atletas altos porque eles já foram analisados e escolhidos para se enquadrar na 
modalidade. Para Silva (2004 apud GEORGOPOULOS et al, 1999) o exercício físico, dependendo 
de sua intensidade e praticado moderadamente, ao invés de prejudicar, pode ajudar no crescimento 
da criança e do adolescente. Karam (1997 apud MAFFULLI e BAXTER, 1995) alerta que deve-se 
tomar bastante cuidado com elas para não prejudicar a criança e o adolescente. CONCLUSÃO: 
Diante dos resultados apresentados, a atividade física moderada vai afetar o crescimento da 
criança, sendo esse determinado pela genética e não pelo esporte que a criança venha a praticar. 
É importante que se tenham muito cuidado com a prevenção de lesões, que podem resultar em 
sequelas graves, em especial as que afetam as zonas das cartilagens articulares e de crescimento. 
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INTRODUÇÃO: Neste documento reúnem-se fatores em que notamos a importância da prática 
regular do exercício e atividade física na vida do idoso. Já que envelhecer é um processo que há 
degeneração das funções e estruturas orgânicas. OBJETIVOS: mostrar aspectos convincentes 
para que tal prática venha a fazer parte do dia a dia de todas as pessoas exclusivamente a classe 
idosa, melhorando assim seu desempenho e força muscular. O exercício físico regular vem a 
preservar a autonomia funcional e prevenir doenças crônico-degenerativas, e desenvolvimento da 
força muscular. METODOLOGIA: A princípio foi utilizado o site Decs.bvs.br, com o intuito de 
pesquisar as palavras chaves, as quais foram: “idoso”, “Educação Física e Treinamento” e “Força 
Muscular”. A o digitá-las no Google Acadêmico, contamos com 46 resultados em 0,09s, dentre 
esses selecionamos apenas 5, os quais usamos para elaboração do presente trabalho. Contudo, 
após tais pesquisas, passamos a analisar o assunto detalhadamente, onde obtivemos assim os 
resultados. RESULTADOS: Segundo Brehm (1997) apud Gonçalves, Duarte, Santos (2001) os 
objetivos do idosos a partir da realização de atividades físicas referem-se a saúde, estética e 
integração social. Entretanto maioria dos autores coloca esse assunto mais voltado para a saúde. 
Capbell (1994) apud Mazzeo et al. (1998) O treinamento de força é um fator importante, pois é um 
importante coadjuvante para as intervenções de redução de peso no idoso. Dessa forma Brooks 
(2008) apud Lopes et al. (2015) afirma que o repouso é tudo que as pessoas idosas não precisam. 
CONCLUSÃO: O exercício físico regular, a atividade física e o treinamento de força estão 
interligados e são fatores indispensáveis na vida das pessoas idosas, pois além de estimular a 
produção e principalmente na mente e também contribuem para um estilo de vida independente e 
saudável. 
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INTRODUÇÃO: A natação é um dos esportes mais completos e proporciona uma variedade de 
benefícios tanto para indivíduos em geral como para os portadores de algum tipo de deficiência 
física, Cardoso (2011) cita que o esporte proporciona o desenvolvimento da sensibilidade e da 
percepção corporal do indivíduo, permitindo à pessoa se conhecer primeiro, tendo noção do seu 
próprio corpo, seus limites, suas possibilidades. A prática de atividade física é muito antiga, desde 
a Grécia, mas a inclusão de pessoas com necessidades especiais só surgiu no século XIX com o 
fim da 1ª Guerra Mundial. A prática de exercícios físicos (esportes) para os deficientes físicos 
representa uma ampliação de interação social, o que leva qualquer deficiente a superar a si próprio 
e a melhorar a sua autoestima por meio de trocas e de experiências. OBJETIVO: O presente 
trabalho tem como objetivo verificar as perspectivas e adaptações ao esporte natação para inclusão 
de deficientes físicos na perspectiva da corporeidade. METODOLOGIA: Estudo com base em 
revisão bibliográfica a partir de artigos científicos disponíveis na mídia digital. RESULTADOS: 
Segundo o autor Souza (2009) a natação para deficientes tem fim terapêutico, recreativo ou 
competitivo, proporcionando benefícios físicos e fisiológicos, psicossociais, coordenação, 
resistência, flexibilidade, reeducar a musculatura, equilíbrio, autoestima e autoimagem. Entretanto 
a autora Zuchetto (2003) afirma que a metodologia do ensino da natação para essa população é a 
mesma que o ensino tradicional: adaptação ao meio líquido, ensino dos nados, aperfeiçoamento e 
treinamento, com passagem por níveis de complexidade ascendentes. CONCLUSÃO: Através do 
esporte os deficientes têm uma grande fonte de saúde, onde eles podem demonstrar suas forças 
e assim quebrar algum tipo de preconceitos, os esportes visam sempre à melhora da pessoa que 
por algum motivo venha a sofrer algum tipo de deficiência ou até mesmo quando a pessoa busca 
apenas uma melhora na sua vida. A partir do momento em que o portador de necessidades 
especiais descobre suas potencialidades, apesar das suas limitações, descobrindo sua capacidade 
de se movimentar na água, sem auxílio, inicia seu prazer em desfrutar a água, isto aumenta a sua 
autoestima, sua autoconfiança e consequentemente sua independência. 
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INTRODUÇÃO: Crescer é um processo comum na vida de qualquer ser humano, desde o ventre 
da mãe até a morte. Segundo Aquino (2011) o crescimento é considerado um dos melhores 
indicadores de saúde nas crianças, em decorrência dos dois estirões de crescimento ao longo da 
vida. Lourenço e Queiróz (2010) salientam três fases importantes no Crescimento humano: fase da 
lactência, infância propriamente dita e puberdade. O acompanhamento do crescimento físico é 
comumente realizado por meio da antropométria seja na infância ou na adolescência é por meio 
dela que os profissionais da saúde acompanham as alterações corporais ao longo da vida. 
OBJETIVO: Comparar o crescimento de estudantes com faixa etária de 10 a 12 anos residente em 
áreas urbanas e rurais. METODOLOGIA: A metodologia utilizada neste projeto apresentou uma 
pesquisa de campo de cunho quantitativo que se deu com alunos de quatro escolas municipais 
pertencentes ao Município de Palmeira dos Índios – Alagoas sendo duas localizadas na zona rural 
e duas localizadas na zona urbana. A faixa etária dos avaliados foi de 10 a 12 anos. Foram 
avaliados 110 alunos 50 residentes na zona rural e 60 residentes na zona urbana. O dado 
antropométrico colhido foi à estatura dos pré-adolescentes. As avaliações foram realizadas na 
própria escola respeitando o manual do Projeto Esporte Brasil PROESP-BR (2012). Para obtenção 
dos resultados o número de avaliados foi subdividido por idade e sexo e em seguida realizado o 
cálculo da média e variação da média em relação ao sexo dividido por zona. RESULTADOS: A 
média de estatura dos pré-adolescentes assim denominados pela Organização Mundial da Saúde 
(2002) encontram se bastante distintas. As diferenças maiores encontram-se aos 10 anos. Os 
avaliados do sexo masculino da zona rural aos 10 anos apresentam uma variação em relação ao 
sexo feminino de 2,7 que vai sendo reduzida nas outras idades chegando a 2,5 aos 11 anos e 0,5 
aos 12. Na zona urbana não é diferente, a variação aos 10 anos também é mais elevada chegando 
a 1,9 aos 11anos a variação é de 0,7e tem um leve aumento aos 12 anos de 0,8. É possível 
observar a elevada estatura feminina comparada a masculina em ambas as zonas, essa diferença 
é salientada por Malina et al (1998) a qual se dá em decorrência do estirão precoce nas meninas. 
A tabela apresenta a média da estatura e variação entre elas. 

 
Tabela 1 
Médias de Estatura (cm) 
 Zona Rural  Zona Urbana  
Idade Masculino Feminino Variância Masculino Feminino Variância 
10 137,3 140,6 2,7 141,7 144,5 1,9 
11 141,3 144,5 2,5 143,4 145,1 0,7 
12 149,3 150,8 0,5 150,3 152,1 0,8 

 
 



 

  
 

 
CONCLUSÃO: Frente ao exposto, ao comparar o crescimento dos estudantes com faixa etária de 
10 a 12 anos residentes em áreas urbanas e rurais foi possível constatar que há uma diferença 
relevante existente entre eles. A amostra apresentou que os residentes na zona urbana encontram-
se mais altos fatores esses que de acordo com a literatura apresentada pode estar relacionado a 
fatores socioeconômicos e a alimentação.  
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INTRODUÇÃO: Crescer é um processo comum na vida de qualquer ser humano, desde o ventre 
da mãe e ao longo da vida o crescimento é sinônimo evidente de saúde. Segundo Aquino (2011) 
“o crescimento físico é considerado um dos melhores indicadores de saúde nas crianças”. O 
acompanhamento do crescimento é comumente realizado por meio da antropométria seja na 
infância ou na adolescência é por meio dela que os profissionais da saúde acompanham as 
alterações corporais ao longo da vida.  OBJETIVO: Avaliar o crescimento físico dos estudantes de 
uma escola da rede estadual de Pernambuco. METODOLOGIA: Inicialmente foram entregues 
Termos de Consentimento Livre e Esclarecido. A população avaliada foi constituída por 123 
estudantes com faixa etária de 15 a 17 anos matriculados regularmente na Escola Estadual Frei 
Caetano de Messina localizada na cidade de Bom Conselho – Pernambuco. A seleção da amostra 
não foi probabilística. Os dados antropométricos colhidos foram estatura e peso corporal 
determinados por meio de uma balança digital graduada de 0 a 180 kg e uma fita métrica 
inextensível escalonada em centímetros e milímetros e posteriormente foi calculado o Índice de 
Massa Corpórea (IMC). Para a tabulação dos dados utilizou-se estatística descritiva: média e 
desvio padrão para cada sexo e idade. A média das variáveis estatura e IMC foram comparadas 
as curvas referenciais da OMS (2008) e a variável de peso comparada ao referencial do CDC (2002). 
Em todas as análises adotou-se um nível de significância de 5%. RESULTADOS: Os resultados 
para estatura apresentam um aumento nas médias para o sexo masculino em relação ao feminino 
e esse fato pode ser explicado por Malina et al (1988) caracterizado pelo fim do estirão de 
crescimento. Os valores para o peso corporal apresentam aos 15 anos em ambos os sexos 
números estáveis, entretanto aos 16 e 17 anos o sexo masculino apresenta-se mais pesado em 
média 8,23 quilos em relação às mulheres. O IMC dos adolescentes avaliados aos 15 e 17 anos 
apresentam resultados de normalidade, entretanto o sexo masculino aos 16 anos apresenta-se 
com sobrepeso. Comparadas as variaveis estatura, peso corporal e IMC com as curvas normativas 
da OMS e do CDC as estaturas feminina e masculina não mostram diferenças siguinificativas. 
Quanto ao peso aos 16 anos os meninos apresentam uma diferença de 2,55kg para o ponto de 
corte e o sexo feminino aos 17 anos apresenta uma diferença de 4,22kg. No IMC apenas o sexo 
masculino aos 16 anos apresenta uma diferença considerável chegando a 1,59 kg/m2. 
CONCLUSÃO: Diante dos dados encontrados, conclui-se que ao verificar as diferenças de estatura 
entre o sexo masculino e feminino foram constatados números elevados para o sexo masculino. 
Ao comparar os dados coletados com os referenciais normativos da OMS (2008) e CDC (ANO) 
constatou-se peso e IMC elevado para o sexo maisculino aos 16 e 17 anos. Tais diferenças são 
explicados por Jacobson, (1998) haja em vista um possivel indice de obesidade que é gerado pela 
alimentação desregrada e falta de exercidos diarios no cotidiado da amostra avaliada. 
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INTRODUÇÃO: A composição corporal de um indivíduo pode ser modificada por diversos fatores, 
promovendo alterações da massa muscular e dos tecidos adiposos, principalmente se o mesmo 
participar ativamente de programas de treinamento físico (ROGATTO, 2003; SANTOS et al., 2015). 
Na ginástica artística os atletas geralmente possuem dimensões antropométricas similares, isso 
devido aos programas específicos de treinamento e preparação física que ocasionam formas 
corporais específicas para esta modalidade , deixando seus atletas  diferentes da população em 
geral, se levando em consideração os aspectos  físicos e biológicos (BIES & ROSA, 2006; NEVES 
et al., 2016). OBJETIVOS: Avaliar as variáveis antropométricas de jovens praticantes de ginástica 
artística da cidade de Carmopolis- SE. METODOLOGIA: Estudo descritivo de caráter transversal 
realizado com 6 jogadores do sexo masculino de uma equipe de ginástica artística, da cidade de 
Carmopolis- SE, categoria juvenil, 13,1 ± 0,80  anos. Foram analisadas as características 
antropométricas através das variáveis de massa corporal, estatura e dobras cutâneas tricipital e 
subescapular para posterior cálculo da composição corporal. O percentual de gordura (% G) foi 
calculado através da equação de LOHMAM et al (1986). RESULTADOS: Os resultados obtidos 
foram massa corporal dos 47,8 ± 10,5 kg e estatura 1,60 ± 0,23 cm, os jovens apresentaram o IMC 
19,4 ± 3,0 Kg/m2, classificado dentro dos parâmetros da normalidade, como também apresentando 
baixos riscos á saúde. Já o percentual de gordura apresentaram 12,65 %, apresentando valores 
dentro do ponto de corte 10.1-20.0% para jovens do sexo masculino. Segundo Lopez, Marchesano 
e Navarro (2012) descompasso entre estatura e peso corporal provavelmente se deve à massa 
muscular aumentada dessas atletas, e não ao acúmulo de gordura. CONCLUSÃO: Enfim, em todas 
as variáveis propostas os jovens praticantes de ginástica artística se encontraram dentro dos 
padrões considerados indicados para uma boa condição de saúde. Portanto os avaliados no 
estudo, apresentaram valores dentro da normalidade relacionado a saúde de acordo com sua faixa 
etária. 
 
REFERÊNCIAS: 
BIES, Elizabeth Rodriguez; ROSA, Francisco José Berral de la. Estudio morfológico en gimnastas 
argentinos de alto rendimiento. Rev. bras. cineantropom. desempenho hum, v. 8, n. 4, 2006.  
LOHMAN, T.G. Applicability of body composition techniques and constants for children and 
youths. Exerc Sport Sci Rev 1986;14:325-57. 
LOPEZ, Marcela Matos; MARCHESANO, Anna Carolina; NAVARRO, Francisco. Avaliação 
nutricional de atletas de ginástica aeróbica esportiva e ginástica artística. RBNE-Revista Brasileira 
de Nutrição Esportiva, v. 4, n. 23, 2012. 
NEVES, Clara Mockdece et al. Influência da mídia e comportamento alimentar de adolescentes 
atletas e não atletas de ginástica artística. Revista Brasileira de Ciência e Movimento, v.24, n.2, 
p.129-137, 2016. 



 

  
 

 
ROGATTO, Gustavo Puggina. Composição corporal e perfil antropométrico de ginastas 
masculinos. Lecturas: Educación física y deportes, n. 62, p. 10, 2003 
SANTOS, Ana Carolina Ladeia Solera et al. Relação entre estado nutricional e percepção de 
autoimagem corporal de adolescentes praticantes de ginástica artística. RBNE-Revista Brasileira 
de Nutrição Esportiva, v. 9, n. 52, p. 348-354, 2015. 
 
 
 
 



 

  
 

 
MODELOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM NA INICIAÇÃO DO BASQUETEBOL EM CONTEXTO 
ESCOLAR 
 

ALBERTO PHILIPPE ARAUJO PINTO 
GEOVANI DA SILVA SANTOS 

DURVAL BARBOSA SANTOS JUNIOR 
FELIPE MORAIS HORTA FEITOSA 

MADSON RODRIGO SILVA BEZERRA (CREF: 2396-G/SE) 
Universidade Tiradentes, Aracaju, Sergipe, Brasil  

Philippe.ufs@gmail.com 
Palavras-Chave: Basquetebol, Ciências Do Desporto, Modelos De Ensino-Aprendizagem. 

 
INTRODUÇÃO: A fase inicial de crianças e jovens ao esporte tem sido uma excelente área de 
reflexão sobre as Ciências do Desporto. A demasiada investigação e reflexão com a produção de 
conhecimentos, tem justificado a realização de novos estudos no qual as situação-problema 
abordados estão relacionados à forma como deve ocorrer a iniciação aos desportos, e sua origem 
está na prática cotidiana do processo de ensino-aprendizagem implementado na realidade escolar 
(GRECO, 2002). Os novos estudos demonstram maior relevância aos aspectos cognitivos, à 
tomada de decisão, à dimensão tática, aspectos anteriormente negligenciados quer no ensino, quer 
na investigação. Demonstra-se agora que a estrutura do jogo deve servir de base para a 
estruturação das tarefas de ensino (RAMOS, 2006). Contudo, o novo modo que está sendo vista 
das inúmeras transformações ocorridas na Educação Física, proveniente das novas reflexões 
cientificas nas últimas décadas, tem sido de grande importância para uma alteração significativa na 
atuação do professor em aula. A estrutura mais usual de aula apresenta uma preparação inicial, 
uma segunda parte destinada à aprendizagem e aperfeiçoamento da técnica de jogo, e na terceira 
etapa realiza-se o jogo propriamente dito, o qual serve de contexto para o aluno aplicar os 
comportamentos aprendidos. Nesta perspectiva, ao ensinar o gesto desportivo, o professor 
necessita promover um ambiente de aprendizagem que permita aos alunos compreender o 
significado das suas ações e assim fomentar o desenvolvimento da capacidade tática do jogador. 
OBJETIVOS: O objetivo desta pesquisa foi descrever as atividades de ensino do basquetebol em 
contexto escolar de estudantes universitários de Educação Física em situação de estágio 
supervisionado, respondendo uma questão principal sobre como os jogos desportivos são 
ensinados na escola. No caso particular desta pesquisa, como os estudantes estagiários de 
Educação Física o fazem. METODOLOGIA: Estudo com base em revisão bibliográfica a partir de 
artigos científicos disponíveis na mídia digital.  RESULTADOS: Os resultados mostram que dois 
estagiários utilizaram-se da metodologia analítica e destinaram mais tempo de suas aulas ao ensino 
dos fundamentos técnicos da modalidade desportiva em questão. Quanto às condições das tarefas 
de aprendizagem, estes estagiários empregaram principalmente exercícios para o desenvolvimento 
de fundamentos individuais de ataque e exercícios de combinação destes fundamentos individuais. 
As progressões de exercícios foram realizadas, em sua maioria, sem oposição do adversário. O 
terceiro estagiário utilizou-se da metodologia de ensino para a compreensão do jogo, destinando a 
maior parte de suas aulas aos conteúdos da tática individual e de grupo. (GRECO, 2002) 
CONCLUSÃO: Os conhecimentos obtidos na formação inicial em Educação Física são as 
principais fontes de sustentação metodológica para a implementação de suas propostas. Estes 
estudantes apresentaram conhecimentos importantes sobre os conteúdos do basquetebol, sobre 
as estratégias e sobre os propósitos para o ensino, mas a falta de maior integração destes 
conhecimentos para o ensino aponta para características da prática pedagógica de professores 
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novatos, definidas na linha de investigação sobre o pensamento do professor, relativamente às 
comparações entre professores experientes e novatos. 
 
REFERÊNCIAS 
ALVES, F.C. A triangulação enquanto técnica de validação qualitativa. Revista Portuguesa de 
Pedagogia, Coimbra, v.36, n.1/2, p.77-87, 2002.  
ALVES-MAZZOTTI, A.; GEWANDSZNAJDER, F. O método nas ciências naturais e sociais: 
pesquisa quantitativa e qualitativa. São Paulo: Pioneira, 2004.  
BAYER, C. O ensino do desportos colectivos. Lisboa: Dinalivro, 1994.  
BERTALANFFY, L.V. Teoria geral dos sistemas. 3.ed. Petrópolis: Vozes, 1977.  
BOTA, I.; COLIBABA-EVULET, D. Jogos desportivos colectivos: teoria e metodologia. Lisboa: 
Instituto Piaget, 2001.  
BUNKER, D.; THORPE, R. A model for the teaching of games in secondary schools. Bulletin 
of Physical Education, v.18, n.1, p.5-8, 1982.  
BYRA, M.; SHERMAN, M.A. Preactive and interactive decision-making tendencies of less and 
more experienced preservice teachers. Research Quarterly for Exercise and Sport, Washington, 
v.64, n.1, p.46-55, 1993.  
CLARK, C.M.; PETERSON, P.L. Procesos de pensamiento de los docentes. In: WITTROCK, M. 
(Ed.). La investigación de la enseñanza III: profesores y alumnos. Barcelona: Paidós Educador, 
1989. p.443-538. 
DAOLIO, J. Jogos esportivos coletivos: dos princípios operacionais aos gestos técnicos-
modelo pendular a partir das idéias de Claude Bayer. Revista Brasileira Ciência e Movimento, 
Brasília, v.10, n.4, p.99-104, 2002. 
 



 

  
 

 
ESTRATÉGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM-TREINAMENTO NO BASQUETEBOL EM 
PERSPECTIVA AO CONHECIMENTO TÁTICO 
 

HORÁCIO OLIVEIRA COSTAEDIVALDO ALVES DO CARMO NETO 
TEOCLECIO GONÇALVES DA SILVA 

MATHEUS TEIXEIRA SANTOS 
MADSON RODRIGO SILVA BEZERRA (CREF: 2396-G/SE) 

Universidade Tiradentes, Aracaju, Sergipe, Brasil 
horaciofabuloso9@gmail.com 

Palavras-Chave: Treinamento Desportivo, Periodização, Modelos De Periodização. 
 

INTRODUÇÃO: Nos jogos desportivos em grupo exige-se do atleta uma adequada capacidade 
para a tomada de decisões táticas bem como eficiência e eficácia na execução das ações técnicas. 
De acordo com Moreno e Ribas (2004), o vetor predominante das tarefas motoras refere-se aos 
aspectos informacionais, perceptivos e de tomada de decisão. Nesse contexto toda ação que um 
atleta realiza, nas diferentes situações de jogo com as quais se defronta, tem uma finalidade tática 
(MORALES, 2007). A ação tática nos contempla pressupostos cognitivos indispensáveis à solução 
das tarefas e problemas que o jogo apresenta (GARGANTA, 2004). A cognição é constituída por 
um conjunto de processos psicológicos que condicionam a aquisição e o desenvolvimento do 
conhecimento técnico - tático, tanto declarativo quanto processual (GRECO, 1999). No processo 
de ensino-aprendizagem treinamento, a estruturação das atividades e a distribuição de conteúdos, 
assumem especial importância, pois as atividades planificadas constituem-se em um dos mais 
importantes meios para melhoria do rendimento dos jogadores nos diferentes níveis de expressão 
da sua performance (SAAD, 2002). Portanto torna-se importante conhecer as metodologias que 
estão sendo aplicadas, e compará-las a luz das sugestões existentes na literatura.  OBJETIVO: O 
objetivo do presente estudo consistiu observar e descrever a metodologia aplicada pelos 
treinadores da categoria mini-basquete (10 a 12 anos) bem como analisar a influência das 
metodologias adotadas sobre o nível de rendimento do conhecimento tático processual. 
METODOLOGIA: Estudo com base em revisão bibliográfica a partir de artigos científicos 
disponíveis na mídia digital. RESULTADOS: Os resultados de Morales e Greco (2007) confirmam 
a existência de diferenças significativas no parâmetro inteligência tática nos escores entre o pré-
teste e o pós-teste nas três equipes. No estudo de Pinho et al (2007) com predominância de 
utilização do método situacional - global funcional, houve uma melhora no total de pontos obtidos 
do pré-teste para o pós-teste. Além disso, a mediana e a moda apresentaram um valor de 4 pontos 
no pré-teste. Já no pós-teste, o valor da mediana e da moda foi de 6 pontos, indicando valores 
significativos. CONCLUSÃO: Os estudos das influências dos métodos de ensino aprendizado-
treinamento levam em consideração a necessidade de ajuste dos mesmos às diferentes teorias 
psicológicas que lhes dão sustentação. Cada método representa um caminho que o professor pode 
escolher para desenvolver as potencialidades dos seus alunos. Portanto, torna-se necessário o 
conhecimento das teorias e das relações entre estas para que o professor realize uma prática 
pedagógica melhor direcionada. 
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INTRODUÇÃO: As mulheres grávidas apresentam um risco aumentado de Queixas 
musculoesqueléticas, principalmente lombalgia. Todas as mulheres grávidas experimentam algum 
desconforto musculoesquelético durante a gravidez. OBJETIVOS: Analisar fatores associados à 
prática de atividade física durante a gestação. METODOLOGIA: Estudo transversal realizado com 
todos os nascimentos ocorridos em maternidades no município de Rio Grande, RS, durante o ano 
de 2007 (N = 2.557). As informações foram obtidas por entrevista, por meio de um questionário 
pré-codificado aplicado às mães. Os desfechos de saúde materno-infantil analisados foram: 
hospitalização durante a gravidez, parto por cesárea, prematuridade (idade gestacional menor de 
37 semanas), baixo peso ao nascer (< 2.500 g) e morte fetal. RESULTADOS: Relataram ter 
praticado atividade física durante a gestação 32,8% (IC95% 31,0;34,6) das mães. Os fatores 
associados à prática de atividade física na gestação, após ajustes para possíveis confundidores, 
foram: idade materna (associação inversa), escolaridade (associação direta), ser primigesta, ter 
feito pré-natal, e ter recebido orientação para a prática de exercícios durante o pré-natal. 
CONCLUSÃO: Apenas um terço das mães relatou ter praticado atividade física durante a gestação. 
Esse comportamento foi mais frequente entre mulheres mais jovens, com maior escolaridade e que 
receberam orientação. Mulheres que praticaram atividade física durante a gestação realizaram 
menos cesarianas e tiveram menor ocorrência de natimorto.  
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INTRODUÇÃO: Quando falamos de legado olímpico temos como referência a última olimpíada 
realizada em 2012 Londres como um grande exemplo de consolidação de um projeto grandioso 
com alto índice de aproveitamento, cumprindo cronogramas e suprindo as expectativas, em contra 
partida temos as olimpíadas de 2016 com sede no Rio de Janeiro como um grande desafio para a 
sua realização onde o país não tem uma boa experiência em grandes eventos esportivos 
ressaltando a copa realizada em 2014 sem um alto aproveitamento dos legados e cumprimento de 
prazos. OBJETIVO: Confrontar as expectativas do legado olímpicos do Rio de Janeiro e sua 
concretização em todos os ângulos, tendo como comparativo os jogos olímpicos de Londres. 
METODOLOGIA: Pesquisa qualitativa descritiva, utilizando de revisão bibliográfica, artigos 
científicos, revista online, empregando as palavras chaves “legado olímpico com 151 achados”, 
“Megaeventos com 5.170 achados”, “Planejamento Olímpico com 10.500 achados”, e ambas com 
71 achados. Abstraindo de três artigos, duas revistas e pesquisa regional para se fundamentar este 
resumo com embasamento contundente ao tema abordado. RESULTADOS: Revela se que, 
eventos de grande magnitude como os jogos olímpicos exigem um planejamento exemplar e alto 
teor de investimento público e privado.  Para resultar o real significado de legado, de acordo com 
Pampuch, Almeida e Júnior (2009), legado pode ser considerado como “o conjunto de bens 
materiais e imateriais, que se conformam como permanências sócio espaciais no tecido urbano 
decorrentes”. Esta definição esclarece os reais objetivos dos eventos desta magnitude para o país 
como a sociedade. Conforme Matias (2008) megaeventos exigem do país uma alta estabilidade 
política, econômica e cultural, pois se trata de um investimento bilionário aonde o seu desfruto será 
em longo prazo para a sociedade. Levantado por Demazor (2014). Londres se encaixava em todos 
os aspectos social, políticos e cultural, sem muitas dificuldades de implementação dos padrões 
estabelecidos por já viver uma realidade de infraestrutura exemplar, mobilidade, urbanização, 
políticas públicas e prestações de serviços, salientando Puff (2016) o Brasil vivência outra realidade 
num retrocesso econômico, crise política, mobilidade, urbanização, segurança e política pública 
precária. Tendo como exemplo de megaevento esportivo no país tivemos a copa do mundo em 
2014, a qual não conseguiu concretizar o planejamento proposto para a realização, obtendo obras 
inacabadas com um elevado custo financeiro duplicando os valores iniciais das mesmas, 
proporcionado um mínimo de legado para um alto investimento público. CONCLUSÃO: Os jogos 
olímpicos deixam um legado significativo por onde passam, mas nem sempre se alcança as 
estimativas, temos no histórico de megaeventos em que o aproveitamento se prevaleceu durante 
e pós evento como também houve o inverso. Para que tudo ocorra de forma eficiente e sirva de 
modelo de um megaevento como Londres é preciso que haja uma logística integrada e uma gestão 
eficaz para contornar qualquer imprevisto, pois esses eventos proporcionam uma melhoria visível 
na qualidade de vida de toda a sociedade abrangida, o que ocasiona uma reorganização social na 
engrenagem de um país como em seus projetos de incentivo, apoio, condicionamento para fins 
esportivos e culturais. 
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INTRODUÇÃO: A diminuição dos níveis de atividade física leva a um aumento consequente de um 
maior acúmulo da adiposidade corpórea (PINHO. PETROSKI, 1997). Com os avanços tecnológicos 
da sociedade moderna, algumas das crianças e dos adolescentes têm se tornado nas últimas 
décadas mais sedentárias, incrementando problemas como a obesidade (MATSUDO et al, 1998). 
A escola tem uma função de socialização considerável e, nesse momento da vida, uma importância 
lúdica fundamental (GONÇALVES et al, 2007). O início da adolescência é marcado por um aumento 
acelerado no peso e na estatura (FILHO. TOURINHO, 1998). A promoção da prática regular 
possibilitará aos indivíduos o usufruto dos benefícios sobre a saúde, tanto a curto como a longo 
prazo (SILVA, 2000). OBJETIVOS: Verificar o nível de atividade física em crianças de 08 a 13 anos 
de idade e associar o Índice de Massa Corporal (IMC) ao nível de atividade física em uma escola 
municipal na cidade de São Cristóvão, Sergipe. METODOLOGIA: Para a avaliação do nível de 
atividade física foi utilizado o PAQ-C (Validado por GUEDES e GUEDES, 2015). Com 13 questões 
direcionada a dimensionar distintos aspectos a prática de atividade física nos últimos 7 dias. Foi 
utilizado para a medida de peso uma balança digital e para medir a estatura foi utilizado fita métrica 
fixada a parede. Em seguida foi calculado o IMC de 10 alunos. Para a análise dos dados foi utilizado 
o teste do Qui-quadrado por meio de software SPSS (v. 23), levando em consideração o p>0,05. 
RESULTADOS: Através dos dados coletados, sendo que ao todo 10 crianças foram avaliadas, 
20% delas apresentaram IMC relativo ao sobrepeso, segundo a tabela de classificação da OMS. O 
valor do teste Qui-quadrado, para comparação do IMC com NAF foi de 0,625 (p=0,622), não sendo 
observadas diferenças estatisticamente significativas. CONCLUSÃO: Conforme os parâmetros, 
analisados acima, conclui-se que, mesmo não havendo significativamente um resultado estatístico, 
devido às dificuldades de coleta de dados, mesmo assim houve uma análise de que o sedentarismo 
e o sobrepeso se faz presente em grande constância na vivência escolar do município, sendo ainda 
que, não há espaços para a prática de atividades físicas escolares, promovendo assim, uma melhor 
qualidade de vida e desenvolvimento na vida dos alunos.  
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INTRODUÇÃO: O Futebol Americano é um esporte muito popular nos Estados Unidos que tem 
atualmente atraído pessoas em mais de 100 países (VURAL; RUDARLI; OZKOL, 2009). Segundo 
Pinto et al, (2014) o Futebol Americano é um esporte que exige uma variedade de respostas 
fisiológicas de seus jogadores como resultados de combinadas e excessivas corridas de alta 
intensidade e freqüentes contatos físicos. OBJETIVO: Identificar a composição corporal e o 
somatotipo de atletas de Futebol Americano do estado de Sergipe, atuantes na categoria amadora 
da Liga Nordeste. METODOLOGIA: Este estudo apresenta características exploratórias, sendo do 
tipo descritivo de caráter transversal realizado com 24 atletas do sexo masculino. Os dados foram 
coletados em uma tarde, horas antes do treino do time, nas instalações de um clube de futebol da 
região, realizamos aferiçãodas variáveis antropométrica como massa corporal, estatura, 
circunferências (braço relaxado, abdominal e panturrilha), diâmetros ósseos (biestiloide, 
biepicondiliano do fêmur e biepicondiliano do úmero) e dobras cutâneas (tricipital, subescapular, 
supra ilíaca e perna media) para posterior cálculo da classificação do somatotipo utilizado os 
métodos de Heath-Carter (1990). RESULTADOS: Os atletas apresentaram idade média de 24,25 
± 4,68, com massa corporal de 95,49 ± 22,65, levando assim a constatação que deve se tratar de um 
time mais leve se comparado a média da liga profissional que é de 111,00 kg, e mais pesado 
levando em conta a média de 82,00 kg dos bicampeões brasileiros (COMACHIO et al. 2015). A 
média da variável estatura foi de 1,77 ± 6,64 neste ponto percebemos uma estatura inferior, pois 
tanto os atletas da pesquisa de Andrew et al. (2009), quanto os de Comachio et al. (2015) 
apresentaram valores quase idênticos, com média de 1,88 cm respectivamente. O percentual de 
gordura uma média de 27,64 ± 12,65 % apresentando valores que classificam como excesso de 
peso perante McArdle (2008, p. 778 – 783). A classificação do somatotipo foram 4,167% central, 
4,167% ecto-mesomorfo, 4,167 mesomorfismo balanceado, 12,50% meso-endomorfo,25,00% 
endomorfomesomorfo e em sua maioria 50,00 % dos jogadores endo-mesomorfo. CONCLUSÃO: 
Por fim podemos relatar que por mais, que o time seja de uma categoria amadora da liga nordeste, 
ele não apresentou grandes diferenças de perfil antropométricos, comparado a outros times 
existente do Brasil ou até mesmo a liga profissional americana.No entanto na classificação do 
biótipo o perfil endomorfo predomina em relação ao ectomorfo, indicando assim que os atletas 
apresentam alto índices de tecido adiposo, como também o perfil mesomorfo apresenta uma boa 
estrutura muscular. 
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INTRODUÇÃO: A busca desenfreada por padrões de beleza e estética na sociedade moderna, 
reforçados pela mídia, tem levado cada vez mais jovens a procura por atividades físicas de alta 
intensidade e à valorização corporal exacerbada perante a sociedade a qual muitas vezes exclui 
quem não está adequado a esse perfil de beleza exigido (SANTOS & MEZZAROBA, 2013). Nesse 
contexto, como meio de obter esse estereótipo ideal de beleza, observou-se um aumento do 
treinamento de força, modalidade de exercício onde geralmente se objetiva a hipertrofia muscular, 
que ocorre devido principalmente à sobrecarga tensional e metabólica. O treinamento de força 
consiste na realização de movimentos de contração musculoesqueléticos contra uma força de 
resistência, podendo ser executado com pesos livres, máquinas ou até mesmo com o peso do seu 
próprio corpo (RODRIGUES, 2014). Alguns artigos tem sugerido também a hiperplasia muscular, 
caso ela ocorra, sua contribuição para o volume muscular total parece não ser muito significativa 
(FLECK & KRAEMER, 1997 apud OLIVEIRA, SILVA & MELO, 2011). A sobrecarga de treinamento 
apresenta as seguintes características: 60% a 85% da contração máxima; 6 a 20 repetições; 1 a 4 
minutos de pausa (FLECK & KRAEMER, 1997; PLATONOV & BULATOVA, 1998; GUEDES, 1997; 
POLIQUIN, 1991 apud OLIVEIRA, SILVA & MELO, 2011). Com isso, surgiu o interesse em 
identificar os benefícios e os malefícios que o treinamento de força causa à essa faixa etária. 
OBJETIVOS: Identificar os possíveis benefícios e danos causados pelo treinamento de força em 
adolescentes. METODOLOGIA: Estudo bibliográfico, realizado no período de abril de 2016, na 
base de dados online: Scientific Eletronic Library Online (SCIELO), Periódicos Capes, livros, artigos 
com resumos e textos disponíveis, com os descritores: “Força Muscular”, “Adolescentes”, 
“Treinamento de Força”, “Lesões”, no idioma português. A amostra final foi de cinco artigos entre 
os anos de 2011 a 2014. RESULTADOS: Os benefícios do treinamento de força em jovens, 
segundo Rodrigues (2014) são, aumento da força, melhora da coordenação motora, aumento da 
densidade mineral óssea e prevenção de lesões, estimulação da síntese do hormônio GH 
(hormônio do crescimento), favorecendo o crescimento e desenvolvimento dos adolescentes. Já os 
autores Silva, Neto e Rodrigues (2012) identificaram que os danos causados pela má execução e 
sobrecarga de treinamento, são os riscos de lesões relacionados com o crescimento ósseo, pois 
este ainda não se encontra em sua formação final. Ruas, Brown e Pinto (2014) citam também o 
risco de uma possível lesão na epifisária, onde está localizada a placa de crescimento nas 
extremidades dos ossos. CONCLUSÃO: Com a realização deste estudo, foi possível confirmar que 
o treinamento de força praticado de forma correta em adolescentes pode trazer vários benefícios 
nesta fase, desde que se adotem os cuidados necessários com os riscos que o mesmo pode 
acarretar. 
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INTRODUÇÃO: A obesidade atualmente é considerada como um problema de saúde pública 
podendo ser iniciada em qualquer idade e caracterizada como uma doença de origem multifatorial, 
onde ocorre a interação de aspectos genéticos e ambientais, além de influências socioeconômicas 
e alterações endócrinas e metabólicas, sendo a principal causa do aumento dramático da 
ocorrência de síndrome metabólica entre crianças, jovens e adultos, elevando significativamente o 
risco de doença nestas populações (YAGUI, 2011). OBJETIVOS. Verificar a prevalência de 
obesidade em escolares de 13 e 14 anos da cidade de Itabaianinha, Sergipe. METODOLOGIA: 
Para a realização deste estudo foram coletadas variáveis como sexo, peso e altura. O IMC (Índice 
de Massa Corpórea) foi estimado pela razão entre peso e o quadrado da estatura. A população do 
estudo foi composta pelos alunos do 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental de uma escola da rede 
privada de ensino, na cidade de Itabaianinha-SE. A amostra foi constituída por 63 crianças entre 
13 e 14 anos.  A coleta de dados antropométricos para avaliação do IMC foi feita com as crianças 
utilizando-se de uniforme escolar composto por: calça jeans e camiseta. As crianças estavam 
descalças para coleta do peso e da altura. Para medir a estatura. Para a pesagem foi utilizado uma 
balança de marca Geom Balanças Digitais®, modelo B530. RESULTADOS: Participaram do 
estudo 63 crianças com idade de 13 a 14 anos, de ambos os gêneros, sendo n= 35 (56%) do sexo 
feminino e n= 28 (44%) do sexo masculino, que 66% (n=41) dos alunos do estudo estão no peso 
adequado, 26% (n=18) estão com sobrepeso e 8% (n=4) estão em estado de obesidade. No gênero 
feminino 66% (n=23) das alunas da pesquisa estão no peso adequado, 26% (n=9) estão acima do 
peso e 8% (n=3) estão obesas. Dentre os alunos do sexo masculino, 64% (n=18) estão no peso 
adequando, 32% (n=9) estão em sobrepeso e 4% (n=1) estão em estado de obesidade. Os 
resultados do IMC desse estudo mostraram que os alunos com sobrepeso (26%) e obesidade (8%) 
encontrados são elevados, ao comparar pelo gênero os valores do sexo feminino e do sexo 
masculino percebeu-se que o nível de obesidade, respectivamente é de 8% e 4% confirmando a 
gravidade do problema relatada pela literatura. Esses valores podem ser correlacionados por vários 
fatores entre elas o aumento da violência e a redução dos espaços para a prática de atividade física 
levando ao abandono das brincadeiras ou jogos tradicionais, minimizando os níveis de atividade 
física entre a população juvenil. CONCLUSÃO: Conclui-se através desse estudo que, os alunos 
com sobrepeso e obesidade encontrados são elevados, sendo necessário um estímulo à realização 
de atividades físicas dentro e fora da escola e criar programas que devem ser amplamente 
incentivados, que tenham a presença de uma equipe multiprofissional (nutricionistas, médicos, 
psicólogos, educadores físicos, entre outros). 
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INTRODUÇÃO: Segundo a Associação Brasileira de Alzheimer, ABRAZ. A doença de Alzheimer é 
uma enfermidade incurável que se agrava ao longo do tempo, mas pode e deve ser tratada. 
OBJETIVOS: Conhecer e refletir com bases em referencial teórico sobre os benefícios que a 
educação física traz para o tratamento do Alzheimer. METODOLOGIA: O presente estudo consiste 
de pesquisa bibliográfica cientifica e analise de informações no acervo bibliográfico da Unit, mais 
buscas no Scielo, foram encontrados três artigos e utilizado um, com as palavras-chave: 
“Tratamento”; “Alzheimer”, “Benefícios” e “Educação Física”. RESULTADOS: A doença de 
Alzheimer é a mais frequente forma de demência entre idosos. É caracterizada por um progressivo 
e é irreversível declínio de certas funções intelectuais: memória, orientação no tempo e no espaço, 
pensamento abstrato, aprendizado, incapacidade de realizar cálculos simples, distúrbios de 
linguagem, da comunicação e da capacidade de realizar as tarefas cotidianas. Conforme Manidi 
(2000), a atividade física deve estimular o paciente, trazendo benefícios no sentido de: facilitar a 
descoberta do esquema corporal; preservar as capacidades funcionais remanescentes durante 
máximo de tempo possível; melhorar o aspecto moral e a confiança; ajuda a manter certa qualidade 
de vida. Segundo Manidi (2001), o exercício físico é salutar a todos os indivíduos, porém é uma 
atividade especialmente indicada para os pacientes com demência. Os exercícios devem ser 
realizados diariamente em período de 15 minutos e, se possível duas vezes ao dia. CONCLUSÃO: 
Pode-se perceber através da revisão literária que atividades que trabalham o esquema corporal, 
alongamento, musculação, locomoção e até mesmo atividades da vida diária, podem auxiliar o 
processo de tratamento para essa doença. Cabe ressaltar que toda atividade física deve respeitar 
as condições clinicas e físicas de cada aluno, dessa forma ela só tem a acrescentar, tornando-se 
uma grande aliada no tratamento da doença de Alzheimer. 
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INTRODUÇÃO: O Futebol Americano é um esporte muito popular nos Estados Unidos que tem 
atualmente atraído pessoas em mais de 100 países (VURAL; RUDARLI; OZKOL, 2009). Segundo 
Pinto et al, (2014) o Futebol Americano é um esporte que exige uma variedade de respostas 
fisiológicas de seus jogadores como resultados de combinadas e excessivas corridas de alta 
intensidade e frequentes contatos físicos. OBJETIVO: Identificar a composição corporal e o 
somatotipo de atletas de Futebol Americano do estado de Sergipe, atuantes na categoria amadora 
da Liga Nordeste. METODOLOGIA: Este estudo apresenta características exploratórias, sendo do 
tipo descritivo de caráter transversal realizado com 24 atletas do sexo masculino. Os dados foram 
coletados em uma tarde, horas antes do treino do time, nas instalações de um clube de futebol da 
região, realizamos aferição das variáveis antropométrica como massa corporal, estatura, 
circunferências (braço relaxado, abdominal e panturrilha), diâmetros ósseos (biestiloide, 
biepicondiliano do fêmur e biepicondiliano do úmero) e dobras cutâneas (tricipital, subescapular, 
supra ilíaca e perna media) para posterior cálculo da classificação do somatotipo utilizado os 
métodos de Heath-Carter (1990). RESULTADOS: Os atletas apresentaram idade média de 24,25 
± 4,68, com massa corporal de 95,49 ± 22,65, levando assim a constatação que deve se tratar de um 
time mais leve se comparado a média da liga profissional que é de 111,00 kg, e mais pesado 
levando em conta a média de 82,00 kg dos bicampeões brasileiros (COMACHIO et al. 2015). A 
média da variável estatura foi de 1,77 ± 6,64 neste ponto percebemos uma estatura inferior, pois 
tanto os atletas da pesquisa de Andrew et al. (2009), quanto os de Comachio et al. (2015) 
apresentaram valores quase idênticos, com média de 1,88 cm respectivamente. O percentual de 
gordura uma média de 27,64 ± 12,65 % apresentando valores que classificam como excesso de 
peso perante McArdle (2008, p. 778 – 783). A classificação do somatotipo foram 4,167% central, 
4,167% ecto-mesomorfo, 4,167 mesomorfismo balanceado, 12,50% meso-endomorfo,25,00% 
endomorfo-mesomorfo e em sua maioria 50,00 % dos jogadores endo-mesomorfo. CONCLUSÃO: 
Por fim podemos relatar que por mais, que o time seja de uma categoria amadora da liga nordeste, 
ele não apresentou grandes diferenças de perfil antropométricos, comparado a outros times 
existente do Brasil ou até mesmo a liga profissional americana. No entanto na classificação do 
biótipo o perfil endomorfo predomina em relação ao ectomorfo, indicando assim que os atletas 
apresentam alto índices de tecido adiposo, como também o perfil mesomorfo apresenta uma boa 
estrutura muscular. 
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INTRODUÇÃO: atualmente o ritmo de crescimento em crianças vem variando conforme o peso e 
composição corporal, revelando um grave problema de saúde pública, devido ao sobrepeso e 
obesidade que gera vários indicadores de risco metabólico (GRIEBLERA et al., 2015; BEE et al., 
2013; BEATRIZ et al. 2013; SCHMIDT et al., 2006). OBJETIVOS: avaliar o índice de conicidade 
(IC) em crianças de dois a dez anos de ambos os sexos e identificar se os mesmos possuem riscos 
de doenças cardiovasculares. METODOLOGIA: A pesquisa foi realizada em 06 (seis) municípios 
do estado de Sergipe, onde, a amostra foi caracterizada por 14 participantes. Para a avaliação do 
IC foi necessário medir o peso, estatura e circunferência da cintura (CC). De acordo com a fórmula 
de conicidade é uma relação entre a circunferência da cintura (m) e a raiz quadrada da divisão do 
peso (kg) pela estatura (m) multiplicada pela constante 0,109. O numerador é a medida da 
circunferência da cintura em metros. O valor 0,109 é a constante que resulta da raiz da razão entre 
4π (originado da dedução do perímetro do círculo de um cilindro) e a densidade média do ser 
humano de 1 050 kg/m³. Assim, o denominador é o cilindro produzido pelo peso e estatura de 
determinado indivíduo (PITANGA E LESSA, 2004). O IC é de 1,00 a 1,73, partindo de um cilindro 
perfeito para um cone duplo perfeito. RESULTADOS: de acordo com o objetivo propostos e a 
metodologia utilizada, a amostra foi composta por 14 crianças (50% do sexo masculino) de regiões 
variadas do estado de Sergipe. O peso médio foi de 24,14 ± 6,91 kg, a estatura foi de 1,22 m ± 0,19 
e a circunferência da cintura foi de 0,53 cm.  A média do IC foi de 1,12 ± 0,12 e 92,85% das crianças 
apresentaram o IC acima do previsto. CONCLUSÃO: Verificou-se que a maioria das crianças 
apresenta risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares.  Essas crianças devem ser 
monitoradas frequentemente seja no âmbito escolar ou familiar, promovendo dessa forma, o 
controle da obesidade infantil e evitando futuros problemas de saúde. 
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INTRODUÇÃO: O futebol está entre as modalidades esportivas que mais atraem participantes. 
Considerado um dos esportes mais praticados no mundo, sua popularidade tem influenciado 
gerações e possui um cunho social de relevante importância, pois muitos dos jovens atletas buscam 
através da sua prática, a ascensão social e a solução de problemas econômicos em suas famílias 
(GUTERMAN, 2013). Esse esporte de contato tem como característica principal os sprints 
intermitentes, onde ocorrem muitas ações de velocidade, com fintas (mudanças de direção), saltos, 
passes e chutes, dentre outros elementos de desenvolvimento da técnica individual, que são de 
extrema importância na aplicação tática das equipes (DIGIOVANI, 2011; NASCIMENTO et al., 
2014). OBJETIVOS: Avaliar as variáveis antropométricas e maturacionais, em atletas de futebol de 
campo da categorial juvenil da cidade de Itabaiana - SE. METODOLOGIA: Estudo descritivo de 
caráter transversal realizado com 22 jogadores do sexo masculino de uma equipe de futebol, da 
cidade de Itabaiana- SE, categoria juvenil, 16 a 20 anos. Foram analisadas as características 
antropométricas através das variáveis de massa corporal, estatura e dobras cutâneas tricipital e 
subescapular para posterior cálculo da composição corporal. O percentual de gordura foi calculado 
através da equação de Slaughteret al. (1988). Para isso foi utilizada a escala de Tanner (1962) cuja 
finalidade foi a obtenção da maturação sexual. RESULTADOS: Os atletas apresentaram percentual 
de gordura, massa gorda e massa magra fora dos padrões atléticos considerados ideais para um 
bom rendimento físico. A média do % de gordura dos atletas púbere foi de 16,27±3,51, enquanto 
que no pós-púbere foi de 15,7±5,46. A média nas variáveis de massa gorda e massa magra 
respectivamente para os atletas púbere foram de 10,12±2,50 e 51,84±4,08, para os atletas pós-
púbere 10,94±4,96 e 56,78±5,44. Já em idade e estatura tiveram uma média de 16,8±1,10 e 
1,74±0,04 púbere e 16,41±1,18 e 1,77±0,05 pós-púbere. CONCLUSÃO: O resultado do estudo 
demonstra que os níveis de adiposidade encontrados nos atletas analisados estão fora dos 
parâmetros da modalidade nos que se refere aos estágios de desenvolvimento maturacional púbere 
e pós-púbere. 
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INTRODUÇÃO: A obesidade é considerada a nova pandemia do século XXI, cada vez mais 
recorrente na infância e na adolescência está diretamente ligada ao surgimento de inúmeras 
doenças crônicas, diabete tipo 2, aterosclerose precoce entre outras. (LOURENÇO, 2015.). Entre 
as causas, o sedentarismo se mostra como um dos principais contribuintes para a manifestação 
desse distúrbio metabólico na infância e adolescência (HALLAL et.al., 2006.), o peso ao nascer 
também está associado à manifestação da doença (MARTINS; CARVALHO, 2006). Esse problema 
representa gastos crescentes aos cofres públicos dos países industrializados, no Brasil esse gasto 
representa 2,4% do PIB (ENES; SLATER. 2010). O IMC geralmente é utilizado para o diagnóstico 
da obesidade ou sobrepeso em adolescentes, já que com estes seus resultados se mostram menos 
questionáveis do que quando realizado em crianças (LOURENÇO, 2015.). OBJETIVOS: Verificar 
a ocorrência de sobrepeso ou obesidade em adolescentes dos 12 anos de uma escola municipal 
da cidade de Lagarto, Sergipe.  METODOLOGIA: Utilizando de uma fita métrica e uma balança 
digital, foram aferidas as medidas de peso corporal e estatura em pé de cada aluno, IMC (MELLO 
et.al. 2004). Durante a verificação do peso corporal, os alunos estavam descalços e desprovidos 
de qualquer objeto que pudesse interferir ou alterar os resultados. Para a estatura foi fixada uma 
fita métrica na parede, os alunos foram posicionados paralelamente à fita com olhar voltado ao 
horizonte. RESULTADOS: Foram avaliados 9 alunos sendo 5 do sexo feminino e 4 do sexo 
masculino. Nesta amostra, o peso foi de 43,50 ± 1,99 kg, a estatura 1,57 ± 0,02 m e o IMC 17,59 ± 
0,60 Kg/m2. Como diagnóstico observou-se que os indivíduos estão entre os percentis p3 e p85 
significando estado de eutrofia de acordo com a referência da OMS para IMC por idade. 
CONCLUSÃO: Não foram encontrados sobrepeso e obesidade nos adolescentes de 12 anos da 
cidade de Lagarto, Sergipe, de acordo com a amostra em questão.  
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INTRODUÇÃO: O Programa de Saúde da Família (PSF) surge no Brasil como uma estratégia de 
reorientação do modelo assistencial a partir da atenção básica, em conformidade com os princípios 
do Sistema Único de Saúde. O PSF se apresenta como uma nova maneira de trabalhar a saúde, 
tendo a família como centro de atenção e não somente o indivíduo doente (MS, 1998). 
OBJETIVOS: Refletir sobre potencialidades e contradições do PSF no processo de mudança do 
modelo assistencial. METODOLOGIA: Este é um estudo de revisão de literatura, utilizando-se do 
Google Acadêmico, no idioma português, em que foram encontrados 23.900 artigos. Desses, foram 
consultados doze e selecionados seis, para a realização do presente artigo, por meio de consultas 
de palavras-chave: “política de saúde”, “assistência à saúde”, “saúde da família”, onde afirmam que 
as estratégias de saúde propostos pelo governo, tal como mostra a história nem sempre visam o 
bem-estar da população. RESULTADOS: Campos (1989), ao descrever SUS, aponta que nesta 
alternativa de modelo assistencial, o mercado não seria o principal critério para organizar e distribuir 
serviços, mas o planejamento realizado não a partir do poder aquisitivo das pessoas, mas de suas 
necessidades de saúde. Vasconcelos (1998) entende que PSF vem responder a uma tendência 
mundial de redução de custos em seus procedimentos com pessoal, hospitalização e tecnologias. 
Segundo MS (BRASIL, 1994, 1997 e 2016), a operacionalização do PSF deve ser adequada às 
diferentes realidades locais, desde que mantidos os seus princípios e diretrizes fundamentais. 
CONCLUSÃO: Pode-se concluir, que se torna necessário oferecer atenção especial para 
implantação de equipe do PSF nos municípios, qualificando profissionais, visando o atendimento 
integral das famílias e avaliando o impacto do PSF com base na investigação de mudanças 
comportamentais e culturais em torno do processo saúde-doença e nas formas de enfrentamento 
dos problemas de saúde dos integrantes de cada comunidade. 
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INTRODUÇÃO: O ser humano não é biologicamente estático, desde o momento da concepção até 
a morte ocorrem transformações quantitativas e qualitativas no sentido evolutivo. Durante as duas 
primeiras décadas de vida, a principal atividade do organismo humano é “crescer” e “desenvolver”. 
Esses fenômenos ocorrem de maneira simultânea e condicionados a uma maior ou menor 
velocidade no processo maturacional e de sua interação com indicadores do ambiente. OBJETIVO: 
O estudo tem como finalidade comparar e relacionar a maturação com as capacidades físicas e 
marcadores hormonais em crianças. METODOLOGIA: estudo compreende 89 sujeitos, de ambos 
os sexos com faixa etária de 08 a 14 anos. Foi avaliada a maturação sexual através do auto-tanner, 
a força explosiva de membros superiores e inferiores, através do arremesso de medicineball e 
plataforma de salto, a velocidade de membros superiores pelo golpeio de placas, a agilidade por 
meio do teste de 30 metros e as dosagens de testosterona e estradiol pelo método de 
quimiluminescência. RESULTADOS: Observamos no nosso estudo que os meninos não foram 
encontrados diferenças significativas entre as variáveis analisadas e as meninas foram encontram 
no estágio maturacional 3 e 4 obtiveram melhor desempenho para o teste de força explosiva de 
membros superiores. CONCLUSÃO: Constatamos que a maturação sexual desempenha um 
importante papel no desenvolvimento da FEMMSS para as meninas o que não foi observado nos 
meninos, provavelmente em virtude de fatores subjetivos na avaliação da maturação sexual.  
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INTRODUÇÃO: A capacidade física é um importante parâmetro do desenvolvimento funcional a 
ser investigado em crianças e adolescentes, não apenas pela idade cronológica e sim pelo seu 
estado maturacional, já que sujeitos com mesma idade cronológica podem apresentar desempenho 
diferente ao seu par menos maturado. OBJETIVO: Comparar e relacionar as capacidades físicas 
e marcadores hormonais de acordo com o sexo e maturação de crianças e adolescentes. 
MÉTODOS: A amostra foi composta por 89 sujeitos de ambos os sexos de 10 a 13 anos. Foram 
avaliados a maturação obtida através da idade óssea, capacidades físicas (força explosiva de 
membros inferior e superior, velocidade de membro superior e agilidade) e marcadores hormonais 
(testosterona e estradiol) através do método de quimioluminescência. Para comparar as variáveis 
dependentes de acordo com o sexo e estado maturacional foi utilizado o teste de Mann-Whitney, e 
o teste de correlação de Spearman para analisar a relação entre a idade óssea e os marcadores 
hormonais com as capacidades físicas. O nível de significância foi de p<0,05. RESULTADOS: na 
comparação entre o sexo as meninas obtiveram estado maturacional mais avançado (32,11%, 
p=0,024) do que os meninos, sendo mais pesadas (13,40%, p=0,023) e altas (2,76%, p=0,018); em 
contrapartida os meninos apresentaram maior desempenho para as capacidades físicas, FEMS 
(18,95%, p =0,005), FEMI (9,80%, p=0,011), Agilidade (5,02%, p=0,018), VMS (12,20%, p=0,014); 
e os respectivos hormônios sexuais obtiveram diferenças significativas (meninos (120,13%, 
p=0,005)>testosterona; meninas (200,68%, p= 0,002)>estradiol).Relativo à maturação foi 
observado que os meninos em estado maturacional normal apresentaram maior idade óssea 
(12,46%, p=0,02), peso (32,83%, p<0,001) e estatura corporal (7,09%, p<0,001), o que também foi 
verificado para as capacidades de FEMS (26,51%, p=0,002), FEMI (13,84%, p=0,01) e níveis de 
testosterona (107,54%, p=0,016); resultados semelhantes foram verificados para as meninas, no 
qual as classificadas no estado normal obtiveram maior idade óssea (21,66%, p<0,001), peso 
(36,50%, p<0,001) e estatura corporal (9,29%, p<0,001), assim como maior desempenho na FEMS 
(50%, p<0,001) e níveis de estradiol (146,76%, p=0,011). Na análise de correlação a idade óssea 
se relacionou com a força explosiva de membros superior (r=0,660, p<0,001) e inferior (r=0,430, 
p<0,001) e com a testosterona (r=0,296, p=0,048) para os meninos, já a idade óssea das meninas 
se relacionou com a força explosiva de membro superior (r=0,586, p<0,001) e níveis de estradiol 
(0,514, p<0,001). CONCLUSÃO:É possível concluirque maturação e os níveis de testosterona e 
estradiol exercem um importante papel nos aspectos físicos e no desempenho das habilidades 
motoras das crianças e dos adolescentes, principalmente na força de membro superior a qual se 
mostrou mais relacionada com a maturação obtida pela idade óssea de meninos e meninas. 
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INTRODUÇÃO: No processo de formação acadêmica faz-se fundamental a discussão acerca da 
pessoa com necessidade educacional especial, visto que a escola, enquanto instituição social, 
atualmente está responsável pelo atendimento educacional as pessoas com deficiências, 
garantindo o direito a uma educação de qualidade para todos, com a participação da família neste 
processo. A definição de uma escola inclusiva vem sendo discutida há muitos anos, desde a 
publicação da Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948). A inclusão de pessoas com 
deficiência em escola de ensino regular, vem sendo muito discutido entre profissionais que atuam 
nesses estabelecimentos de ensino, e tais profissionais vem se aperfeiçoando para recebê-los e 
desenvolver da melhor forma as atividades escolares (CROCHÍK, et al 2011; PEDROSA et al  2013; 
MARTINS, 2014;). OBJETIVOS: Investigar o olhar do professor de educação física acerca da 
inclusão de pessoas com deficiência nas aulas de educação física. METODOLOGIA: O estudo 
caracteriza-se como uma pesquisa bibliográfica realizada nas bases de dados do Scielo, Google 
Acadêmico e Bireme. Os termos utilizados para a pesquisa foram: “professores”, “pessoas com 
deficiência” e “educação física”. Foram encontradas 74 referências das quais sete foram 
selecionadas. RESULTADOS: Os resultados demostram que existem fatores como, a falta de 
preparação especifica do professor para receber o aluno com deficiência em suas aulas, assim 
como a infraestrutura inadequada da escola que dificultam e influenciam no trabalho de inclusão 
seja nas aulas de educação física, ou até mesmo na escola. A literatura apresenta, que por lei e 
obrigação da escola receber a pessoas com deficiência, porém algumas instituições não 
apresentam estruturas adequadas para receber esse aluno, é possível encontrar em algumas 
escolas uma sala chamada de 'sala de recurso', na qual é possível desenvolver atividades de modo 
geral para as pessoas com deficiência. Um outro fator diz respeito aos profissionais que mesmo 
com limitações e poucos recursos se mostram interessados em trabalhar da melhor forma com 
pessoas com deficiência. Nas aulas de educação física as aulas que possuem esse público são 
aulas adaptadas, as quais as mesmas são desenvolvidas para dar maior segurança aos alunos e 
propicie a participação de todos independente de sua deficiência. (CROCHÍK, et al 
2011;GUTIERRES FILHO et al 2012; PALMA, LEHNHARD 2012; PEDROSA et al  2013; 
MAUERBERG-DECASTRO et al 2013; BENTO et al 2015). CONCLUSÃO: Conclui-se que, ao 
investigar o olhar de professores para a inclusão de pessoas com deficiência nas aulas de 
educação física, fica evidenciado a necessidade de uma formação continuada para trabalhar com 
a inclusão de alunos com deficiência em suas aulas de forma segura. Há também o agravante da 
estrutura das escolas, que muitas vezes não são adequadas para as atividades.  Com o estudo foi 
possível perceber sobre a importância de um investimento na formação dos profissionais, pois 
alguns professores se mostram interessados em se qualificar e fazer uma especialização para 
melhor atender as necessidades dos alunos. 
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INTRODUÇÃO: Crescimento, maturação e desenvolvimento humano são processos altamente 
relacionados que ocorrem continuamente durante todo o ciclo de vida. A partir disso, as aquisições 
motoras de crianças e adolescentes não podem ser compreendidas de forma exclusivamente 
biológica ou ambiental; uma abordagem biocultural é essencial, reconhecendo a interação entre 
fatores biológicos e socioculturais presentes na vida do ser humano. Estes processos interferem 
diretamente nas relações afetivas, sociais e motoras dos jovens; consequentemente, é necessário 
adequar os estímulos ambientais em função desses fatores. OBJETIVO:O objetivo do estudo foi 
verificar a correlação dos estágios puberais com a coordenação motora em meninos escolares de 
8 a 12 anos. METODOLOGIA: Participaram do estudo 30 escolares (9,89 ± 1,19 anos; 1,36 ± 0,089 
m; 35,5 ± 10,23 kg). Na metodologia foram realizadas aferições de massa corporal, estatura e altura 
tronco-cefálica; perímetros de pescoço, braço contraído, antebraço e cintura; diâmetro ósseo do bi-
epicôndilo do fêmur; distâncias ósseas acrômio-radial e tibial maleolar. A avaliação da maturação 
sexual foi realizada através da equação de predição da maturação puberal proposta por Medeiros 
(2013). A avaliação do teste KTK para avaliar o desempenho motor foi desenvolvido por Kiphard e 
Schilling (1974). Utilizou correlação de Pearson entre as médias das variáveis. O tratamento 
estatístico e os gráficos foram realizados nos programas SPSS versão 20.0. A margem de 
significância foi de p<0,05. RESULTADOS: Em relação aos percentuais dos estágios puberais, a 
maioria encontra-se no estágio puberal 5 (56,7%), no estágio 2 (3,3%), nos estágios 3 (13,3%) e 
estagio 4 (26,7%), o que indica que as crianças estudadas encontra-se nos estágios de maturação 
sexual avançado. Os resultados do desempenho motor obtido pelos escolares mostram que as 
classificações de perturbações motoras e insuficiência na coordenação tiveram os mesmos valores 
de 40% o que indica um baixo nível de desempenho motor. No total, 80% dos participantes 
encontram-se abaixo da classificação considerada normal e apenas 20% foram classificados com 
a coordenação motora normal. Foi observada correlação moderada entre maturação sexual e 
coordenação motora em meninos. CONCLUSÃO: Conclui-se que os meninos encontra-se nos 
estágios de maturação sexual avançado. Na coordenação motora mostram que os participantes 
encontram-se abaixo da classificação considerada normal e apenas 1/3 da amostra foi classificada 
com a coordenação motora normal. Quando verificado a maturação, a mesma mostrou uma 
moderada correlação na coordenação motora dos escolares, ou seja, mostrou que a maturação 
influencia na variável da coordenação. 
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INTRODUÇÃO: A educação deve ser compreendida como um processo de socialização onde o 
sujeito adquire inúmeros tipos de conhecimento. Trata-se de um ato de conscientização cultural e 
comportamental, em que uma série de habilidades e valores acaba se consolidando ao longo do 
tempo. (FERREIRA, 2006, p.82). A respeito da Educação Física, entende-se que um dos alicerces 
na formação de seus profissionais deverá ser a construção de robustas bases de conhecimento, 
principalmente, para que estes possam apresentar uma atuação reflexiva perante a Educação 
Especial. (VARGAS, 2003, p.21). OBJETIVOS: Refletir sobre as competências (ou 
responsabilidades) da Educação Física junto à Educação Especial e do quanto é importante que o 
profissional da área tenha consciência delas. METODOLOGIA: A pesquisa bibliográfica ocorreu na 
biblioteca da Faculdade Estácio de Sergipe, onde a partir dos temas “Competências da Educação 
Física” e “Educação Especial” foram encontrados cerca de 40 títulos, dentre os quais, 08 foram 
selecionados para servir de base para este estudo. RESULTADOS: Estamos vivendo o momento 
de ajustar as necessidades dos profissionais da educação às obrigações da Educação, 
consequentemente, precisamos direcionar nossos esforços na cobrança de empenho por parte dos 
gestores que podem reorganizar o sistema de ensino superior desta área. Para Gotti (2001, p.96-
97), o profissional de Educação Física precisa estar consciente de seu papel no desenvolvimento 
do indivíduo portador de deficiência, pois só assim ele poderá implementar ao seu trabalho as 
seguintes competências:  1. Reflexão sobre os determinantes filosóficos, políticos, históricos e 
legais da Educação Especial; 2. Desenvolvimento de conceitos e práticas diversificadas, centradas 
na aprendizagem e nos níveis de desenvolvimento; 3. Avaliar, continuamente, os processos de 
desenvolvimento dessa aprendizagem; 4. Planejar flexibilização/adaptações para qualquer 
dimensão curricular demandada pelas necessidades educacionais especiais; 5. Realizar trabalhos 
em equipe, atuando com familiares, professores, profissionais da comunidade, etc. 6. Dar respostas 
educativas que permitam aos alunos desenvolver conceitos, habilidades, atitudes e valores. Logo, 
não basta formar docentes e bacharéis, é preciso dar-lhes consciência do exercício social para o 
qual eles estão sendo aperfeiçoados. (MACEDO, 2005, p.18). Defendemos ainda que, também é 
de competência da Educação Física exercitar ações de cunho político, onde se entende por 
“competência política” atos reais de cidadania, como a realização de trabalhos cooperativos e um 
posicionamento sempre construtivo em relação ao seu espaço de atuação. CONCLUSÃO: O 
objetivo maior da Educação Física junto a Educação Especial deve ser o de proporcionar recursos 
para aqueles que têm necessidades diferentes da maioria. E para que isto possa ocorrer de maneira 
correta é preciso que a formação dos profissionais desta área vislumbre esta realidade e já os supra 
com os conhecimentos necessários. E mais, deve-se compreender que toda prática educativa traz 
em sua essência certa extensão política, portanto, o profissional de Educação Física precisa se 
perguntar em qual direção ele está atuando e qual o significado de suas ações.  
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INTRODUÇÃO: No uso do vocabulário esportivo, entende-se por flexibilidade a qualidade flexível, 
a capacidade de elasticidade, a facilidade de ser manejado, a maleabilidade, a agilidade, a 
vivacidade, além de certas adaptações psicológicas. A flexibilidade pode ser definida pela máxima 
amplitude de movimento voluntário, em uma ou mais articulações, sem lesioná-las. OBJETIVOS: 
Executar uma bateria de testes neuromotores com adolescentes de 15 a 19 anos do Condomínio 
Porto dos Corais. As informações foram analisadas com auxílio de um programa elaborado assim 
podendo emitir os dados dos testes (em número), apresentado uma avaliação mediante as 
condições de cada indivíduo em questão. METODOLOGIA: Os testes foram realizadores com o 
uso de material auxiliar neuromotor, como banco especifico para aferir a flexibilidade. O teste de 
sentar e alcançar: usamos um banco especifico com participante sentado no chão, encostando os 
pés inteiros no local indicado, mãos e joelhos esticados. O avaliado tenta alcançar a maior distância 
no banco com as mãos unidas, deve ser repetido 3 vezes e assim será verificada a média. Foram 
coletados dados de 10 meninos, a média de idade dos meninos foi de 18,5 anos, foram coletados 
dados de 10 meninas, a média de idade das meninas foi de 18,1 anos. RESULTADOS: Após a 
aplicação dos testes neuromotor, podemos chegar aos seguintes números, e suas respectivas 
avaliações. De acordo com os dados, os participantes que eram representados em 70% pelo sexo 
masculino classificados com uma excelente flexibilidade, os participantes que eram representados 
em 30% pelo sexo masculino classificados com uma flexibilidade acima da média, levando em 
conta o valor de todos os meninos juntos eles se classificam com 33,9cm uma excelente 
flexibilidade. De acordo com os dados, as participantes que eram representadas em 70% pelo sexo 
feminino classificadas com uma flexibilidade acima da média, as participantes que eram 
representadas em 30% pelo sexo feminino classificadas com uma excelente flexibilidade, levando 
em conta o valor de todas as meninas juntas elas se classificam com 33,9cm uma excelente 
flexibilidade. CONCLUSÃO: Com a bateria de testes realizados nos avaliados, pode ser obtida 
bases de dados representando teste neuromotor funcional sentar e alcançar. Mediante a avaliação 
dos testes aplicados os avaliados do sexo masculino, 7 entre 10 tem uma boa flexibilidade. 
Enquanto, cerca de 3 entre 10 não tem uma boa flexibilidade. Já as avaliadas do sexo feminino, 7 
entre 10 obteve uma excelente flexibilidade, e 3 entre 10 muito acima da média flexibilidade, assim 
podemos concluir que os avaliados do sexo feminino possuem uma flexibilidade maior que os 
avaliados do sexo masculino. 
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INTRODUÇÃO: A insatisfação pessoal e a busca por padrões de beleza impostos pela mídia 
promoveram um aumento de público nas academias. Segundo GOLDBERG et al, 2003, 
principalmente jovens adolescentes buscam fazer atividades de alta intensidade e grande volume 
de treinamento em busca de uma aceitação de um corpo ideal, a ser atingido, muitas vezes, a 
qualquer custo. Os exercícios resistidos podem ser os mais indicados e seguros, porque as tensões 
que os pesos exercem sobre o corpo podem ser controladas. No entanto, se não houver o 
acompanhamento e a orientação correta de um profissional habilitado, os mesmos podem trazer 
riscos à saúde. OBJETIVOS: Analisar os benefícios e apontar os riscos do treinamento de força 
em crianças e adolescentes, bem como, mostrar que o treinamento resistido não só traz resultados 
nas características estéticas, como também, tem finalidades terapêuticas, profiláticas, psicológicas 
e especificas. METODOLOGIA: O trabalho é classificado como uma pesquisa bibliográfica, com 
abordagem descritiva, baseada em livros e artigos já publicados, encontrados na base de dados 
do google acadêmico e scielo. Foram pesquisados com as palavras-chave: Educação física e 
treinamento; crianças e adolescentes; medição de risco. Encontrando vinte e quatro artigos, deste 
foram selecionados quatro para leitura completa. RESULTADOS: O treinamento resistido em 
crianças e adolescentes evidencia efeitos benéficos em vários órgãos e sistemas do corpo 
(DANTAS, 2014). Dentre eles, auxilia na aptidão cardiovascular, no aumento de massa, força e 
resistência muscular, no aumento do conteúdo de cálcio e mineralização óssea, além de agir no 
sistema endócrino, aumentando a sensibilidade insulínica e melhorando o perfil lipídico 
(GOLDBEERG et al, 2003). A utilização da técnica incorreta na realização dos exercícios, como o 
aumento súbito da intensidade ou o desrespeito com a individualidade biológica, pode resultar em 
estresse mecânico sobre as estruturas músculo-tendinosas, ligamentosas e ósseas e acarretar 
lesões, que podem ser irreversíveis (OLIVEIRA et al, 2003). Segundo SILVA, (2012) citado por 
HANSEN (2002) como finalidade terapêutica, o treinamento resistido é usado em crianças com 
sobrepeso, com o intuito de aumentar a taxa metabólica. Também é aplicado em crianças com 
paralisia cerebral para melhorar a funcionalidade global, a força muscular e o bem-estar. Como 
finalidade profilática é empregada na pré-reabilitação, fortalecendo áreas geralmente vulneráveis a 
lesões por excesso de uso, como ombros e a coluna vertebral. Ademais, como finalidade 
psicológica, melhora a saúde mental, reduz o estresse, favorece a qualidade do sono e ajuda na 
autoestima. CONCLUSÃO: A elaboração do trabalho proporcionou ampliar os conhecimentos 
sobre o tema proposto, além de mostrar a importância da orientação e do acompanhamento das 
crianças e dos adolescentes na execução do treinamento de força pelo profissional de educação 
física. Visto que, se realizado da maneira correta, pode trazer muitos benefícios à saúde, sendo 
praticamente nulos os riscos.  
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INTRODUÇÃO: A dança é uma manifestação cultural do ser humano, que oferece uma grande 
gama de utilização para o âmbito da Educação Física. O presente estudo aborda a dança e suas 
contribuições para pessoas com deficiências físicas. OBJETIVOS: Descrever as contribuições da 
dança para os deficientes físicos de modo a apontar como a dança pode ser um instrumento da 
Educação Física e assim verificar seus possíveis benefícios. METODOLOGIA: Trata-se de uma 
pesquisa bibliográfica, através das palavras-chaves: Dança; Socialização e Deficiência Física, um 
levantamento na base de dados do Google Acadêmico encontrando 900 artigos dos anos de 2015-
2016, selecionando 05 para a confecção desta pesquisa. RESULTADOS: Dança é uma maneira 
dos homens expressarem sua cultura através do corpo, podendo contribuir para integrar de forma 
facilitada as pessoas e seus costumes, corpos e sentimentos, valoriza a autoestima e pode ser 
usada ainda para ampliar a aprendizagem física-mental e a formação humana já que podemos 
trabalhar a cultura de vários povos e suas trocas (RODRIGUES et al, 2015). Diante disto pode-se 
usar a dança como uma ferramenta na Educação Física por aumentar a percepção da consciência 
corporal integrando o corpo e o espaço, principalmente quando se trata da sua utilização com 
pessoas com deficiência física. Sua prática faz com que o deficiente físico, conceituado como uma 
“alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o 
comprometimento da função física” (AMORIM, 2015), possa conhecer ainda mais o corpo, tenha 
interação com outras pessoas seja em grupos de dança, apresentações ou mesmo na escola, e 
isso tudo com pequenas ou nenhuma adaptação na dança dependendo da deficiência física 
encontrada. Tornando assim um facilitador na socialização dos deficientes físicos com o meio em 
que vive, aumentando a autoestima, o que os tornam mais confiantes (AMORIM, 2015; SANTIAGO 
et al, 2015; JÚNIOR, 2015; NUNES et al, 2015), a dança contribui psicologicamente, 
cognitivamente e até de forma terapêutica, corroborando para a relação entre as pessoas, sejam 
ou não deficientes físicos. CONCLUSÃO: Diante de tudo que foi exposto pode-se dizer que a dança 
contribui para a socialização dos deficientes físicos, pois ela é considerada uma manifestação 
natural do ser humano proporcionando interação entre os praticantes facilitando o convívio social. 
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INTRODUÇÃO: Atualmente, é crescente o número de estudos que visa identificar e analisar 
parâmetros morfológicos e físicos de crianças e adolescentes inseridos em treinamentos 
sistemáticos nas mais variadas modalidades esportivas. O sucesso no desempenho das 
habilidades motoras depende fundamentalmente da capacidade perceptiva e cognitiva, 
consequentemente do tempo de reação. A maturação biológica é um processo de importantes 
alterações fisiológicas que se manifestam de forma mais intensa durante a adolescência. 
OBJETIVO: O objetivo do estudo foi verificar se existe influência da idade óssea, enquanto 
marcador maturacional, no tempo de reação de jovens esportistas em diferentes modalidades. 
METODOLOGIA: A amostra composta por 94 indivíduos sendo 34 meninas e 60 meninos de 11 a 
14 anos, todos praticantes de esportes nas modalidades voleibol e futebol, com prática de duas 
vezes na semana com duração de 1 hora. Foi realizada avaliação da idade óssea de acordo com 
o protocolo de Cabral (2011) a partir de variáveis antropométricas. Para avaliação do tempo de 
reação, utilizamos o Teste de Stroop seguindo o protocolo de Córdova et al. (2008). Para comparar 
o tempo de reação de acordo com o estado maturacional utilizou-se a análise multivariável 
(MANOVA) seguido do Post Hoc de Bonferroni para verificar a diferença quando encontrado um 
valor de F significativo entre os grupos. Para verificar a relação da idade óssea e maturação com o 
tempo de reação e número de erros recorreu-se à correlação de Pearson. RESULTADOS: 
Observamos melhor desempenho na etapa III do Stroop teste para os sujeitos no estado 
maturacional ‘normal’ quando comparado aos ‘atrasados’. A relação entre a idade óssea com o 
tempo de reação (r= –0.359; p< 0.001), mostrou ser uma relação negativa, já relativo ao número 
de erro não houve relação com a idade óssea (r= –0.020; p= 0.845). Na análise da relação da 
maturação com o tempo de reação verificou-se que o tempo de reação se relacionou de forma 
negativa com a maturação (r= –0.312; p= 0.002) o que não se observou para o número de erros 
(r= 0.074; p= 0.476). CONCLUSÃO: Concluímos que ao correlacionarmos a idade óssea e 
maturação com o tempo de reação foi observada uma relação negativa. Evidenciando que quanto 
maior a idade óssea e o estágio maturacional menor será o tempo de reação dos indivíduos. 
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INTRODUÇÃO: A condromalácia patelar é um estado anormal da cartilagem superficial patelar 
onde a atividade motora, contribui para a melhoria da função muscular sendo recomendada nos 
programas de prevenção e tratamento (SANTOS et al, 2015). OBJETIVOS: Abordar os benefícios 
da hipertrofia muscular, sobretudo na musculatura do quadríceps no tratamento de portadores de 
condromalácia patelar. METODOLOGIA: O referente estudo foi constituído a partir das pesquisas 
quantitativas, que buscou quantificar e correlacionar os resultados obtidos de trabalhos já 
publicados. A elaboração da coleta de dados foi feita através do método da documentação indireta, 
utilizando-se da pesquisa bibliográfica, que visou às informações diante de artigos científicos e 
livros. Foram analisados, comparados e discutidos seis artigos científicos, que tiveram como 
propósito relatar quais seriam os efeitos da musculação sobre a condromalácia patelar. Em virtude 
desta realização foi possível obter dados que contribuíram para a identificação da existência de 
benefícios e malefícios perante o tema atribuído. RESULTADOS: verificou-se que os artigos 
analisados citavam que o aumento da força muscular decorrente de exercícios de musculação 
melhora e até revertem o quadro de condromalácia, reduzindo dores e recuperando a eficiência 
nos movimentos corporais (SANTOS et al, 2015). Também foram constatados malefícios de certo 
exercício, o agachamento profundo, que foi defendido por alguns autores devido a quanto maior for 
a amplitude do movimento maior será o uso do músculo, diminuindo a pressão sobre a articulação 
do joelho, mas criticados por outros, pelo fato de gerar lesões ligamentares por exemplo, e 
prejudicar ainda mais a região já afetada pela condromalácia, não sendo viável para alguns 
praticantes (SILVA, SOUZA, 2012). CONCLUSÃO: por ser uma doença crônico degenerativa da 
cartilagem articular da patela e dos côndilos femorais tendo como uma das causas, ineficiência ou 
impotência dos músculos: vasto lateral e medial, o fortalecimento muscular torna-se imprescindível, 
pois promove o recrutamento de unidades motoras que estimulam um neurônio motor aumentando 
a força muscular e consequentemente maior estabilização da articulação (SANTOS et al, 2015). 
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INTRODUÇÃO: Diversas provas de longa duração ocorrem na estação do verão e frequentemente 
em locais quentes como no caso do clima semiárido e tropical predominante no nordeste brasileiro. 
A prática de exercícios em alta temperatura somada à desidratação induz modificações fisiológicas 
com redução na performance e risco a saúde. O estado de desidratação aumenta o risco de doença 
de coração, hipertermia e pode levar a alteração cognitiva. OBJETIVO: Avaliar o estado de 
hidratação em corredores praticantes da prova de trail run k21 séries 2015 etapa Aracaju realizado 
no parque nacional serra de Itabaiana-SE. MÉTODOLOGIA: Foi avaliado uma amostra de vinte 
atletas do sexo masculino (40,5±9,7anos; 1,74±0,04m; 18,83±4,5%G e 72,57±8,4kg), que 
concluíram o percurso de 21km. A verificação dos níveis de hidratação foi analisada pelas variáveis: 
Δ% de massa corporal(Δ%MC) pré e pós;taxa de desidratação relativa (TDR), absoluta (TDA), grau 
de desidratação(GD) e taxa de sudorese (TS).  Para a análise de correlação entre as variáveis foi 
utilizado o teste de Pearson e adotado o nível de significância p 0,05. RESULTADOS: A Δ%MC 
foi de 2,5±1,7%; TDR=1,79±8,6; TDA= 3,79±1,2; GD= 2,5±1,7 e TS= 1146,5±488,7. Todas as 
variáveis apresentaram alta e significativa correlação (r 93 e p 0,001). CONCLUSÃO: O GD 
apresentado indica importante redução no desempenho físico. Foi apresentado desestabilidade no 
equilíbrio hídrico, porém abaixo do risco de choque térmico auxiliado pela hidratação fornecida 
durante a realização da prova. Para suprir a sudorese verificada recomenda-se a reposição de 
286,5ml a cada 15 minutos de exercício.  
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INTRODUÇÃO: no decorrer do contexto histórico da doença mentais percebe-se que a mesma 
tem passado por grandes conflitos, para que de fato chega-se a acontecer mudanças favorecendo 
os indivíduos que sofrem de transtorno mental. Segundo Soares et. al (1992) a Educação Física 
trabalha relacionada com os elementos da cultura corporal do movimento (dança, lutas, jogos, 
ginástica, esportes e dentre outros), os mesmos devam ser aplicados de forma significativa. Nessa 
concepção o professor de Educação Física no CAPS tem suma importância, trabalhando com 
atividades terapêuticas. Neste caso a dança como um dos elementos da cultura corporal do 
movimento tem subsídios para motivar e interagir as pessoas de maneira terapêutica. OBJETIVO: 
possibilitar aos usuários por meio das atividades rítmicas e expressivas um aumento das vivências 
enquanto pratica corporal buscando desenvolver a interação e o autoestima. METODOLOGIA: 
para iniciar esse projeto foi realizada uma avaliação diagnóstica, como embasamento para chegar 
ao presente estudo, caracterizado como uma pesquisa descritiva com abordagem qualitativa, para 
Richardson (2011), no método qualitativo o pesquisador torna-se imparcial, tendo como objetivo 
estimular o entrevistado a pensar livremente. Do segundo ao quinto encontro foi aplicado o projeto, 
visando durante esses dias de intervenção possibilidades pedagógicas que auxiliem os usuários 
para uma melhoria do bem-estar e do estilo de vida, através dos benefícios da dança. 
DESENVOLVIMENTO: as atividades realizadas no CAPS II, em sua maioria foram feitas em 
círculo, devido os usuários não estarem acostumados a interagir com os colegas, baseado nessa 
observação, atividades foram voltadas a dança circular. Nessa perspectiva Soler (2008), enfatiza 
que o círculo simboliza a uma pedagogia cooperativa. Desta forma, todos participaram da roda de 
mãos dadas, passando confiança uns para os outros De acordo com Barreto (2008), a dança 
trabalha com corpo e mente e é através da mesma que o indivíduo entregasse aos movimentos 
de forma espontânea conhecendo a si e ao próximo, pelo simples fato de sentir, criar, pensar, 
interagir, emocionar. Tornando assim, capazes de se enxergar como sujeito e não objeto. 
Ressaltando que durantes o período de intervenção no CAPSII, foi aplicado a abordagem 
pedagógica: crítico-emancipatória, de acordo com Darido (2011), essa a abordagem favorece para 
que o sujeito passe a ter sua própria autonomia e criticidade, tornando capaz de tomar decisões 
no seu dia-a-dia, através das atividades proposta pelo professor de educação física. 
CONCLUSÃO: concluindo pode afirmar que durante esses cinco encontros no CPASII, em 
Lagarto/SE, sendo aplicado o projeto, no qual as metas almejadas foram realizadas com sucesso, 
pois todos os usuários participaram da aula. Dessa forma, as atividades aplicadas no decorrer das 
intervenções tiveram resultados positivos, alcançando todos os objetivos propostos.  Assim ficou 
notório através das intervenções a suma importância de um professor de educação física trabalhar 
com as atividades rítmicas e expressivas naquela unidade, pois o mesmo deva utilizar atividades 
motivadoras, resgatando a autoestima, autonomia e a criatividades dos usuários ali inseridos, 
passando a perceber como sujeito no meio social. 
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INTRODUÇÃO: De acordo com Rocha et al. (2013) as alterações decorrentes do envelhecimento 
tornam os idosos mais vulneráveis ao desenvolvimento da hipertensão arterial. O tratamento da 
HAS pode ser baseado em medidas farmacológicas (utilização de anti-hipertensivos), e não 
farmacológicas (mudanças no estilo de vida). Fernandes et al. (2013) sustenta que a prática de 
atividade física provoca adaptações significativas que vão influenciar na diminuição dos níveis 
pressóricos do indivíduo idoso, servindo também como estratégia de modificação do estilo de vida, 
tornando essencial para a prevenção, tratamento e controle da hipertensão arterial. OBJETIVO: 
Observar a influência dos exercícios, aeróbico, resistido e concorrente, na saúde e no bem-estar 
de idosos hipertensos. METODOLOGIA: A pesquisa foi realizada no Google Acadêmico, Scielo, 
Pubmed e Periódicos Capes, com o objetivo de encontrar artigos científicos, publicados em revistas 
da área, que trouxessem esclarecimentos sobre a prática dos três tipos de exercício citados, e seus 
efeitos hipotensivos. Depois de analisar 15 artigos, cinco foram selecionados para a realização 
desse estudo. RESULTADOS: Embora já existam várias comprovações a respeito dos benefícios 
do exercício físico para a saúde do idoso hipertenso, a maioria dos estudos tratam apenas sobre 
exercício aeróbico, são recentes os estudos que mostram os efeitos do exercício resistido 
(Musculação), e do exercício concorrente, que nada mais é, do que uma combinação entre 
Aeróbico+Resistido, com relação ao exercício resistido, Abrahin et al. (2016) em um estudo com 
mulheres adultas sedentárias, com hipertensão controlada por medicamentos, realizaram uma 
comparação na hipotensão pós exercício, entre exercícios resistidos com intervalo passivo, e 
intervalo ativo, a partir desse estudo, eles puderam observar que o exercício resistido com intervalo 
ativo se mostrou mais eficiente com relação à hipotensão pós-exercício, foram observadas 
alterações significativas com até 60 minutos após o exercício, o que comprova mais ainda a sua 
eficiência. Em relação ao treinamento aeróbico, Nogueira et al. (2012) ao realizarem uma revisão 
na literatura, apontam que o exercício aeróbico é uma ferramenta eficaz no tratamento da 
hipertensão em idosos. O exercício físico supervisionado, com frequência semanal de três vezes 
por semana, e com intensidade moderada parece gerar mais benefícios do que os de alta 
intensidade, para tais reduções na pressão arterial. No que se refere ao exercício concorrente, 
Santiago et al. (2013) ao realizarem uma comparação entre a ordem das sessões de exercício 
aeróbico e exercício de força, no exercício concorrente, sustentam que uma sessão combinada de 
exercício na qual o exercício aeróbio for realizado antes do de força, resulta em uma maior 
hipotensão de PAS, e hipotensão de PAD pós-exercício quando comparado com a mesma 
combinação de exercício, porém, com sequência inversa. CONCLUSÃO: Portanto, fica evidente a 
eficiência dos treinamentos aeróbico, resistido e concorrente na saúde do idoso hipertenso, 
realizados com supervisão de um profissional. Concluímos ainda que o exercício resistido com 
intervalo ativo tem sua eficiência comprovada em relação à hipotensão pós-exercício, uma 
combinação entre os exercícios de força e aeróbico, parece ser sim a melhor opção para a 
hipotensão pós-exercício na população idosa hipertensa. 
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INTRODUÇÃO: A maturação pode ser definida como um fenômeno biológico qualitativo, 
relacionando-se com o amadurecimento das funções de diferentes órgãos e sistemas. Esse estágio 
pode ser classificado em atrasado, normal e avançado. O presente estudo tem o objetivo 
correlacionar idade óssea com velocidade de membros superiores. METODOLOGIA: O estudo 
teve uma amostra de 181 crianças de 8 a 14 anos. Foi verificada a idade óssea através de testes 
maturacionais e a velocidade dos membros superiores que foi medida através do teste de golpeio 
de placas segundo normas da EUROFIT (1990). RESULTADOS: Os resultados obtidos revelaram 
não existir relação da maturação na velocidade de membros superiores, no qual os meninos tiveram 
uma média de sua performance melhor do que a das meninas. Ao comparar a performance no teste 
com os estágios maturacionais, se percebeu que as meninas mais aceleradas tiveram um 
desempenho inferior em relação as meninas de maturação atrasadas e normais. Já para os 
meninos não se obteve diferenças. Segundo a literatura, este resultado pode ser explicado devido 
ao pico de crescimento que atinge as crianças dessa faixa etária, prejudicando temporariamente o 
seu repertorio motor. Desta forma, as meninas são mais afetadas do que os meninos nessa faixa 
etária por chegarem mais cedo à puberdade, sendo as meninas aceleradas ainda mais 
influenciadas por esse déficit motor em ações que exigem tempo ou coordenação 
motora. CONCLUSÃO: É possível concluir que não há correlação entre a idade óssea e a 
velocidade de membros superiores e que sendo a maturação uma variável de interferência em 
diversas outras valências físicas, também há a necessidade de toma-la como parâmetro para o 
processo de seleção e detecção de jovens talentos. 
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INTRODUÇÃO: A procura por um corpo perfeito e pela melhora do desempenho físico tem 
influenciado muitas pessoas a usarem recursos que atendam os seus objetivos mais rapidamente; 
entre esses recursos destacam-se os suplementos alimentares. (POLL e LIMA, 2013). Perante 
ALVES e NAVARRO (2012) afirma que a nutrição tem forte ligação com a educação física e que 
na área de esportes e atividade física, fica facilmente evidenciada como um dos fatores que pode 
maximizar o desempenho atlético, atingindo também a saúde geral do indivíduo. OBJETIVO: 
Verificar o nível de conhecimento dos acadêmicos de dois cursos da área de saúde Nutrição e 
Educação Física, ambos estão no 7º período, sobre o consumo de suplementos alimentares. 
METODOLOGIA: O presente estudo tem caráter descritivo é um estudo de status onde seu método 
mais comum é o estudo de levantamento, no qual inclui questionários e entrevistas. Participaram 
50 acadêmicos do curso de Nutrição e 50 do curso de Educação Física de uma instituição particular 
de ensino da Cidade de Aracaju-Se. Eles foram informados e orientados sobre a realização do 
estudo, assinando o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE). Utilizou-se um questionário 
adaptado sobre o uso de suplementos alimentares, em dia e local pré-determinado, composto por 
8 perguntas fechadas e 1 aberta. RESULTADOS: Os resultados foram expressos como frequência 
relativa (%). Pode-se constatar que, a maioria (88% do Curso de Nutrição e 64% do Curso de 
Educação Física) acha que não há necessidade do consumo de suplementação, se a alimentação 
já estiver correta. Já a indicação de que todos devem consumir obteve 8% na turma do Curso de 
Nutrição e 36% na turma do Curso de Educação Física. Sobre as fontes mais consultadas para 
obter informações sobre suplementos, pode-se observar que os três maiores meios consultados 
pelo curso de Nutrição foram: Nutricionista (54%), internet (46%) e revistas e jornais científicos 
(44%). Já os três maiores dados do curso de Educação Física foram: Internet (48%), professor de 
academia (48%), nutricionista (38%). CONCLUSÃO: Conclui-se que o nível de conhecimento dos 
alunos deixa a desejar em ambos os cursos, haja vista estarem na reta final da graduação, 
esperava-se respostas mais consistentes e técnicas, pois eles estarão prescrevendo suplementos 
alimentares (nutrição) e orientando (educação física) os jovens frequentadores de academias, 
possivelmente seu paciente e/ou seu aluno. 
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INTRODUÇÃO: O Profissional de Educação Física está, a todo tempo, envolvido com técnicas 
corporais e com a cultura do corpo nos mais variados ambientes, como: escola, academia, clube, 
universidade e demais espaços sociais, assim, é prioridade que ele esteja preparado para lidar 
criticamente com as novas demandas corporais, ou antes, que reflita sobre o impacto das mesmas 
no processo de sua formação, para que possa desempenhar plenamente sua função de educador 
(ALVES e NAVARRO, 2012). Percebe-se a resistência dos jovens às orientações sobre 
alimentação de profissionais de nutrição, estando mais predispostos a ceder ao apelo do marketing 
à pressão da mídia por um corpo esteticamente inatingíveis em curto e sempre despreparados 
(HIRSCHBRUCH, 2003; ROPELATO e RAVAZZANI, 2012). OBJETIVO: Avaliar a percepção 
relacionada ao consumo de suplementos alimentares entre alunos do 1º e 7º período do curso de 
educação física bacharelado. METODOLOGIA: Trata-se de estudo descritivo, pois constitui um 
passo inicial ou uma base de dados para pesquisas comparativas subsequentes e construção de 
teorias com aplicação de questionário. Participaram do estudo 40 estudantes de educação física 
(bacharelado) de uma instituição de ensino particular sendo 20 do 1º período e 20 do 7º período, 
média de idade de 24,28 ± 5,81 anos, a amostra foi por conveniência. Coleta de dados foi feita na 
cidade de Aracaju. RESULTADOS: Constatamos que 85% dos entrevistados do 1° período já 
tiveram alguma informação e apenas 15% nunca obteve informação sobre suplementos, já os 
alunos dos 7° período, 100% dos entrevistados afirmou. Com relação às fontes de informações, 
70% (1° período) afirmaram que foi o professor de academia que o indicou e 50% (7° período). 
Ambos os períodos (1º e 7º) demonstraram um resultado similares entre as informações geradas 
em revistas, nutricionista e internet (1º período 20% / 25% / 45%; 7º período 25% / 30% / 45% 
respectivamente). Associados ao exercício os alunos do 1º e 7º período responderam 
respectivamente 45% e 70% que todos podem consumir e 55% e 30% responderam que não é 
necessário se a alimentação estiver adequada. CONCLUSÃO: Conclui-se que os acadêmicos do 
1º e 7º período têm informação sobre os suplementos alimentares, embora não busquem essas 
informações nas melhores fontes. 
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INTRODUÇÃO: O aumento da frequência cardíaca durante o exercício físico é principalmente 
mediado pelo sistema nervoso simpático, cuja ação possibilita a liberação de catecolaminas e 
aumento na permeabilidade do sódio e do cálcio no músculo cardíaco (PONTES et al., 2010; LIMA 
et al., 2012). Segundo Figueiredo (2016) o controle da intensidade do exercício pode-se ter um 
acompanhamento do estresse cardiovascular, como também fornecem informações importantes 
sobre o nível de adaptação das cargas. OBJETIVOS: Analisar o comportamento da frequência 
cardíaca e percepção subjetiva de esforço durante o exercício através do teste em cicloergômetro 
nos membros superiores e inferiores. METODOLOGIA: O teste foi realizado no laboratório de 
Biociência da Motricidade Humana (LABIMH) da Universidade Tiradentes (UNIT), por 8 voluntários 
do curso de Educação física bacharelado, do sexo masculino, com idade média de 24,6± 2,53 anos, 
com 1,79±0,49cm de estatura, e massa corporal de 80± 18,22 kg, todos fisicamente ativos, onde a 
média do VO2máx foi de 47,33 ml.kg.min-ML (min.Kg), utilizamos a escala de Borg para percepção 
de esforço e um monitor cardíaco polar. RESULTADOS: Analisando a frequência cardíaca geral, 
nota-se que houve uma preponderância do cicloergômetro de membros inferiores (CICLOMI) sobre 
o de membros superiores (CICLOMS), com frequência cardíaca média de exercício de 155 e 
121bpm respectivamente. Em média a frequência cardíaca pré-exercício já se iniciou acima nos 
dias do CICLOMI, 80bpm, o que poderia ser uma justificativa para tal predomínio. Entretanto a 
frequência cardíaca sofre uma maior variação nos primeiros 2 minutos de atividade, chegando a 
ser maior que o dobro no dia do CICLOMI 158 bpm, quando comparado ao do CICLOMS 96 bpm. 
Outra justificativa plausível seria a quantidade de massa muscular dos membros inferiores e seus 
componentes osteomusculoesqueléticos necessitarem de uma maior quantidade de sangue 
circulando por eles do que os membros superiores (PERLA et al., 2005; LOVATO et al., 2012). Ao 
analisar os dados da percepção subjetiva de esforço geral, observou-se que no cicloergômetro de 
membro inferior houve uma maior sensação de esforço físico do que no de membro superior de 
acordo com escala de Borg, desde os primeiros 2 minutos até o final do exercício físico. 
CONCLUSÃO: Por fim a partir da interpretação dos dados resultantes percebeu-se que a 
percepção subjetiva de esforço acompanhou em todos os momentos a frequência cardíaca em sua 
ascendência durante o exercício físico, sendo maior no cicloergômetro de membros inferiores do 
que no de membros superiores.  
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INTRODUÇÃO: O estudo é caracterizado como um relato de experiência no Estágio 
Supervisionado II - Bacharelado em Educação Física durante 4 meses, com foco principal na 
intervenção in loco, pelo discente. O campo de estágio escolhido foi um Centro de Reabilitação 
localizado no município de Aracaju-SE, que atende funcionários ativos e inativos do Estado, que 
apresentam diferentes patologias. A experiência de prática profissional é de suma importância, pois 
nesse nível de ensino possibilita, através dos seus diversos aspectos, a compreensão acerca da 
relação teórica e prática aos futuros profissionais, além de favorecer as discussões que envolvem 
a Educação Física. Uma pesquisa realizada com 340 discentes concluintes do curso Educação 
Física Bacharelado de onze instituições de ensino superior do Estado do Paraná que, apesar de 
serem reconhecidos déficits no estágio curricular, os discentes avaliam a disciplina como 
importante e reconhecem suas contribuições, ressaltando que é por meio dessa prática que se 
possibilita a relação entre teoria e prática, bem como a aproximação com o mercado de trabalho. 
Vale ressaltar, que a importância do contato direto com algumas patologias, e da prática do 
exercício físico para o tratamento das mesmas, seja ele voltado para o fortalecimento ou para a 
recuperação da musculatura envolvida, uma grande vivência para o acadêmico (ANVERSA et al, 
2015). OBJETIVOS: Vivenciar e Intervir através de experiências que possibilitem integrar teoria e 
prática a partir de situações concretas, realizadas no campo de estágio ligado à Reabilitação. 
METODOLOGIA: O presente estudo caracterizou-se como uma pesquisa de campo, foi realizada: 
escolha do local do estágio, dias e horários, observação e caracterização estrutural e administrativa 
do mesmo, troca de saberes com o professor colaborador e preceptor e por último as intervenções 
do acadêmico. O último passo se deu pela realização de uma análise do quadro clinico do paciente 
a partir dos encaminhamentos feitos pelo médico e/ou fisioterapeuta. A partir daí o Profissional de 
Educação Física monta um plano de tratamento inicial com exercícios de musculação, com carga, 
séries e repetições de acordo com a necessidade do paciente. Após a montagem desse plano de 
tratamento, inicia-se a aplicação do mesmo durante dez dias, após esse período o paciente é 
liberado, caso não apresente nenhuma restrição ou queixa do quadro patológico. RESULTADOS: 
Com as intervenções realizadas nesse período, foi possível perceber o contributo do exercício físico 
no processo de reabilitação e recuperação dos pacientes atendidos pós procedimentos cirúrgicos 
de implantação de prótese nos joelhos com diagnósticos de Artrose e Condromalácia. Foi percebido 
ao longo do tratamento uma melhora significativa no quadro clínico dentre ao quais a diminuição 
da dor, ganho de força e amplitude de movimento e o aumento da capacidade funcional. (FLECK 
e KRAEMER, 2006 apud LESSA; FURLAN; CAPELARI, 2012; REBUTINI et al, 2013; BRUNONI et 
al, 2015; VIEIRA & QUEIROZ, 2013). CONCLUSÃO: Conclui-se que durante o estágio, foi possível 
verificar como o treinamento resistido é de fundamental importância para pacientes com diferentes 
patologias, pois além de contribuiu de maneira significativa no processo de reabilitação e 
recuperação, também auxilia na manutenção da capacidade funcional do indivíduo, além de 
melhorar outros aspectos, como a qualidade de vida,bem-estar e a autoestima. 
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INTRODUÇÃO: A ginástica Laboral constitui uma rotina de atividades físicas planejadas que 
prioriza a saúde do trabalhador, dentro do seu próprio ambiente de trabalho, na tentativa de prevenir 
ou tratar LERs e DORTs, estas potenciais geradoras de dor e consequente queda na produção. 
OBJETIVO: Verificar o impacto de um programa de ginástica laboral sobre o nível de atividade 
física de funcionários de um hospital público de Sergipe. METODOLOGIA: Participaram do estudo 
50 funcionários técnicos-administrativos, sendo 26 são do gênero feminino (35,5 ± 8,8 anos), e 24 
são do gênero masculino, (34,0 ± 8,4 anos) praticantes de ginástica laboral com frequência de 2 
sessões semanais e duração de 15 minutos. Ao longo da sessão todos os indivíduos eram 
convidados a repetir os movimentos de alongamentos e exercícios de intensidade leve a moderada. 
Antes e após o programa foi aplicado o Diagrama de Corlett para avaliar a presença, localização e 
intensidade de dor musculo esquelética. Os dados foram analisados a partir do Teste de Wilcoxon 
para determinar as diferenças pré e pós, com nível de significância 5%. RESULTADOS: Ao final 
de 10 semanas de ginástica laboral foram observadas redução significativa na dor para o pescoço 
(p=0,004), região cervical (p=0,04), porção dorsal superior (p=0,007), porção dorsal média (p=0,01), 
porção dorsal inferior (p=0,01), ombro esquerdo (p=0,01), ombro direito (p=0,03). CONCLUSÃO: 
Tendo em vista a amostra e as condições analisadas, a ginástica laboral se mostrou capaz de 
reduzir a intensidade de em sete regiões corporais, localizadas na parte superior do corpo, de 
funcionários de um hospital público de Sergipe. São necessários mais estudos para entender o 
motivo para a não redução da dor nas demais regiões corporais. 
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INTRODUÇÃO: No processo de envelhecimento, ocorre diminuição da flexibilidade, devido às 
alterações do sistema musculoesquelético. Por isso, recomenda-se que rotinas de alongamento 
sejam incorporadas aos programas de atividade física voltados para a população idosa, afim de 
melhorar capacidade de realizar tarefas diárias sem fadiga excessiva. OBJETIVO: Analisar os 
efeitos de doze semanas alongamento na capacidade funcional em idosas pré-frágeis. 
METODOLOGIA: Onze idosas (idade m = 62,5 ± 3,0 anos e peso m= 72,5 ± 14,4 kg) após 
passarem por uma avaliação médica, participaram deste estudo. O treinamento consistiu em 40 
minutos de exercícios de alongamento com níveis de amplitude articular submáxima e 10 minutos 
atividade cognitiva. Para verificação da aptidão funcional foi utilizado a bateria Senior Fitness Test 
(SFT). Os dados foram apresentados com média e desvio padrão, analisados a partir do Teste “t” 
para amostras pareadas afim de determinar as diferenças pré e pós, com nível de significância 5%. 
RESULTADOS: Ao final das 12 semanas as idosas apresentaram aumentos estatisticamente 
significativos nos testes de Sentar e alcançar (pré: 2,2±1,2 vs. pós: 6,8±7,3; p = 0,00) e Alcançar 
atrás das costas (pré: -3,7±10,3vs. pós: -1,0±7,4; p = 0,00). Entretanto nos testes de Levantar e 
caminhar (pré: 5,5±0,6vs. pós: 5,6±0,6; p = 0,99), Sentar e levantar (pré: 20,2±3,1 vs. pós: 19,0±3,4; 
p = 0,09); Flexão de cotovelo(pré: 20,4±2,8vs. pós: 20,5±2,0; p = 0,9), e Caminhada de 6 minutos 
(pré: 534,8±39,7vs. pós: 549,4±40,7; p = 0,33) não houve incremento significativo. CONCLUSÃO: 
Tendo em vista a amostra e as condições analisadas, o alongamento mostrou-se eficaz nos testes 
de sentar e alcançar, e alcançar atrás das costas em idosas pré-frágeis. 
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INTRODUÇÃO: O esporte adaptado, conhecido como basquetebol em cadeira de rodas, praticados 
por pessoas portadoras de deficiência física, traz inúmeros benefícios para seus praticantes, além 
da melhoria do seu estado físico, mental e social, apontado em diversos estudos científicos. Afim 
de enriquecer nossas discussões sobre a área da atividade física adaptada. OBJETIVO: o presente 
estudo tem como objetivo compreender, na visão de cadeirantes praticantes de basquete, a 
acessibilidade ou falta de acessibilidade em nosso meio, expondo as dificuldades e obstáculos 
enfrentados por deficientes físicos como: a falta de conscientização social; acessibilidade no 
transporte público e acessibilidade e trabalho, bem como desvelar a inclusão dos seus sentimentos 
frente às barreiras arquitetônicas encontradas em nossa sociedade, que retratam atenção na 
pesquisa, à inclusão. METODOLOGIA: Estudo com base em revisão bibliográfica a partir de artigos 
científicos disponíveis na mídia digital. RESULTADOS: Em seu estudo os autores. Souza e Arruda 
(2010) verificaram que além de proporcionar a autonomia e independência, prevenindo doenças 
secundárias, a prática do basquetebol em cadeira de rodas pode resultar em benefícios motores, 
cognitivos e afetivos. Além disso, Leite e Cardoso (2009), O esporte no geral é bem aceito pelos 
deficientes físicos, pois além de melhorar suas habilidades, proporciona a integração, não deixando 
de lado o aspecto lúdico, reunindo o mais básico para o desenvolvimento global, permitindo um 
plano de ação em situações interativas desejáveis do ponto de vista dos interesses e sua 
independência nas relações com o meio. CONCLUSÃO: Os dados analisados nos permitiram 
concluir que o basquetebol em cadeira de rodas não tem proporcionado à inclusão dos seus 
praticantes na sociedade, e sim possibilitando a integração dos mesmos no ambiente do 
jogo/treino. Cabe então ao esporte, pelo aspecto lúdico que lhe é peculiar, propiciar uma reflexão 
mais saudável sobre o comprometimento da deficiência física. 
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INTRODUÇÃO: A idade avançada é o período em que as capacidades físicas começam a 
decrescer, agilidade, equilíbrio e a mobilidade articular também são afetados, com isso gerando 
instabilidade e decaimento na qualidade de vida desse público, haja vista que seus afazeres diários 
são afetados diretamente por essas mudanças. OBJETIVO: Identificar as contribuições da 
produção cientifica acadêmica sobre a flexibilidade e a importância para este público. 
METODOLOGIA: Foram utilizados estudos da plataforma google acadêmico e da biblioteca virtual 
em saúde para a resolução deste trabalho, contendo as palavras-chave: “flexibilidade”, “idosos” e 
“qualidade de vida”.  Encontrou-se 27.774 artigos dos quais separou-se 18 mais adequados e então 
foram selecionados cinco. RESULTADOS: Com o avanço da idade uma série de mudanças vão 
surgindo na população idosa, as quedas começam a ocorrem de forma mais frequente e por 
consequência os riscos de lesões aumentam bastante. Fraqueza muscular, inflexibilidade e 
dificuldades de controle motor contribuem para este risco aumentado (MATSUDO, 2002). O 
aumento do nível de atividade física parece ser uma medida eficaz para preveni-las, pois, esta 
intervenção propicia um aumento na força muscular, na flexibilidade e promove melhorias no 
controle motor (DANTAS, 2002; MAZO, 2007). Programas de exercício físico supervisionado são 
normalmente compostos por treinamento de resistência aeróbica/muscular e exercícios de 
flexibilidade. Foram observados com estes programas ganhos médios de 38 % na facilidade de 
execução das 11 ações cotidianas, são elas, subir e descer escadas, entrar e sair do carro, amarrar 
os sapatos, pedalar a bicicleta, andar na esteira, cruzar as pernas, alcançar as costas para coçar 
ou esfregar durante o banho, alcançar algum objeto no alto da estante, caminhar, levantar da cama, 
agachar-se (COELHO E ARAÚJO, 2000).  Estudos de Varejão et al. (2007) também ressaltaram 
que devido ao treino de flexionamento e alongamento, aumentaram os níveis de qualidade de vida 
e autonomia funcional dos idosos. CONCLUSÃO: É percebido que o treino de flexibilidade se 
mostra de grande importância para o idoso, haja vista a necessidade de evitar riscos de acidentes, 
além disso, com esse treino favoreceu um aumento da facilidade ao realizar atividades diárias 
destas pessoas, promovendo uma terceira idade mais saudável, proveitosa e aumentando sua 
qualidade de vida. 
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INTRODUÇÃO: Periodização do treinamento físico refere-se à manipulação das variáveis 
metodológicas do treinamento físico divididas em fases lógicas, e tem por objetivo realizar ajustes 
específicos para o aumento do desempenho físico e prevenir o excesso de treinamento (STONE, 
et. al. 2000). OBJETIVOS: Acompanhar a evolução e adequabilidade de modelos de periodização 
no treinamento esportivo. METODOLOGIA: Foram utilizados estudos da plataforma google 
acadêmico e pubmed para a resolução deste trabalho, encontrou-se 761.930 artigos dos quais 20 
foram considerados mais adequados, restando apenas seis para este resumo. Foram utilizadas as 
palavras-chave: “periodização”, “adaptação fisiológica”, “treinamento físico”. RESULTADOS: A 
utilização da periodização no treinamento resistido ganhou considerável popularidade nos últimos 
anos. À medida que os praticantes ficam mais experientes, os ganhos com o treinamento de força 
tendem a ser menores ou até atingir um platô, ou a um excesso de treinamento (overtraining), caso 
não haja uma adequação e variação dos estímulos. Os dias ou semanas recuperativas também 
devem ser planejados para o restabelecimento do corpo e da mente, na tentativa de afastamento 
do indivíduo do risco de lesões e resultados causados pelo overtraining. Estudos feitos por (Spineti 
et. al. 2013) avaliaram e compararam o efeito de dois modelos de periodização; a ondulatória e a 
linear sobre a força máxima e hipertrofia muscular em uma sequência de treinamento resistido 
realizada do menor para o maior grupamento muscular. Os maiores achados deste estudo foi que 
a periodização ondulatória foi mais efetiva para promover melhoras sobre a força dinâmica máxima 
nos exercícios que iniciavam a sessão e sobre a hipertrofia muscular dos extensores de cotovelo e 
flexores de cotovelos. Já no estudo realizado por (Ramalho et. al. 2003) foram colocados dois 
grupos, G1: periodização linear, G2: periodização não linear, observou-se uma melhora significativa 
dos resultados obtidos pelos sujeitos pertencentes ao grupo 2 (não-linear), especificamente na 
massa corporal magra que pode estar relacionado principalmente com o princípio da periodização 
e da variação da sobrecarga proposto por (Weineck1999). Que diz que para que o princípio da 
sobrecarga possa ser utilizado de forma a estimular o atleta a atingir a forma ideal para uma 
determinada competição ou um alto rendimento, deve haver uma alternância entre aumento e 
redução do volume e intensidade dos estímulos. Por meio desse tipo de treinamento, os sujeitos 
conseguiram manter o organismo em situação metabólica favorável. Esta situação é a 
predominância do anabolismo sobre o catabolismo, ou seja, das reações de síntese sobre as 
reações de degradação de matéria. Quando ocorre mais anabolismo do que catabolismo o balanço 
nitrogenado torna-se positivo, com retenção de nitrogênio e aumento da massa muscular 
(SANTARÉM, 2002). CONCLUSÃO: A utilização da periodização no treinamento resistido ganhou 
considerável popularidade nos últimos anos. Baseados em tais resultados, foi confirmado que a 
periodização ondulatória é mais efetiva no aumento dos níveis de força dos exercícios e sobre a 
hipertrofia muscular na fase inicial do treinamento quando comparada à periodização linear. Já em 
contrapartida o método linear se mostrou mais eficiente que o método de periodização não linear. 
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INTRODUÇÃO: A obesidade é considerada doença universal de prevalência crescente e hoje 
assume caráter epidemiológico, como o principal problema de saúde pública na sociedade 
moderna. O indivíduo é considerado obeso quando a quantidade de gordura relativa à massa 
corporal se iguala ou excede a 30% em mulheres e a 25% em homens e a obesidade grave é 
caracterizada por um conteúdo de gordura corporal que exceda 40% em mulheres e 35% em 
homens. OBJETIVOS: Analisar os resultados da prática de exercício físico em crianças com 
obesidade. METODOLOGIA: O presente estudo foi revisado com base na literatura de artigos 
publicados no Google acadêmico, tendo como tema a obesidade infantil e o treinamento físico. 
RESULTADOS: Segundo RENATA (2004), nos exercícios aeróbios, a massa corporal total 
diminuiu 1,5% e nos exercícios anaeróbios, 3,7%. Foi observado nos resultados pós-exercício 
aumento significante estatisticamente na massa magra e diminuição na massa gorda. ROSANE 
(2008), se tratando do processo de perda de peso ponderal torna-se eficientemente mais favorecido 
quando os dois tipos de exercícios, aeróbios e anaeróbios, são utilizados em conjunto, neste 
sentido, um minimiza as pequenas deficiências do outro (em relação ao metabolismo de gordura), 
e os resultados são substancialmente melhores. Para BRACCO (2003), a idade escolar é o melhor 
período para o desenvolvimento da aptidão física e para adoção de um estilo de vida ativo, que 
pode ser mantido na vida futura, além dos benefícios diretos, o aumento da atividade física diária 
nas escolas primárias pode manter ou mesmo melhorar o desempenho acadêmico. FIGUEIREDO 
(2011) diz, na aptidão física (AptF), um número elevado de alunos, sempre superior a 50%, é 
considerado inapto fisicamente, e, não se situa na zona saudável de aptidão em todos os testes. 
Os meninos com sobrepeso são mais aptos que as meninas do mesmo “status”. CONCLUSÃO: 
De acordo com os estudos analisados, ficou em evidencia a importância da atividade física no 
processo de desenvolvimento fisiológico e morfológico do ser humano ainda quando adolescente.  
 
REFERÊNCIAS  
BIAZUSSI, Rosane. Os benefícios da atividade física aos adolescentes. Educação física - 
univ.webnode.com, pag. 13 – 19, 2008. 
BRACCO, Mário Maia. Atividade Física na infância e adolescência: impacto na saúde pública. Rev. 
Ciênc. Méd., Campinas, 12(1): pag. 89-97, 2003. 
FIGUEIREDO, Cláudia. Obesidade e sobrepeso em adolescentes: relação com atividade física, 
aptidão física, maturação biológica e “status” socioeconômico. Rev. bras. Educ. Fís. Esporte, São 
Paulo, v.25, n.2, p.225-35, abr./jun. 2011. 
RENATA Viccari Sabia. Efeito da atividade física associada à orientação alimentar em adolescentes 
obesos: comparação entre o exercício aeróbio e anaeróbio. Revista Brasileira de Medicina do 
Esporte, Vol. 10, Nº 5, pag. 349 - 355, Set/Out, 2004. 
 



 

  
 

 
EFEITO DO TREINAMENTO MENTAL NA CONCENTRAÇÃO PARA O ARREMESSO DE PESO 
 

PAULO EMMANUEL NUNES REZENDE1 
THAYS COSTA DA SILVA 1 

RAPHAEL FABRICIO DE SOUZA (CREF: 012531-G/PR)¹ 
pauloemmanuel92@gmail.com  

1Universidade Federal de Sergipe (UFS), São Cristóvão/SE, Brasil 
Palavras chave:  Treinamento mental, Arremesso de peso, Desempenho atlético. 

 
INTRODUÇÃO: O treinamento mental é um conceito complexo de diferentes habilidades mentais 
para o estabelecimento de metas, aumento da confiança, desenvolvimento da concentração, 
imaginação e controle da ansiedade. É considerado como uma possível estratégia de otimização 
da performance devendo ser realizado antes e durante a competição. Para tanto deve ser 
desenvolvido por indivíduos que já possuem experiência mínima no movimento a ser realizado a 
fim de potencializar o desenvolvimento de habilidades motoras e técnicas esportivas. OBJETIVO: 
Analisar o efeito do treinamento e da concentração mental na distância da queda do implemento 
do arremesso de peso. MÉTODOS: Foi verificado a distância do arremesso de peso de 10 
estudantes de educação física do sexo masculino sob duas condições: Sem orientação ao 
treinamento mental (STM) e com orientação ao treinamento mental (CTM). Para a execução do 
arremesso CTM os voluntários foram orientados a realizar três mecanismos temporais de 
imaginação: antecipatória (imaginar a ação a ser realizada e mentalizar o controle de fatores 
internos e externos), integrativa (visualizar a ação integrada a estímulos cognitivos, motores e 
psicológicos) e retroativa (visualizar uma ação de movimentos anteriores afim de possibilitar uma 
regulação das ações futuras). Para avaliar o efeito estatístico do arremesso recorreu-se ao teste t-
Student para amostras emparelhadas. O pressuposto de normalidade foi validado com o teste de 
Shapiro-Wilk para as duas condições (STM e CTM). Foi utilizado o software SPSS Statistics 20 e 
adotado o nível de significância p<0,05. Os resultados são apresentados como média ± erro-padrão 
da média.  RESULTADOS: Observou-se uma melhora estatisticamente significante no CTM (M= 
6,94; SEM= 0,179) comparado ao STM (M= 6,01; SEM= 0,002) (t (9) =6.76; p<0,001).    
CONCLUSÃO: Conclui-se que o treinamento mental deve ser intensificado durante a periodização 
do treinamento de arremessadores de peso por favorecer a concentração e otimizar o movimento 
motor durante a execução do arremesso. 
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INTRODUÇÃO: A pressão arterial é a força exercida pelo sangue sobre a parede dos vasos, 
variando de maneira continua a cada ciclo cardíaco (MACIEL, 2012). Para Bundchen et al. (2013), 
o exercício físico em geral provoca uma série de respostas fisiológicas, resultantes de adaptações 
autonômicas e hemodinâmicas que vão influenciar o sistema cardiovascular. Dentre os tipos de 
exercícios que influenciam o sistema cardiovascular, podemos destacar o treinamento resistido, 
definido como contrações contra a resistência, se refere a qualquer tipo de treinamento em que o 
corpo se movimenta em alguma direção contra algum tipo de força oposta (ROCHA, 2010). 
OBJETIVO: Analisar o comportamento da pressão arterial de idosas hipertensas e normotensas 
após o treinamento resistido. METODOLOGIA: O presente estudo tem caráter descritivo e 
delineamento experimental a partir de uma curta intervenção, que foram realizadas na academia e 
quadra de poliesportiva da Universidade Tiradentes (UNIT). A amostra foi composta por 13 
indivíduos do sexo feminino (69,5 ±5,6 anos, 1,52 ± 0,6 cm de estatura, 61,8 ±9,7 kg de massa 
corporal, IMC de 26.5 ±3.11Kg/m2). Sendo que, 7 eram normotensas e 6 hipertensas, que faziam 
uso de medicação controlada.  As idosas avaliadas eram fisicamente ativas, se exercitavam em 
cerca de três vezes por semana. Os treinamentos consistiram na realização de exercícios resistidos 
de musculação. Nas sessões de exercícios resistidos foram realizados 3 séries de 10 repetições 
por exercício, intensidade a 70% de 8RM e intervalo de 1 minutos entre as séries e os exercícios. 
RESULTADOS: Em relação a pressão arterial sistólica após o treinamento resistido (PASpós) e 
durante trinta minutos de repouso (PAS30), observou-se que em relação a pressão arterial sistólica 
pré- exercício, houve elevação da PAS nas hipertensas comparado com os normotensos, entre as 
condições de repouso de PAS pós e PAS30, para ambos os grupos. Já na pressão arterial diastólica 
pós-exercício encontrou-se um média de 95 mmHg e 80 mmHg respectivamente. Polito e Farinatti 
(2006), explica que determinadas variáveis (número de séries, intervalo, carga, exercício) do 
treinamento resistido encontram-se diretamente associadas ao aumento das respostas 
cardiovasculares, sobretudo da pressão arterial (PA).Outra variável fisiológica analisada pré e pós 
do treinamento resistido e durante uma hora após o exercício, foi a frequência cardíaca (FC), a qual 
é mediada primariamente pela atividade direta do sistema nervoso autônomo (SNA), através dos 
ramos, simpático e parassimpático sobre a auto-ritmicidade do nódulo sinusal (LIMA JUNIOR et al., 
2010). Houve uma predominância da atividade vagal durante o repouso, enquanto durante o 
exercício a atividade simpática se sobrepõe. CONCLUSÃO: Conclui-se que não houve 
modificações significativas na pressão arterial sistólica e diastólica, pré e após exercício físico. 
Houve apenas um aumento na pressão diastólica das idosas hipertensas no momento pré-
exercício. Todas as evidências que foram levantadas quanto aos efeitos do treinamento resistido 
serão sempre bem-vindas para a melhora da qualidade de vida como um todo. 
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INTRODUÇÃO: o nível atual dos êxitos desportivos visa grande exigência do organismo do atleta, 
portanto um importante aspecto do período contemporâneo de desenvolvimento dos esportes é a 
identificação da juventude talentosa (MELO e CORRÊA, 2015). No Brasil, normalmente a seleção 
de talentos é realizada com base em experiências pessoais de cada treinador, e o olhar deste 
especialista acaba sendo a única estratégia para diagnosticar em idade precoce, toda a 
complexidade de elementos determinantes do desempenho específico de uma modalidade que 
podem ser projetados na idade adulta, e em consequência, determinar o alto nível de um indivíduo 
(CRIPPA e LA TORRE, 2013). OBJETIVO: avaliar jovens atletas da modalidade de ginástica 
artística em três níveis diferentes, sob os seguintes aspectos: padrões de crescimento corporal, 
aptidão física relacionada à saúde e para o desempenho esportivo. METODOLOGIA: o desenho 
do estudo foi transversal, consiste na aplicação da bateria de medidas e testes somatomotores do 
projeto Esporte Brasil (PROESP - BR), em 6 jovens atletas de ginástica artística masculina,entre 
12 a 15 anos de idade, do centro de excelência Caixa Jovem Promessa de Ginástica, da cidade de 
Carmópolis- SE. Foram utilizados os processos avaliativos e a organização sequenciada bateria de 
testes da seguinte forma: 1. Medida de massa corporal; 2. Medida de estatura; 3. Medida de 
envergadura; 4. Teste “Sentar-e-alcançar”; 5. Teste de exercício abdominal; 6. Teste do salto em 
distância; 7. Teste do arremesso de medicine ball; 8. Teste do quadrado; 9. Teste da corrida de 20 
metros. Da mesma forma que a metodologia, os resultados seguem um processo uniforme do 
PROESP-BR e foram obtidos a partir da comparação dos resultados obtidos nos testes e os valores 
indicados nas tabelas. RESULTADOS: A média do IMC dos atletas foi de 19,64 ± 1,89Kg/m2, 
classificado dentro dos parâmetros da normalidade. No teste “Sentar-e-alcançar”, foi obtido o 
resultado de 36,11± 2,66 cm apresentado um excelente resultado. Já no teste de exercício 
abdominal os atletas realizaram 36,5± 4,49 repetições, classificado como ideal. O teste do salto em 
distância, que objetiva avaliar força de explosão dos membros inferiores, os mesmos apresentaram 
média de 168,16±2,17 cm, estando dentro da média 159cm a 169 cm. No teste do arremesso de 
medicine  ball obtiveram a com média de 373,8cm apresentando bom desempenho. Porém no teste 
do quadrado, foi obtido o resultado de 6,59±3,42s ficando a abaixo da média recomendada. Por fim 
o teste da corrida de 20m apresentaram 4,11s classificado como “fraco”. CONCLUSÃO: Os 
aspectos crescimento corporal e aptidão física nos jovens se encontram dentro da normalidade, 
porém no desempenho motor os foi apresentado resultados medianos. 
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INTRODUÇÃO: A dança é uma atividade física que proporciona diversos benefícios aos adeptos 
da prática. Reduz os riscos de doenças cardiovasculares, os distúrbios do aparelho locomotor e até 
mesmo a depressão e a ansiedade (PAULA, 2010). Onde estudos, apontam a importância dessa 
prática no desenvolvimento das habilidades motoras, sensoriais e intelectuais para indivíduos 
portadores de necessidades especiais, como síndrome de down. OBJETIVO: Analisar os 
benefícios da Dança, para pessoas portadoras de Síndrome de Down. METODOLOGIA: A 
pesquisa foi realizada no Google acadêmico, com o objetivo de encontrar artigos científicos, 
publicados em revistas da área, que trouxesse esclarecimentos sobre os benefícios da utilização 
da dança para portadores da síndrome de down. Depois de analisar quinze artigos, cinco foram 
selecionados para a realização desse estudo. RESULTADOS: Segundo Zausmer (1998), o auxilio 
precoce a uma criança com síndrome de down, é essencial para desenvolver os interesses e 
habilidades necessários para a realização de uma variedade de atividades físicas e recreacionais, 
como dançar acompanhando ritmos com o movimento. A prática da dança pelos portadores de 
síndrome de down os beneficia pelos aspectos lúdicos que o movimento, a música ou sons 
proporcionam, dando oportunidade para a facilitação do movimento, da reabilitação ou reeducação 
do gesto (CASTRO, 2005).A dança, muitas vezes está ligada aos serviços da fisioterapia ou da 
terapia ocupacional, mas possui suas próprias características, pois difere das terapias 
convencionais, levando em conta que é um exercício que se pratica “brincando”, favorecendo a 
percepção e o contato com o próprio corpo, sendo que a estimulação do esquema corporal é 
essencial para a descoberta de possibilidades de movimentos ainda não praticados (PERES & 
GONÇALVES, 2001). A dança enquanto educação surge como uma alternativa para o 
desenvolvimento do portador de síndrome de down, pois na prática, a dança reforça a ideia de que 
a pessoa precisa se reconhecer, se relacionar com os outros, desenvolver suas capacidades 
motoras, sociais, afetivas e cognitiva, além do seu conteúdo representativo, que permite a 
expressão dos conflitos contextualizados através de um processo simbólico, que permite a 
exteriorização, com conseguinte liberação dos efeitos psicológicos (RODRÍGUEZ, 2001). 
CONCLUSÃO: Portando, a dança é uma das possibilidades para o aprimoramento do esquema 
motor do portador de síndrome de down, melhorando e tornando mais eficiente suas expressões 
corporais. 
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INTRODUÇÃO: Atividade Física Adaptada é uma área de conhecimento da Educação Física que 
tem como ideia principal incluir as pessoas com deficiência em um conjunto de atividade, jogos, 
esportes e exercícios. (BRITO; LIMA, 2012). Deficiência motora caracteriza-se por um distúrbio da 
estrutura anatômica ou da função, que interfere na movimentação e/ou locomoção do indivíduo 
(MATTOS apud TELFORD & SAWREY et al, 1978). OBJETIVOS: O objetivo deste estudo foi 
realizar uma revisão de literatura sobre pessoas com deficiência através de atividade físicas 
adaptadas. METODOLOGIA: Esse estudo é de caráter bibliográfico. Foram pesquisados artigos 
na base de dados google acadêmico. Os termos de pesquisa utilizados para identificar os estudos 
foram atividade física adaptada e pessoas com deficiências físicas. RESULTADOS: A prática de 
atividades físicas para pessoas com deficiências, além de proporcionar todos os benefícios para 
seu bem-estar e qualidade de vida, também é a oportunidade de testar seus limites e 
potencialidades, prevenir as enfermidades secundárias à sua deficiência e promover a integração 
social e a reabilitação da pessoa com deficiência (CARDOSO, 2011). Souza (2004) apud Melo e 
López (2002) enfatiza que as atividades adaptadas devem ser consideradas como uma alternativa 
lúdica e prazerosa, sendo parte da reabilitação de pessoas com deficiências físicas. Através dessa 
prática lúdica e prazerosa para o indivíduo, estas atividades surgem como facilitadoras para a 
melhoria da qualidade de vida. A atividade física adaptada melhora as condições totais do 
organismo. Força, agilidade, coordenação motora, flexibilidade, postura e resistência física 
adquiridas com a prática de exercícios são fatores importantes para o desempenho produtivo do 
ser humano e que o capacitam a realizar eficientemente as tarefas impostas pela vida (Ricardo, 
2008 apud Py e Jacques 1999). CONCLUSÃO: Observou-se que os benefícios da prática de 
atividades físicas para pessoas com deficiências físicas são evidenciados por grande parte de 
estudiosos dessa área e contribuem para a qualidade de vida desta população. 
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INTRODUÇÃO: A ginástica Laboral constitui uma rotina de atividades físicas planejadas que 
prioriza a saúde do trabalhador, dentro do seu próprio ambiente de trabalho. OBJETIVO: Verificar 
o impacto de um programa de ginástica laboral sobre o nível de atividade física de funcionários de 
um hospital público de Sergipe. METODOLOGIA: Participaram do estudo 61 funcionários, sendo 
33 são do gênero feminino com média de idade de 36,4 anos (± 9,8) e 28 são do gênero masculino 
com idade média de 34,0 anos (± 8,4) que praticava a ginástica laboral com frequência de 2 sessões 
semanais, com duração de 15 minutos, sendo que ao longo da sessão todos os indivíduos eram 
convidados a repetir os movimentos de alongamentos e exercícios de intensidade leve a moderada. 
Para mensurar o nível de atividade física foi aplicado o Questionário Internacional de Atividade 
Física (IPAQ) versão curta, antes e após as 10 semanas do programa de ginástica laboral. Os 
participantes foram classificados em Não Ativos e Ativos. RESULTADOS: Inicialmente o perfil 
encontrado foi de 50,8% não ativos (n=31) e 49,2% ativos (n=30). Ao final de 10 semanas de 
ginástica laboral o perfil foi modificado para 29,5% não ativos (n=18) e 57,4% ativos (n=35), 
considerando que 13,1% (n=8) não estiveram presentes às 10 sessões.  CONCLUSÃO: Tendo em 
vista a amostra e as condições analisadas, a ginástica laboral apresentou impacto sobre o nível de 
atividade física de funcionários de um hospital público de Sergipe, eficaz para a mudança do estilo 
de vida e não apenas uma repetição dos movimentos propostos. 
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INTRODUÇÃO: O presente estudo é caracterizado como um relato de experiência no Estágio 
Supervisionado II - Bacharelado em Educação Física durante 4 meses, em um Instituto Tecnológico 
de Pesquisa priorizando a intervenção in loco, pelo acadêmico com a atividade de Ginástica Laboral 
(GL).O primeiro registro da prática da GL foi em 1925, na Polônia onde os operários se exercitavam 
com uma pausa adaptada a cada ocupação. Surgiu, como ginástica de pausa (GP) para os 
operários, e após alguns anos a GP foi executada na Holanda e na Rússia, como uma ginástica 
adaptada para a função do trabalhador, para cada cargo era implantado exercícios diferenciados, 
conforme a necessidade do trabalhador (LIMA, 2004). A Ginástica Laboral é uma pratica corporal 
muito utilizada dentro de grandes e pequenas empresas de ramos diferenciados, podendo ser 
incluída em momentos distintos da jornada de trabalho dos funcionários. O Profissional de 
Educação Física estuda e elabora o seu plano de aula através da necessidade dos funcionários do 
ambiente laboral a ser trabalhado para uma melhor aplicação da Ginástica para esse grupo. As 
articulações e músculos requisitados durante todo o dia serão estimulados de forma preparatória, 
compensatória ou de pausa, aumentando o fluxo sanguíneo e diminuindo os pontos de tensão e 
sobrecarga muscular ocasionados por posturas inadequadas e falta de assentos e moveis 
adequados ergonomicamente para o desempenho das atividades laborais. Sendo, portanto, os 
exercícios benéficos não só para o corpo, mas também, para a mente, relacionando assim os 
aspectos psicológicos e sociais.  Com relação aos aspectos sociais, a prática da Ginástica Laboral 
aproxima os funcionários uns dos outros, fazendo com que todos haja como um time dentro da 
empresa, onde, muitos que até não se conheciam tem a oportunidade de interação no momento da 
aula, tornando o ambiente de trabalho mais agradável e as relações interpessoais mais fortes. 
OBJETIVOS: Intervir no campo de estágio e conscientizar os participantes sobre a importância da 
pratica regular de atividade física através da ginástica laboral. METODOLOGIA: Foi realizada à 
priori uma pesquisa bibliográfica em livros e artigos científicos para auxiliar na construção das aulas 
durante as intervenções. A aplicação da Ginástica Laboral aconteceu com os funcionários, 
estudantes e professores do instituto de pesquisa. RESULTADOS: Com as  intervenções foi notado 
um aumento satisfatório do quantitativo de participantes de setores distintos do Instituto, 
possibilitando assim promover a socialização entre os mesmos com dinâmicas em grupo, trabalhos 
em dupla e exercícios de forma coletiva, e uma melhora na disposição para a volta ao trabalho. 
CONCLUSÃO: Tal vivência nos permitiu identificar situações-problemas, possibilitando através da 
GLde forma diferenciada, quebrar alguns tabus de atividade “chata” e “monotona” promovendo uma 
conscientização dos participantes da importância da prática e da melhoria da sua saúde através de 
mudanças de hábitos alimentares e da pratica regular de exercícios na sua rotina diária. 
Possibilitando assim, resultados significativos nos aspectos fisicos, sociais e psicologicos dos 
participantes, deixando-os mais motivados e preparados para realizar suas atividades dentro do 
ambiente laboral.   
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INTRODUÇÃO: Atividade física é qualquer movimento corporal que resulte em gasto energético 
(CASPERSEN; POWELL; CHRISTENSON, 1985). Esta atua na melhoria da autoestima, da 
socialização, na diminuição do estresse e da ansiedade (ASSUMPÇÃO; MORAIS; FONTOURA, 
2002). Dessa forma, alguns estudos relacionam a prática de atividades físicas e o estilo de vida de 
universitários. Estes demonstram que jovens nessa fase da vida apresentam baixo nível de 
atividade física (FONTES; VIANNA, 2009). Especialmente em relação a estudantes de 
Enfermagem, o padrão dos ingressantes e concluintes é de sedentarismo (PIRES, 2013). O 
sedentarismo é um grande fator de risco para doenças crônicas não transmissíveis (WHO, 2011). 
Dessa forma, o Programa de Educação Tutorial - PET Enfermagem UFS idealizou um evento para 
promover o incentivo a saída do sedentarismo, tendo em vista a preocupação diante do risco para 
o desenvolvimento dessas doenças por jovens estudantes. OBJETIVOS: Discutir o papel do 
Encontro dos Estudantes de Enfermagem da UFS (EEEUFS) na conscientização dos acadêmicos 
quanto à prática regular de atividade física. METODOLOGIA: O EEEUFS aconteceu com a 
proposta de Cuidar de quem cuida em três edições (2012, 2013, 2014), sendo as duas últimas com 
a proposta de incluir atividade física e práticas esportivas na programação. As atividades 
(Alongamento, Aeróbica, Vôlei, Futsal, Kickboxe, Boxe, Zumba, entre outras) foram coordenadas 
pela equipe de petianos, e executadas por profissionais da Educação Física habilitados voluntários. 
Havia a disposição alimentos e bebidas para nutrição e hidratação diversificados e naturais. As 
observações aqui apresentadas são fruto da reflexão dos organizadores das edições do evento 
acerca das impressões dos participantes relatadas durante e após as atividades. RESULTADOS: 
O EEEUFS caminha para a quarta edição; o número de participantes dobrou da segunda edição 
para a terceira, devido a publicidade boca a boca produzida pelos próprios estudantes participantes. 
A diversidade das atividades do evento proporcionou maior adesão ao projeto e reparticipação dos 
alunos. Há relatos de alunos que iniciaram a prática esportiva e de atividade física após terem 
contato com as oferecidas no evento. Alunos retornaram aos espaços nos quais o evento ocorreu 
(Parque da Sementeira e Parque dos Cajueiros) para outras atividades após participarem do 
evento. CONCLUSÃO: A ideia implantada elo PET Enfermagem UFS trouxe uma visão de saúde 
mais ampla aos envolvidos. Por diversas vezes o acadêmico de Enfermagem recomenda a prática 
de atividade física aos pacientes que atende, sem levar essa prática à própria realidade de 
cuidador. Proporcionar momentos de lazer e práticas esportivas possibilita a experimentação ao 
estudante, levando-o a encontrar uma atividade que goste e o motive a continuar a realizar. Sendo, 
assim, a continuidade do projeto de grande relevância para a conscientização sobre a saúde de 
quem cuida e de quem é cuidado, bem como, a longo prazo, a mudança de hábitos e do perfil dos 
alunos do curso.  
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INTRODUÇÃO: A experiência de nadar reúne condições importantes, capazes de ajudar na 
melhoria da qualidade de vida das pessoas que obtém necessidades especiais, bem como, na sua 
formação humana, além de estimular o desenvolvimento social. (LORO, 2010) OBJETIVOS: 
Informar a importância do treinamento de natação como elemento influenciador na qualidade de 
vida das pessoas com limitações e seus benefícios que são inúmeros, tendo como exemplo: Melhor 
condicionamento físico, reeducação da musculatura, equilíbrio e flexibilidade, aumento de 
amplitude dos movimentos e da independência, grande relação na prevenção de possíveis doenças 
(ex.: diabetes, hipertensão arterial, acidente vascular cerebral e cardiopatias.) entre outros. 
METODOLOGIA: Por meio de uma revisão bibliográfica, expor assuntos relacionados ao tema, que 
abordam diversos fatores positivos para o desenvolvimento de pessoas com necessidades 
especiais, bem como informar seus benefícios e importância, através do estudo de artigos 
científicos sobre a importância da natação, publicados nos bancos de dados da Internet.  
RESULTADOS: No Brasil, o censo de 2000 14,5% da população declarou possuir algum tipo de 
deficiência. Isto corresponde a 24,6 milhões de pessoas. Sendo a deficiência todo e qualquer 
comprometimento que afeta a integridade da pessoa e traz prejuízo a sua locomoção. O “grau de 
dificuldade para a integração social é que definirá quem obtém ou não deficiência” (ARAÚJO, 2003, 
p. 24). Contudo, a natação, atualmente é uma das modalidades esportivas com mais tradição dentro 
do campo do esporte para pessoas com deficiências (necessidades especiais), sendo bem 
pesquisada e indicada desde a fase inicial do processo de reabilitação, onde é importante um 
trabalho de uma equipe multiprofissional juntamente com o apoio da família e da sociedade a qual 
a pessoa convive. CONCLUSÃO: Diante dos fatos expostos, torna – se perceptível que a natação 
tem grande valor. É muito importante salientar que esta atividade esportiva é vital para indivíduos 
com necessidades especiais. Sendo uma forma ideal de mantê-los em atividade física contínua, 
prevenindo sua saúde e complicações futuras e, sobretudo, estimulando a sua qualidade de vida e 
integração social.   
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INTRODUÇÃO: O Pibid, Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, é um programa 
da Capes que tem por finalidade fomentar a iniciação à docência, contribuindo para a melhoria da 
qualidade da educação básica pública brasileira. O apoio do programa consiste na concessão de 
bolsas aos integrantes do projeto e no repasse de recursos financeiros para custear suas 
atividades. OBJETIVOS: Oportunizar aos acadêmicos a vivência no processo pedagógico de modo 
a intervir na promoção da saúde e qualidade de vida dos escolares por meio do desenvolvimento 
de suas habilidades motoras, bem como possibilitar a inserção na cultura escolar do magistério, 
por meio da apropriação e da reflexão sobre instrumentos, saberes e peculiaridades do trabalho 
docente. METODOLOGIA: A Unoesc participa do Pibid contemplando 16 cursos de formação de 
professores, 16 coordenadores de área, 64 professores supervisores das escolas da rede pública 
conveniada e 320 bolsistas de graduação (licenciandos). Participam do Pibid Educação Física, 2 
escolas de educação básica envolvendo 1.120 crianças do ensino fundamental I e II. Cada escola 
possui um professor de Educação Física responsável pela supervisão de 10 bolsistas. Em 2014, 
quando da implantação do projeto, as equipes coletaram informações sobre a realidade escolar e 
desenvolveram projetos específicos que atendessem suas necessidades. Além das oito horas 
semanais que os bolsistas atuam diretamente nas escolas, os mesmos participam de reuniões de 
trabalho, planejamento e avaliação e oficinas de formação continuada. Dentre as ações 
desenvolvidas nas escolas conjuntamente com as atividades de docência, destacam-se os projetos 
do Recreio Divertido e Recreio Orientado. RESULTADOS: O Pibid proporciona a oportunidade de 
reflexão para a equipe pedagógica da escola, principalmente para o professor supervisor. Para os 
acadêmicos, o contato direto com os alunos possibilita vivenciar a prática da docência. As 
inovações metodológicas utilizadas para o planejamento das ações, mostra que é possível 
compartilhar responsabilidades e interesses, salientando que é necessário saber onde se quer 
chegar para traçar as estratégias de intervenção. CONCLUSÃO: O programa apresenta-se como 
um momento importante de crescimento aos acadêmicos, contribuindo de forma relevante na sua 
formação. As propostas desenvolvidas nas escolas têm proporcionado aos bolsistas oportunidades 
de aprender e ensinar práticas e metodologias inovadoras a partir dos problemas e desafios 
existentes no contexto das aulas de Educação Física na educação básica. 
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INTRODUÇÃO: A transição da manufatura para a modernização do trabalho gerou um impacto na 
saúde do trabalhador (RODRIGUES; BELLINI, 2010). Esforços repetitivos tem sido a causa de 
muitos problemas para a saúde, gerando dor e desconforto (YASS; SPROUT; TATE, 1996). Sendo 
assim, empresas têm implantado programas de Ginástica Laboral com o intuito de prevenir doenças 
ocupacionais e melhorar a qualidade de vida do trabalhador. A Ginástica Laboral procura trabalhar 
os aspectos físico, social e psicológico, preparando o trabalhador para a sua jornada de trabalho, 
prevenindo lesões e proporcionando momentos de descontração e socialização no trabalho 
(POLITO e BERGAMASCHI, 2006). OBJETIVO: Desta forma, esse estudo verificou os motivos de 
adesão à prática da Ginástica Laboral em uma instituição pública. METODOLOGIA: Participaram 
da pesquisa funcionários (n = 38) alocados no TRT-SE, de ambos os sexos, com idades entre 20 
a 65 anos de setores aleatórios, dos quais 24 do sexo feminino e 14 do sexo masculino, e que 
participavam há mais de 3 meses do programa de Ginástica Laboral. Foi aplicado, além do 
questionário socioeconômico, um instrumento com 25 itens adaptado por Chagas e Samulski 
(1992) que mensura os motivos pelos quais o indivíduo pratica Ginástica Laboral.  Os participantes 
responderam cada item numa escala de importância tipo Likert de 4 pontos. Para a análise dos 
dados foi utilizada a estatística descritiva, teste t de Student para amostras independentes, 
considerando significativos os valores de p≤ 0,05. RESULTADOS: A pontuação média da amostra 
foi de 2,71. Os itens que mais pontuaram foram: aumentar o bem-estar corporal (3,66) e melhorar 
a qualidade de vida (3,63). Foram observadas diferenças estatísticas significantes quanto ao 
gênero, masculino pontuou 2,44 e feminino 2,87. Quando comparados os que realizam somente a 
Ginástica Laboral com os que praticam outra atividade física além dela, não foram encontradas 
diferenças significativas, assim como para o fator idade. CONCLUSÃO: Portanto, a prática de 
ginástica laboral é motivada, principalmente, pelo aumento do bem-estar corporal e melhora a 
qualidade de vida promovida aos participantes. As mulheres apresentam maior interesse pela 
prática, demostrando com clareza a importância que a mulher dá ao cuidado com a saúde. 
Trabalhadores bem informados e conscientes de que seus comportamentos podem determinar o 
risco maior ou menor de adoecer certamente são mais saudáveis, produtivos e, possivelmente, 
mais felizes (SAMPAIO; OLIVEIRA, 2008). Para tanto, fica a necessidade do direcionamento de 
estratégias para melhora dos programas de Ginástica Laboral nos quais ambos os sexos sejam 
ativos e avaliem positivamente os benefícios da prática para o bem-estar e a qualidade de vida.   
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INTRODUÇÃO: A prática da atividade física vem sendo considerada como um fator importante não 
só para uma vida mais longa, mas também como tratamento não farmacológico e para prevenção 
de determinadas doenças. De acordo com Nóbrega (1999), a atividade física se constitui como um 
excelente instrumento de saúde em qualquer faixa etária, em especial no idoso, induzindo várias 
adaptações fisiológicas e psicológicas. Segundo Cavalli et al. (2014) para um indivíduo ingressar 
em um programa de atividade física este encontra algumas barreiras, principalmente relacionadas 
à motivação interna. Sabendo-se da existência de barreiras motivacionais para aderência e 
permanência do indivíduo em programas de atividade física, e, tendo afirmado Freitas (2007) que 
mais da metade dos idosos permanecem em programas por receber incentivos e atenção do 
instrutor, a relação professor-aluno pode ser um fator motivacional para estes indivíduos aderirem 
e, principalmente, permanecerem nos programas de atividade física. OBJETIVO: Identificar se a 
relação professor-aluno é um dos fatores motivacionais importantes para a prática de atividade 
física em idosos. METODOLOGIA: O presente estudo descritivo teve como população indivíduos 
praticantes de atividade física inscritos no programa Academia da Cidade, há pelo menos 06 
meses. A amostra consistiu de 112 sujeitos voluntários idosos, de ambos os sexos e com idade 
mínima de 60 anos. Os indivíduos foram recrutados em diversos polos de ocorrência da atividade 
do programa, todos localizados na cidade de Aracaju. O instrumento para a coleta de dados 
consistiu de questionário contendo 10 perguntas com respostas de múltipla escolha, adaptado por 
Souza (2007). RESULTADOS: A amostra apresentou a relação com o professor como 3º fator 
motivador mais significativo para a prática de atividade física. Nos primeiros lugares encontramos 
os fatores saúde e manter-se ativo. Dentre os alunos incluídos na amostra, 73% possuiam uma 
ótima comunicação com seus professores, 97% pontuaram como boa ou ótima a linguagem dos 
professores para explicar a execução dos exercícios, 55% relatou conversar assuntos pessoais 
com seus professores e 79% consideraram as aulas agradáveis. CONCLUSÃO: No grupo 
estudado, a relação professor-aluno demonstrou ser importante para a adesão e permanência dos 
indivíduos na atividade física oferecida pelo programa Academia da Cidade, bem como fazendo 
com que os participantes continuassem motivados para a manutenção da prática regular dos 
exercícios físicos. A pesquisa deixa claro que uma maior preocupação por parte dos profissionais 
competentes deve ser a de suprir, nesta clientela, a necessidade de atenção requerida, permitindo 
o desenvolvimento de uma relação bem estruturada, mesmo que restrita aos momentos de 
atividades relacionadas ao programa. 
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INTRODUÇÃO: No Brasil a hipertensão arterial se dá de modo bastante acelerado, a projeção para 
2025 da população de idoso no país, está representando por cerca 30 milhões de indivíduos. Dados 
populacionais mostram que até os 50 anos e 60 anos de idade, tanto o componente sistólico quanto 
o diastólico da pressão arterial aumentam gradualmente ambos os sexos. OBJETIVOS: Identificar 
os motivos da resistência dos idosos ao tratamento da hipertensão arterial que consiste em prevenir 
as sequelas de longa evolução da doença. Por menor que haja uma necessidade evidente para 
uso de perapêutica farmacológica imediata, a maioria dos pacientes deve ter a oportunidade de 
reduzir sua pressão arterial através de tratamento não farmacológico, por meio de medidas gerais 
e reeducação. METODOLOGIA: Para o desenvolvimento deste estudo, foram utilizados dados do 
estudo da prevalência e do conhecimento da hipertensão arterial e alguns fatores de risco. A 
atividade física praticada regularmente e orientada por profissionais qualificados reduz a perda das 
capacidades físicas, reduzem os efeitos do envelhecimento e previne doenças cardíacas e ajuda 
pessoas com hipertensão a terem uma vida melhor. RESULTADOS: O exercício contribui na 
redução da obesidade e para a prevenção de doenças coronárias. Também auxilia na preservação 
da independência de pessoas idosas, melhorando o funcionamento do organismo, reforçando o 
coração, músculos, pulmões, ossos e articulação. A atividade física realizada regularmente melhora 
a condição física e a saúde do coração, devendo o exercício ser realizado, no mínimo, três vezes 
por semana, com duração de pelo menos vinte minutos, uma atividade regular, pois quando a 
mesma é interrompida a condição física deteriora-se rapidamente. CONCLUSÃO: Através de 
pesquisas feitas sobre hipertensão arterial, o grupo pode constatar a importância da prevenção e 
a melhoria do hipertenso com a atividade física, porem algumas pessoas hipertensas não dão a 
devida atenção as orientações medicas e em alguns casos não segue à risca o tratamento. Sendo 
assim a pratica de atividade física é relevante para que haja uma boa qualidade de vida 
consequentemente mantendo sua capacidade funcional. 
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INTRODUÇÃO: Ultra corridas e provas de longa duração realizadas em percursos superiores ou 
igual 42km, apresentam comumente sintomas de dor durante e após a prova1. O aumento da dor 
eleva o índice de desistência, empregado por corredores um uso profilático de anti-inflamatórios 
não esteróides (AINEs) com o objetivo de reduzir a dor e aumentar o rendimento físico. Por outro 
lado, são inconclusivos, os efeitos dos AINEs para a performance, havendo estudos que 
apresentaram melhoras nas enzimas de dano muscular e redução do tempo de prova2,3 e pesquisas 
que não resultaram qualquer benefício4. OBJETIVO: Verificar o efeito do uso profilático do 
ibuprofeno no desempenho físico e no quadro agudo de dor durante a competição de 42km de trail 
running. METODOLOGIA: A pesquisa foi iniciada com 20 corredores do sexo masculino inscritos 
na prova Desafio 42k – Serra de Itabaiana/SE e encerrada com 12 corredores que concluíram o 
percurso, ocorrendo 2 desistências por motivo de lesão e 6 desclassificações por ultrapassarem o 
tempo de corte (9 horas). Os participantes foram divididos em dois grupos: Grupo experimental 
(GE: n=6; 41,83±9,30 anos, 73,13±14,43 kg, 171,66±10,89 cm, 19,9±6,2 %Gord) que fizeram uso 
do medicamento ibuprofeno 1 hora antes do início da prova e Grupo controle (GC: n=6; 40,33±9,15 
anos, 78,48±9,75 kg, 176,66±6,53 cm, 18,8±4,5 %Gord). A dor foi avaliada conforme a Escala 
Multidimensional de Avaliação de Dor (EMADOR)5, quantificado o tempo total de prova, velocidade 
média e pace. Para verificação da normalidade e homogeneidade da amostra foram realizados os 
testes de Shapiro-Wilk e Levene respectivamente. Para a comparação entre os grupos foi utilizado 
o teste T para medidas independentes. Considerado significativos os valores de p>0,05. 
RESULTADOS: Os grupos não apresentaram diferenças estatisticamente significante na escala 
de dor GE vs GC (4,6±3,2 vs 4,5±2,4 p=0,319), velocidade (1,76±0,26 vs 1,34±0,68 p=0,197), pace 
(09,36±01,35 vs 10,36±1,18 p=0,283), tempo final (06,44±01,11 vs 07,20±58,22 p=0,281). Os 
grupamentos musculares que apresentaram a maior frequência de dor em ambos os grupos foram:  
quadríceps anterior e posterior, costas e panturrilha. CONCLUSÃO: O uso profilático do ibuprofeno 
durante provas de longa duração não resultou melhora na performance física e nos quadros agudos 
de dor dos corredores de Trail Run.  
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INTRODUÇÃO: O presente trabalho que será exposto consiste em discutir sobre qual a importância 
de se trabalhar com a abordagem Crítica-Emancipatória no ensino da educação física escolar 
aplicada ao esporte, que vem a ser considerado como o movimento da cultura corporal na 
sociedade, tendo como eixo temático a Educação Física Escolar. OBJETIVOS: Compreender as 
finalidades que essa abordagem proporciona ao ser trabalhado na escola numa perspectiva de 
levar ao aluno a desvendar e solucionar as problemáticas apresentadas pelo docente, 
comprometendo no desenvolvimento numa concepção crítica e autônoma relacionada às práticas 
esportivas. METODOLOGIA: Com isso neste trabalho é abordado os conceitos e as concepções 
da mesma, sendo apresentados a base e os preceitos e por fim as perspectivas que ela traz ao 
sujeito que se aproveita desta abordagem pedagógica além de acrescentar à abordagem Crítica 
Emancipatória nas aulas de Educação Física Escolar assim melhor desenvolver o trabalho político 
e pedagógico, além de construir um sujeito critico, autônomo e reflexivo pronto para o seu contexto 
social, na formação de sujeitos críticos e autônomos para a transformação da realidade em que 
estão inseridos, por meio de uma educação de caráter crítico, reflexivo. De acordo com KUNZ 
(2004), para ensinar os esportes aos alunos devem-se observar pelo menos as experiências 
anteriores dos alunos nas modalidades que se pretende ensinar. (KUNZ. 2004, p.18). A Abordagem 
critica emancipatória de KUNZ (2004) destaca pontos importantes para o aprendizado e para 
autonomia do sujeito, assim que afirma novamente que o principal conteúdo do trabalho 
pedagógico da Educação Física Escolar é o movimento humano. RESULTADOS: A abordagem 
critica emancipatória está juntamente voltada para um ensino libertário e crítico, construindo no 
individuo concepções de diferentes possibilidades de escolhas e de autorreflexão. É uma 
ferramenta base para a produção desse trabalho que é de fato uma pesquisa em andamento. 
CONCLUSÃO: Está abordagem possibilita aproximação entre aluno e professor, deixando claro 
que o educador está para fazer a ligação de ideias entre os alunos no ambiente escolar. Com o 
contexto sociocultural do aluno. 
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INTRODUÇÃO: Os treinamentos em formato de circuito são importantes para direcionar a melhora 
da composição corporal, por ter efeitos benéficos no aumento da massa livre de gordura, aumento 
na taxa metabólica de repouso e uma melhor qualidade de vida. OBJETIVOS: Comparar os efeitos 
do treinamento de resistência muscular em circuito, abordados em artigos científicos que 
analisaram pessoas de diversos condicionamentos físicos.  METODOLOGIA: Para a construção 
da presente revisão de literatura, foi pesquisado no DeCS três palavras-chaves relacionadas ao 
tema: “treinamento”, “circuito”, “resistência”. Em seguida, foi realizada no Google acadêmico uma 
pesquisa com os termos DeCS simultaneamente identificando 475 resultados. A partir disso, foram 
selecionados cinco artigos. RESULTADOS Segundo César, et al (2013) a manipulação das 
variáveis do treinamento de força modifica as respostas de gasto energético e diminuir o tempo de 
descanso entre as séries parece aumentar o consumo de oxigênio pós exercício. É interessante 
incluir atividades aeróbias para aumentar o gasto energéticos em programas de exercícios físicos 
para controle de massa corporal. Já Bavaresco e Costa (2013), pontua que, de acordo com a OMS, 
150 minutos de exercício físico por semana de intensidade leve e moderada é suficiente para a 
saúde e prevenir doenças cardiovasculares. Mas para alterar a composição corporal é necessário 
200 a 300 minutos semanais para a redução de peso em obesos. Através dos artigos revistos por 
Santos et al (2008), diminuir o intervalo entre as séries, ou fazer circuito continuo, é mais benéfico 
para perda de gordura corporal, pois, esse tem um gasto energético maior até 2 horas após a 
atividade. No artigo de Garcia et al (2007), concluiu-se que realizando 2 sessões de atividade física 
semanais obtenha resultado satisfatório, mas, o certo é com uma maior frequência se conseguem 
maiores benefícios. De acordo com Granza et al (2009) o treinamento de circuito personalizado e 
individualizado propiciou alterações significantes, nas variáveis da antropométrica e composição 
corporal de um modo geral dentro de um mesmo grupo tanto para o grupo que fez atividade 2 vezes 
quanto para o grupo que praticou atividade 3 vezes por semana entre o pré e pós teste. 
CONCLUSÃO: Através dos artigos analisados, é possível perceber que ambas as formas de 
treinamento são benéficas ao corpo, tendo em vista que quanto maior tempo de atividade e menor 
descanso entre as séries dos exercícios, mais significativos são os resultados, porém nunca deixar 
de praticar mesmo que em pequena escala, pois estes também fazem muito bem a saúde. 
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Introdução: O presente estudo investiga a relação entre o nível de habilidades motoras e a 
flexibilidade em crianças de 11 a 12 anos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Leandro 
Maciel. Tem como autores base Gallhaue (2005) que possibilitou compreender os conceitos dos 
níveis de habilidades motoras e Dantas (1999) no que se refere sobre a flexibilidade. Objetivo: 
Verificar a associação entre o desenvolvimento das habilidades motoras e o nível de flexibilidade 
em escolares da 5ª série da Escola Municipal de Ensino Fundamental Leandro Maciel. 
Metodologia: A pesquisa desenvolvida foi direta do tipo descritiva com enfoque quantitativo. Os 
sujeitos foram 24 (vinte e quatro) alunos, sendo 12 (doze) tanto do sexo masculino como do sexo 
feminino. Os materiais e métodos utilizados foram: ficha de observação e filmagem, teste de sentar 
e alcançar de Wells e Dillon (1952), utilizando-se o banco de Wells e a matriz analítica proposta por 
Gallahue (2005). Resultados: Com base nos resultados obtidos neste estudo pode-se concluir que 
houve uma maior prevalência de escolares, em todas as tarefas, nos níveis iniciais e elementares 
da habilidade motora. Em termos absolutos a flexibilidade apresentou-se maior nas fases iniciais 
do desenvolvimento motor. Conclusão: Verificou-se que a aptidão física relacionada à saúde e o 
desenvolvimento motor de crianças, sejam motivo de grande interesse para todos os profissionais 
diretamente relacionados ao convívio com crianças e nas fases iniciais da adolescência, pois o 
fomento às mais variadas tarefas motoras nesta fase favorecerá a melhoria das capacidades 
motoras, como visto com respeito à flexibilidade.  
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INTRODUÇÃO: Ao longo dos anos o desenvolvimento humano vem sendo constantemente alvo 
de estudos para pesquisadores e educadores. No curso das últimas décadas, o estudo do 
transtorno por déficit de atenção / hiperatividade (TDAH), tem fascinado o interesse de 
pesquisadores da medicina, psicologia e educação.  Estudos demonstram que as características 
do transtorno são mais demonstradas em idade escolar, sendo o profissional da educação um dos 
mais indicados para fazer o encaminhamento de crianças para um diagnóstico especializado, 
devido a sua convivência quase que diária com elas. OBJETIVO: Verificar o Nível de habilidades 
motoras em crianças hiperativas e não hiperativas de 07 a 10 anos. A pesquisa desenvolvida foi 
direta do tipo descritiva com enfoque quantitativo. METODOLOGIA: Os sujeitos foram 16 
(dezesseis) alunos, sendo 8 (oito) caracterizados como hiperativos 8 (oito) não hiperativos. Os 
materiais e métodos utilizados foram: análise documental, ficha de observação e a matriz analítica 
proposta por Gallahue (2005). RESULTADOS: É demonstrada a importância da realização de 
atividades que estimulem o desenvolvimento das habilidades básicas (manipulativas, locomotoras 
e estabilizadoras) dos escolares. CONCLUSÃO: As diferenças entre as crianças hiperativas e não 
hiperativas dão-se no sentido de suas particularidades, e parte do professor observar e 
proporcionar atividades adequadas para o desenvolvimento para a formação integral da criança.  
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INTRODUÇÃO: A atividade física é definida como qualquer movimento corporal, produzido pela 
musculatura esquelética, que leva ao gasto energético (VASCONCELOS et al., 2012). Segundo 
alguns estudos a atividade física contribui de forma positiva para a saúde, melhorando a qualidade 
de vida do indivíduo, diminuindo o sedentarismo e as doenças hipocinéticas (VILARTA e 
GONÇALVES, 2004). Perante Guedes et al. (2006) e Evangelista (2012) a inatividade física é um 
componente negativo à saúde porque eleva a incidência de cardiopatias, diabetes, hipertensão, 
osteoporose e alguns tipos de câncer. OBJETIVO: Investigar os níveis de atividade física habitual 
de jovens universitários. METODOLOGIA: Este estudo é do tipo transversal, realizado no 
laboratório de Biociência da Motricidade Humana (LABIMH) da Universidade Tiradentes (UNIT), 
contendo uma amostra de 10 jovens universitários do gênero masculino, com intuito de avaliar a 
atividade física habitual no qual foi utilizado o questionário de Baecke validado para o Brasil 
(FLORINDO e LATORRE, 2003). O instrumento escolhido para mensurar o nível de atividade física 
averigua a atividade física nos últimos 12 meses. Este escore varia de 1 a 5, sendo 1 menor índice 
de atividade física e 5 maior índice. E é composto por 16 questões e envolve três componentes da 
atividade física: 1) atividades físicas ocupacionais (AFO - Q1 a Q8); 2) atividades físicas no lazer 
(AFL - Q9 a Q12); e 3) atividades físicas de lazer e locomoção excluindo exercícios físicos (AFL - 
Q9 a Q12). RESULTADOS: Os jovens avaliados apresentaram uma classificação forte do NAFH e 
ao analisar a AFL este índice apresentou uma média maior entre os demais. E isto reflete uma 
maior preocupação entre eles em praticar atividades físicas apesar das várias tarefas a cumprir 
durante a semana como estudos e trabalho. O que sugere que o lazer deve ser mais contemplado 
pelas políticas públicas. E a adoção de alguma atividade física nas horas de lazer é decisivo na 
manutenção do corpo físico, quanto a aspectos fisiológicos, sociais e psicológicos 
(VASCONCELOS, 2012 apud GUEDES et al., 2002 e COSTA et al., 2003). CONCLUSÃO: Deste 
modo, verificamos que apesar das várias tarefas do dia a dia os alunos ainda encontram tempo 
para praticar esportes e atividades de lazer com o intuito de melhorar a saúde e a qualidade de 
vida. E a pratica de atividade física habitual sobretudo os exercícios físicos, atividades físicas de 
lazer e de locomoção do cotidiano contribui para o aumento e preservação da densidade mineral e 
diminui o desenvolvimento de doenças cardíacas, do diabetes tipo II e alguns tipos de câncer. 
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INTRODUÇÃO: Nos últimos anos o aumento da população de idosos vem crescendo de forma 
acelerada e importante no mundo. Isso vem ocorrendo devido à conscientização das pessoas em 
ter uma qualidade de vida melhor, mudando hábitos alimentícios e praticando atividades físicas, 
além de que, essa procura é de grande evidência por pessoas na terceira idade. A atividade física 
aparece como uma forma de permitir que os idosos tenham uma vida saudável e se tornem mais 
independentes. Os benefícios são evidentes na melhoria da capacidade física e no aspecto 
psicológico, levando essa população a maior integração na sociedade. OBJETIVOS: Realizar uma 
revisão bibliográfica sobre os benefícios da atividade física na terceira idade. METODOLOGIA: Foi 
realizada uma revisão de literatura em sete artigos científicos, buscados na base de dados Scielo 
e Capes/Periódicos e, destes foram selecionados apenas cinco, nos quais abordavam os benefícios 
da atividade física e influência dessa pratica na vida das pessoas com idade mais elevada. 
RESULTADOS: Os benefícios da atividade física para a saúde do idoso são inúmeros, dentre eles 
destaca-se o melhor funcionamento corporal, diminuição das perdas funcionais, preservação da 
independência, redução o risco de morte por doenças cardiovasculares, melhoria do controle da 
pressão arterial, da postura e do equilíbrio, controle do peso corporal, controle da ansiedade e do 
estresse. Para que isso possa ocorrer, o programa de exercícios deve ser feito com segurança, 
habitualmente precedido de um teste ergométrico com protocolo individualizado, com programas 
de atividades apresentando períodos de aquecimento e relaxamento mais longos e graduais, os 
exercícios propriamente ditos devem respeitar as restrições individuais, para evitar complicações. 
O aumento do número de idosos em academias, praças e clubes é grande, eles buscam objetivos 
relacionados à saúde e a qualidade de vida.  Atividades físicas em forma de recreação são as mais 
recomendadas para adaptação do idoso, pois usando a ludicidade a sua pratica pode ser de melhor 
aceitação pelos praticantes e posteriormente podem-se introduzir outros tipos de atividades mais 
especificas, tais como, treinamento de força, flexibilidade, alongamentos, resistência aeróbica, 
entre outros. CONCLUSÃO: É necessária uma atenção especial na distribuição de atividades com 
pessoas da terceira idade, pois, estes precisam de um programa de exercícios individualizados e 
seguros, cuidados especiais devem ser tomados caso haja alguma restrição, que pode estar 
relacionada às modificações progressivas da idade ou a patologias. É inevitável a comprovação da 
importância da prática de atividade física para adquirir benefícios tendo um envelhecimento mais 
saudável resultando em ganhos como saúde mental e o ajustamento social, contribuindo para 
melhor qualidade de vida.  
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INTRODUÇÃO: O Futebol é um esporte que exige a força viril e músculos fortes, mesmo que, a 
presença feminina seja crescente na área esportiva, o cenário atual das mulheres tem que ser 
analisado com cautela, sendo a presença delas seja significativo ou não, ainda é menor do que a 
dos homens, vivenciando preconceitos resultantes de uma visão que impõe um modo prevalecente 
de feminilidade. Porém, as políticas de incentivo ao esporte feminino ainda são menores que para 
o masculino, sendo mais evidente no caso do futebol. OBJETIVOS: Observar o preconceito, 
diferenças e as dificuldades enfrentadas pelo futebol feminino, buscando discussões que possam 
reduzir os problemas oriundos do sexismo dentro das escolas e instituições de grande importância 
social. METODOLOGIA: São muitos os obstáculos a serem vencidos pelas mulheres, estes 
também em aspectos técnicos: como uma liga profissional, participação das mulheres nas 
comissões dos times e nas organizações que gerenciam o futebol. “Além, evidentemente, dos 
vários preconceitos e estereótipos que ainda cercam a prática da modalidade, tais como a 
associação de sua imagem à homossexualidade ou os perigos de choque nos órgãos de função 
reprodutiva (GOELLNER, 2005a)”. Torna-se necessário a transição nas normas e práticas 
educativas dentro das escolas, para que possam garantir o fim do preconceito no esporte. O esporte 
muitas vezes se traduz como um significativo componente de visibilidade da mulher na sociedade 
e no espaço público; muitos nomes que se destacaram como talentos esportivos são resultantes 
de lutas ao longo dos anos por conquistas nesse espaço marcadamente masculino. CONCLUSÃO: 
O preconceito no futebol feminino decorre de fatores sociais e culturais, que não só limita ao futebol, 
mas da esportividade feminina em geral, Há muito a ser realizado, e sugere-se nesse trabalho que 
as práticas sejam readequadas, e que seu começo se dê nas instituições de ensino e nas políticas 
públicas de incentivo, em um planejamento onde há a formação do cidadão. 
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INTRODUÇÃO: O treinamento de força é uma modalidade popularmente praticada por pessoas de 
diversas faixas etárias que se concentram geralmente em academias de musculação buscando 
atingir metas que vão desde a qualidade de vida e um bom condicionamento físico, até padrões 
estéticos satisfatórios e o treinamento de auto rendimento. Porém, ainda há muita controvérsia 
sobre os benefícios e riscos sobre os exercícios de força para crianças e adolescentes. 
OBJETIVOS: Verificar se há influência do treinamento de força no crescimento de crianças e 
adolescentes praticantes da modalidade. METODOLOGIA: As informações foram coletadas 
através de pesquisas pelas fontes de referencial teórico nacional, nas bases de dados Google 
Acadêmico (2 revisões sistemáticas e 1 dissertação) e Scielo (2 revisões sistemáticas), por meio 
dos descritores: treinamento de resistência para crianças, crescimento ósseo estatural, além de um 
livro que aborda o assunto. Após consultadas no DeCS, foram escolhidas as palavras-chave 
Crescimento, adolescentes, crianças e treinamento de resistência. RESULTADOS: Nos resultados, 
Filho et al (2015) constataram que “o exercício físico de força contribui de forma significativa tanto 
para o crescimento quanto para prevenção de problemas ósseos em crianças e adolescentes”, 
igualmente, segundo a American Academy of Pediatrics (1990) e o American College of Sports 
Medicine (1995) apud Pinto (1998), o treinamento de força, quando prescrito corretamente e 
supervisionado por especialistas, é indicado como efetivo para crianças”. Acrescenta-se a ideia de 
SILVA et al (2004) “Alguns dos benefícios do treinamento de força em jovens são: aumento da 
força, melhora da coordenação motora, aumento da densidade mineral óssea e prevenção de 
lesões”. Para confirmar a ideia, Perfeito  et al menciona “o treinamento de força estimula a síntese 
do hormônio GH, favorecendo o crescimento e desenvolvimento de crianças e adolescentes”. Ainda 
segundo Perfeito et al (2013), porém por uma lógica diferente, supõe que “prejuízos no crescimento 
longitudinal são apenas observados quando a intensidade do exercício é extremamente alta”. Já o 
autor Alves et al (2008), diz: “o que ocorre é um viés de seleção no qual crianças com baixa estatura 
são recrutadas para alguns esportes” CONCLUSÃO: De maneira geral, de acordo com as 
informações apresentadas anteriormente, conclui-se que há sim uma influência do treinamento de 
força no crescimento de crianças e adolescentes. Porém, esta influência foi constatada de 
diferentes maneiras, como: influência positiva para o crescimento, influência não prejudicial ao 
crescimento e não influência do treinamento. Assim, observa-se que os resultados estão mais 
ligados a qualidade de planejamento: execução, intensidade e volume. Outro ponto importante a 
ser considerado, é que a estatura não é resultado do treinamento e sim um pré-requisito de escolha 
para determinadas modalidades esportivas, objetivando uma melhor performance. Em suma, 
considera-se que o treinamento de força seja indicado para crianças e adolescentes, devendo 
respeitar a individualidade biológica. 
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INTRODUÇÃO: O câncer de mama configura-se como um dos mais importantes problemas de 
saúde pública mundial, entre as diversas doenças que acometem a população. Fatores ambientais, 
combinados com fatores genéticos podem representar condições importantes para a manifestação 
desta doença na população. A impressão digital é uma marca genética que expressa as 
potencialidades que o indivíduo possui para desenvolver doenças ou características de aptidão 
física, desta forma a dermatoglifia apresenta-se como um método possível de identificação de 
doenças com características genéticas. OBJETIVO: Este trabalho investigou as características das 
figuras das impressões digitais de mulheres com câncer de mama comparando-as com um grupo 
controle, que não apresenta a doença. METODOLOGIA: A amostra foi constituída por 200 
mulheres com diagnóstico de câncer de mama e outras 200 mulheres sem câncer que constituíram 
o grupo controle. Para avaliar possíveis marcas genéticas expressas nas impressões digitais foi 
utilizado o método Dermatoglífico por intermédio de um leitor dermatoglífico. RESULTADOS: 
Foram encontradas características específicas nos tipos de figuras das impressões digitais, sendo 
encontradas diferenças significativas entre mulheres com diagnóstico de câncer de mama em 
relação a um grupo controle sem diagnóstico, com maior presença das figuras presilha ulnar (LU) 
em todos os dedos das mãos, e verticilo (W) nos dedos: indicador da mão esquerda (MET2), 
polegar (MDT1) e anular (MDT4) da mão direita nas mulheres com câncer de mama. 
CONCLUSÃO: O padrão de impressões digitais que apresente as figuras presilha ulnar em todos 
os dedos das mãos, e verticilo nos dedos: indicador da mão esquerda, polegar da mão direita e 
anular da mão direita, pode ser um preditor do câncer de mama em mulheres brasileiras. 
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INTRODUÇÃO: Lesão desportiva é considerada como qualquer dor ou afecção músculo-
esquelética resultante de treinamentos e competições esportivas, suficientes para causar 
alterações no treinamento normal do atleta, seja na forma, duração, intensidade ou frequência. 
OBJETIVOS: O objetivo dos artigos foi levantar informações a respeito da incidência de lesões no 
atletismo de alto rendimento e os seus fatores de riscos, a partir de inquéritos de morbidade referida 
(IMR), em que o próprio acometido relata sua lesão.  METODOLOGIA: Para a construção do 
presente resumo foi utilizado o vocabulário do “Decs”, Descritores da Ciência e da Saúde, por meio 
da consulta das palavras: “Atletismo, Treinamento, Lesões.” Em seguida, os termos foram postos 
no Google Acadêmico, permitindo encontrar os artigos que assim se fizeram necessários. 
RESULTADO: O atletismo diferencia-se das demais modalidades por empreender gestos 
biomecânicos diversos, pela especificidade na execução gestual dos movimentos e pela dinâmica 
na forma de treinamento, que se acentuam em altas performances Contudo, apesar do avanço das 
ciências e tecnologia, dados epidemiológicos referentes à modalidade revela elevada frequência 
de lesões com perfis multifatoriais, o que causa preocupação aos profissionais envolvidos, 
principalmente devido ao afastamento das atividades, que interrompe o processo de adaptações 
orgânicas, influenciando o rendimento e que, em alguns casos, leva à incapacidade permanente 
para o esporte. De acordo com os objetivos propostos nas pesquisas e após a coleta dos dados, 
verificou-se que: os valores anotados são bastante próximos quando comparados os gêneros. Em 
relação ao momento da ocorrência, o alto número de lesões ocorre durante os treinamentos, devido 
à necessidade de sobrecarga de treino, ou seja, são causadas por excessivos movimentos de 
repetição, que estão relacionadas com atividades que submetem o aparelho motor a esforços 
excessivos e de longa duração. Quando a investigação refere-se apenas aos acometidos, os 
destaques são os atletas das provas de velocidade e saltos. As lesões musculares instalam-se 
preferencialmente durante atividades com elevada intensidade, assim, destacaram-se as 
tendinopatias, as osteoarticulares e as distensões/estiramentos. A maior incidência de lesões é nos 
membros inferiores, exemplo disso são as da coxa, que se deve ao grande trabalho muscular que 
é submetido. CONCLUSÃO: A partir do levantamento e comparação de informações sugeridas 
constatou-se que, existem associações entre lesões e fatores causais, como entre provas e lesões 
e entre mecanismos de lesão e local anatômico, nos praticantes de atletismo de alta performance, 
não havendo diferença entre gêneros quanto a sua incidência, sendo as lesões musculares a mais 
prevalentes, a prática das atividades de velocidade e saltos a principal causadora , e a coxa, o local 
mais frequente de instalação de lesões. Por fim que, para que esses problemas não ocorram, o 
melhor tratamento é a prevenção, através da utilização de equipamentos eficazes, treinamentos 
corretos, individualizados e preparados por profissionais qualificados, o que permitirá a obtenção 
de resultados expressivos por longo tempo, sem lesionar o corpo e limitar essa prática. 
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INTRODUÇÃO: O estágio supervisionado de ensino II é curricular e é um espaço de construções 
significativas no processo de formação de professores e deve ser entendido como uma 
oportunidade de formação contínua da prática pedagógica (SANTOS, 2005), além de ser uma 
disciplina integradora, pois promove a ligação entre a teoria e a prática. Sua função é a de integrar 
os ambientes escolares e acadêmicos articulando os conteúdos específicos e didáticos, 
desempenhando um papel decisivo para a formação de professores (ZIMMERMANN e BERTANI, 
2003). O objetivo do estágio é propiciar ao estudante uma aproximação com o cotidiano no qual irá 
atuar. Ao participar das atividades de uma escola, o estagiário deve ter consciência de que a 
finalidade é sua formação como professor (CARVALHO, 1985). Entre outras coisas, o estágio 
proporciona, aos alunos, um suporte importante para o desenvolvimento de competências 
essenciais para o exercício profissional (PIMENTA, 2001). OBJETIVO: Este trabalho tem por 
objetivo relatar a vivência prática dos acadêmicos em Educação física, através das regências de 
aulas e observações da estrutura da escola e identificar a importância do estágio. METODOLOGIA: 
Para efetivação da experiência do Estágio Supervisionado do Ensino II foram adotados como 
procedimentos metodológicos a análise descritiva de forma concisa e crítica, além de relatórios de 
observação e regências, na perspectiva do conflito e da solução de problemas e na vivência das 
atividades, sendo observada também a estrutura do campo de estágio através de um questionário 
com 30 perguntas. A população do estudo foram alunos do ensino fundamental I e II. 
RESULTADOS: Ao falar da estrutura, a escola possui rampas, corrimões, banheiros adaptados, 
sinalização correta para atender a portadores de deficiência e audiovisuais. A estrutura da 
educação física dispõe de materiais de todas as modalidades, quadras e 23 professores formados. 
As regências foram realizadas nas turmas do ensino fundamental I e II, com o tema dança e os 
conteúdos da modalidade ginástica artística. Foram desenvolvidos vários exercícios da ginástica 
nos diversos aparelhos, como a trave de equilíbrio, as paralelas assimétricas, o cavalo e o solo. O 
estágio nos trouxe vários pontos positivos, entre os quais podemos citar a prática docente que 
vivenciamos, adquirindo assim mais conhecimento prático para a atuação na vida profissional. Além 
de proporcionar um contato direto com os alunos, a prática de campo nos preparou para os desafios 
que possamos enfrentar na nossa carreira. Por ser uma modalidade que não tínhamos vivenciado 
melhor, sentimos um pouco de dificuldade no início do estágio. A experiência de conhecer melhor 
a modalidade de ginástica foi bastante prazerosa, além de despertar-nos para um conhecimento 
novo, antes desconhecido. CONCLUSÃO: Podemos concluir que o estágio supervisionado de 
ensino II tem uma importância fundamental para a evolução do estagiário enquanto acadêmico, 
pois é nesse momento que o aluno vivencia a prática pedagógica que o acompanhará na sua vida 
profissional. A transição realizada pelo estagiário, que vai de aluno a professor, é o momento mais 
importante durante todo o curso de graduação. 
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INTRODUÇÃO: Os artigos pesquisados resumem que a antropometria é um instrumento 
importante para avaliação nutricional. Fala também que com os avanços tecnológicos as pessoas 
ficam cada dia mais sedentárias, adquirindo uma obesidade que contribui para o desenvolvimento 
de doenças crônicas. OBJETIVOS: Analisar através de medidas antropométricas a classificação 
de cada indivíduo. METODOLOGIA: Fomos no decs pesquisar as palavras chaves: “Meia idade”, 
“Índice ponderal” e “Peso corporal”, em seguida levamos as palavras ao Google acadêmico, onde 
colocando-as entre aspas pesquisamos 5 artigos. RESULTADOS: Foram amostrados valores 
médios de massa muscular e o índice corporal. A antropometria é um instrumento importante para 
avaliação nutricional, oferece informações sobre o crescimento e desenvolvimento, sempre usado 
por ser um método de baixo custo, universalmente aplicável e aceitável pela população (MENEZES, 
MARUCCI, 2010)."Com os avanços tecnológicos, as pessoas cada vez mais ficam menos ativas, 
fato que, somado aos maus hábitos alimentares podem acarretar alguns distúrbios hipocinéticos, 
como sobrepeso e obesidade".(GUIMARÃES; LOPES; SCHMIDT, 2014). " Com isso, vem à tona a 
importância de uma atenção básica a saúde da população. As doenças de cunho cardiovascular e 
metabólico [...], entre inúmeras outras causam muitas despesas aos cofres públicos".(OLIVEIRA; 
BRUNO, 2013). Segundo Picon et al. (2007, p.444) a obesidade contribui para o desenvolvimento 
de várias doenças crônicas, incluindo a doença arterial coronariana [...], diabetes melito tipo 2 
(DM2), levando a um maior risco de complicações cardiovasculares e morte. "Devido aos inúmeros 
males associados à obesidade, esta já vem sendo definida como uma doença crônica não 
transmissível [...]  que afeta praticamente todas as idades, grupos socioeconômicos e ameaça tanto 
os países desenvolvidos quanto os subdesenvolvidos".(HAUN; PITANGA; LESSA, 2009, 
p.705).Sendo por isso crucial na avaliação do estado físico e no controle de diversas variáveis que 
estão envolvidas durante uma prescrição de treinamento, promoção da saúde, associadas 
principalmente a obesidade, partindo para uma proposta de não apenas medir ou avaliar. 
CONCLUSÃO: Analisando os artigos, vemos que eles se completam, enquanto um fala das 
medidas que definem os níveis de sobrepeso e obesidade, por exemplo, outros relatam o prejuízo 
à saúde causado pelo sedentarismo advindo de uma população cada dia mais conectado com a 
tecnologia e menos em saúde. 
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INTRODUÇÃO: Promover o primeiro contato que o aluno tem com seu futuro campo de atuação é 
a função do Estágio Supervisionado de Ensino II. Segundo Pimenta e Lima (2004, p. 153) o estágio 
é o eixo central na formação de professores, pois é através dele que o profissional conhece os 
aspectos indispensáveis para a formação da construção da identidade e dos saberes do dia-a-dia. 
O estágio supervisionado vai muito além de um simples cumprimento de exigências acadêmicas 
(OLIVEIRA E CUNHA, 2006). Ele é uma oportunidade de crescimento pessoal e profissional. Além 
de ser um importante instrumento de integração entre universidade, escola e comunidade (FILHO, 
2010, p. 13). OBJETIVO: Este trabalho tem como objetivo analisar os aspectos físicos, 
pedagógicos e sociais da Instituição escolar, além de propor aos acadêmicos de Educação Física 
que experimentem e conheçam diferentes práticas corporais sistematizadas, compreendendo-as 
como produções culturais dinâmicas, diversificadas e contraditórias. METODOLOGIA: Foi feita 
uma pesquisa bibliográfica sobre os conteúdos propostos pelos os professores, logo após foi 
escolhido um campo de estágio cadastrado pela Universidade para ser feita a pesquisa de campo. 
O instrumento para a coleta de dados consistiu de um questionário contendo 30 perguntas com 
respostas de múltipla escolha e abertas, relacionadas a aspectos estruturais, pedagógicos e 
administrativos como também foram utilizados relatos de experiência a partir das observações e 
regências ocorridas durante as aulas de educação física. O presente estudo teve como população 
crianças do ensino fundamental I de uma Unidade de Ensino da rede particular. RESULTADOS: A 
escola é adaptada para receber crianças com deficiência. Dispõe de uma ampla área para esporte 
e lazer das crianças. Possui materiais de todas as modalidades esportivas, além de atender 
fielmente ao seu Projeto político pedagógico. Atualmente tem 1500 alunos ativos e mais de 300 
funcionários. A educação física possui 23 professores e cada turma tem aula 2 vezes por semana. 
Pudemos vivenciar a modalidade Karatê, onde desenvolvemos as técnicas de ataque e defesa e o 
Kata, já na modalidade Judô, as técnicas de desequilíbrio, pegada, esquiva, projeção, queda, 
pegada e imobilização, sempre com atividades lúdicas e adaptadas para cada faixa etária. Nas 
turmas dos 2º, 3º, 4º e 5º anos, desenvolvemos o tema esporte com as modalidades voleibol e 
futsal, através do contexto histórico, regras e fundamentos técnicos. Utilizando os métodos analítico 
e global através das abordagens tecnicista e desenvolvimentista. Podemos citar como pontos 
positivos, a interação com o ambiente escolar, a grande cooperação dos professores colaboradores 
e a participação ativa dos alunos nas atividades desenvolvidas, além do privilégio de conhecer um 
pouco mais de algumas modalidades que não tínhamos vivenciado antes. CONCLUSÃO: 
Analisando-se os resultados conclui-se que o Estágio Supervisionado de Ensino II foi de grande 
importância para a futura carreira profissional, pois podemos vivenciar a realidade do futuro campo 
de trabalho, desenvolvendo o que foi abordado na Universidade e adquirindo conhecimentos 
através da relação docentes-discentes, desta maneira se tornando um momento único para vida 
acadêmica. 
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INTRODUÇÃO: No basquetebol, o lance livre (LL) é considerado como única situação de 
estabilidade ambiental (ROSE Jr, 2006), visto que o atleta não tem interferência dos oponentes. 
Não há um consenso acerca da influência do LL sobre o resultado final da partida, especialmente 
quando considerados os momentos decisivos do jogo (NAVARRO et al., 2009; LÓPEZ-
GUTIÉRREZ e JIMÉNEZ-TORRES, 2013). Contudo, esse tipo de arremesso responde por cerca 
de 25% do total de pontos obtidos pelas equipes (CÁRDENAS e ROJAS, 1997). Desta forma, para 
que o treinamento deste arremesso possa representar as condições naturais do jogo, é importante 
conhecer as características destes arremessos, como por exemplo, a quantidade de lances livres 
cobrados em sequência por um mesmo jogador. OBJETIVO: analisar descritiva e 
quantitativamente os lances livres cobrados durante os jogos dos playoffs do Novo Basquete Brasil 
(NBB), temporada 2015/16. METODOLOGIA: a análise foi feita a partir das súmulas oficiais dos 
jogos disponibilizadas no site da Liga Nacional de Basquete (http://lnb.com.br/campeonato/nbb/). 
Foram disputadas 45 partidas, no entanto, duas súmulas não estavam disponíveis para consulta, 
perfazendo um total de 43 jogos analisados. Foi aplicada estatística descritiva, considerando-se 
frequências relativas e absolutas, média e desvio padrão, além da determinação de valores de 
referência por percentis. RESULTADOS: houve um total de 1019 faltas que geraram cobranças de 
LL ao longo dos 43 jogos analisados, resultando em 1832 arremessos. Cada equipe cobrou em 
média 21 LL por partida. Houve 218 (21,4%) faltas para 1 LL, 789 (77,4%) para 2 LL, e 12 (1,2%) 
para 3 LL. Ao longo dos playoffs, 65,2% das partidas tiveram uma ou nenhuma falta técnica. Por 
fim, os valores de referência em percentis da frequência de faltas que geram cada quantidade de 
LL ao longo da partida são apresentados na tabela 1. 
 
Tabela 1. Percentis de faltas que geraram cobranças de lances livres e total de lances livres 
arremessados durante os jogos dos playoffs do NBB temporada 2015/16 (n=43 jogos) 

Percentil 1 LL 2 LL 3 LL 
Faltas 

Técnicas 
Total de LL 

Arremessados 
P5 1,0 10,2 0,0 0,0 26,2 

P10 1,0 12,0 0,0 0,0 29,6 
P25 2,0 15,0 0,0 0,0 35,5 
P40 3,0 17,0 0,0 0,0 39,0 
P50 4,0 19,0 0,0 1,0 41,0 
P60 4,2 20,0 0,0 1,0 45,2 
P75 5,0 21,0 0,0 2,0 49,5 
P90 6,0 24,8 1,0 3,0 57,8 
P95 7,0 27,0 1,0 3,9 60,8 

 
CONCLUSÃO: a maioria absoluta das faltas resulta em cobrança de dois lances livres. Apesar de 
serem jogos de playoff, em que a importância da competição aumenta e, por conseguinte, a tensão 
também se eleva, o número de faltas técnicas foi bastante baixo. 
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INTRODUÇÃO: A aproximação dos discentes com a realidade escolar nos cursos de licenciatura, 
anteriormente ficava restrito ao momento do estágio curricular ofertados pelas universidades. Com 
isso, surgiram às políticas de iniciativas, visando fortalecer essa aproximação do discente com o 
seu futuro campo de atuação. Nessa perspectiva, o Programa Institucional de bolsas de Iniciação 
à Docência (PIBID/CAPES) em conjunto com as universidades vem criando novas possibilidades 
para que os licenciandos possuam maior vivência no contexto escolar na qual irá se inserir após 
sua formação. OBJETIVO: Este trabalho teve como objetivo relatar as experiências pedagógicas 
vivenciadas por bolsistas do PIBID no contexto do subprojeto de Educação Física da Universidade 
Federal de Alagoas (UFAL) em uma escola estadual do município de Maceió-AL. METODOLOGIA: 
O estudo constituiu-se de uma pesquisa qualitativa, do tipo pesquisa ação, partindo das 
experiências que foram vivenciadas com uma turma do ensino fundamental e cinco turmas do 
ensino médio numa escola estadual. A mesma foi construída através da inter-relação de ações 
como: observação do ambiente escolar, diagnóstico da escola e planejamento das aulas. 
RESULTADOS: O primeiro contato com a realidade escolar da rede pública proporcionou vários 
receios e dúvidas. Porém, houve motivações e novas perspectivas ao perceber que os alunos se 
mostraram motivados com a inserção do subprojeto no meio escolar e ao mesmo tempo 
demonstraram interesse em querer aprender e conhecer coisas diferentes relacionadas à 
Educação Física. Esse fato motivou os licenciados a dedicarem e buscarem o melhor, para tentar 
modificar a realidade das aulas de Educação Física no âmbito escolar daquela escola. 
CONCLUSÃO: Através da articulação entre a teoria e prática que o PIBID possibilita aos bolsistas, 
podemos estabelecer o contato direto com a realidade e dinâmica escolar. Logo, a participação no 
subprojeto foi essencial para que pudéssemos perceber os desafios existentes na rede pública de 
ensino em relação á disciplina de Educação Física. 
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INTRODUÇÃO: O ciclo da vida consiste em processos de nascimento, desenvolvimento, 
envelhecimento e morte. O corpo possui características inerentes de cada etapa deste ciclo. No 
envelhecimento, o organismo desenvolve um processo degenerativo das funções motoras e físicas, 
entretanto diversas linhas de pesquisas convergiram em estabelecer práticas de forma mitigar os 
efeitos desse processo na velhice. OBJETIVOS: Definir os efeitos degenerativos comuns na 
velhice; apresentar as recomendações dos especialistas para minimizar tais efeitos; demonstrar os 
resultados pela implementação das recomendações.  METODOLOGIA: A metodologia consiste em 
pesquisas bibliográficas propostas pelo professor orientador. RESULTADOS: Segundo Shepard 
(2001) apud Aragão et al (2002), os humanos passam pelos processos fisiológicos de nascimento, 
desenvolvimento, envelhecimento e morte. Naturalmente, o organismo sofre alterações biológicas, 
psicológicas e sociais inerentes de cada etapa.  Durante a história da humanidade, o ser humano 
fez uso de diversas práticas para aumentar sua longevidade desde o místico ao racional. O 
desenvolvimento socioeconômico e cultural proporcionou uma mudança radical nos hábitos da 
sociedade, alguns negativos. Essas alterações comprometeram a capacidade de adaptação e de 
desempenho psicofísicas, afetando a qualidade de vida das pessoas. (WHO,1999b, apud ARAGÃO 
et al, 2002). Diversas pesquisas estabelecem uma relação entre atividade física e longevidade, 
indivíduos que mantiveram um nível de atividade física sistemática, possuem maior capacidade 
física do que seus companheiros sedentários. Aqueles que não praticam exercícios apresentam o 
dobro de risco de doenças cardiovasculares quando comparados com os ativos. Os exercícios, tem 
efeito protetor da arteriosclerose. Além disso, estudos mostram o efeito positivo da atividade física 
na autoestima, autoconceito, autoimagem, depressão, ansiedade, insônia e na socialização. 
(MATSUDO, 2006). Os idosos são os mais vulneráveis a fatores como a morte de amigos, a 
aposentadoria, os problemas financeiros, o isolamento, o estado de saúde – doença. Deste modo, 
a atividade física pode ser um elemento útil, ajudando as pessoas mais velhas a um melhor 
ajustamento a estas alterações do seu papel na sociedade, quer do ponto de vista profissional e 
não raramente do ponto de vista familiar. (MOTA et al, 2016).  As estatísticas demonstram que 30% 
dos idosos em países ocidentais sofrem queda ao menos uma vez ao ano. Devemos considerar o 
gasto do estado na assistência em saúde. Logo, tais estudos comprovam que atividades físicas 
regulares contribuem para mitigar a incidência desses eventos, por fortalecer as funções motoras 
do corpo. (MAZO et al, 2007). Os benefícios de uma atividade física regular de intensidade 
relativamente baixa como andar, subir escadas, pedalar e dançar são extremamente significativos 
para o idoso. O profissional orientador fomentar atividades informais para cativar o aluno, 
analisando o perfil de cada pessoa para minimizar o risco de lesões ou complicações de forma a 
garantir que a atividade seja prazerosa. (CARVALHO et al, 1996). CONCLUSÃO: Os idosos 
necessitam cuidados especiais, são fundamentais ações governamentais, familiar e do próprio 
ancião. Levantamentos governamentais sobre a relação custo x assistência à saúde comprovam 



 

  
 

 
que a implantação de uma rotina com atividades físicas diminuem a incidência de doenças 
degenerativas e favorecem o bem estar psíquico, consolidando os preceitos da qualidade de vida. 
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INTRODUÇÃO: Este estudo relata as reflexões obtidas através das aulas de Educação Física de 
uma escola da rede municipal de Maceió que faz parte do Programa Institucional de Bolsa de 
Iniciação à docência (PIBID/CAPES), do subprojeto de Educação Física da Universidade Federal 
de Alagoas. OBJETIVO: Este estudo objetivou refletir sobre o papel dos jogos cooperativos nas 
aulas de Educação Física no processo de interação social de escolares do ensino fundamental I. 
METODOLOGIA: Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa, do tipo pesquisa ação, partindo 
primeiramente com a realização do diagnóstico da escola e, em seguida, por meio de intervenções 
teóricas e práticas sobre jogos cooperativos.  O estudo foi desenvolvido por meio de ações 
executadas pelos bolsistas do PIBID/UFAL, as atividades a cerca dos jogos cooperativos tiveram 
duração de aproximadamente dois meses, sendo que eram realizadas três intervenções a cada 
semana. As atividades foram realizadas apenas com os alunos atendidos pelo subprojeto, em 
média o próprio acolhe aproximadamente 180 alunos dos 3°, 4° e 5° anos do ensino Fundamental 
I, do turno vespertino de uma escola pública num bairro periférico da cidade de Maceió- AL. 
RESULTADOS: No inicio de cada aula era realizada uma roda de conversa sobre os jogos 
cooperativos, ao longo desses diálogos foram notadas mudanças a cerca das opiniões dos 
escolares, em relação à convivência e ao respeito às diferenças. Durante as intervenções práticas 
realizadas pelos integrantes do PIBID ainda foram reforçadas as modificações ocorridas no 
processo de interação social. CONCLUSÃO: Após as analises conclui-se que os jogos 
cooperativos surtiram resultados na melhoria das relações interpessoais, no desenvolvimento de 
atitudes cooperativas e na ampliação do respeito mútuo. Logo, foram de fundamental importância 
as ações cooperativas no âmbito escolar, tendo em vista as interferências nas modificações de 
atitudes e valores.  
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INTRODUÇÃO: O jogo de botão proporciona a participação de todos os alunos no jogo 
independente do gênero e das habilidades apresentadas por cada participante, diferente do futebol 
que possui domínio cultural de gênero masculino e a existência da prevalência dos mais 
habilidosos. OBJETIVOS: Nesta perspectiva, este trabalho tem como objetivo relatar as 
experiências vivenciadas no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à docência, através da 
utilização do futebol de botão como prática pedagógica nas aulas de Educação Física escolar. 
METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa de cunho qualitativo, cuja metodologia empregada foi 
a de pesquisa-ação, partindo inicialmente com o levantamento da realidade escolar, através deste 
percebemos a necessidade de trabalhar  com ações que melhorasse as relações interpessoais e  
ao mesmo tempo ajudasse no desenvolvimento motor e cognitivo dos alunos. Em seguida 
buscamos desenvolver ações que facilitasse estes processos, através das aulas teórico-prática 
sobre o futebol de botão. O conteúdo foi aplicado somente com os alunos participantes do 
subprojeto, que envolve aproximadamente 195 escolares do Ensino Fundamental I, de uma escola 
pública municipal da cidade de Maceió-AL. RESULTADOS: As atividades teóricas e práticas sobre 
o futebol de botão tiveram duração de aproximadamente um mês, durante este período foi possível 
trabalhar princípios e regras do jogo de futebol dentro da perspectiva do futebol de botão. Através 
da abordagem desta temática nas aulas de Educação Física foi plausível obter a participação das 
crianças independente de gênero e habilidade, principalmente nas aulas práticas. CONCLUSÃO: 
O professor de Educação Física diariamente encontra desafios em relação à inserção de meninas 
e de alunos menos habilidosos em atividades relacionadas ao futebol, porém com a utilização do 
futebol de botão como prática pedagógica nas aulas de Educação Física, foi viável que todos 
participassem independente de gênero ou habilidade. Com isso, através desta proposta 
pedagógica foi possível ampliar a visão dos alunos para novos encaminhamentos que proporcione 
um aprendizado independente e efetivo com possibilidades de ressignificar o futebol de maneira 
igualitária e interativa no âmbito escolar.   
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INTRODUÇÃO: A prática da musculação hoje em dia é algo comum entre os homens e as 
mulheres, onde ocorre uma perda hídrica considerável, principalmente dependendo do objetivo do 
praticante. OBJETIVOS: Analisar o conhecimento de hidratação entre homens e mulheres 
praticantes de musculação nas academias de Itabaiana-Sergipe com período mínimo de prática de 
3 meses ou superior. METODOLOGIA: pesquisa descritiva, na qual a sua amostra foi composta 
por 30 voluntários praticantes de musculação (período mínimo de 3 meses de treinamento e com 
uma frequência mínima de 3 vezes semanais) sendo 15 homens e 15 mulheres, com faixa etária 
entre 18 a 47 anos. A coleta de dados foi realizada no município de Itabaiana-SE através da 
aplicação de um questionário composto por 18 perguntas objetivas auto-adminstrativa (padronizado 
e adaptado de (Ciro José Brito e João Carlos Bouzas Marins). RESULTADOS: Observou-se que a 
100% dos homens entrevistados e 87% das mulheres tem o costume de hidrata-se durante a 
atividade física. Contudo, ao analisar a hidratação pré-treino, pôde verificar que as mulheres se 
hidratam mais que os homens (53,3% e 20%, respectivamente). CONCLUSÃO: Conclui-se que os 
praticantes de musculação na cidade de Itabaiana, apresentaram um nível de conhecimento 
razoável de hidratação, entretanto os homens possuíram um conhecimento maior da temática em 
relação as mulheres. 
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INTRODUÇÃO: Atualmente, a expectativa de vida mudou, vivesse mais, alterando assim a 
capacidade/qualidade de vida. Entretanto, esse processo de envelhecimento não está sendo 
acompanhado de perto por parte dos governantes, no intuito de melhoria dos serviços prestados à 
esta população. Infelizmente, falta muita coisa para se ter um envelhecimento adequado. 
OBJETIVOS: Verificar a prevalência das doenças crônicas mais encontradas em idosas praticantes 
de atividades físicas em academias do município, esse levantamento foi feito através de um 
questionário com perguntas objetivas e simples. METODOLOGIA: trata-se de um estudo descritivo, 
o qual teve a participação de 42 idosas acima de 60 anos de idade, residentes e praticantes de 
atividade física (mínimo de 3 meses) no município de Itabaiana/SE. Foi utilizado um questionário 
padronizado e adaptado (questionário de Pesquisa Nacional De Saúde – PNS 2013, e ABUEL), 
onde apresentava 20 perguntas abertas e diretas. RESULTADOS: Observou-se que a hipertensão 

arterial foi a condição crônica mais frequente (42,8%), seguida diabetes mellitus (21,4%), 
obesidade (16,6%), osteoporose (14,2%), alergia e problemas crônicos de coluna (9,5%), 
reumatismo e colesterol alto (7,1%). CONCLUSÃO: Conclui-se que as doenças mais prevalentes 

nesse grupo é a hipertensão arterial e a diabetes mellitus, o que nos faz pensar na melhoria da 
saúde pública, não apenas na questão de atendimento à saúde, mas também progresso da 
qualidade de vida, através de uma melhor alimentação, dos níveis de atividade física, do 
saneamento básico, ou seja, é necessário a adequação da população com o poder público. 
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INTRODUÇÃO: O Brasil ainda deixa a desejar quando o assunto é inclusão social, falta estrutura 
e profissionais capacitados para trabalhar a favor de pessoas com necessidades especiais, um dos 
grandes reflexos disso são as escolas brasileiras e na educação física a exclusão destes indivíduos 
fica mais visível. OBJETIVOS: Com a finalidade de entender como o processo de inclusão vem 
sendo realizado no país o acompanhamento do ensino regular brasileiro especificamente na 
educação física é de suma importância. METODOLOGIA: Através do sistema qualitativo, ou seja, 
interpretando informações sem generalizar os fatos, procurando sempre os setores responsáveis 
por coordenar e dirigir as instituições que aceitaram a inserção de estudantes especiais, o modo 
de inserção deve ser feito de forma cuidadosa e bem dialogada com todos ao redor para 
ambientarem-se com o diferente. De acordo com Oliveira e Stotz (2004) isso significa uma vivência 
diária, próxima, afetiva e comprometida. Bogdan e Biklen (1994) afirmam que existem dois tipos de 
materiais a serem trabalhados em campo o descritivo que capta a imagem por palavras do local, 
pessoas e conversas observadas o outro seria o reflexivo que apreende mais o ponto de vista do 
observador, suas ideias e preocupações. RESULTADOS: Os resultados chegaram como 
discussões, foi percebido o grande despreparo dos docentes para incluírem os alunos especiais 
nas atividades físicas, esportivas e de lazer, eles sentem-se inseguros quanto a integridade do 
aluno já que as escolas não oferecem nenhuma estrutura, materiais ou projetos destinados a estes. 
CONCLUSÃO: Furini (2006) cita Mittler ao escrever: que a principal barreira à inclusão se encontra 
na percepção dos professores de que as crianças especiais são diferentes e requer uma 
conhecimento, treinamento e escolas especiais precisa-se de oportunidades para refletir e discutir 
sobre mudanças que mexem com valores e suas convicções. 
 
REFERÊNCIAS: 
BOGDAN, R. C.; BIKLEN, S. K. Investigação qualitativa em educação. Porto: Porto Editora, 
1994. 
COSTA, V. B. A Prática Social da Convivência Escolar Entre Estudantes Deficientes Visuais e seus 
Docentes: o estreito caminho em direção à inclusão. 2009. Dissertação (Mestrado em Educação) 
– Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2009. 
COSTA, V.B. Inclusão escolar na educação física: Reflexões acerca da formação docente. 
Programa de Pós-Graduação em Educação Especial da UFSCar, São Carlos, SP, Brasil. Revista 
Motriz, Rio Claro, v.16 n.4 p.889-899, out./dez. 2010 
FURINI, A. B. Processo de inclusão: a criança com necessidade educativa especial e os 
envolvidos. 2006. Dissertação (Mestrado em Educação) - Pontifícia Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul, Porto Alegre, 2006. 
OLIVEIRA; M. W.; STOTZ, E. N. Perspectivas de diálogo no encontro entre organizações não 
governamentais e instituição acadêmica: o convívio metodológico. In: Anais da 27ª Reunião da 
ANPED "Sociedade, Democracia e Educação: qual Universidade?" Caxambu, 2004. 



 

  
 

 
INCLUSÃO EDUCACIONAL 
 

VALDICLEIDE TEIXEIRA SANTOS* 
BRUNO APARECIDO MOLINA* 

JOSÉ HUMBERTO SANTOS JÚNIOR* 
NAYARA NATHALIE ALVES SANTOS * 

NARA MICHELLE MOURA SOARES (CREF: 1.090-G/SE)* 
*Universidade Tiradentes, Aracaju, Sergipe, Brasil.  

Valdicleideteixeira_santos@yahoo.com.br 
Palavras-chave: Inclusão Educacional. Exercício Físico. Educação física. 

 
INTRODUÇÃO: A inclusão escolar da pessoa com necessidades educacionais especiais é um 
tema de grande relevância e vem ganhando espaço cada vez maior em debates e discussões que 
explicitam a necessidade de a escola atender as diferenças intrínsecas e extrínsecas a condição 
humana. (SILVEIRA. NEVES, 2006). A palavra inclusão ecoa por todos os lados, porém os 
indivíduos com necessidades especiais não a ouvem tão claramente. (DEMORO, 2014). 
OBJETIVOS: Enfatizar a inclusão educacional desses deficientes tanto no âmbito escolar como na 
prática desportiva, restringindo os mesmos a exclusão da sociedade. METODOLOGIA: Foram 
feitos comparativos com diversos artigos, esses voltados a escola e ao esporte para conseguir a 
diferenciação e evolução dos deficientes. A construção de indicadores de rendimento para analisar 
o comportamento das equipes o longo das práticas é de fundamental importância para uma melhor 
compreensão do jogo. (HAIACHI, 2014). DESENVOLVIMENTO:  Proporcionar as crianças, jovens 
e adultos com algum tipo de deficiência a escolherem o esporte como uma grande importância para 
o seu bem-estar. O indivíduo portador de deficiência é encorajado a engajar-se no esporte por 
causa das necessidades terapêuticas e consequências sociais positivas. (BRAZUNA. DECASTRO, 
2001). Seus depoimentos responsabilizaram o esporte como fator primordial para a realização de 
parte de seus ideais, sugerindo esta prática em todas as instituições de ensino especial. (PEREIRA, 
2013). Contrapondo-se a realidade que apresenta dentro das escolas para facilitar o acesso e 
aprendizagem aos deficientes não favorecem as suas necessidades, dificultando desta forma suas 
próprias escolhas. A infraestrutura de uma escola é um fator importante para a promoção da 
acessibilidade, pois é necessária a existência de espaços físicos planejados, organizados e bem 
estruturados, tornando um espaço acessível. (ALMEIDA. SILVA, 2015).  CONCLUSÃO: As aulas 
de educação física são fatores determinantes para a inclusão escolar, sendo nela as experiências 
de inserção e integração com outras pessoas e o professor de educação física deve estar 
preparado e capacitado a incluir em suas aulas teóricas e principalmente práticas ao aluno que 
tenha qualquer tipo de deficiência. Sendo que, a família tem de fundamental importância contribuir 
com o desenvolvimento daquele individuo não o desgeneralizando, tornando o próprio vencedor. 
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INTRODUÇÃO: Segundo Felipe et al. (2015) quando se considera a prescrição de exercício para 
indivíduos com Síndrome de Down (SD), devemos contemplar algumas valências físicas 
relacionadas à saúde, como componente cardiorrespiratório, força muscular, composição corporal, 
flexibilidade, agilidade, equilíbrio e potência. Essa abordagem assegura a manutenção da saúde 
de uma forma geral. Já para Chaves, Campos e Navarro (2008) o exercício físico para portadores 
de SD é extremamente importante na redução do peso corporal, pois ele proporciona uma 
diminuição da gordura corporal. Portanto as crianças com SD devem ser estimuladas a praticar 
exercícios físicos para favorecer o desenvolvimento da massa magra e auxiliar no gasto calórico. 
OBJETIVO: Observar a influência do exercício resistido, na saúde e no bem-estar de indivíduos 
portadores de SD. METODOLOGIA: A pesquisa foi realizada no Google Acadêmico, Scielo, 
Pubmed e Periódicos Capes, com o objetivo de encontrar artigos científicos, publicados em revistas 
da área, que trouxessem esclarecimentos sobre a prática de exercício resistido por indivíduos 
portadores de SD, e seus efeitos para essa população. Depois de analisar 15 artigos, cinco foram 
selecionados para a realização desse estudo. RESULTADOS: Embora o exercício resistido venha 
ganhando muita força nos últimos anos e comprovando sua eficácia em vários sentidos, quando se 
fala em indivíduos portadores de SD, ainda vemos um pouco de receio ao se trabalhar com essa 
população, mas com relação ao treinamento resistido, em um estudo realizado por Felipe et al. 
(2015) eles sustentam que o treinamento de força promove sim, efeitos positivos nas variáveis força 
muscular, resistência muscular, na marcha e na composição corporal de pacientes com SD, 
corroborando com Modesto e Greguol (2014) que afirmam existir uma influência benéfica do 
treinamento resistido, sobre as variáveis força, composição corporal e equilíbrio para essa 
população, além do mais, afirmam também que existe grande aceitação por parte desta população 
com relação aos programas de treinamento resistido. Seron et al. (2015) ao realizarem um estudo 
sobre os efeitos dos treinamentos aeróbico e resistido na pressão arterial de jovens portadores de 
SD, sustentam que doze semanas de treinamento, seja ele aeróbio, seja resistido, provoca redução 
significativa na pressão arterial sistólica, na pressão arterial diastólica e na pressão arterial média 
de jovens com SD, dessa maneira, sugerem a implantação de programas de treinamento e a prática 
de exercícios físicos, tanto aeróbio quanto resistido, para jovens com SD, como forma de prevenção 
de riscos cardiovasculares.  Neto, Pontes e Filho (2010) a partir de uma análise do impacto do 
treinamento resistido na composição corporal em indivíduos portadores de SD, sustentam que este 
tipo de treinamento foi capaz de promover um aumento significativo na massa magra, e uma 
diminuição da massa corporal e do percentual de gordura para estes indivíduos. CONCLUSÃO: 
Portanto, fica evidente a eficiência do exercício resistido, orientado por um profissional qualificado, 
em vários aspectos para portadores de SD, causando uma melhora significativa na saúde desses 
indivíduos, e consequentemente na sua qualidade de vida. 
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INTRODUÇÃO: A obesidade infantil é uma condição em que o excesso de gordura corporal afeta 
negativamente a saúde ou bem-estar de uma criança. Relacionada a uma série de fatores como 
hábitos alimentares e atividade física, além de fatores biológicos, comportamentais e psicológicos. 
OBJETIVOS: Analisar os fatores que influenciam o ganho de peso excessivo de crianças e 
propostas de prevenção e controle da obesidade infantil. METODOLOGIA: Pesquisa de revisão 
literária, foi utilizado o Desc para definir as palavras-chave referente ao tema, no Google 
acadêmico, utilizando as palavras-chave: “prevenção e controle”, “obesidade”, “criança”.  
Encontrando aproximadamente 2.040 resultados, e foram utilizados cinco artigos.   RESULTADOS: 
Segundo Taddei (1998) e Tojo (1999) apud Soares e Petroski (2003) os jogos eletrônicos, o hábito 
de assistir televisão muitas horas seguidas, o abandono do aleitamento materno, a utilização de 
alimentos domésticos pelos industrializados, são fatores que devem ser considerados 
determinantes do aumento da obesidade infantil. Já Gomes (2002) apud Reis (2011) aborda que 
mães com melhores níveis de instrução incorporam conhecimentos adequados sobre nutrição que 
são transmitidos por seus médicos ou pela mídia, passando a alimentar melhor seus filhos, o que 
resulta em menor frequência de obesidade. Segundo Sargent apud Farias (2002), é necessárias 
opções para mudança de hábitos de vida, levando a alterações de comportamento por meio da 
combinação de aconselhamento, educação, com recursos audiovisuais, apoio e motivação. Pazin 
(2006) e Anjos (2006), relatam que a inatividade sem dúvida é uma das grandes causas do aumento 
do peso corporal, isto devido à ingestão ser maior do que o gasto calórico.  CONCLUSÃO: A 
prevenção da obesidade infantil requer muita disciplina e força de vontade para mudar hábitos de 
vida, aumentar atividade física e se alimentar adequadamente, portanto a prevenção deve iniciar já 
na gestação e na infância deve ser incentivada a introdução e manutenção de verduras. 
 
REFERÊNCIAS: 
ANJOS, Luiz Antonio. Obesidade e saúde pública, Livro, editora FIOCRUZ, 2006. 
FARIAS, Joni Marcio. Orientação para prevenção e controle da obesidade juvenil: um estudo de 
caso, Dissertação de mestrado, Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, Florianópolis, 
2005. 
PAZIN, Joris. Crianças obesas têm atraso no desemvolvimento motor, Revista digital, v. 11, n. 
101, Buenos Aires, 2006. 
REIS, Caio Eduardo G. Políticas públicas de nutrição para o controle da obesidade infantil, Rev. 
Paul Pediatr, 29(4):625-33; 2011. 
SOARES Ludmila Dalben; PETROSKI, Edio Luiz e. Prevalência, fatores etiológicos e tratamento 
da obesidade infantil, Rev. Bras. de Cineantropometria & Desempenho Humano.,  v. 5 n. 1, p.63-
74, 2003.  



 

  
 

 
RELATO DE EXPERIÊNCIA EM UMA ESCOLA DA REDE ESTADUAL DE ARACAJU  

 
ANDRÊSSA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 1 

JAMISSON NUNES GUIMARÃES1 

LAYANNE DE OLIVEIRA BARROS (CREF:001184-G/SE)1 
1Universidade Tiradentes, Aracaju, Sergipe, Brasil. 

andressaoliveira.vol@outlook.com 
Palavras-Chave: Educação Física, Escola, Prática Profissional.   

 
INTRODUÇÃO: Fundamentado no Projeto Político Pedagógico do curso, o Estágio Supervisionado 
curricular é obrigatório para a formação do profissional, segundo Lopes (2010), o estágio possibilita 
ao aluno a vivência real de trabalho, proporcionando uma capacidade de construir relação entre 
teoria e prática que são fundamentais para o desenvolvimento de habilidades necessárias a 
diversas situações do cotidiano. OBJETIVO: Relatar as atividades vivenciadas e desenvolvidas em 
uma escola da rede estadual de Aracaju, visando uma integração entre a teoria e a prática, durante 
o período de Estágio Supervisionado do Ensino III, bem como, obter uma melhor compreensão 
através das observações e regências realizadas acerca da sua realidade prática profissional. 
METODOLOGIA: Foi adotado como procedimento metodológico, estudos dirigidos na importância 
do Estágio Supervisionado, em seguida foi realizada a escolha do local de campo de estágio, 
caracterizando o estudo como uma pesquisa de campo. Para alcançar os objetivos do estudo foi 
aplicado um questionário, a fim de coletar dados estruturais (infraestrutura, acessibilidade), bem 
como foram utilizados relatos de experiência a partir das observações e regências ocorridas 
durante as aulas de educação física nas turmas da 1ª e 2ª série do ensino médio. RESULTADOS: 
A escola dispõe-se de 12 salas de aula que comporta aproximadamente 40 alunos. Verificou-se 
aspectos relevantes em relação à estrutura e acessibilidade. Foram registrados alguns pontos 
negativos como a falta de portas com tamanho padronizado para cadeirantes e piso para deficiente 
visual, sinalização em braile, sinalização para alunos surdos, sinalização e campainha para alunos 
surdos e corrimões. No entanto, teve destaques positivos como banheiros e bebedouros 
adaptados, piso adequado para deficientes físicos, iluminação adequada para visualização dos 
sinais (libras) e intérprete de libras, bem como professores usuários destes, a facilitar a interação 
e acessibilidade entre os alunos, sejam eles portadores de deficiência ou não. A escola disponibiliza 
de uma boa quadra poliesportiva, no entanto possui algumas limitações no quesito quantidade e 
qualidade de materiais disponíveis para a prática da educação física. Durante o processo de 
observação verificou-se que os professores possuem qualificação na área, bem como se mostram 
compromissados com a disciplina e ensino-aprendizagem para os discentes. As regências 
ocorreram em aulas teóricas e práticas, sendo que as aulas foram planejadas semanalmente por 
meio de planos de aula, no qual o assunto era pré-estabelecido pela professora colaboradora, visto 
que esta entregava o planejamento. A maior dificuldade encontrada durante este processo de 
regência foi com relação ao comportamento dos alunos, muitos eram desatentos, desinteressados, 
não gostavam de participar das aulas práticas. CONCLUSÃO:O Estágio Supervisionado permite 
ao acadêmico ter autonomia em determinadas atividades voltadas para o ensino. Dessa forma, 
conclui-se que o estágio supervisionado de ensino propõe ao aluno enquanto acadêmico do curso, 
o conhecimento dos vários aspectos que envolvem a futura profissão acerca da sua realidade e 
que a partir das observações e regências realizadas na escola estadual da rede pública, tem-se a 
oportunidade de colocar a teoria redigida em sala de aula, colocada em prática, a proporcionar o 
aumento do conhecimento da área. 
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INTRODUÇÃO: os exercícios de alongamento vem sendo utilizados antes e/ou depois da prática 
de atividade física e esportes em geral, com intuito de melhorar a flexibilidade, como forma de 
aquecimento e até para prevenção de lesões (BEHM et al., 2016; BARBOSA-NETTO, 2015). 
Algumas formas de alongamento, mormente o estático, têm sido atribuídas à limitação no 
desempenho da força e da potência musculares (KAY e BLAZEVICH, 2012). No entanto, seu uso 
tem apresentado controvérsias quanto ao impacto sobre a performance em corridas de velocidade 
(ALEMDAROGLU et al., 2016; OLIVEIRA e RAMA, 2016). No futebol, a dinâmica do jogo exige 
uma ampla variedade de deslocamentos contemplando acelerações e desacelerações 
intermitentes (WEHBE et al., 2014). Desta forma, considerando que não é incomum que futebolistas 
recreacionais alonguem antes de iniciar sua atividade, parece oportuno investigar em que medida 
o desempenho em corridas de alta intensidade e curta duração pode ser afetado pelo alongamento 
prévio. OBJETIVO: analisar o efeito uma série de alongamento estático geral sobre o desempenho 
de um teste de potência anaeróbia em corridas de vai-vem em futebolistas recreacionais. 
METODOLOGIA: a amostra foi composta por 28 futebolistas recreacionais (23,4 ± 5,6 anos, 172 ± 
5 cm, 72,3 ± 14,6 kg), assintomáticos, com no mínimo de 6 meses de prática esportiva recreativa. 
Em duas visitas separadas por um intervalo de 5 a 7 dias, os indivíduos foram solicitados a realizar 
um teste de corrida de vai-vem (Line Drill Test, figura 1) utilizado para a medida da potência 
anaeróbia (D’ACELINO-e-PORTO, 2015).  
 

 
Figura 1. Design do Line Drill Test 

 
Em uma das visitas, definida por sorteio, o teste foi precedido de uma série de exercícios de 
alongamento estático geral em duas séries de 20 s, envolvendo os grandes grupos musculares de 
tronco e membros. A normalidade da distribuição dos dados foi atestada pelo teste de D'Agostino 
& Pearson (p > 0,05). Em seguida, foram comparados os desempenhos em ambas as condições 
de execução do teste (controle x alongamento) pelo teste-t emparelhado de Student e a correlação 
intraclasse de Pearson (ri). Por fim, foi calculado o tamanho do efeito (effect size R2), sendo aceito 
um nível de significância de 5%. RESULTADOS: a condição com alongamento mostrou redução 

mailto:edgomesufs@yahoo.com.br


 

  
 

 
estatística da performance (maior tempo de execução) em relação ao controle (p <0,001; figura 2).  
O tempo médio para execução dos testes foi de 33,92 ± 1,81 s e 34,63 ± 2,00 s, para controle e 
alongamento, respectivamente. O coeficiente intraclasse foi ri = 0,93 (p < 0,001). O tamanho do 
efeito foi moderado (R2 = 0,50).  

 
Figura 2. Tempo para a execução do Line Drill Test nas condições controle e com alongamento 
prévio. *significa p < 0,001. 
CONCLUSÃO: os resultados apresentados no presente estudo sustentam a premissa de que o 
exercício de alongamento reduz o desempenho de um teste de potência anaeróbia realizado em 
corridas de vai-vem em futebolistas recreacionais. 
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INTRODUÇÃO: As crianças que possuem a presença de 3 cromossomos 21 em todas ou na maior 
parte da célula são identificadas como portadoras do Síndrome de Down. Ela provoca dificuldade 
clínica que pode intervir no avanço geral do indivíduo portador, onde alterações relacionadas com 
a visão e a audição, são vistas como alvo principal, entre elas, o autor cita, as cardíacas, hipotonia, 
sensoriais e respiratórias. OBJETIVOS: Através dos estudos, se tem o objetivo de apresentar o 
desenvolvimento, e o processo de aprendizagem relacionando com as crianças que possuem essa 
alteração genética. METODOLOGIA: Dentre vários fatores que influenciam o desenvolvimento do 
ser humano, segundo a autora, existe uma grande importância de exercícios físicos, e do 
acompanhamento educacional, no desenvolvimento global do cidadão, que possui um papel 
essencial no aspecto biopsicossocial, onde engloba o aspecto biológico, psicológico e social da 
pessoa. RESULTADOS: Identificação na criança, os rendimentos, as atitudes, a motivação, o 
interesse, as relações pessoais, a forma de assumir tarefas e enfrentar situações. A partir dos 
resultados desta observação são planejadas as adaptações direcionadas ao apoio pedagógico 
favorecendo as aquisições através de intervenções planejadas e organizadas com um objetivo 
primordial que deve ser visto como a organização dos elementos pessoais, materiais que 
possibilitam novas aprendizagens. CONCLUSÃO: Com o que foi visto, conclui-se que são 
encontrados avanços com crianças portadoras, pois, a educação é determinante no processo de 
estimulação inicial, onde o professor também influencia essa vivência, podendo trabalhar com suas 
crianças sempre desenvolvendo e estimulando nestas capacidades, a prática de atividades diárias, 
a participar também de atividade familiar, desenvolver seu direito de cidadania, todos os avanços 
ao decorrer do tempo, de um modo geral, avaliando, em busca de uma melhoria. Por esse motivo, 
os profissionais devem realizar trabalhos com as crianças que objetivem desenvolver a 
aprendizagem e o progresso delas, assim como obter um maior rendimento e desenvolvimento 
educacional dos portadores da síndrome. 
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INTRODUÇÃO:  Atualmente é praticamente um consenso entre os profissionais da área da saúde 
que a atividade física é um fator determinante no sucesso do processo do envelhecimento 
(MATSUDO, 2001). É notório que vivemos em conflito, entre incentivar a cultura corporal, enquanto 
os avanços tecnológicos influenciam diretamente na redução das atividades motoras, seja no 
âmbito do trabalho, da moradia ou do lazer (JACOB FILHO, 2006). OBJETIVOS: Analisar como 
diferentes intervenções de atividades físicas e a quebra do sedentarismo, contribuem para o 
envelhecimento saudável e autonomia funcional do idoso. METODOLOGIA:  Verificando no 
Descritores em Ciência da Saúde (DeCS) as palavras-chave treinamento, idoso e força muscular, 
após inseri-las na pesquisa no Google Acadêmico foram encontrados aproximadamente 3.810 
resultados em 0,05 segundos, dos quais 5 deles foram selecionados para o trabalho. 
RESULTADOS: Com a evolução do conhecimento sobre o envelhecimento, tornou-se mais 
evidente que o determinante maior do estado de saúde não é um órgão ou sistema isoladamente, 
mas o estado funcionalidade global (JACOB FILHO, 2006). Um dos aspectos que devem ser 
considerados na relação atividade física, doença e saúde para a terceira idade, é a escolha do tipo 
de atividade física a ser prescrito, um só indivíduo pode apresentar diversas limitações. Por 
exemplo, no estudo de VALE (2006) um grupo de idosas durante determinado período passando 
por sessões de treinamento de resistido de força máxima, foi notório ao final dos testes um ganho 
expressivo nos níveis de flexibilidade e de força, além de expressar, por meio de um protocolo de 
avaliação, a melhoria das atividades comuns das mesmas. Em KURA (2004) durante testes de com 
idosas praticantes de ginástica ou hidroginásticas, foram constatados ganhos na força de pressão 
manual e na manutenção do IMC para esta faixa etária, porém não foram constatadas mudanças 
significativas na força de membros inferiores, o que ressalta o que foi dito pouco acima sobre a 
atividade física não pode ser passada de qualquer forma, tem que galgar objetivos para/e saber 
prescrevê-las. TARTARUGA (2005) explica que o treinamento de força pode estimular o aumento 
da densidade óssea e reverter o processo da sarcopenia. O treinamento de força dentre outros 
benefícios, provoca a hipertrofia muscular, apesar que na terceira idade apresenta mudanças 
modestas em relação ao comparativo dos ganhos de força, (10% a 20%), de qualquer forma os 
ganhos beneficiam e muito na manutenção da estrutura corporal do idoso, contribuindo para 
melhorar e muito o desempenho das atividades diárias e a capacidade aeróbica. CONCLUSÃO: 
Ao se tratar do envelhecimento e sua relação com a saúde, a aptidão física e a qualidade de vida 
é sem dúvida o conceito da capacidade funcional (MATSUDO,2001). Durante toda a revisão ficou 
claro que é de certa forma necessário que o idoso, diante de deteriorações impostas pela perda da 
capacidade de manutenção fisiológica. Fica evidente também que o sedentarismo pode ser, 
isoladamente, responsável por grave estado de limitação da saúde do idoso, o tratamento baseado 
na prática de atividade física, tem a capacidade de restituir a estes pacientes o seu estado funcional 
(JACOB FILHO, 2006). 
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INTRODUÇÃO: O exercício físico é um fator de estresse sobre o sistema nervoso autonômico 
(SNA) que por sua vez gera alterações no controle da frequência cardíaca (FC), tanto de forma 
crônica como aguda (ALMEIDA, 2007). A análise da variabilidade da frequência cardíaca (VFC) 
pós-exercício (NAKAMURA et al., 2009) e da frequência cardíaca de recuperação (BUCHHEIT e 
GINDRE, 2006; RANADIVE et al., 2011) têm sido frequentemente utilizadas como marcadores da 
atividade parassimpática pós exercício. Já é sabido que indivíduos ativos possuem menor risco de 
morte súbita durante ou após o exercício, por manterem uma atividade vagal aumentada e assim, 
maior estabilidade elétrica do coração (OLIVEIRA E LEITÃO, 2005). Contudo, a relação entre a 
resistência aeróbia e a reativação vagal pós exercício ainda se mostra conflitante. OBJETIVO: 
Avaliar a influência da condição aeróbica sobre a reativação vagal cardíaca de atletas após um 
estímulo anaeróbico. METODOLOGIA: Participaram do estudo 16 atletas universitários de vôlei e 
de basquetebol, do sexo masculino (20,6 ± 2,5 anos, 73,4 ± 8,2 kg, 184 ± 1 cm), selecionados de 
forma intencional e por conveniência. Os testes foram realizados em dois dias não consecutivos. 
No primeiro dia foi realizado o teste de vai-vem de Léger e Lambert (1982), para a determinação 
do VO2 máximo. No segundo dia, foi determinado o índice vagal cardíaco (IVC) através do teste de 
exercício de 4 segundos (T4s) (ARAÚJO et al., 1992; ALMEIDA et al., 2005; PIMENTEL et al., 
2010), logo após foi realizada uma sequência contínua de sete tiros consecutivos de velocidade em 
uma distância de 28 m. Para avaliar a reativação vagal, o T4s foi repetido em outros dois momentos 
separados por um intervalo de 5 min (IVC1 e IVC2), sendo que primeiro teste ocorreu 5 min após 
a corrida. Utilizamos ANOVA para amostras repetidas para identificar a diferença entre as três 
medidas do IVC: repouso (IVCRep) e recuperação (IVCRecup1 e IVCRecup2) pós-estímulo. O grupo foi 
dividido pelo percentil 50, de acordo com os valores de VO2 máximo para melhor comparação entre 
o IVC e a condição aeróbica. Para verificar a diferença de VO2 máximo entre os grupos utilizou-se 
o teste t de Student, adotando-se um nível de significância de 5%. RESULTADOS: Houve diferença 
significativa entre o IVCRep (1,44 ± 0,19) em relação aos dois momentos de recuperação (IVCRecup1 
1,14 ± 0,05 e IVCRecup2 1,18 ± 0,14 com p<0,05).  Contudo, quando dividimos o grupo em função da 
mediana do VO2 máximo, a atividade vagal cardíaca não denotou diferença significativa nem no 
repouso (<P50 IVCrep =1,43 ± 0,20 e >P50  IVCrep = 1,44 ± 0,19), nem na recuperação entre os 
grupos (<P50 IVCRecup1 = 1,12 ± 0,03 e IVCRecup2  = 1,17 ± 0,18; >P50 IVCRecup1 = 1,17 ± 0,06 e 
IVCRecup2  = 1,19 ± 0,09), mesmo com valores do consumo máximo de oxigênio da amostra e dos 
subgrupos mostrando que houve diferença significativa entre os mesmos (p<0,05). CONCLUSÃO:  
Conclui-se que a velocidade e a magnitude da reativação vagal cardíaca nos minutos iniciais de 
recuperação pós-exercício anaeróbico não dependem da condição aeróbica dos atletas. 
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INTRODUÇÃO: O consumo de drogas e a prática esportiva podem ser prazerosos para os 
adolescentes, porém, ambas podem causar consequências à saúde e implicações na vida social 
dos mesmos. De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, a prática esportiva é uma 
atividade utilizada por diversas políticas de promoção à saúde e a vida. OBJETIVO: Analisar o 
consumo de drogas ilícitas e sua associação à prática esportiva por adolescentes da rede Estadual 
de Ensino de Aracaju. METODOLOGIA: A pesquisa foi realizada nas escolas da rede Estadual de 
Ensino de Sergipe, na Diretoria Estadual de Aracaju, que compreende o município de Aracaju. A 
população do estudo foi composta por aproximadamente 16 escolas, 7.401 alunos matriculados no 
Ensino Médio (1ª, 2ª e 3ª série). Os dados do quantitativo das escolas e alunos matriculados para 
o plano de amostragem foram coletados no Portal da Educação da Secretaria do Estado de 
Educação de Sergipe. Foram selecionadas escolas que possuem simultaneamente o Ensino 
Fundamental e Médio. Para cálculo amostral de escolas e alunos foi utilizada a fórmula de Barbetta. 
Para coleta de dados, foi utilizado o Questionário da Organização Mundial da Saúde - adaptado no 
Brasil por Carlini-Cotrim e utilizado nos estudos do Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas 
Psicotrópicas. Este estudo faz parte de uma pesquisa maior intitulada “Estratégias Pedagógicas de 
Educação e Saúde e o Uso de Substâncias Psicoativas na Rede Estadual de Ensino da Grande 
Aracaju”. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Tiradentes sob 
parecer nº 927.714. RESULTADOS: Dentre as drogas ilícitas investigadas, apenas foi relatado o 
uso de remédio para emagrecer 3 (1,0%), maconha e calmante 2 (0,6%) e inalantes 1 (0,3%), 
respectivamente. Vale ressaltar que, além destas substâncias, outras também foram investigadas, 
como por exemplo, cocaína, crack e outros medicamentos, porém, não houve relatos quanto ao 
uso destas. CONCLUSÃO: Dentre os estudantes que fizeram parte deste estudo, poucos foram 
aqueles que relataram ter consumido alguma droga ilícita e praticado esporte frequentemente. Com 
isso, verificou-se que não há uma associação entre o consumo de drogas ilícitas com a prática 
esportiva. 
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INTRODUÇÃO: A análise da variabilidade da frequência cardíaca (VFC) é um método fácil e não 
invasivo que apresenta a modulação do Sistema Nervoso Autônomo (SNA), o equilíbrio dos 
sistemas simpático e parassimpático e seus reflexos na atividade cardíaca. OBJETIVO: O estudo 
objetivou avaliar a recuperação autonômica cardíaca através dos índices de VFC pós-exercício em 
quatro sessões, sendo a primeira sem hidratação (sessão controle ou SC) e as seguinte com 
hidratação por água (SA), bebida esportiva (SBE) e água de coco (SAC). METODOLOGIA: Da 
metodologia, participaram 10 homens, fisicamente ativos, com idades 34 ± 6,1 anos, peso 84,3 ± 
12,8 kg, altura 1,80 ± 0,1 m, para um protocolo de 10 minutos de repouso, 60 minutos de exercício 
em cicloergômetro a 50 RPM e 40% dos watts máximos e 30 minutos de recuperação pós-exercício. 
Nas quatro sessões registraram-se as medidas antropométricas, coleta da urina pré e pós, FC do 
repouso ao final da recuperação, percepção subjetiva do esforço durante o exercício, temperatura 
corporal e pressão arterial. Nas sessões com hidratação, a quantidade de fluidos a serem repostos 
foi definida através da perda hídrica na SC. Através da FC, foram analisados os índices SDNN e 
RMSSD em 8 momentos e comparados entre as sessões. RESULTADOS: O índice RMSSD 
resultou para a sessão SC em T0 38,8 ± 3,3 ms², 2,9 ± 0,2 ms² em T1 e 21,0 ± 3,0 ms² em T7. Para 
SAC apresentou 41,3 ± 6,2 ms² em T0, 2,4 ± 0,1 ms² em T1 e 30,8 ± 7,6 ms² em T7. CONCLUSÃO: 
Concluiu-se que, segundos a estatística, não houve diferença significativa na recuperação 
autonômica cardíaca entre as sessões, entretanto as sessões com hidratação, em especial agua 
de coco, obteve índice RMSSD próximos a 50% maior que SC durante toda a recuperação. 
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INTRODUÇÃO: O futebol é um dos esportes que envolvem várias atividades de alta intensidade, 
fazendo com que os atletas tenham muito esforço físico.  Com isso verifica-se a importância do 
carboidrato para os atletas de futebol, o gasto de energia durante o treino e a partida é alto, 
tornando o carboidrato necessário para que os atletas ganhem essas energias para ajudar 
estimular nas atividades que o próprio esporte exige, conforme Maughan (2000) enfatizam o papel 
essencial da disponibilidade e utilização desse nutriente para o desempenho esportivo. OBJETIVO: 
Analisar a importância dos carboidratos para os atletas de futebol de campo. METODOLOGIA: O 
referido estudo foi realizado através da revisão de literatura com base em artigos científicos 
pesquisados na plataforma Google Acadêmico. RESULTADOS: Segundo Guerra (2001), A 
nutrição e o treinamento são alguns aspectos fundamentais para que o jogador de futebol tenha 
bom desempenho, evidenciando que o jogador de futebol tem que adotar uma conduta nutricional 
composta de carboidratos que são de suma importância para o desempenho do atleta. A ingestão 
do carboidrato antes dos treinos e partidas aumenta o desempenho físico dos atletas e diminui a 
utilização do glicogênio muscular mantendo o desempenho durante a partida e evitando fadigas 
musculares, É importante o consumo de carboidratos durante o exercício, para que os níveis de 
carboidratos permaneçam presentes no organismo de forma que o jogador suporte a duração das 
partidas, conforme Monteiro (2003), a ingestão de carboidrato antes e durante uma partida ou treino 
de futebol pode retardar o aparecimento da fadiga e aumentar o desempenho dos jogadores. Os 
carboidratos devem ser ingeridos após as partidas e treinamentos, pois é de grande importância 
para a restauração muscular de glicogênio e a regeneração e recuperação de lesões ocasionadas 
pelo esforço físico realizado ao longo da partida. CONCLUSÃO: De acordo com o referido estudo, 
conclui-se que os carboidratos têm importância significativa para os jogadores do futebol de campo, 
pois melhora o seu desempenho e ajuda na prevenção de lesões ocasionadas durante os 
treinamentos e partidas. 
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INTRODUÇÃO: Cada vez mais observa-se a prática de atividades desportivas por pessoas com 
deficiência, a busca da melhoria da qualidade de vida nos últimos anos fez com que uma grande 
quantidade de pessoas com deficiência buscassem esta prática, visando estimular suas 
potencialidades e possibilidades, em prol de seu bem-estar físico e psicológico. A oportunidade da 
prática desportiva para pessoas com deficiência é de extrema eficácia para a promoção da 
qualidade de vida das mesmas, segundo Melo e López (2002) citado por LEHNHARD, G. R. et al 
(2012) “é a oportunidade de testar seus limites e potencialidades, prevenir as enfermidades 
secundárias a sua deficiência e promover a integração social do indivíduo”. OBJETIVOS: Analisar 
a contribuição das atividades físicas para a qualidade de vida dos deficientes físicos, bem como, 
mostrar que a pratica esportiva traz resultados positivos como, melhoria cardiovascular, 
coordenação motora, equilíbrio, aspecto social além da oportunidade de socialização, aspecto 
psicológico, autoconfiança e autoestima. METODOLOGIA: O trabalho é classificado como uma 
pesquisa bibliográfica, baseada em artigos já publicados, encontrados na base de dados do google 
acadêmico e scielo. Foram pesquisados com as palavras-chave: Qualidade de vida; atividade 
física; deficiente físico. Encontrando trezentos e oitenta e seis artigos, deste foram selecionados 
cinco para leitura completa. RESULTADOS: A prática de atividades desportivas para pessoas com 
deficiência, além de proporcionar todos os benefícios para seu bem-estar e qualidade de vida, 
também é a oportunidade de testar seus limites e potencialidades, promover a integração social e 
a reabilitação da pessoa com deficiência NOCE, F. et al (2009). Segundo SOUZA (2004) o desporto 
adaptado deve ser encarado como uma pratica lúdica e prazerosa, o indivíduo utiliza estas práticas 
como facilitadora para melhoria da qualidade de vida, ele está tendo a oportunidade de vivenciar 
sensações que muitas vezes não são possíveis por conta da sua limitação. Em questões 
fisiológicas a inatividade física reduz mobilidade, aumenta o peso corporal e diminui a disposição 
para realizações das tarefas diárias ZUCHETTO, A. T. et al (1996). Em termos psicológicos 
percebe-se que indivíduos com a vida ativa, tem uma qualidade de vida melhor, como, o aumento 
do bom humor, redução do estresse, autoconceito mais positivo, auto aceitação, influenciando no 
desenvolvimento psicossocial MELO e LÓPEZ (2002) citado por CARDOSO, M. V. D., sabe-se que 
pessoas com deficiência física tendem a ser mais sedentárias, portanto o apoio social da família e 
dos amigos é considerado fundamental para que elas adotem um estilo de vida mais ativo. 
CONCLUSÃO: concluímos que o esporte como atividade física para deficientes físicos é uma das 
principais, senão a principal maneira de integração da sociedade, despertando um sentimento e 
vontade de melhorar o seu mundo, provando para si mesmo e para a sociedade que são capazes 
de terem soluções para as suas maiores dificuldades, se tornando mais ativos e alcançando 
independência na realização de suas atividades cotidianas, crescendo a alto-estima, melhorando 
seus relacionamentos sociais de lazer e com  amigos em busca de uma vida mais saudável e digna. 
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INTRODUÇÃO. O treinamento intervalado de alta intensidade pode ser caracterizado como 
episódios de exercícios de alta intensidade separados por fases de recuperação ativa. Por sua vez, 
os exercícios de  alta intensidade são uma prática pouco comum na aplicação clínica. Estudos 
recentes indicam adaptações fisiológicas benéficas promovidas pelos exercícios de alta 
intensidade.  OBJETIVOS. O objetivo deste estudo foi levantar dados na literatura relacionados ao 
exercício intervalado de alta intensidade e a resposta das lipoproteínas. METODOLOGIA: Foram 
realizadas pesquisas nos bancos de dados do Pubmed/Medline, Bireme e Embase. As buscas se 
concentraram nos períodos entre 2006 à 2016. A estratégia de pesquisa feita para obter os resumos 
do artigos originais na língua inglesa, foi realizada com as seguintes palavras-chave: “Lipoproteins”, 
“Lipids” e “Metabolic Diseases”. Estas foram combinadas com os seguintes termos: “High-intensity 
interval training”, HIIT, “High-intensity training”, HIT “high-intensity interval”, “high-intensity 
intermitente training”, “high-intensity intermittent exercise”,“aerobic interval”, “sprint interval”. 
DESENVOLVIMENTO. As lipoproteínas são partículas constituídas de lipídios e proteínas que 
transportam o colesterol e os triglicerídeos na corrente sanguínea. Podem ser classificadas em: 
quilomícrons (Qm), lipoproteínas de muito baixa densidade (VLDL), lipoproteínas de densidade 
intermediária (IDL), lipoproteínas de baixa densidade (LDL) e lipoproteínas de alta densidade 
(HDL). Os altos níveis de LDL e os baixos níveis de HDL repercutem negativamente na saúde 
cardiovascular.  Até o presente momento, a literatura demonstra que o treinamento intervalado de 
alta intensidade promove poucas alterações benéficas nos lipídios plasmáticos na saúde e/ou na 
doença. Apesar disso, existem estudos que indicam uma modificação que repercute no aumento 
do HDL colesterol pricipalmente após 8 semanas de treinamento intervalado de alta intensidade. 
De certa forma, estes resultados são consistentes com a literatura científica que sugere uma 
melhora do HDL colesterol através do treinamento aeróbico contínuo de intensidade moderada e/ou 
alta intensidade. Nenhuma das pesquisas revisadas relatou um efeito benéfico sobre as outras 
lipoproteínas. Vale ressaltar também que a aplicabilidade prática do treinamento intervalado de alta 
intensidade vem sendo questionada por diversos autores. Alguns estudos sugerem que para as 
pessoas destreinadas e/ou sedentárias, o treinamento intervalado de alta intensidade pode ser uma 
prática desagradável em decorrência do esforço físico intenso. Este fato também pode limitar a 
adesão ao treinamento e reduzir o efeito dose/resposta do exercício físico. CONCLUSÃO. Dentro 
deste contexto, os dados levantados na literatura sobre o exercício intervalado de alta intensidade 
indicam que este tipo de exercício físico promove efeitos benéficos sobre os níveis do HDL 
colesterol. Apesar disso, são necessários mais estudos para entender a eficácia do treinamento 
intervalado de alta intensidade sobre os diversos fatores de risco cardiometabólicos em diferentes 
populações. 
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INTRODUÇÃO: Programas que se fundamentam em exercícios físicos para idosos, devem incluir 
em suas sessões exercícios de amplitude de movimento, equilíbrio, força e potência muscular, e 
resistência cardiovascular. Exercícios de resistência, ajudar a manter e / ou melhorar vários 
aspectos da função cardiovascular. Por outro lado, o trabalho com sobrecargas compensaria as 
perdas de massa muscular e força muscular. Os exercícios de equilíbrio permitiriam manter o 
controle corporal, reduzindo o risco de queda. E os exercícios de adm manteria níveis adequados 
de mobilidade articular nas estruturas mais comumente utilizados na vida diária. Nesse contexto, o 
treinamento resistido combinando exercícios de amplitude de movimento, resistência 
cardiorrespiratória e força muscular, pode ser uma eficiente alternativa para reduzir os efeitos 
deletérios da senescência. OBJETIVO: Avaliar a influência de oito semanas de treinamento 
resistido combinado na força muscular, capacidade cardiorrespiratória e qualidade de vida de 
idosas fisicamente ativas. METODOLOGIA: Participaram da intervenção 32 idosas, divididas por 
randomização em Grupo Experimental (TRC – n: 16, 65,3 ± 5,4 anos / 29,3 ± 5,4 kg/m-²) e Grupo 
Controle (GC – n: 16, 65,2 ± 4,9 anos / 26,6 ± 4,9 kg/m-²). As sessões de TRC consistiu em 5min 
de mobilidade articular; 15min caminhada; 25min de exercícios analíticos, predominantemente 
realizados em máquinas com padrões de movimento que simulam ações cotidianas; 5min de 
treinamento intervalado de alta intensidade. Para a avaliação da força dinâmica máxima (FDM) foi 
utilizado o teste de 1RM nas máquinas de supino vertical e leg press 45º. A capacidade 
cardiorrespiratória foi obtida por meio do teste de Caminhada de seis minutos (C6). A qualidade de 
vida (QV) foi avaliada através da aplicação do questionário WHOQOOL-BREF. Os dados foram 
apresentados com média e desvio padrão, analisados a partir de uma ANOVA 2x2 com post hoc 
de Bonferroni para comparação entre os grupos com nível de significância estabelecido de 5% e o 
tamanho do efeito (ES) também foi calculado. RESULTADOS: Após as oito semanas de 
intervenção o TRC apresentou melhoras estatisticamente significativas nos testes de FDM em 
comparação ao pre-teste e ao GC (Supino: pós: 100,8 ± 18,4 vs. pós: 77,3 ± 15,1 Kg; p= 0,048; ES: 
1,5); (Leg press: pós: 282,4 ± 37,3 vs. pós: 200,6 ± 45,1 Kg; p= 0,011; ES:1,8). Entretanto, na 
capacidade cardiorrespiratória e qualidade de vida não foi observado melhoras significativas em 
relação ao pre-teste (p= 0,189; p= 0,100) e ao GC (p= 0,100; p= 0,124). CONCLUSÃO: Levando 
em consideração a amostra e as condições de análise, o Treinamento Resistido Combinado 
promove melhoras de grande magnitude nos níveis de força dinâmica máxima no padrão funcional 
de empurrar, tanto de membros superiores como de membros inferiores, em idosas fisicamente 
ativas. 
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INTRODUÇÃO: Declínios acentuados na potência muscular com o avanço da idade sugerem ser 
esta, provavelmente, a principal variável preditora de limitações funcionais, além de ser uma 
capacidade biomotora imprescindível para a manutenção da saúde de idosos. Acredita-se que pode 
estar associada com o equilíbrio dinâmico e a oscilação postural, podendo auxiliar na redução da 
incidência de quedas e fraturas ósseas, além de proporcionar maior independência nas atividades 
da vida diária, no entanto, essas hipóteses ainda não estão claras na comunidade científica. 
OBJETIVO: Analisar a associação entre a potência muscular de membros inferiores e o equilíbrio 
dinâmico em idosas fisicamente ativas. METODOLOGIA: Participaram do estudo cinquenta e seis 
idosas de um programa de treinamento neuromuscular (65,3 ± 4,4 anos / 28,6 ± 5,4 kg/m-²). Para 
análise da potência muscular (PM) foi utilizado 50% de 1RM no leg press e a velocidade foi 
determinada utilizando um encoder linear conectado a unidade central de um programa integrado 
de análise de dados (Musclelab®, Ergotest Innovation, Porsgrunn, Norway). A participante realizou 
um aquecimento que consistiu em uma série de 10 -15 repetições e após três minutos realizaram 
repetições a máxima velocidade possível. Para verificar o equilíbrio dinâmico (EQ) foi utilizado o 
teste de Levantar e caminhar da bateria Sênior Fitness Test, onde a participante foi orientada a 
levantar e caminhar o mais rápido possível, sem correr, contornando um cone a uma distância de 
2,44 m e retornar à posição inicial. Foi realizada uma tentativa para familiarizar e logo após, foi 
realizado duas tentativas. Utilizamos o melhor escore (tempo em segundos). Os dados foram 
apresentados em média e desvio padrão e analisados a partir da correlação de Pearson para 
identificar associações entre as variáveis. RESULTADOS: A potência muscular e o equilíbrio 
dinâmico apresentaram os seguintes valores: (PM: 457,75 ± 135,47 w; EQ: 4,58 ± 0,51 seg.). Os 
valores de potência muscular apresentaram uma correlação inversa moderada e significativa com 
o equilíbrio dinâmico (r = -0,475 e p=0,000. CONCLUSÃO: Constata-se que capacidade de gerar 
potência muscular dos membros inferiores parece exercer um importante papel no equilíbrio 
dinâmico de idosas fisicamente ativas, podendo sobretudo, auxilia-las durante as atividades de vida 
diária e reduzir o risco de quedas.  
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INTRODUÇÃO: O futebol é um esporte que possui uma complexidade de fatores que interferem 
diretamente no resultado de uma partida. Esses elementos podem ser analisados de várias formas, 
mas estão sempre relacionados a três blocos essenciais para a performance: a preparação física, 
técnica e tática (LEITÃO et al., 2003). Enfatizando o terceiro ponto, as capacidades táticas têm 
ligação direta com as ações de jogo, realizadas em forma de oposição (adversários) e cooperação 
(companheiros). Desta forma os treinadores possuem um árduo trabalho para organizarem seus 
times visando sempre resultados expressivos, como medalhas e/ou conquista de títulos das 
melhores competições (FILGUEIRA e GRECO, 2008; COSTA e SAMULSKI, 2006). O Campeonato 
Brasileiro da Série A é a principal competição entre clubes de futebol do Brasil, em que o time com 
o maior número de pontos se torna campeão nacional (SILVA e MOREIRA, 2008). OBJETIVO: O 
presente estudo tem por objetivo analisar a quantidade de gols que é necessário para aumentar 
significativamente a chance de vitória em uma partida do campeonato brasileiro da série A. 
MÉTODO: Os dados foram coletados no site do Futpédia, sendo realizado um levantamento de 
2280 jogos do Campeonato Brasileiro da Série “A” no período de 2010 a 2015 e tabelados no Excel. 
Os resultados dos jogos foram classificados em Vitória, Derrota, Não Vitória (derrota + empate) e 
Não Derrota (vitória + empate). Para a análise dos dados utilizou-se estatística descritiva e 
percentual. RESULTADO: Os placares mais comuns foram 0x0, 1x1, 1x0, 2x0, 2x1, que 
representaram 70% dos jogos. Contudo, cabe destacar que nenhuma equipe marcou mais de 2 
gols na mesma partida. Os times que marcaram 2 gols obtiveram proporcionalmente mais do que 
o dobro de vitórias do que aqueles que marcaram apenas 1 gol. Cada 5 jogos sem fazer gols 
equivaleram a 4 derrotas (tabela 1). A figura 1 sugere a existência de um limiar de 2 para 3 gols 
marcados, em que o percentual de vitórias e de não derrotas aumenta, ao passo que o percentual 
de derrotas e de não vitórias diminui.  
 
Tabela 1. Frequências absoluta e percentual do resultado das partidas em função número de gols 
marcados por cada equipe. Dados apresentados como n (%). 

Gols 
marcados por 

equipe por 
jogo 

Derrota Empate Vitória 
Total de 
Jogos 

0 944 (81,9) 208 (18,1) 0 1152 
1 569 (43,2) 281 (21,4) 466 (35,4) 1316 
2 131 (14,8) 116 (13,1) 640 (72,2) 887 
3 16 (3,9) 13 (3,1) 384 (93,0) 413 
4 2 (1,6) 0 127 (98,4) 129 
5 0 0 37 (100) 37 
6 0 0 8 (100) 8 
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Figura 1. Variação percentual dos resultados das partidas em função número de gols marcados por 
cada equipe. 
CONCLUSÃO: Levando em consideração os resultados obtidos, pode-se concluir que em uma 
partida da série A do campeonato brasileiro, quando um time consegue marcar no mínimo 2 gols, 
o mesmo possui uma chance de 72,2% de ganhar o jogo e 85,2% de pontuar.  
 
REFERÊNCIAS: 
COSTA, Israel Teoldo da; SAMULSKI, Dietmar Martin. O perfil de liderança dos treinadores de 
futebol do Campeonato Brasileiro Série A/2005. Rev. bras. Educ. Fís. Esp., v.20, n.3, p.175-84, 
São Paulo, jul./set. 2006. 
FIGUEIRA, Fabrício Moreira; GRECO, Pablo Juan. Futebol: um estudo sobre a capacidade tática 
no processo de ensinoaprendizagem–treinamento. Revista Brasileira de Futebol. p.53-65, 
jul./dez. 2008. 
Futpédia: a história do futebol em números. Disponível em: <http://futpedia.globo.com/> Acesso 
em 05/08/2016.  
LEITÃO, R. A.; et al. Análise da incidência de gols por tempo de jogo no campeonato brasileiro de 
futebol 2001: estudo comparativo entre as primeiras e ultimas equipes colocadas na tabela de 
classificação. Conexões. v.1, n.2, p.115-224, Campinas, 2003. 
SILVA, Cristiano Diniz da; MOREIRA, Danilo Gomes. A vantagem em casa no futebol: comparação 
entre o campeonato brasileiro e as principais ligas nacionais do mundo. Revista Brasileira de 
Cineantropometria e Desempenho Humano. p.184 – 188, 2008. 
 
 



 

  
 

 
EFEITOS DE DOIS DIFERENTES TIPOS DE CIRCUITO CROSS TRAINING SOBRE A 
CAPACIDADE CARDIORESPIRATÓRIA  
 

ALBANIR SANTOS CRUZ 
MARTA SILVA SANTOS  

GABRIEL VINÍCIUS DOS SANTOS  
VANESSA CRISTINA CASALATINA  

MARZO EDIR DA SILVA GRIGOLETTO (CREF: 006427-G7RS). 
Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, Departamento de Educação Física, Universidade 

Federal De Sergipe, São Cristóvão, Sergipe, Brasil. 
Contato: Albanir_sc@hotmail.com 

PALAVRAS-CHAVE: Aptidão Física. Treinamento. Jovens. 
 
INTRODUÇÃO: O treinamento funcional tem como pressuposto a realização de exercícios 
multiplanares e integrados que refletem atividades laborais. O Cross Training é um método de 
treinamento funcional em circuito de alta intensidade. Esse preconiza a utilização de padrões de 
movimentos funcionais mais utilizados nas atividades da vida diária de qualquer indivíduo, como 
por exemplo, a ação de puxar, agachar, empurrar e transportar. Além disso, em uma única sessão 
de treinamento funcional Cross Training, são treinadas capacidades físicas condicionantes, 
exemplo: agilidade, velocidade, força e potência muscular. A forma de realização da sessão de 
treinamento Cross Training, ou seja o circuito, estão descritos na literatura, existindo várias formas 
de organiza-lo. Contudo não está claro se variações na distribuição dos exercícios dentro de um 
circuito poderia influenciar na capacidade cardiorrespiratória. OBJETIVO: Avaliar e comparar o 
efeito de dois diferentes tipos de circuitos Cross Training na capacidade cardiorrespiratória de 
adultos jovens saudáveis. METODOLOGIA:  Amostra 47 indivíduos adultos assintomáticos, com 
idade entre 19 e 35 anos. Os indivíduos foram randomizados em três grupos de forma aleatória: 
Iniciante (IN=10), Intermediário 1 (IT1=18), Intermediário 2 (IT2=19). Com exceção do grupo IN 
(não possuía experiência com treinamento funcional), os grupos IT1 e IT2 já estavam familiarizados 
com o protocolo, porém inativos a 2 meses. A intervenção ocorreu ao longo de 24 sessões, duas 
vezes por semana, com duração de 50 minutos. A sessão começava com 15 minutos de mobilidade 
articular e coordenação. Em seguida os grupos realizavam a parte principal do treino, que consistia 
na realização de dois circuitos: Neuromuscular 1: 12 minutos de exercícios que treinavam potência, 
velocidade e agilidade; Neuromuscular 2: 12 minutos de treinamento de força máxima. Por fim, 
eram dedicados 10 minutos de high intense interval training. Os circuitos neuromuscular 1 e 2 eram 
realizados duas vezes seguidas e eram compostos por seis estações cada um. O grupo IN e IT1 
realizavam as estações intercaladas por ações motoras funcionais (puxar-empurrar-agachar-
transportar-puxar-empurrar). Já o grupo IT2 realizava as estações de forma agrupada (puxar-
puxar/empurrar-empurrar/agachar-agachar). Cada grupo realizou duas voltas no Neuromuscular 1 
e Neuromuscular 2. Para avaliar a capacidade cardiorrespiratória foi aplicado o Yo-Yo Intermittent 
Recovery Test Level 1 (bangbo –autor). O teste de Kolmorov-Smirnov foi utilizado para análise da 
normalidade dos dados. Uma análise de covariância 2x2 foi realizada, com post-hoc de Bonferroni 
para análise da diferença inter e intra grupo nos distintos momentos. A significância estabelecida 
foi de 5%. Os dados foram expressos em média e desvio padrão. RESULTADOS: Após 24 sessões 
de treinamento, os três grupos apresentaram melhoras significativas de pré para pós na capacidade 
cardiorrespiratória (IN, pré=268 ± 183,8; pós=314 ± 220,7; p≤0,001), (IT1, pré=348,8 ± 178,2; pós= 
397 ± 193,2; p≤0,05), (IT2, pré=357,8 ± 212,9; pós=404,2 ± 289,6; p≤0,01), com o percentual de 
mudança de IN = 17,1%, IT1 =13,8% e IT2 = 13,2%. No entanto não houve diferença significativa 
entres os grupos nos momento pós test (p=0,6). CONCLUSÃO: De acordo com os resultados 



 

  
 

 
encontrados, constatamos que os dois tipos de circuito Cross Training se mostraram eficientes na 
melhora da capacidade cardiorrespiratória. 
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INTRODUÇÃO: Atualmente a avaliação funcional do movimento tem ganhado destaque nos 
programas de treinamento neuromuscular, trazendo importantes informações sobre assimetria 
corporal, limitações articulares e ajudando na prescrição de exercícios seguros e mais eficazes. No 
entanto, nota-se uma carência de estudos analisando a real associação entre a qualidade de 
movimento e a performance em atividades da vida diária do idoso. OBJETIVO: Analisar a 
associação entre um teste de qualidade do movimento com testes de performance funcional em 
idosas fisicamente ativas. MÉTODO: Quarenta e quatro idosas saudáveis (64,0 ± 3,3 anos), 
inscritas em um programa de treinamento neuromuscular, participaram deste estudo. Para estimar 
a Qualidade do Movimento (QM) foi utilizado o Functional Movement System (FMS) definido como 
instrumento para anamnese corporal através da avaliação de sete padrões de movimento 
funcionais classificados de 0 a 3 (a pontuação 0 corresponde a presença de dor na realização do 
movimento e a pontuação 3 a realização perfeita, somando um total máximo de 21 pontos). Para a 
verificação das respostas funcionais foram utilizados três testes da bateria Sênior Fitness, 
(equilíbrio/agilidade, força de membros inferiores e capacidade cardiorrespiratória). Os dados 
descritivos foram apresentados em média ± DP e correlação de Pearson foi realizada para 
identificar associações entre as variáveis. RESULTADOS: Os valores do FMS apresentaram uma 
correlação moderada e significativa com a força de membros inferiores (r = 0,40 e p=0,00) e 
capacidade cardiorrespiratória (r = 0,50 e p=0,00) das participantes. Com relação ao teste de 
equilíbrio/agilidade, uma associação inversa e significativa foi encontrada (r = -0,51 e p=0,00). 
CONCLUSÃO: De acordo com os resultados encontrados, constou-se que o FMS pode ser 
utilizado como um teste complementar para estimar o desempenho funcional de idosas fisicamente 
ativas. 
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INTRODUÇÃO: O número de idosos vem crescendo significativamente no Brasil. 
Segundo Mazo (1998), o país passa por um processo de envelhecimento rápido. Esse é um 
processo fisiológico dado por fatores como: perda e envelhecimento celular, deficiências auditivas 
e visuais, supressão e diminuição celular. OBJETIVOS: Apresentar os aspectos positivos no 
momento em que idosos buscam gradativamente a prática diária de atividades físicas, e 
a importância do fortalecimento muscular para terceira idade, 
mostrando também a eficiência dessas atividades na correção postural e no melhoramento 
da condição física e na prevenção de quedas. METODOLOGIA: Pesquisou-se as palavras-chave: 
musculação, idoso e hipertrofia no Descritores em Ciência da Saúde (DeCS), logo após em 
pesquisas no google acadêmico obteve-se resultado de aproximadamente 451 artigos científicos 
selecionando cinco dentre eles. RESULTADOS:  A importância das atividades físicas na terceira 
idade foi exposta em estudos que estãos baseados 
nas resistências aeróbicas e anaeróbicas apresentando a eficácia de ambas. Para Zawadski 
(2007), o exercício físico é o meio mais importante para passar uma fase 
de envelhecimento mais saudável com melhor condicionamento físico. Segundo Silva et al. (2010), 
apresentam a importância da força anaeróbica mostrando que dentre os declínios da terceira idade 
está o atrofiamento do tecido muscular e sua perda de força e tamanho. Segundo Shephard (1997), 
no treinamento aeróbico de idosos há estimulação de massa muscular e ossea 
com resistências localizadas e forças externas podendo ser de grande favor com melhoria na 
mobilidade articular e na resistência muscular. Segundo Rawson (1999), o uso de creatina em 
idosos de 60 e 82 anos não houve diferença significativa na massa corporal, densidade corporal ou 
massa de gordura livre avaliado pelo peso hidrostático, tão pouco diferença de força. 
CONCLUSÃO: Contudo, as eficiências dos efeitos da atividade física são comprovadas e mostram 
infinitos benefícios para a terceira idade. O exercício físico propício na qual o idoso passa em 
processo de envelhecimento normal para um envelhecimento mais saudável estimula e desenvolve 
movimentos que com o tempo se tornam mais difíceis, obtendo melhor flexibilidade tendo as 
atividades anaeróbicas como prevenção de quedas e correção postura corporal, e estimulando o 
fortalecimento dos tecidos musculares e articulações.  
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INTRODUÇÃO: Um envelhecimento saudável associa-se diretamente à necessidade de manter 
cuidados com a saúde e com o corpo de maneira geral, por meio de práticas regulares de exercícios 
físicos, mantendo assim, a ação da capacidade funcional e da autonomia, evitando que idosos não 
tenham limitações em suas tarefas do dia a dia. OBJETIVO: Este trabalho teve como objetivo 
analisar os efeitos de um programa de exercício físico sobre os níveis de autonomia funcional de 
idosas participantes do Programa Academia da Cidade (PAC). METODOLOGIA: Configura-se 
como um estudo descritivo de caráter quanti-qualitativo. Participaram da pesquisa 21 idosos, não 
praticantes de atividade física (NPAF). A autonomia funcional foi avaliada por meio de testes do 
Grupo de Desenvolvimento Latino-Americano para a Maturidade (GDLAM), composta de: C10m, 
LPS, LPDV, LCLC e o teste VTC. Esses testes resultam no índice de GDLAM (IG). RESULTADOS: 
Os resultados foram os seguintes: PRÉ-PAC - C10m 6,50 ± 0,71 segundos, LPS 10,50 ± 0,71 
segundos, LPDV 3,50 ± 0,71 segundos, LCLC 38,50 ± 4,95 segundos, VTC 15,00 ± 0,00 segundos 
e IG 33,25 ± 2,83 segundos e PÓS-PAC - C10m 6,00 ± 0,00 segundos, LPS 9,50 ± 3,54 segundos, 
LPDV 3,00 ± 0,00 segundos, LCLC 29,50 ± 0,71 segundos, VTC 11,00 ± 1,41 segundos e IG 26,75 
± 1,06 segundos. CONCLUSÃO: Concluímos que os dados sugerem ao programa de treinamento 
pode contribuir significativamente para melhoria de atividades da vida cotidiana da amostra, uma 
vez que esta procura melhorar o desempenho físico e desenvolvendo a autonomia funcional dos 
sujeitos estudos. 
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INTRODUÇÃO: Atualmente o treinamento funcional é considerado um método eficaz para melhorar 
a qualidade do movimento, afetando positivamente padrões diários funcionais. Essa melhora está 
relacionada com o desenvolvimento de ações funcionais como puxar, empurrar, agachar e 
transportar, que estão presentes nas atividades da vida diária (AVD´s). Uma das formas de realizar 
o treinamento funcional, é utilizar o método Cross Training que consiste em treinar ações funcionais 
e variáveis condicionantes como força muscular, potencia muscular, velocidade e agilidade. Tudo 
isso realizado em uma única sessão de treino de maneira intermitente e em alta intensidade. Com 
o intuito de otimizar o tempo de pratica o treinamento é realizado em circuito, devido à sua 
praticidade e dinâmica de aplicação. Entretanto não são conhecidos na literatura científica os 
possíveis efeitos ocasionados pela alteração na organização dos exercícios de um circuito de 
treinamento funcional sobre a qualidade de movimento. OBJETIVO: Avaliar os efeitos de dois 
modelos de circuito da modalidade Cross Training na qualidade de movimento em jovens-adultos. 
METODOLOGIA: A amostra foi composta por 37 indivíduos, com idade entre 19 e 35 anos, 
divididos aleatoriamente em Circuito Tradicional (CT=18) e Circuito Modificado (CM=19), que 
realizaram 24 sessões de treinamento, com uma frequência de duas vezes por semana, com 
duração de 50 minutos por sessão. O treinamento foi dividido em: a) mobilidade articular e 
coordenação: mobilidade das principais articulações do corpo e coordenativos para a macha (15 
minutos); b) neuromucular 1: Realização de padrões funcionais com potência, velocidade e 
agilidade (12 minutos); c) neuromuscular 2: Realização de padrões funcionais com  uma maior 
resistência externa, tendo como objetivo o desenvolvimento de força muscular (12 minutos); 
cardiometabólica- aplicação de high-intensity interval training, (10 minutos): Os circuitos 
neuromusculares 1 e 2 foram compostos por seis estações, realizando-se duas series de cada 
circuito. Ambos grupos experimentais seguiam o mesmo treinamento com exceção dos circuitos 
1(b) e 2(c). O grupo CT executava o circuito tradicional, alternando as ações motoras em cada 
estação (i.e.: puxar-empurrar-agachar-transportar-puxar-empurrar) e o grupo CM tinha a ordem dos 
exercícios alterada de forma que o mesmo grupamento muscular ou ação motora fosse repetida 
duas vezes, de forma consecutiva antes da próxima ação motora (i.e.: puxar-puxar,x2/empurrar-
empurrar,x2/agachar-agachar,x2). Para avaliar a qualidade de movimento foi utilizado o Functional 
Movement Screen®. Os dados foram expressos em média e desvio padrão. Uma ANOVA 2x2 foi 
realizada, com post-hoc de Bonferroni para análise da diferença inter e intra grupo nos distintos 
momentos, adotando p ≤ 0,05 e tamanho do efeito (ES). RESULTADOS: Ambos grupos 
apresentaram melhoras significativas de pré para pós na qualidade de movimento (CT, pré= 13,2 
± 1,5; pós= 14,3 ± 1,8; p≤ 0,008; ES= 0,7 ) e (CM, pré= 14 ± 1,6; pós= 15,1 ± 1,1; p≤ 0,002; ES= 
0,73). Não houve diferenças estatisticamente significativas entre os dois tipos de circuito (p= 0,6). 
CONCLUSÃO: Diante das condições analisadas, os dois tipos de circuito aplicados no método 
Cross Training se mostraram igualmente eficientes na melhora da qualidade de movimento de 
jovens adultos. 
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INTRODUÇÃO: A ansiedade competitiva é uma percepção momentânea e negativa desencadeada 
pelo estresse no período pré-competição ,o que se constitui um desafio para o atleta e para a 
psicologia do esporte e do exercício, pois esta pode interferir negativamente no desempenho do 
atleta, caso o mesmo não dê conta do processo de adaptação aos fatores psicológicos. OBJETIVO: 
O objetivo do presente estudo foi analisar a ansiedade-estado (competitiva) de atletas de basquete 
e handebol de um campeonato universitário, se o tempo de pratica influencia na ansiedade. 
MÉTODO: Participaram 20 atletas das equipes de basquete e handebol da Universidade Federal 
de Sergipe.  Todos responderam ao questionário mediante assinatura no termo de consentimento 
livre esclarecido (TCLE). O questionário utilizado foi a versão brasileira do Competitive State 
Anxiety Inventory (CSAI-2).  O (CSAI-2) engloba 27 itens, distribuídos em 3 subescalas: ansiedade 
somática, ansiedade cognitiva e autoconfiança. A pontuação mínima para cada escala é 9 e a 
mínima é 36.  Cada atleta respondeu 3 vezes ao questionário, em 3 partidas , sendo duas na fase 
de grupos e uma na fase semifinal. Os dados foram analisados através do teste t de Student e 
Anova, utilizando o pacote estatístico SPSS 18.0. O nível de significância foi p ≤ 0,05. 
RESULTADOS: Não houve diferenças estatísticas significativas para nenhuma subescala: 
somática (p=≤0,856), cognitiva (p=≤0,166) e autoconfiança (p=0,237), ou seja, atletas de basquete 
e handebol apresentaram resultados semelhantes resultados semelhantes nos níveis de ansiedade 
na fase de grupos e na semifinal. Em relação a subescala autoconfiança entre os grupos com um 
tempo maior de pratica encontramos diferença estatística através do teste “t” de Student (p=0,002). 
CONCLUSÃO: Com base nos dados podemos concluir que os atletas de handebol apresentam 
maior autoconfiança, em relação a ansiedade somática e cognitiva, do que os atletas de 
basquetebol, pode-se observar também que  o tempo de prática no esporte não teve influência 
sobre o nível de ansiedade e sim sobre a autoconfiança. 
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INTRODUÇÃO: A prática de exercícios é recomendada para todos os públicos, principalmente para 
gestantes. A discussão desse resumo se dá a prática da musculação durante o processo 
gestacional, avaliando suas vantagens e desvantagens. OBJETIVOS: Esclarecer qual o tipo de 
atividade física recomendada pelos profissionais médicos as gestantes. Descobrir até que ponto a 
atividade física não interfere no desenvolvimento do feto. METODOLOGIA: Para elaboração deste 
trabalho de pesquisa, inicialmente pesquisamos as palavras chaves “gestação”, “exercício físico” e 
“treinamento de força” no Decs. Em seguida utilizamos o google acadêmico para a busca dos 
artigos, na pesquisa no google acadêmico usamos a palavra musculação no lugar de “treinamento 
de resistência”. Foram achados 407 artigos em 0,03 segundos e utilizados 5 para elaboração do 
resumo, especializados na área de atividades físicas para gestantes. RESULTADOS: Atividades 
de força como musculação e pilates são bons exercícios para melhora de edemas. Atividades de 
relaxamento como alongamento e a yoga são bons para o bem-estar da gestante. Na musculação 
a gestante aumenta sua força muscular, potência, resistência, hipertrofia, fortalecimento e redução 
do percentual de gordura. Tudo isso desenvolve diversos benefícios como controle ponderal, 
redução de dores, melhora do retorno venoso, aumento do fluxo sanguíneo placentário, redução 
de sintomas decorrentes da gravidez e recuperação mais rápida pós-parto. CONCLUSÃO: 
Concluímos que o exercício físico com uma boa orientação traz vários benefícios tanto para a saúde 
da gestante, quanto para o feto. Por outro lado, o exercício mal orientado e sem controle traz vários 
riscos. O parto prematuro, diabetes gestacional e risco de aborto espontâneo são alguns dos riscos 
que podem ocorrer durante a gravidez. É indispensável o acompanhamento de um médico 
especialista para aliviar possíveis riscos e de um profissional de educação física para a elaboração 
de um programa bem planejado promovendo assim a sua segurança e a do feto e os benefícios de 
alguns exercícios eficazes para o período gestacional. 
 
REFERÊNCIAS: 
BRUNO. F. Os Benefícios e Riscos do Exercício Físico na Gestação, s/v, s/n, s/p, 2003. 
CHISTOFALO. C.; MARTINS. A.J.; TUMELERO. S. A pratica de Exercício Físico Durante o Período 
de Gestação, s/v, s/n, s/p, s/ano. 
MANN. L.; KLEINPAUL. J.F.; TEXEIRA. S.C.; MORO. A.R.P. Gravidez: Um Estado de Saúde, de 
Mudanças e Adaptações. Revista Digital – Buenos Aires, v.14, n.139, s/p, 2009. 
MONTENEGRO. L.P. Musculação: Abordagens Para a Prescrição e Recomendações Para 
Gestantes. Revista Brasileira de Prescrição do Exercício v.8, n.47, p.949-498. 2014. 
SURITA. F.G.; NASCIMENTO. S.L.; SILVA. J.L.P. Exercício Físico e Gestação. ReV Bras Ginercol 
Obstet, v.36, n.12, p.531-4, 2014. 

 

 



 

  
 

 
BENEFÍCIOS DA ATIVIDADE MOTORA NA CRIANÇA E NO ADOLESCENTE 
 

JOSÉ DE SOUZA CRUZ* 
ÂNGELO ROBERTO DOS SANTOS* 

CLAUDIMAR DE JESUS SANTOS* 
GENILSON DOS SANTOS LIMA* 

NARA MICHELLE MOURA SOARES (CREF: 1.090-G/SE)*# 
*Universidade Tiradentes, Aracaju, Sergipe, Brasil. 

romildosouza38@hotmail.com 
Palavras chave: “Atividade Motora” “Criança” “Adolescente” 

 
INTRODUÇÃO: Esse estudo vem para identificar os níveis de participação e as consequências nas 
práticas de atividades físicas vivenciadas por crianças e adolescentes brasileiros nos diversos 
espaços existentes para tal finalidade. OBJETIVO: Obter informações relevantes, para que, 
possam ser criados mecanismos que venham a contribuir para a prática de atividades físicas no 
âmbito social das crianças e adolescentes. METODOLOGIA: Foram utilizadas na confecção desse 
estudo informações obtidas a partir das plataformas DeCS e “Google Acadêmico” onde foram 
encontrados 280 artigos científicos com relevante associação ao tema do estudo mencionado, 
destes 5 foram selecionados para a produção do presente estudo, tendo como base as palavras 
chave: “Atividade Motora” “Criança” “Adolescente”. RESULTADO: O cenário encontrado em várias 
regiões do país é preocupante no tocante as atividades físicas relacionadas a crianças e 
adolescentes, com um agravante no que diz respeito às meninas, pois as mesmas apresentam 
uma grande porcentagem de inatividade física, principalmente quando atingem a fase da 
adolescência, pois o brincar passa a não fazer mais parte no que pode ser classificado como 
atividade física. “A literatura sobre a prática de atividades físicas ou esportivas mostra que 
independente do tipo da atividade e da quantidade praticada, são muitos os benefícios, tanto na 
saúde física como mental”        (BERGE et al., 1998,). Já os meninos aproveitam essa fase para 
vivenciar o jogo e a competitividade característicos dessa faixa etária, o que antes se denominava 
brincadeira, na adolescência é substituída pelo jogo, desta forma os resultados observados nos 
meninos são bem relevantes. Vários fatores são determinantes para a prática ou não de atividade 
física, com destaque para os fatores socioeconômicos, e socioculturais. “Deste modo, uma vida 
saudável deve começar na infância e adolescência, com boa alimentação, atividades físicas 
variadas e regulares, cuidados médicos adequados e um ambiente familiar seguro e estimulante” 
(NAHAS, 2003). Além das atividades físicas contribuírem no desenvolvimento das crianças e 
adolescentes no seu aspecto físico, há também o benefício na promoção da saúde desses 
indivíduos, evitando assim anomalias como a obesidade precoce nesse público.  CONCLUSÃO: É 
preciso admitir que há muito por fazer, para que as crianças e adolescentes sejam estimulados a 
incluir em seu cotidiano a prática de atividades físicas, investimentos principalmente em conceitos 
como estrutura nas escolas, segurança para a prática de atividades físicas ao ar livre, e políticas 
públicas voltadas para resgatar a criança e o adolescente do sedentarismo, e consequentemente 
uma melhor qualidade de vida. 
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INTRODUÇÃO: O envelhecimento possibilita o surgimento de diversos fatores que diminuem a 
capacidade funcional, consequentemente reduzindo o desempenho nas atividades da vida diária 
(AVDs), interferindo assim na autonomia do idoso. Dentre as variáveis afetadas negativamente pelo 
processo de envelhecimento, está a força, a potência muscular e a qualidade do movimento. Todas 
elas facilitam a realização de AVDs com maior eficácia e segurança. O treinamento resistido 
tradicional é sugerido como forma de reduzir os efeitos deletérios da sarcopenia, entretanto ainda 
não está claro na literatura cientifica até que ponto esse treinamento intervém na qualidade do 
movimento. OBJETIVO: Analisar o efeito do treinamento resistido na força, potência muscular e 
qualidade do movimento em idosas fisicamente ativas. MÉTODOS: 26 idosas foram divididas em 
dois grupos, o grupo de treinamento resistido (TR=15) e grupo controle (GC=11). Para analise da 
força dinâmica máxima (FDM) foi realizado o teste de 1RM nas ações de puxar (remada articulada), 
empurrar (supino vertical), e empurrar com membros inferiores (leg press). Para análise da potência 
(PM) foram utilizados os mesmos exercícios com uma carga de 50% de 1RM, a velocidade foi 
medida através de um encoder linear conectado a um sistema integrado de analise de dados 
(MuscleLab®), e para analisar a qualidade do movimento foi utilizado o Functional Moviment Screen. 
Os dados foram apresentados em média e desvio padrão, analisados a partir da ANOVA 2x2 e post 
hoc de Sidak com nível de significância de 5%.  RESULTADOS: Ao final das doze semanas o TR 
apresentou melhoras estatisticamente significativas em relação aos valores iniciais em todas as 
variáveis analisadas: supino (FDM - pré: 56,7 ± 15,8 vs pós: 72,4 ± 16,1 Kg; p = 0,00)/(PM - pré: 
113,1 ± 36,1 vs. pós: 133,7 ± 41,7 W; p = 0,00); leg press (FDM - pré: 133,0 ± 30,2 vs pós:187,4 ± 
39,4 Kg; p = 0,00)/(PM - pré: 337,7 ± 96,8 vs. pós: 371,0 ± 111,1 W; p = 0,02); remada (FDM - pré: 
37,0 ± 8,4 vs pós: 46,1 ± 8,2 Kg; p = 0,00)/(PM - pré: 144,4 ± 39,6 vs. pós: 172,2 ± 42,4 W; p = 
0,00) e Qualidade do movimento (pré: 9 ± 4 vs pós:11,5 ± 2, p=0,001).  Em relação ao GC, TR foi 
superior nos testes de 1RM e qualidade do movimento, porem não apresentou melhoras 
significativas nos testes de potência muscular. CONCLUSÃO: levando em consideração a amostra 
e as condições estudadas o treinamento resistido mostrou ser eficaz para incrementar a força 
muscular e a qualidade do movimento, porém não foi observado o mesmo efeito na potência 
muscular.              
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INTRODUÇÃO: A educação está presente desde as sociedades primitivas e se apresenta como 
um processo intimamente ligado ao homem e ao seu desenvolvimento. A escola atende às 
necessidades de um modelo capitalista, cujo trabalho e educação estão interligados. Os métodos 
e técnicas utilizadas passam a ter importância no cenário educacional, onde os professores devem 
apresentar domínio sobre didática de ensino para serem facilitadores do conhecimento. 
OBJETIVO: Analisar o processo de avaliação nas aulas de Educação Física no ensino fundamental 
na rede pública municipal de Malhador-SE. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo descritivo 
através do método de análise documental, utilizando como fonte para a coleta de dados o 
Regimento Referencial da Rede Pública Municipal de Ensino de Malhador-SE, o Projeto Político 
Pedagógico de cada escola e o planejamento da disciplina em questão. RESULTADOS: Os 
resultados da pesquisa documental evidenciaram que nas escolas estudadas no referido município, 
a avaliação tem cumprido apenas com suas funções burocráticas. Embora a escola tenha liberdade 
para deliberar ações que possam suprir suas deficiências, a mesma não tem exercido autonomia 
que lhes foi concedida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação. CONCLUSÃO: Nota-se que a 
escola e os professores não apresentam uma compreensão clara sobre avaliação no contexto da 
Educação Física escolar, já que um dos critérios de aprovação e/ou reprovação é a assiduidade 
dos discentes em salas de aula. Portanto, faz-se necessário que educadores físicos busquem 
referencias para melhor avaliação do processo ensino-aprendizagem na Educação Física escolar, 
de modo que esta disciplina deixe de cumprir apenas com as formalidades burocráticas. 
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INTRODUÇÃO: O envelhecimento é um processo natural fisiológico em que todo o sistema 
psicobiológico humano sofre efeitos deletérios progressivos que resultam em declínios funcionais. 
O treinamento resistido é uma metodologia de treinamento bem evidenciada cientificamente quanto 
às suas melhoras em parâmetros fisiológicos e estruturais. Não obstante, em relação às 
adaptações na funcionalidade dos idosos, nota-se carência na literatura cientifica. OBJETIVO: 
Avaliar os efeitos de 12 semanas de um protocolo de treinamento resistido em circuito na 
funcionalidade e qualidade de vida de idosas pré-frágeis. METODOLOGIA: Vinte e seis idosas 
foram aleatoriamente divididas em dois grupos: Grupo treinamento resistido (TR= 15, 65,6 ± 5,1 
anos, 28,5 ± 5,5 kg/m²) e Grupo controle (GC= 11, 62,5±5,3 anos, 30,4±5,9 kg/m²). As participantes 
do TR executaram os exercícios circuitados em máquinas de musculação, seguindo padrões de 
movimento essenciais para atividade do dia a dia (empurrar, puxar e agachar). As constituintes do 
GC executavam apenas exercícios de alongamento, a frequência de treinamento para os dois 
grupos foi de três vezes semanais, com intervalos de 48 horas. Para avaliação da funcionalidade 
foi utilizada a bateria Sênior Fitness Test (1- Sentar e alcançar, 2- Alcançar atrás das costas, 3-
Levantar e caminhar, 4- Sentar e levantar, 5- Flexão de antebraço, 6- Caminhada de 6 minutos). 
Para avaliar a qualidade de vida foi utilizado o WHOQOOL-BREF. Os dados foram apresentados 
com média e desvio padrão e analisados a partir de uma ANOVA 2x2 com post hoc test de Sidak 
para verificar as diferenças entre os grupos, com nível de significância de p= 0,05. RESULTADOS: 
Ao final das 12 semanas de intervenção o TR apresentou diferenças estatisticamente significativas 
em relação ao pré-teste e ao GC nos testes: Levantar e caminhar, TR vs GC (pós: 4,9±0,5 vs. pós: 
5,6±0,6; p = 0,004); Sentar e Levantar (pós: 22,3±2,9 vs. pós: 19,0±3,4; p = 0,016); Flexão de 
antebraço (pós: 23,0±2,8 vs. pós: 24,9±0,5; p = 0,029) e WHOQOOL (pós: 101,3±12,8 vs. pós 
89,6±8;0 P= 0,027). No entanto, nos testes de Sentar e alcançar (pós: 6,5±7,1 vs. 6,8±7,3; p= 
0,992); Alcançar atrás das costas (pós: -0,3±9,0 vs. pós: -1,0±7,4; p=0,973) e Caminhada de 6 
minutos (pós: 563,4±51,1 vs. pós 549,4±40,7; p=0,945), não apresentaram diferenças significativas 
em relação ao grupo controle. CONCLUSÃO: Tendo em vista a amostra e as condições analisadas, 
o protocolo de treinamento resistido executado parece ser eficaz na melhora da funcionalidade e 
qualidade de vida de idosas pré-frágeis. 
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INTRODUÇÃO: Durante muito tempo a relação entre sociedade e as pessoas portadoras de 
deficiência era de inadaptação social, destacando que se tinha vergonha e medo, assim rejeitando 
os portadores de deficiência. A partir do século XIX os portadores de deficiência passam a ter 
assistência educacional, vinculado ao campo medico, com o desenvolvimento dos conceitos de 
humanização, busca uma nova mentalidade onde acredita na igualdade dos direitos entre 
portadores de deficiência e os outros humanos. “A síndrome de Down é um acidente genético e 
considerado a mais comum das anomalias genéticas, durante o processo de meiose ocorre um 
erro na distribuição cromossômica, ou seja, uma das células novas recebe um cromossomo 21 a 
mais, ou ainda, pode ocorre outra variação que fuja ao padrão diploide (Gestal, 2008). Crianças 
portadoras de síndrome de Down é um ser humano de características próprias, com variações no 
desenvolvimento motor e habilidades intelectuais, outra variante e o comportamento que tem 
variações entre inatividade à hiperatividade. O desenvolvimento motor dessas crianças é mais 
lento, estas características reforçam a necessidade de uma noção não fragmentada da criança por 
parte dos educadores, de forma que venha da liberdade individual o autoconhecimento e a 
superação de seus limites (Gonçalves, 1999) citado por (Rodrigues et al). O esporte, no que diz 
respeito às propostas voltadas para a aquisição de habilidades motoras verifica-se uma grande 
preocupação em relação ao papel das experiências motoras para crianças com síndrome de down 
(Gimenez, 2007). O esporte adaptado tem sua história iniciada em princípios do século XX, no 
Brasil o esporte adaptado surgiu graças às iniciativas de duas pessoas em condição de deficiência 
não sensorial (Rocha, 2010). OBJETIVO: Mostrar a modalidade do futebol adaptado visando a 
melhoria ou amenizar os problemas de saúde e de âmbito social característicos dos portadores de 
síndrome de down. METODOLOGIA: Através da busca de palavras-chaves pesquisadas e 
encontradas no DECS e, seguidamente, passamos essas palavras para o “google acadêmico” no 
qual encontramos artigos científicos em que usamos para retirada das informações para o 
desenvolvimento desse resumo. RESULTADOS: Com a pratica do futebol adaptado pode-se obter 
diversas melhorias na vida do portado de síndrome de down, tais como, seu equilíbrio, a 
coordenação de movimentos, sua estrutura músculo esquelética, a orientação espacial e nos 
problemas respiratórios, enfatizando as atividades aeróbicas e resistência muscular, já que a 
hipotonia e a deficiência cardiorrespiratória são os problemas que são mais frequentes nos 
portadores da síndrome de down (Cristo et al, 2011). CONCLUSÃO: A elaboração deste trabalho 
proporcionou ampliar os conhecimentos sobre o tema proposto, além de mostrar a importância e 
os benefícios que o esporte trás para essa população down. Visto que, se realizado com um 
profissional preparado, há melhorias nas suas habilidades motoras e na habilidade cognitiva. 
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INTRODUÇÃO: A hidroginástica é considerada um ótimo exercício para ser desempenhada por 
idosos. Pelo fato de não causar impacto nas articulações e ser um exercício baseado no 
aproveitamento da água como sobrecarga, sua prática age diretamente para a manutenção das 
atividades básicas de vida diária. OBJETIVOS: Analisar a capacidade funcional de idosas 
praticantes de hidroginástica em uma academia na cidade de João Pessoa/PB. METODOLOGIA: 
Trata-se de um estudo transversal do tipo descritivo com abordagem quantitativa.  A amostra foi 
composta por 20 idosas na faixa etária entre 60 a 90 anos que praticavam hidroginástica em média 
3 vezes por semana. Estas responderam a um questionário contendo dados sóciodemográficos 
como também ao Indíce de Barthel, que corresponde a um instrumento que avalia as atividades da 
vida diária e mede a independência funcional quanto as variáveis de cuidado pessoal, mobilidade, 
locomoção e eliminações. A análise dos dados foi efetuada por meio do software estatístico Stata® 
10.0, sendo realizada estatística descritiva das frequências de respostas. RESULTADOS: Das 20 
idosas participantes do estudo, 100% delas afirmaram possuir total independência na realização 
das refeições e higiene pessoal.  Quanto à execução dos asseios, toda a amostra (100%) 
considerou-se apta para esta atividade, assim como declarou ter independência para subir e descer 
escadas. Na locomoção diária, todas as idosas afirmaram conseguir se locomover de forma 
independente e possuir autonomia na realização de suas transferências. Dessa forma, as idosas 
foram classificadas, em sua maioria como independentes, tendo sua capacidade funcional 
mensurada como grau leve, segundo o Índice de Barthel. CONCLUSÃO: A prática regular da 
hidroginástica contribuiu para a manutenção da autonomia das idosas, conservando assim para 
uma maior independência nas realizações das atividades básicas de vida diária. 
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INTRODUÇÃO: Sabemos que a pratica de atividade física (AF) nas épocas passadas eram vistas 
para a melhoria da estica. Atualmente as ciências e estudos mostram que além da melhoria 
corporal, praticar AF melhora também a saúde e aumenta a prevenção delas. Entretanto, a 
população adaptada a exercício físico, com propósito competitivo, fica à mercê dos riscos, ou seja, 
dos acidentes e causar lesões provenientes dessa prática. Especificamente, tem-se adotado a 
classificação das lesões em quatro categorias gerais: 1) aguda; 2) crônica; 3) exacerbação aguda 
de lesão crônica, e 4) subclínica. OBJETIVOS: Identificar, classificar e caracterizar lesões que 
possam ocorrer na prática de exercícios físicos de baixa, leve e alta intensidade. METODOLOGIA: 
Pesquisa através de artigos científicos, dados estatísticos e livros. RESULTADOS: Quanto as 
regiões mais prejudicadas, salientam-se joelhos, dedos e abdômen. Quanto a modalidade coletiva 
de maior ocorrência seria no futebol, já entre as modalidades individuais, a maior incidência de 
lesões seria no atletismo. CONCLUSÃO: Concluiu-se que o hábito da prevenção evitaria uns 
malefícios principalmente em atletas, até porque é muito mais simples que uma recuperação 
muscular pós- lesão. Isso chama-se respeitar a condição do corpo sem pular etapas. Iniciando 
sempre, antes de qualquer exercício, um alongamento, a depender do intuito, até mesmo uma 
flexão muscular para que com isso possa ser liberado o líquido sinovial, lubrificando as articulações, 
seguido de um aquecimento funcional ou com pouca carga em máquinas para criar uma ativação 
muscular e melhorar a estabilidade do mesmo, prevenindo e melhorando o desempenho.  
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INTRODUÇÃO: Com as facilidades do mundo moderno, é fato que crianças praticam a cada dia 
menos atividades físicas, trocando o futebol pela internet, soltar pipa pelo vídeo game e as 
conversas de roda com os amigos pelo celular. Esses são alguns dos fatores apontados como 
causa do aumento de obesidade e o aparecimento de algumas doenças como a diabetes e 
hipertensão que a cada dia é mais frequente. OBJETIVOS: Entender os motivos do aumento do 
peso das crianças associado com a falta da prática de atividades físicas METODOLOGIA: a partir 
do tema escolhido: o aumento de peso das crianças, pelo desinteresse às práticas de atividades e 
exercícios físicos, foi feita uma busca no Decs com as palavras chaves: “obesidade”, “criança” e 
“Atividade Física”. Depois foi feio uma busca no Google acadêmico com as palavras chaves 
mencionadas, onde foram encontrados 17700 artigos referentes ao tema. Deste foram retirados 5 
artigos para serem melhor explorados. RESULTADOS: A escola é o ambiente mais propício pra 
que seja feita essa conscientização. Além disso, sendo a saúde abordada sob a forma de um tema 
transversal, pode ser discutido não só nas aulas de Educação Física, mas em todas as disciplinas. 
CONCLUSÃO: Assim sendo, existe necessidade de levar os educandos a desenvolver valores, 
percepções e atitudes positivas, mediante ações educativas adequadamente planejadas e 
ajustadas no período de escolarização, promovendo uma melhoria na sua aptidão física e 
consequentemente, os tornariam mais resistentes às doenças, na expectativa de que um estilo de 
vida saudável possa ser incorporado desde a infância e adolescência e permaneça por toda a vida.  
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INTRODUÇÃO: O treinamento de força tradicional promove aumentos consideráveis nos níveis de 
força muscular, potência e massa muscular, sendo amplamente utilizado para retardar os efeitos 
da senescência. No entanto, não há um consenso na literatura sobre a transferência dos benefícios 
deste método de treinamento para as atividades cotidianas do idoso. OBJETIVO: Avaliar a 
influência de oito semanas de treinamento de força tradicional na funcionalidade de idosas 
fisicamente ativas. METODOLOGIA: Após uma avaliação médica, 16 idosas (65,3±5,4 anos / 
29,3±5,4 kg/m-²) participaram do protocolo de treinamento que consistiu em: 10’ de mobilidade 
articular; 15’ caminhada; 25’ de exercícios analíticos, predominantemente realizados em máquinas 
com padrões de movimento funcionais, tais como puxar (remada), agachar (leg press 45º) e 
empurrar (supino vertical), além de exercícios como stiff e gêmeos em pé; 10’ com atividades 
lúdicas objetivando a melhora dos aspectos cognitivos. A capacidade funcional foi avaliada através 
da bateria Senior Fitness Test composta pelos testes de Sentar e Alcançar e Alcançar Atrás das 
Costas (flexibilidade de membros inferiores e superiores), Levantar e Caminhar (agilidade e 
equilíbrio dinâmico), Flexão de Antebraço e Sentar e Levantar (força dos membros superiores e 
inferiores) e Caminhada de 6 minutos (capacidade cardiorrespiratória). Os dados obtidos foram 
apresentados em média, desvio padrão e percentual de mudança (∆), analisados a partir de um 
teste “t” pareado para avaliar os resultados pré e pós, com significância estatística ≤0,01. 
RESULTADOS: Após as oito semanas de intervenção foi observada melhora em toda a bateria 
Senior Fitness Test em relação ao pré teste: Sentar e Alcançar pré: 3,5±6,6 vs. pós: 5,3±6,4 cm; 
p= 0,00; 51,4%; Alcançar Atrás das Costas pré: -3,7±7,1 vs. pós: -2,6±6,8 cm; p= 0,53; 42,3%; 
Levantar e Caminhar pré: 5,1±0,6 vs. pós: 4,7±0,5 s; p= 0,01; 8,5%; Sentar e Levantar pré: 15,8±3,3 
vs. pós: 18,5±3,6 reps; p= 0,34; 17,0%; Flexão de Cotovelo pré: 19,5±4,0 vs. pós: 21,2±3,7 reps; 
p= 0,01; 8,7% e Caminhada de 6 minutos pré: 539±59 vs. pós: 560,3±51,7 m; p= 0,31; 3,9%. 
CONCLUSÃO: A partir da amostra analisada, o treinamento de força tradicional aplicado 
demonstrou ser eficaz na melhora da funcionalidade de idosas fisicamente ativas. 
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INTRODUÇÃO: O treinamento funcional parece eficaz na melhora da performance para atividades 
do cotidiano, já que tem por objetivo trabalhar de forma global as funções corporais contribuindo 
para a autonomia do indivíduo. No entanto, há poucos estudos que analisaram os efeitos desse 
método sobre a força dinâmica máxima, potência muscular e força isométrica de idosas e em 
movimentos funcionais. OBJETIVO: Avaliar os efeitos de oito semanas de treinamento funcional 
na força dinâmica máxima, potência muscular e força isométrica de idosas pré-frágeis. 
METODOLOGIA: Dezoito idosas (65,6 ± 5,4 anos, 29 ± 4,9 kg/m-²), após passarem por uma 
avaliação médica, realizaram o protocolo de treinamento que consistiu em 5’ para mobilidade 
articular, 15’ de atividades realizadas a máxima velocidade concêntrica para trabalho de potência 
e coordenação (neuromuscular 1), 25’ com trabalho de força dinâmica máxima com a execução de 
padrões de movimentos funcionais tais como puxar, empurrar, agachar e transportar de forma 
dinâmica (neuromuscular 2) e, por fim, 10’ para atividades lúdicas focadas em aspectos 
cardiorrespiratórios e aspectos cognitivos. A força dinâmica máxima (FDM) e potência muscular 
(PM) foram verificadas nas ações de empurrar (Supino Vertical e Leg Press 45º) e puxar (Remada 
Articulada). E a força isométrica (ISO) foi avaliada através de dinamômetro manual e lombar (Hand 
Grip test e Isometric Dead-Lift Test). Os dados foram apresentados com média, desvio padrão e 
percentual de mudança (∆) e analisados a partir de um Test “t” pareado com significância estatística 
≤5%. RESULTADOS: Ao final das oito semanas foi observada uma melhora estatisticamente 
significativa na força isométrica (Hand Grip Test pré: 18,3,0±4,2 vs. pós: 19,8±4,1 KgF; p= 0,00; 
8,1% / Isometric Dead-Lift Test pré: 61,4±13,4 vs. pós: 66,0±14,1 kgF; p= 0,00; 7,4%) e na força 
dinâmica máxima (Supino Vertical pré: 56,1±12,8vs. pós: 63,2,6±13,4 kg; p = 0,00; 12,6% / Leg 
Press 45º pré: 131,4±27,5 vs. pós: 163,2±32,3 kg; p=0,00; 24,2% / Remada Articulada pré: 36,9±9,1 
vs. pós: 40,9±7,8 kg; p= 0,00; 10,8%). Entretanto, não foram encontrados resultados satisfatórios 
na potência muscular (Supino Vertical pré: 118,3±41,1 vs. pós: 126,1±38,4 W; p= 0,06; 6,5% / Leg 
press 45º pré: 337,0±91,6 vs. pós 356,9±102,7 W; p= 0,12; 5,9% / Remada Articulada: pré: 
152,6±43,8 vs. pós: 168,5±55,8 W; p= 0,06; 10,4%). CONCLUSÃO: Tendo em vista a amostra e 
as condições analisadas, o treinamento funcional parece eficaz no aumento da força dinâmica 
máxima e isométrica de idosas pré-frágeis. Entretanto, no que se refere a potência muscular os 
resultados foram inconclusivos. 
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INTRODUÇÃO: A gestão do processo carcerário constitui um dos problemas mais complexo da 
realidade social brasileira. O Brasil possui cerca de 607.731 pessoas reclusas no ano de 2014, é o 
país com a quarta maior população carcerária do mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, 
China e Rússia (IFOPEN, 2014). O Estado de Sergipe totaliza nas 7 unidades prisionais 4.331 
detentos em 2015 (DESIPE, 2015). Segundo (Neves, 2011) a partir do século XIX o sistema 
prisional brasileiro passou a implementar medidas sociais que assegurassem uma melhor forma de 
tratamento as pessoas que se encontravam reclusas. Dentre as demandas propostas pela ‘’política 
de diretrizes para a educação na prisão’’ a qual previa diversas formas de fomentar a educação, 
práticas de atividades físicas ganhou prestígio nas várias penitenciárias, para (Rodrigues et al, 
2015) não proporcionar tratamento pautado na humanização para detentos, corrobora para 
manutenção das circunstâncias que direcionaram para a  criminalidade. Todavia, há de se 
ponderar, que a reprodução destas situações no sistema carcerário se apresenta de forma mais 
intensa. Estas afirmativas encontram respaldo na Lei de Execuções Penais – LEP (7.210/1984) 
que preconiza que o sistema carcerário deve ofertar condições para a harmônica integração social 
do condenado e do internado, de modo que a assistência contribua para a reintegração à 
sociedade. OBJETIVOS: Avaliar a intervenção através de práticas de exercícios físicos, e os 
resultados sobre a qualidade de vida, índice de massa corporal (IMC), Frequência cardíaca em 
repouso de detentos, submetidos a dois tipos de atividades físicas, caminhada orientada e futsal. 
METODOLOGIA: O estudo contou com 45 internos, todos do gênero masculino, com a faixa etária 
entre 18 a 60 anos, que se encontravam em regime fechado e provisório locados nos pavilhões A, 
B e C do presídio. Os detentos foram divididos em três grupos, e a divisão incialmente foi feita de 
forma intencional, através da preferência dos reeducando. Os grupos foram Futsal (GF), Grupo de 
Caminhada (GCa) e um Grupo Controle (GC), que não fez nenhuma atividade durante o período 
de intervenção. RESULTADOS: A qualidade de vida, medida através do questionário SF 36 e suas 
dimensões resultou que em relação à Saúde física, o GCa apresentou  melhores médias 
comparado aos demais grupos. Entre as variáveis da Saúde mental o GCa obteve resultados 
estatisticamente significativos em relação a vitalidade, quando comparado ao GC, ainda no que se 
refere a saúde mental o GC manteve melhores resultados a ambos os grupos. GF apresentou 
melhores médias em relação ao GC no que se refere a vitalidade, e em relação aos aspectos 
emocionais e sociais quanto aos demais grupos. Comparando o índice de massa corporal (IMC) 
GF no pós-teste, teve resultados estatisticamente significativos em relação ao o GCa e em relação 
ao GC em ambos os momentos. CONCLUSÕES: O estudo surgere minuciosas interveções da 
Educação Física e práticas de atividades físicas sistematizadas para melhores indicadores que 
possam colaborar efetivamente para qualidade de vida e saúde de pessoas que se encontram em 
comunidade prisional. 
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INTRODUÇÃO: O processo de envelhecimento é acompanhado por alterações estruturais e 
funcionais do cérebro, estando associado ao declínio cognitivo. A complexidade dos padrões de 
movimento exigidos nos circuitos funcionais é alta, dificultando a lembrança e reprodução dos 
exercícios, podendo representar um constante desafio cognitivo e, consequentemente, um 
importante estímulo para melhoria da saúde mental em indivíduos idosos. No entanto, poucos 
estudos buscaram comparar um circuito funcional com outro tradicional na melhora cognitiva.  
OBJETIVO: Analisar comparativamente os efeitos de 12 semanas do treinamento funcional com o 
treinamento de força tradicional na capacidade cognitiva de idosas pré-frágeis. METODOLOGIA: 
Trinta e seis idosas fisicamente ativas foram aleatoriamente divididas em dois grupos: Grupo 
treinamento funcional (TF= 18, 65,6 ± 5,1 anos, 28,5 ± 5,5 kg/m²) e Grupo treinamento tradicional 
(TT= 16, 62,5±5,3 anos, 30,4±5,9 kg/m²). As participantes do TF executaram exercícios em circuito 
com toma de decisão, organizados de acordo com padrões de movimento comumente utilizados 
nas atividades da vida diária (puxar, empurrar, agachar e transportar). Já as do TT executaram o 
treinamento em circuito na sala de musculação, preconizando os mesmos padrões de movimento. 
O período de intervenção foi de doze semanas, frequência de três sessões semanais com 48 horas 
de recuperação entre as sessões.  Para análise da capacidade cognitiva foi utilizado o Teste de 
avaliação cognitiva: Mini-Exame do Estado Mental (MEEM), definido como teste de avaliação 
cognitiva com o objetivo de fornecer dados sobre diversos parâmetros cognitivos de qualquer 
população geriátrica. O questionário é composto por um escore que varia de 0 à 30 pontos e suas 
questões avaliam: orientação temporal (5 pontos), orientação espacial (5 pontos), memória 
imediata (3 pontos), atenção e cálculo (5 pontos), memória de evocação (3 pontos), linguagem (8 
pontos) e capacidade visual e construtiva (1 ponto). Possui pontuação de corte de 24 pontos, na 
qual escores abaixo deste valor são indicadores para o diagnóstico de demência. Os dados foram 
apresentados com média e desvio padrão, analisados a partir de uma ANOVA 2x2 com post hoc 
test de Sidak para verificar as diferenças entre os grupos, com nível de significância de p<0,05 e 
calculado o tamanho do efeito. RESULTADOS: Ao final das 12 semanas de intervenção não houve 
diferença estatisticamente significativa entre os grupos (p= 0,884). Quando comparado ao pré-
teste, somente o TF apresentou melhora estatisticamente significativa (25,2 ± 2,9 vs 26,9 ± 2,6; p= 
0,005; Δ: 6,7%), na comparação intra grupos o tamanho do efeito foi (TF= 0,584; TT= 0,305), na 
comparação pós inter grupos foi de (d= 0,033) CONCLUSÃO: Tendo em vista a amostra e as 
condições analisadas, o protocolo de treinamento funcional em circuito parece ser mais eficiente 
que o tradicional na melhora cognitiva de idosas pré-frágeis. 
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INTRODUÇÃO: Muito se pensa sobre o que o exercício físico pode influenciar no crescimento de 
uma criança, ou seja, alguns esportes podem ajudar ou comprometer o crescimento em estatura 
do indivíduo. Mas será mesmo que o esporte pode alterar algo que já foi pré-estabelecido pela 
genética, ou o que realmente acontece é uma pré-seleção de alunos para determinado esporte? 
OBJETIVOS: Compreender como o esporte pode influenciar no crescimento de crianças e 
adolescentes. METODOLOGIA: Os materiais coletados foram adquiridos através da base de dados 
do Scielo e Google acadêmico, utilizando as seguintes palavras-chave: esporte; crescimento; 
maturação e estatura onde se obteve, aproximadamente, 100.000 resultados, sendo escolhidos 5 
artigos relacionados para elaborar este resumo. RESULTADOS: Segundo Karam & Meyer (1997), 
exercícios e atividades físicas não podem ajudar no crescimento longitudinal, mas sim na 
calcificação óssea, diz também que o esporte não influencia em nenhum momento o crescimento 
e a maturação da criança, mas que outros fatores sim podem interferir nisso, como o excesso de 
treino e cargas elevadas sobre a criança. Silva et al. (2004) também concorda que os esportes 
praticados de maneira correta não trazem nenhum aumento ou diminuição na estatura do atleta 
mas, refletindo também nos níveis de calcificação dos ossos. Ao informar o porquê dos atletas de 
basquete serem altos e os da ginastica serem baixos, a autora sugere que a dieta alimentar e 
genótipo são os principais responsáveis pelos resultados relacionados ao crescimento. Alves & 
Lima (2008), sugerem que a prática de atividades físicas de leve a moderada tem efeito benéfico 
sobre o crescimento longitudinal e o desenvolvimento ósseo, enquanto a atividade física intensa 
atenua o crescimento, podendo causar atraso puberal e diminuição da mineralização esquelética. 
A alimentação e o exercício aumentam o nível de GH no sistema e também aumentando a 
mineralização dos ossos. Informam também que o excesso de treinamento prejudica o crescimento 
natural da criança e pode ocasionar lesões sérias. Isso se deve ao fato de ocorrer a aplicação, em 
crianças, de programas de treinos desenvolvidos para adultos, que ao contrário das delas, têm o 
sistema motor consolidado. Guedes (2011) ao ressaltar que a infância e a adolescência são 
períodos críticos extremamente importantes para o desempenho motor, também tende a ideia de 
que o crescimento influencia o esporte e não o contrário, ou que a influência do esporte no 
crescimento será negativa se a sua prática não for adequada. Para Ré (2011), o processo de 
crescimento, maturação e desenvolvimento humano interfere diretamente nas relações afetivas, 
sociais e motoras dos jovens. Para esse autor, ocorre o efeito inverso que se supõe, ou seja, em 
vez do esporte interferir no crescimento, é o processo de crescimento que interfere no esporte. 
CONCLUSÃO: Conclui-se que há controvérsias sobre a influência do esporte no crescimento, o 
que se pode sugerir é que a sua prática realizada de forma moderada pode ajudar na estimulação 
do eixo GH/IGF-1 gerando benefícios para o crescimento da criança, mas não altera suas 
características genéticas, enquanto feito de forma intensiva pode causar danos. 
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INTRODUÇÃO O desempenho nas atividades do cotidiano é muito bem refletido através de testes 
de caminhada e este método torna-se um dos mais práticos para quantificar a capacidade funcional 
em idosos. Instrumentos objetivos são mais precisos do que os relatos pessoais. Ademais, o teste 
de caminhada de 6 minutos é simples, seguro e é um teste facilmente administrado e que tem sido 
estudado em várias populações com doenças específicas, incluindo indivíduos com doença 
pulmonar, falha cardíaca, marca-passos, doença arterial periférica e candidatos a transplantes 
orgânicos. Um dos aspectos fundamentais que limitam o exercício físico, principalmente frente ao 
sedentarismo, é a performance da musculatura inspiratória. A perda de força dos músculos 
respiratórios é uma alteração reconhecida com o avanço da idade e essa perda pode afetar a 
dinâmica ventilatória, principalmente durante o exercício. Uma curta distância na caminhada de 6 
minutos é bastante capaz de predizer morbidade e mortalidade por doença cardíaca ou pulmonar. 
OBJETIVO Investigar as repercussões cardiorrespiratórias após 12 semanas de treinamento 
funcional e treinamento tradicional em idosas. METODOLOGIA O presente estudo é caracterizado 
como um ensaio clínico randomizado. Foram estudados três grupos diferentes e as idosas 
randomizadas da seguinte forma: Treinamento Funcional (TF: n=21), Treinamento Tradicional (TT: 
n=16) Grupo Controle-GC (GC: n=19). Registrou-se o desempenho cardiorrespiratório das idosas 
através do teste de caminhada de 6 minutos (TC6) após 12 semanas de treinamento. Os dados 
descritivos foram analisados com média e desvio padrão e para análise estatística adotou-se um p 
de significância < 0,05 com o método do teste T Independente para verificar o grau de significância 
entre os grupos. RESULTADOS Após 12 semanas de treinamento percebeu-se uma evolução de 
cerca de 7% no grupo de treinamento funcional, 4,5% no treinamento tradicional e 0,2% no grupo 
controle. No TC6 pós 12 semanas – TF (pré=551,9m ±50,1m vs pós=590,4m±40,4m) – TT 
(pré=539,9 ± 59m vs pós=564,3 ± 52,1m). Houve diferença significativa com um p=0,02 entre o 
grupo TF e GC. CONCLUSÃO Ao final das 12 semanas de treinamento notou-se um ganho na 
capacidade respiratória bastante relevante no grupo submetido ao treinamento funcional. Não se 
conseguiu resultados significativos no grupo do treinamento tradicional, o que não anula estudos 
posteriores que consigam identificar algum ganho dessa natureza. Salienta-se ainda que se 
estimule a difusão da modalidade de treinamento funcional assim como estudos experimentais que 
visem ainda mais a descobrir benefícios biológicos e funcionais. 
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INTRODUÇÃO: A potência muscular vem sendo associada a uma maior capacidade de realização 
das atividades funcionais, maior independência e qualidade de vida dos idosos. Assim, recentes 
diretrizes para o treinamento de força sugerem que os exercícios sejam executados a máxima 
velocidade concêntrica, porém ainda não há indicações para o tipo de treinamento (funcional vs 
tradicional) para melhora da potência muscular dessa população. OBJETIVO: Comparar o 
treinamento de força tradicional e o treinamento funcional na potência de membros inferiores e 
equilíbrio dinâmico de idosas pré-frágeis. METODOLOGIA: Participaram do estudo 44 idosas, 
(65,6±6,1 anos / 29,0±4,9 Kg/m-2), divididas por randomização em treinamento funcional (TF-18), 
treinamento tradicional (TT-15) e grupo controle (GC-11). A intervenção ocorreu ao longo de doze 
semanas tendo cada sessão duração de uma hora e uma frequência de três sessões semanais. O 
grupo TF realizou 5 minutos de mobilidade articular, 15 minutos para atividades que exigiam 
potência, agilidade e velocidade; 25 minutos de exercícios de força para membros inferiores e 
superiores, em padrões de movimento considerado essenciais para as atividades cotidianas; e 10 
minutos de atividades lúdicas com trabalho cardiometabólico. O grupo TT realizou 5 minutos de 
mobilidade articular, 15 minutos de caminhada; 25 minutos de exercícios de força para membros 
inferiores e superiores, realizados de forma analítica em máquinas de musculação; e 10 minutos 
de atividades lúdicas com trabalho cardiometabólico. E o grupo controle realizou somente 
atividades lúdicas e exercícios de relaxamento durante 45 minutos. Para análise da potência 
muscular (PM) foi utilizado 50% de 1RM no leg press e a velocidade foi determinada utilizando um 
encoder linear conectado a unidade central de um programa integrado de análise de dados 
(Musclelab®, Ergotest Innovation, Porsgrunn, Norway). A participante realizou um aquecimento que 
consistiu em uma série de 10 -15 repetições e após três minutos realizaram repetições a máxima 
velocidade possível. Para verificar o equilíbrio dinâmico (EQ) foi utilizado o teste de Levantar e 
caminhar da bateria Sênior Fitness Test, onde a participante foi orientada a levantar e caminhar o 
mais rápido possível, sem correr, contornando um cone a uma distância de 2,44 m e retornar à 
posição inicial. Foi realizada uma tentativa para familiarizar e logo após, foi realizado duas 
tentativas. Utilizamos o melhor escore (tempo em segundos). Os dados foram apresentados em 
média, desvio padrão e percentual de mudança, e analisados a partir de uma ANOVA 3x3 com post 
hoc de bonferroni com nível de significância adotada foi p≤0,05. RESULTADOS: Ao final das doze 
semanas de intervenção, tanto o TF quanto o TT apresentaram diferenças estatisticamente 
significativas em relação ao pré-teste e ao GC nas variáveis analisadas. Entretanto, na comparação 
entre os grupos experimentais, o TF apresentou melhora significativa em relação ao TT no teste 
Sentar e levantar (pós: 4,3 ± 0,3 vs pós: 4,9 ± 0,5 seg.; p= 0,001), e na potência de membros 
inferiores não foi encontrado diferenças entre os grupos (pós: 376,4 ± 107,5 vs pós: 371,0 ± 111,1 
w, p= 0,797). CONCLUSÂO: Tendo em vista as condições de análise, o treinamento funcional 
apresenta-se mais eficaz na melhora do equilíbrio dinâmico de idosas pré-frágeis. 
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INTRODUÇÃO: A hipotensão pós exercício é a redução da pressão arterial após uma sessão de 
exercícios físicos apresentando valores inferiores àqueles medidos antes do exercício e é 
considerada uma estratégia não farmacológica adotada para redução da pressão arterial. A 
modalidade hidroginástica foi escolhida pelo fato de ser uma atividade física que melhora o 
condicionamento físico e tem como objetivo favorecer a saúde, o bem estar físico, sendo praticada 
por qualquer pessoa independente da idade, ou do aluno saber ou não nadar. O presente estudo 
utilizou a hidroginástica para avaliar o efeito hipotensor. OBJETIVO: Verificar se uma aula de 
hidroginástica promove a queda pressórica abaixo dos valores observados no período pré e pós-
exercício. METODOLOGIA: A amostra foi composta por 12 idosas hipertensas, a coleta de dados 
foi realizada na piscina do Complexo Esportivo localizado na cidade de Aracaju/SE, sendo que a 
mesma é descoberta e não é aquecida, e profundidade na altura do processo xifoide dos 
participantes da pesquisa. Sendo realizada uma sessão única de hidroginástica, através do 
acompanhamento pressórico pré e pós-exercício de uma aula de hidroginástica, através do 
monitoramento da pressão arterial sistólica (PAS), pressão arterial diastólica (PAD) e frequência 
cardíaca (FC).  RESULTADO: A PAS apresentou diferença significativa entre o processo de 
repouso monitorado e a sessão experimental, no Rec15 (p≤ 0,05); PAD exibiu situação atípica, 
onde o valor de p ≤ 0,05 foi atingindo apenas no momento Rec45, porém observou-se que neste 
instante houve o maior valor da PA, constando 80,58 mmHg a FC reduziu valências nos Rec0, 
Rec5, Rec10 e Rec30, com resultados (p≤ 0,05). CONCLUSÃO: O presente estudo apresenta 
reduções visíveis tanto na pressão arterial sistólica e diastólica em momentos distintos, como 
também na frequência cardíaca, demonstrando que uma aula de hidroginástica promove a queda 
pressórica pós-exercício. 
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INTRODUÇÃO: A deficiência pode ser conceituada pela literatura científica como perda ou 
anormalidade de alguma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica, que pode ser 
de origem congênita ou adquirida, permanente ou temporária. Os adolescentes com deficiência 
apresentam durante a fase da adolescência uma série de alterações assim como as pessoas sem 
deficiência, eles passam a formar sua identidade como pessoas que possuem uma deficiência, e 
muitas vezes a autonomia de vida adulta não lhes é conferida, uma vez que são percebidos pela 
sociedade como dependentes de cuidados e proteção. A busca por uma boa qualidade de vida se 
tornou uma busca global do ser humano, independentemente de sua classe social e cultural. 
Processo. Desta forma é notável que existem dois fatores que se associam, a qualidade de vida e 
a deficiência. (VERDUGO, SÁNCHEZ, AGUILLELA, 2011; INTERDONATO, GREGUOL, 2013; 
DURÁN et al 2016). OBJETIVOS: Avaliar a percepção da qualidade de vida de adolescentes com 
deficiência Intelectual de uma escola pública do município de Aracaju- SE. METODOLOGIA: O 
método utilizado foi o estudo descritivo, de corte transversal, com 18 adolescentes entre 12 e 19 
anos frequentadores de uma escola de ensino público estadual de Aracaju no estado de Sergipe, 
Brasil, no período de agosto a outubro de 2015. O instrumento de avaliação da Qualidade de Vida, 
foi utilizado o questionário World Health Organization Quality of Life, versão breve (WHOQOL-
BREF). RESULTADOS: Dos 18 deficientes estudados 50% eram do sexo masculino e 50% eram 
do sexo feminino. À percepção de qualidade de vida demonstrou que 80% dos entrevistados 
relataram boa ou muito boa qualidade de vida, 10% nem ruim nem boa e 10% ruim. Ao analisar a 
satisfação com a saúde 100% dos deficientes relataram estar satisfeitos ou muito satisfeitos com 
sua saúde. CONCLUSÃO: Com base nos resultados obtidos, observa-se uma boa percepção de 
qualidade de vida nos mais diversos aspectos abordados no instrumento de avaliação da qualidade 
de vida, tendo um destaque nos aspectos físicos e psicológicos e uma ótima avaliação da satisfação 
da saúde. 
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INTRODUÇÃO: Atualmente com a evolução da sociedade nota-se um progresso com relação a 
inserção de crianças portadoras de Síndrome de Down a práticas de atividades físicas e esportivas 
a fim de proporcionar uma melhor qualidade de vida, além de auxiliar e estimular sua coordenação 
geral. A adaptação educativa passada dos profissionais da Educação Física para essas crianças 
propicia o desenvolvimento e possibilita a inclusão social quebrando mitos e tabus. OBJETIVOS: 
Apresentar a importância da Educação Física como um meio de integração para crianças com 
Síndrome de Down. METODOLOGIA: Informações obtidas através de estudos e pesquisas 
encontrados em artigos científicos que pudessem contribuir positivamente, a fim de nos orientar e 
identificar propostas que nos ajudasse na construção deste resumo. RESULTADOS: De acordo 
com a análise dos artigos científicos, é perceptível que a Educação Física tem contribuído de forma 
significativa na compreensão, aprendizagem e desenvolvimento de habilidades psicomotoras. Em 
um dos artigos, podemos perceber essa contribuição, através da Dança Expressiva, onde mostrou 
que a dança tem grande influência física e intelectual nas pessoas com Síndrome de Down, dando 
a elas capacidade de melhorar habilidades como, coordenação, lateralidade, conscientização 
corporal, e a desenvolver sua expressividade. CONCLUSÃO: Quando estimulada desde cedo, uma 
criança com Síndrome de Down, acaba desenvolvendo suas capacidades e habilidades gerais, 
podendo até mesmo chegar em um nível alto de igualdade com outra criança não deficiente. 
Portanto, é indiscutível a importância de se utilizar da Educação Física como fonte de inclusão para 
essas crianças. 
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INTRODUÇÃO: Os Jogos Esportivos Coletivos (JEC) conglomeram uma interação regular de 
diversos componentes para a eficácia do rendimento de cada atleta. Paralelamente a temática que 
envolve pedagogia do esporte e suas nuances, tem se constituído numa prática recorrente tanto 
em ambientes formais quanto informais, representados, sobretudo, pelo exercício do basquetebol 
(LOVATTO e GALLATI, 2007). OBJETIVO: Com base nisto, o estudo visou identificar as principais 
características dos JEC’s e compreender sua importância para o desenvolvimento de competências 
desportivas. METODOLOGIA: Para isso, a metodologia utilizada compreendeu o princípio 
metodológico bibliográfico. Monteiro (2010) enfatiza que a pesquisa de cunho bibliográfico exige do 
pesquisador a reunião de diversos materiais, objetivando fundamentar campos teóricos específicos, 
de modo a delinear e explicar a ciência, enaltecendo a relevância da temática frente à comunidade 
científica. RESULTADOS: Os resultados apontaram que esse tipo de atividade, de caráter lúdico 
e prático, requer do atleta uma satisfatória capacidade técnica e psicológica para a realização dos 
movimentos e desempenho esportivo. Incorpora-se a isto os requisitos táticos e seu papel cognitivo, 
que influenciam diretamente no comportamento desempenhado pelo esportista, isto é, para 
entender o resultado final deve-se levar em conta a gama de processos que atuam diretamente na 
tomada de decisão instantânea do atleta durante a realização da atividade (MORALEZ e GRECO, 
2007). CONCLUSÃO: A coletividade (cooperação) e disciplina são algumas das competências em 
foco, treinadas e instigadas, e visíveis na prática do basquetebol. Algumas técnicas empreendidas 
na modalidade (Cabeça Cesta, Dez Toques, Fut-Basketball) instigam a capacidade de apreensão 
rápida das peculiaridades do jogo e ações cooperativas, tendo em vista que essas atividades são 
realizadas conjuntamente. Segundo Jackson e Delahanty (1997, p. 91) “o sinal de um grande atleta 
não é quando ele pontua individualmente, mas quando ele melhora a atuação do time”. Assim, o 
espírito de ajuda e colaboração fomentam o desenvolvimento e performance, de forma a satisfazer 
tanto os interesses individuais quanto coletivos.  
 
REFERÊNCIAS 
JACKSON, P.; DELAHANTY, H. Cestas sagradas. Rio de janeiro: Rocco, 1997.  
LOVATTO, D. L.; GALATTI, L. R. Pedagogia do Esporte e Jogos Esportivos Coletivos: das 
Teorias Gerais para a Iniciação Esportiva em Basquetebol. Movimento & Percepção, Espírito 
Santo do Pinhal, SP, v. 8, n. 11jul/dez 2007.  
MONTEIRO, E. F. Metodologia de pesquisa na engenharia de produção e sistemas. Revista 
das Faculdades Santa Cruz, v. 8, n. 1, janeiro/junho 2010.  
MORALES, J. C. P.; GRECO, P. J. A influência de diferentes metodologias de ensino-
aprendizagem-treinamento no basquetebol sobre o nível de conhecimento tático processual. 
Rev. bras. Educ. Fís. Esp., São Paulo, v.21, n.4, p.291-99, out./dez. 2007. 

mailto:joaopaulo.ads@hotmail.com


 

  
 

 
CORRELAÇÃO ENTRE A MUSCULATURA DA ZONA MEDIA E TESTES DE REPETIÇÃO 
MAXIMA 
 

GABREL VINICIUS DOS SANTOS 
MARTA SANTOS SILVA 

ALBANIR SANTOS CRUZ 
EDUARDO RODRIGO OLIVEIRA ROCHA 

MARZO EDIR DA SILVA GRIGOLETTO (CREF: 006427-G7RS). 
Contato: gabrielviniciusufs@gmail.com 

Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, Departamento de Educação Física, Universidade 
Federal de Sergipe, Brasil. 

Palavras- Chave: Dor Lombar, Eletromiografia e Músculos Abdominais. 
 
Introdução: Anatomicamente o core é composto por músculos superficiais (globais) e profundos 
(locais). Os músculos locais estão localizados no esqueleto axial (tronco), principalmente no 
complexo quabril lumbo pelve. O Isometric Dead Lift Test é um teste utilizado para mensurar a força 
isométrica máxima da cadeia posterior, onde há uma extensão do quadril, e portanto ativação dos 
músculos do complexo quadril lumbo pelve (core).  Estudos apontam que os músculos profundos 
do core se contraem cerca de 50 milissegundos antes da contração dos membros superiores 
(MMSS) e membros inferiores (MMII). Em teoria, isso mostra, que existe uma produção de força do 
centro (core) e que essa é transmitida para as extremidades. Nessa perspectiva, a força gerada 
pelo core poderia influenciar na capacidade das extremidades em gerar força dinâmica máxima. 
Sendo assim poderia haver relação entre a força de extensão do quadril e a capacidade de exercer 
força nos membros inferiores e superiores. Objetivo: analisar a relação entre a força lombar e força 
isométrica concêntrica máxima nos exercícios supino horizontal, leg press e remada horizontal. 
Metodologia: A amostra foi composta por 100 indivíduos jovens saudáveis e assintomáticos (64 M 
e 33 H; Idade: 25,9 ± 7,0 anos; IMC: 24,1 ± 3,9 kg/m²; %G: 24,0 ± 7,0). Para estimar a força lombar, 
foi realizado o Isometric Dead Lift Test onde o indivíduo foi posicionado sobre a plataforma de um 
dinamômetro e realizou uma máxima extensão lombar. O avaliado foi orientado a exercer força de 
forma gradual e constante, os dados foram expressos em KgF. Foram realizadas duas tentativas e 
o valor mais alto foi considerado para fins estatísticos. Para avaliar a força dinâmica máxima, foi 
realizado o teste de repetição máxima (RM) nos exercícios supino horizontal, leg press e remada 
horizontal. O test de 1RM foi realizado segundo o protocolo de Kraemer e Ratamess (2004). A 
relação entre as variáveis foi determinada utilizando correlações simples univariadas, representada 
pelo coeficiente de correlação de Pearson. Regressão linear simples foi utilizada para explicar a 
possível relação entre as variáveis de performance (dependente) e as variáveis do core 
(independente). A significância estatística foi determinada em 5% e o software SPSS 22.0 foi 
utilizado. Resultados: Houve uma correlação moderada entre a força isométrica lombar e força 
dinâmica máxima no exercícios de leg press ( r=0,585; p=0,001; r²=0,335) e uma correlação alta 
entre a força isometrica lombar e o teste de RM na puxada e no supino (r=0,736; p=0.001; r²=0,527 
e r=0,8; p=0,001; r²=0,637) respectivamente. Conclusão: Dada as condições analisadas e a 
amostra em questão, há uma correlação de moderada a alta entre a força lombar e a força dinâmica 
máxima dos exercícios supino horizontal, leg pess e remada horizontal. 
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INTRODUÇÃO: A potência muscular é associada a uma maior capacidade de realização das 
atividades funcionais, maior independência e qualidade de vida dos idosos. Recentes diretrizes 
para o treinamento de força sugerem que os exercícios sejam executados a máxima velocidade 
concêntrica, porém não há indicações para o tipo de treinamento (funcional vs tradicional) para 
melhora da potência muscular dessa população. OBJETIVO: Comparar o treinamento de força 
tradicional e o treinamento funcional na potência de membros inferiores e equilíbrio dinâmico de 
idosas pré-frágeis. METODOLOGIA: Participaram do estudo 44 idosas, (65,6±6,1 anos / 29,0±4,9 
Kg/m-2), divididas por randomização em treinamento funcional (TF-18), treinamento tradicional (TT-
15) e grupo controle (GC-11). A intervenção ocorreu em doze semanas tendo cada sessão duração 
de uma hora e uma frequência de três sessões semanais. O grupo TF realizou 5 minutos de 
mobilidade articular, 15 minutos para atividades que exigiam potência, agilidade e velocidade; 25 
minutos de exercícios de força para membros inferiores e superiores, em padrões de movimento 
considerado essenciais para as atividades cotidianas; e 10 minutos de atividades lúdicas com 
trabalho cardiometabólico. O grupo TT realizou 5 minutos de mobilidade articular, 15 minutos de 
caminhada; 25 minutos de exercícios de força para membros inferiores e superiores, realizados de 
forma analítica em máquinas de musculação; e 10 minutos de atividades lúdicas com trabalho 
cardiometabólico. E o grupo controle realizou somente atividades lúdicas e exercícios de 
relaxamento durante 45 minutos. Para análise da potência muscular (PM) foi utilizado 50% de 1RM 
no leg press e a velocidade foi determinada utilizando um encoder linear conectado a unidade 
central de um programa integrado de análise de dados (Musclelab®, Ergotest Innovation, 
Porsgrunn, Norway). A participante realizou um aquecimento que consistiu em uma série de 10 -15 
repetições e após três minutos realizaram repetições a máxima velocidade possível. Para verificar 
o equilíbrio dinâmico (EQ) foi utilizado o teste de Levantar e caminhar da bateria Sênior Fitness 
Test, onde a participante foi orientada a levantar e caminhar o mais rápido possível, sem correr, 
contornando um cone a uma distância de 2,44 m e retornar à posição inicial. Foi realizada uma 
tentativa para familiarização e duas tentativas utilizando-o melhor escore (tempo em segundos). Os 
dados foram apresentados em média, desvio padrão e percentual de mudança, e analisados a 
partir de uma ANOVA 3x3 com post hoc de bonferroni com nível de significância adotada foi p≤0,05. 
RESULTADOS: Ao final das doze semanas de intervenção, tanto o TF quanto o TT apresentaram 
diferenças estatisticamente significativas em relação ao pré-teste e ao GC nas variáveis analisadas. 
Entretanto, na comparação entre os grupos experimentais, o TF apresentou melhora significativa 
em relação ao TT no teste Sentar e levantar (pós: 4,3 ± 0,3 vs pós: 4,9 ± 0,5 seg.; p= 0,001), e na 
potência de membros inferiores não foi encontrado diferenças entre os grupos (pós: 376,4 ± 107,5 
vs pós: 371,0 ± 111,1 w, p= 0,797). CONCLUSÂO: Tendo em vista as condições de análise, o 
treinamento funcional apresenta-se eficácia na melhora do equilíbrio dinâmico de idosas pré-
frágeis. 
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INTRODUÇÃO: Busca-se com este estudo cientifíco apresentar dados de uma análise de uma 
valência física chamada Resitência Muscular Localiza em estudantes de uma escola municipal da 
cidade de Aracaju/SE. A resistência muscular são movimentos que o individuo ou o jovem 
executará em atividades ou perante a alguma avaliação física, podendo ser definida como uma 
qualidade que permite a um músculo ou grupo muscular opor-se a uma resistência. OBJETIVO: O 
estudo objetiva enfatizar o nível de resistência muscular localizada nos educandos, pois foi 
identificado nesse público estudado insuficiência física, motora e coordenativa. METODOLOGIA: 
A pesquisa teve caráter normativo, Tendo como proposta analisar o nível de resistência muscular 
localizada nesses individuos, foi realizada nos escolares através do teste de resistência abdominal 
em 1 minuto. O avaliado se posiciona se em decúbito dorsal apoiando as costas no chão com os 
joelhos flexionados a um ângulo de 45° com os braços cruzados ao tórax. O avaliador segura os 
tornozelos do estudante fixando-os ao solo, ao sinal do avaliador o aluno realizará flexão do tronco 
tocando os cotovelos nas coxas durante 1 minuto. Participaram deste estudo 73 crianças com 
média de idade 9,3 ± 2,60 sendo 37 do gênero masculino e 36 do gênero feminino todos 
participantes de um projeto social, escolhidos aleatoriamente de uma população de 100. 
RESULTADOS E DISCUSSÕES: A partir dos dados coletados observou-se que 66% ficaram 
abaixo do exigido para os padrões estabelecidos pela tabela do PROESP-BR de acordo com a 
idade e o gênero, apenas 3% dos escolares obterão o padrão normal de aptidão física para a saúde 
e 31% se enquadraram na escala de classificação como acima do normal para a idade e o gênero. 
CONCLUSÃO: Mediante estudo conclui-se esta capacidade física mencionada pode percebe-se 
que pouca prática corporal executada dificulta à ação nos movimentos, inatividade física e 
diminuição de força no tônus muscular para executar as atividades de resistência. Os resultados 
encontrados apontaram tais insuficiência, que foi provida por conta da qualidade de vida, falta de 
orientação nutricional e pouca vivência de práticas corporais em sua comunidade acarretando 
nesses desvios de padrões de normalidades nesses escolares analisados.    
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INTRODUÇÃO: Nas últimas décadas é notória a importância que é dada aos fatores psicológicos 
no esporte.  Torna-se evidente que em esportes coletivos e individuais, o estado emocional, a 
motivação e outras variáveis psicológicas exercem fortes influências sobre o rendimento dos 
atletas. OBJETIVO: Verificar correlações entre idade, tempo de prática e motivação em jovens 
praticantes de atletismo em nível de competição nacional. METODOLOGIA: Participaram deste 
estudo 30 jovens voluntários (sendo 16 do sexo masculino), com idades compreendidas entre 14 e 
17 anos (M=15,06 ± 1,17). Os participantes eram praticantes de atletismo de diferentes provas 
específicas há pelo menos 7 meses (média do tempo de prática =22,73) e que estivessem 
participando de pelo menos uma competição de nível nacional. Aos participantes foi solicitado que 
respondessem um bloco de questionários que continham as informações relacionadas à sexo, 
idade, tempo de prática e motivação. Para avaliar os níveis de motivação dos voluntários utilizou-
se a versão em português do Sports Motivation Scale (SMS). Os participantes dispunham do tempo 
que considerassem necessário para responder aos itens do instrumento. Após coletados, os dados 
foram tabulados em uma planilha para posterior análise estatística por meio do programa SPSS 
versão 21.0. Inicialmente foram realizadas as análises estatísticas descritivas básicas, 
seguidamente foi realizada uma análise correlacional através do coeficiente r de Pearson. 
RESULTADOS: os resultados da análise descritiva apresentam médias elevadas de motivação 
(Intrínseca e extrínseca) e baixos níveis de desmotivação. De um modo geral os valores de 
motivação intrínseca se apresentaram maiores que os de motivação extrínseca. Após a análise 
descritiva procedeu-se a análise correlacional. Os resultados mostraram diversas correlações 
significativas das quais destacam-se as correlações negativas entre tempo de prática e diferentes 
motivações (Intrínseca de realização e de conhecimento e extrínseca de regulação introjetada e 
externa).   Não foram encontradas correlações significativas entre idade e variáveis motivacionais. 
CONCLUSÕES: O perfil motivacional dos atletas participantes do estudo é de certo modo positivo. 
Os níveis de motivação intrínseca superiores aos de motivação extrínseca sugerem um perfil 
motivacional adequado segundo a teoria da autodeterminação. De acordo com a análise 
correlacional realizada, quanto maior o tempo de prática dos atletas, menores os níveis de 
motivação tanto intrínseca quanto extrínseca. Tal resultado requer uma atenção especial com 
objetivo de tentar evitar o abandono da prática esportiva tendo em vista que com o passar dos anos 
aparentemente os níveis de motivação são reduzidos o que aumenta a probabilidade de evasão do 
esporte. 
 
 

mailto:rogerioluckwu@gmail.com


 

  
 

 
REFERÊNCIAS: 
DECI e. L. e RYAN, R. M. Intrinsic Motivation and Self-determination in Human Behavior. Plenum: 
New York .1985. 
LUCKWU, R. e GUZMÁN, J. F. Compromiso deportivo y adherencia: Un análisis cognitivo social. 
Revista internacional de ciencias del deporte, 2011.  7 (7), 277-286. 
LUCKWU, R.M. Motivación y adherencia al deporte: un análisis social-cognitivo. Tesis doctoral.   
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 2012. 
MOURA, S.K.M.S.F. ; LUCKWU, R.M. ; MELO, A. B.  Relação entre motivação autodeterminada e 
ansiedade pré-competitiva em jogadores de handebol de areia. Revista Piauiense de Saúde , v. I, 
p. 124, 2012. 
SERPA, S.; ALVES, P.; BARREIROS, A. Versão portuguesa da Sport Motivational Scale (SMS) 
e da Sport Academic Scale (AMS): processos de tradução, adaptação e fiabilidade. Tese de 
Doutorado,Faculdade de Motricidade Humana, Laboratório de Psicologia do Desporto. 
Universidade Técnica de Lisboa, Lisboa. 2004 
VALLERAND, R.J.,  LOSIER, G.F.  An Integrative Analysis of Intrinsic and Extrinsic Motivation in 
Sport. Journal of applied sport psychology 11, 142-169. 1999 
 
 



 

  
 

 
EFEITO DO TREINAMENTO REDISTIDO TRADICIONAL NA FORÇA ISOMÉTRICA MÁXIMA DE 
IDOSAS 
 

GABRIEL VINICIUS DOS SANTOS 
JOSÉ CARLOS ARAGÃO SANTOS 

MARTA SANTOS SILVA 
ANTÔNIO GOMES DE RESENDE NETO (CREF: 002225-G/SE) 
MARZO EDIR DA SILVA GRIGOLETTO (CREF: 006427-G7RS). 

Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, Departamento de Educação Física, Universidade 
Federal de Sergipe, São Cristovão, Sergipe, Brasil. 

Contato: gabrielviniciusufs@gmail.com 
Palavras chaves: Envelhecimento, Aptidão física, Atividade diária  

 
Introdução: O envelhecimento é um processo natural que afeta a força muscular e a capacidade 
de realizar atividades simples, mas essenciais para a manutenção de uma vida independente. O 
treinamento resistido parece ser uma alternativa para melhoria dos níveis de força e funcionalidade, 
intervindo de forma positiva na qualidade de vida dessa população. Dentre os componentes da 
força muscular, a isométrica máxima é uma importante variável para a manutenção da saúde, tendo 
em vista sua predição de desempenho físico e risco de mortalidade em diferentes faixas etárias. 
Contudo, não há consenso em como o treinamento resistido contribui para a melhoria da força 
isométrica máxima de indivíduos da terceira idade. Objetivo: Analisar o efeito de doze semanas de 
treinamento resistido tradicional na melhora da força isométrica máxima de preensão manual e 
cadeia posterior de idosas. Metodologia: A amostra foi composta por 26 idosas. As mesmas foram 
distribuídas em dois grupos distintos: Treinamento Resistido Tradicional (TR: n=15, 65,6 ± 5,1 anos, 
28,5 ± 5,5 kg/m-²) e Grupo Controle (GC: n=11; 62,6 ± 2,6 anos, 30,4 ± 5,9 kg/m²).  O grupo TR 
realizou: 1º- 5 minutos de mobilidade articular, 2º- 15 minutos de ginástica aeróbica, 3º- 30 minutos 
de treinamento resistido em máquinas para membros inferiores e superiores, e 4º- 10 minutos de 
Treinamento Intervalado de Alta Intensidade. O Grupo Controle realizou 50 minutos de 
alongamentos e práticas de relaxamento. A força isométrica máxima foi medida através de um 
dinamômetro lombar (Isometric Dead Lifft Test) e de preensão manual (Hand Grip Test), os dados 
foram expressos em Kgf. Foram realizadas três tentativas em cada teste e utilizado o maior valor 
para fins estatísticos. Os dados foram descritos em média e desvio padrão e para análise da 
significância foi utilizada uma ANOVA 2x2 com pós hoc de Bonferroni para comparação entre os 
grupos, a significância adotada foi p≤0,05. Resultados: Ao final da intervenção de doze semanas 
o TR apresentou aumento significativo no Hand Grip Test em comparação ao GC (21,8 ± 4,0 vs. 
18,0 ± 3,8 Kgf; p = 0,04%). Entretanto não houve diferença estatisticamente significativa entre os 
grupos no Isometric Dead Lift Test apesar de ambos melhorarem (pós TR: 62,0 ± 12,3 vs. Pós GC: 
60,7 ± 16,4 Kgf; p = 0,75%) Conclusão: Levando em consideração a amostra e as condições 
analisadas, o Treinamento Resistido Tradicional promoveu melhoras nos níveis de força isométrica 
máxima de preensão manual e da cadeia posterior de idosas após doze semanas de treinamento.  
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INTRODUÇÃO: O estudo da satisfação das necessidades psicológicas no esporte é objeto de 
estudo nas últimas décadas. Sabe-se que a percepção de competência, de autonomia e de 
relações sociais são variáveis consideradas mediadores psicológicos que interligam o clima 
motivacional percebido e a motivação, sendo assim, são fatores importantes no processo de 
desenvolvimento psicológico no esporte. Questiona-se se o tempo de prática pode relacionar-se 
com os mediadores psicológicos, tendo em vista que com o passar dos meses o nível de 
competitividade tende a aumentar. OBJETIVO: Verificar correlações entre tempo de prática e 
percepção de autonomia, competência e relações sociais em jovens praticantes de atletismo em 
nível de competição nacional. METODOLOGIA: Participaram deste estudo 30 jovens voluntários 
(14 do sexo feminino), com idades entre 14 e 17 anos (M=15,06 ± 1,17). Os participantes eram 
praticantes de atletismo há pelo menos 7 meses (M=22,73) e que estivessem participando de pelo 
menos uma competição de nível nacional. Aos participantes foi solicitado que respondessem a 
questionários que continham as informações relacionadas à sexo, idade, tempo de prática e 
motivação. Para avaliar os níveis de satisfação das necessidades psicológicas, utilizou-se a versão 
em português da Escala de Satisfacción de Necesidades Psicológicas en el Deporte (ESaNPD). 
Após coletados, os dados foram tabulados em uma planilha para posterior análise estatística por 
meio do programa SPSS 21.0. Inicialmente foram realizadas as análises estatísticas descritivas, 
seguidamente foi realizada uma análise correlacional (coeficiente r de Pearson). RESULTADOS: 
Os resultados mostraram médias elevadas de Percepção de autonomia (M= 5,54), competência 
(M= 6,05) e relações sociais (M=6,16). Tais valores sugerem uma satisfação de necessidades 
psicológicas adequada. Após análise descritiva procedeu-se a análise correlacional. Os resultados 
mostraram correlações negativas entre tempo de prática e as percepções de autonomia (r=-.211), 
competência (r=-.213) relações sociais (r=-.372) ainda que somente nesta última o nível de 
significância foi aceitável (p<.005). Não foram encontradas correlações significativas entre idade e 
mediadores psicológicos. CONCLUSÕES: Os resultados mostraram que os níveis de satisfação 
das necessidades psicológicas no esporte são adequados de acordo com a teoria da 
autodeterminação e modelo hierárquico da motivação. Por outro lado, a análise correlacional 
apresentou uma relação significativa e negativa entre tempo de prática e percepção de relações 
sociais, de modo que quanto maior o tempo de prática, menor a percepção de relacionamento no 
ambiente de treinamento. É possível que se possa associar este resultado a um fator não 
investigado neste estudo: o nível de competitividade. Possivelmente, quanto mais tempo praticando 
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o atletismo, seja exigido maior nível de disputas internas e externas no ambiente de treinamento o 
que pode prejudicar a percepção de relações sociais. Estes dados devem ser levados em 
consideração por treinadores de atletas em fase de iniciação tendo em vista que os mediadores 
psicológicos são fatores preditores da motivação. Segundo a teoria da autodeterminação uma 
percepção negativa das relações sociais pode acarretar um processo de desmotivação o que pode 
gerar consequências negativas nos aspectos afetivos, cognitivos e comportamentais, podendo 
deste modo prejudicar o rendimento do atleta ou mesmo levar ao abandono da prática do esporte. 
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INTRODUÇÃO: O envelhecimento é o responsável por algumas alterações fisiológicas no sistema 
neuromuscular que levam a uma redução da força muscular (FM) e consequentemente a 
diminuição das suas funções básicas, aumentando, assim, a perda da densidade óssea mineral e 
o número de quedas e fraturas ósseas. Desta forma, é de suma importância que os idosos 
pratiquem atividade física para aprimorar a força e a resistência do músculo esquelético. 
OBJETIVO: Compreender a partir de alguns princípios do treinamento, como o da individualidade 
biológica e especificidade, os benefícios que a pratica da atividade física regular e adequada pode 
trazer para o dia a dia dos idosos, possibilitando uma melhor qualidade de vida e maior interações 
sociais. A manutenção da capacidade funcional e da autonomia física durante o processo de 
envelhecimento. METODOLOGIA: Antes que o idoso comece a praticar qualquer atividade física, 
é necessário dirigir-se à procura de um médico e um profissional de educação física para obter 
informações sobre as melhores atividades para serem desenvolvidas, onde, será realizada uma 
anamnese e consequentemente alguns exames para identificar qualquer problema ou doenças 
crônicas. Dessa forma, será possível identificar quais são as principais limitações que possam 
desabilitar o idoso, comprometendo sua autonomia e independência.  RESULTADO: A atividade 
física regular na terceira idade proporciona múltiplos efeitos benéficos a nível antropométrico, 
neuromuscular, metabólico, psicológico e social. Através dela, o idoso tem a possibilitar de 
conhecer e interagir com outras pessoas, trocando experiências e revigorando sua autoestima. 
CONCLUSÃO: As informações apresentadas permitem concluir que a atividade física regular e a 
adoção de um estilo de vida ativo são necessárias para a promoção da saúde, na prevenção e 
controles das patologias. Além disso, percebemos que o estilo de vida ativo está completamente 
associado também com uma melhor mobilidade, capacidade funcional e mental durante o 
envelhecimento.  
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Introdução: Anatomicamente o core é composto por músculos superficiais (globais) e profundos 
(locais). Os músculos locais estão localizados no esqueleto axial (tronco), principalmente no 
complexo quabril lumbo pelve. O Isometric Dead Lift Test é um teste utilizado para mensurar a força 
isométrica máxima da cadeia posterior, onde há uma extensão do quadril, e portanto ativação dos 
músculos do complexo quadril lumbo pelve (core).  Estudos apontam que os músculos profundos 
do core se contraem cerca de 50 milissegundos antes da contração dos membros superiores 
(MMSS) e membros inferiores (MMII). Em teoria, isso mostra, que existe uma produção de força do 
centro (core) e que essa é transmitida para as extremidades. Nessa perspectiva, a força gerada 
pelo core poderia influenciar na capacidade das extremidades em gerar força dinâmica máxima. 
Sendo assim poderia haver relação entre a força de extensão do quadril e a capacidade de exercer 
força nos membros inferiores e superiores. Objetivo: analisar a relação entre a força lombar e força 
isométrica concêntrica máxima nos exercícios supino horizontal, leg press e remada horizontal. 
Metodologia: A amostra foi composta por 100 indivíduos jovens saudáveis e assintomáticos (64 M 
e 33 H; Idade: 25,9 ± 7,0 anos; IMC: 24,1 ± 3,9 kg/m²; %G: 24,0 ± 7,0). Para estimar a força lombar, 
foi realizado o Isometric Dead Lift Test onde o indivíduo foi posicionado sobre a plataforma de um 
dinamômetro e realizou uma máxima extensão lombar. O avaliado foi orientado a exercer força de 
forma gradual e constante, os dados foram expressos em KgF. Foram realizadas duas tentativas e 
o valor mais alto foi considerado para fins estatísticos. Para avaliar a força dinâmica máxima, foi 
realizado o teste de repetição máxima (RM) nos exercícios supino horizontal, leg press e remada 
horizontal. O test de 1RM foi realizado segundo o protocolo de Kraemer e Ratamess (2004). A 
relação entre as variáveis foi determinada utilizando correlações simples univariadas, representada 
pelo coeficiente de correlação de Pearson. Regressão linear simples foi utilizada para explicar a 
possível relação entre as variáveis de performance (dependente) e as variáveis do core 
(independente). A significância estatística foi determinada em 5% e o software SPSS 22.0 foi 
utilizado. Resultados: Houve uma correlação moderada entre a força isométrica lombar e força 
dinâmica máxima no exercícios de leg press ( r=0,585; p=0,001; r²=0,335) e uma correlação alta 
entre a força isometrica lombar e o teste de RM na puxada e no supino (r=0,736; p=0.001; r²=0,527 
e r=0,8; p=0,001; r²=0,637) respectivamente. Conclusão: Dada as condições analisadas e a 
amostra em questão, há uma correlação de moderada a alta entre a força lombar e a força dinâmica 
máxima dos exercícios supino horizontal, leg pess e remada horizontal. 
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INTRODUÇÃO: A proposta do artigo cientifico na Utilização e a Construção de Caça Palavras pelos 
Estudantes Nas Aulas de Educação Física com Foco na Aprendizagem do Conteúdo Alimentação 
e Atividade Fisica. Tem por finalidade provocar os discentes a desenvolver os conhecimentos 
aprendidos na disciplina de maneira coletiva e em sua  execução procurar as respostas no caça 
palavra construídos pelos outros grupos na aula propriamente dita. OBJETIVO: O trabalho teve 
como objetivo avaliar o entendimento dos conteúdos ministrados na disciplina e na construção do 
conhecimento de forma coletiva e nele se procuram as respostas pretendidas nessa ação se 
utilizando da ferramenta caça palavra para dinamizar a aula no momento oportuno. 
METODOLOGIA: A pesquisa baseia-se no estudo de caso não invasivo dos alunos do 8° ano do 
ensino fundamental do povoado Bom Jesus município de Laranjeiras/SE. A apuração teve como 
parâmetros de estudos os caça palavras construídos pelos educandos em forma de  trios e 
discutidos juntamente com os estudantes que enfantizaram os assuntos ministrados pelo docente 
nas aulas de Educação Física. Além disso, foi possível detectar o aprendizado de maneira prática 
e teórica, com a ajuda de uma proposta do livro didático da UFS, ligados á Educação Física. Da 
amostra do estudo participaram 15 alunos do 8° Ano, sendo 05 meninos e 10 meninas, na faixa 
etária de 13 a 17 anos. RESULTADOS E DISCUSSÕES: Foram encontrados um percentual de 
100% dos informantes com relação  ao comprometimento na atividade proposta pedida, com 3 tipos 
de caça palavra voltados para alternativas de prática corporal de atividade física e 2 sobre 
alimentação, atingindo uma margem bastante significativa para o que foi proposto nessa prática. 
Foi constatado um terço e meio do conteúdo lecionado por parte do professor e dividido pelos 
grupos na execução do material utilizado obtendo-se assim 55% de aproveitamento na divisão do 
conhecimento aplicado. CONCLUSÃO: Enfim, a utlização dessa ferramenta didática fez com que 
os discentes entendessem melhor o conteúdo e compartilhassem as informações obtidas pelos 
colegas de classe com base no que foi ministrado pelo professor. A prática docente deve ser 
diversificada no cotidiano escolar basta dectetar os problemas e procurar elementos que possam 
contribuir na aprendizagem e disseminação do conhecimento aos estudantes.   
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INTRODUÇÃO: A prática da Ginástica Rítmica (GR) pode ser uma boa alternativa para crianças, 
pois proporciona possibilidades diferentes para o seu desenvolvimento motor, a partir da 
exploração de habilidades motoras bem próximas da cultura corporal encontrada nas brincadeiras 
e jogos infantis.   OBJETIVOS: Avaliar a percepção das crianças praticantes da Ginástica Rítmica 
do projeto Centro de Excelência Caixa Jovem Promessa de Ginástica na cidade de João 
Pessoa/PB. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo transversal do tipo descritivo com abordagem 
quantitativa. A amostra foi composta por 31 crianças (todas do sexo feminino) com idade entre 7 a 
11 anos e iniciantes na modalidade da GR por no mínimo 6 meses.  Estas responderam a um 
questionário semiestruturado referente à percepção em relação às aulas de GR. Os dados são 
apresentados em valores absolutos. RESULTADOS: A maioria (n=27) das praticantes de GR 
relatou estar satisfeita com as aulas. Quanto ao espaço físico, 20 delas afirmaram ser um ótimo 
local para o treino. Sobre o grau de satisfação, 29 crianças responderam ser ótima a iniciativa do 
projeto. Além disso, 26 delas responderam que preferem as aulas onde possam manusear os 
aparelhos. Quanto à duração do treino, 29 responderam que queriam mais tempo para a prática da 
GR. CONCLUSÃO: Conclui-se que, em sua maioria, as crianças se mostraram satisfeitas com as 
aulas de GR, o que possivelmente pode contribuir para o aumento de suas habilidades motoras e 
construção do seu espaço social.   
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INTRODUÇÃO: Apesar da cafeína ser um dos mais comuns suplementos ergogênicos utilizados 
em todo o mundo (Birnbaum et al. 2004), pode-se inferir que seus efeitos reduzem a tolerância ao 
calor durante o exercício, como também promove queda no volume plasmático e sistólico, além de 
aumentar a taxa de sudorese através da estimulação do sistema nervoso simpático (Armstrong, 
2007).  No entanto, Zhang et al. (2016), afirmam que a cafeína é um ergogênico seguro, que não 
leva a perda excessiva de fluidos. OBJETIVO: Avaliar o efeito da ingestão de cafeína na 
desidratação durante uma prova de meia maratona. METODOLOGIA: Participaram do estudo 18 
corredores de meia maratona treinados, do sexo masculino e foram divididos em dois grupos: 
cafeína experimental – CEX; n = 9 (39,8 ± 3,1 anos; 74,8 ± 2,5 kg; 175,3 ± 1,8 cm) e placebo – 
PEX; n = 9 (41,4 ± 3,2 anos; 75,7 ± 3,1 kg; 171,3 ± 2,5 cm). No dia do experimento, antes e depois 
da corrida, foi avaliado o estado de hidratação através da coleta urinaria e sanguínea, a condição 
climática e temperatura corporal, além da sensação térmica. Uma hora antes da corrida, o grupo 
CEX recebeu uma administração de 5 mg/kg de cafeína, através de cápsulas, enquanto o grupo 
PEX recebeu a mesma quantidade de cápsulas de lactose, realizadas de forma indistinguível, 
conduzida de forma randomizada e duplo-cego. Foi utilizado um teste t pareado ou não pareado 
para verificação das diferenças entre as médias pré e pós corrida entre os grupos, para todas as 
variáveis mensuradas, o nível de significância adotado foi de p < 0,05. RESULTADOS: Os 
marcadores de hidratação urinários, não apresentam diferença significativa entre os grupos 
(p>0,05), mas foi possível identificar que os atletas apresentavam uma desidratação mínima (CASA 
et al., 2000). As mudanças ocorridas na massa corporal (Δ %), foi semelhante em ambos os grupos 
(P> 0,05), reduzindo -1,87± 0,81 kg no grupo CEX, e -2,48 ± 0,65 kg no grupo PEX. A temperatura 
corporal (PEX pré 37,20±0,57 e pós 37,85±0,38 ºC, p= 0,029; CEX pré 37,30±0,41 e pós 
37,91±0,68 ºC, p = 0,034), e a sensação de conforto (PEX, P= <0,001; CEX, P= 0,004), não 
apresentam correlações significativas entre os grupos CEX e PEX, somente nos momentos pré e 
pós corrida. Assim como o hematócrito (PEX pré 0,44±0,03 mg/dl e pós 0,47±0,04 mg/dl, p<0, 0001, 
e CEX pré 0,45±0,03 mg/dl e pós 0,49±0,03 mg/dl, p<0,05), a creatinina (PEX pré 78,58 ± 6,32 
µmol/l e pós 118,85 ±11,79 µmol/l, p<0,001; CEX pré 94,71±9,97 µmol/l e pós 124,86±5,39 µmol/l, 
p= 0,031) e a hemoglobina (PEX pré 9,31±0,97 g/dl e pós 9,81±0,89 g/dl, p<0,001; CEX pré 
9,54±079 g/dl e pós 10,81±0,63 g/dl, p = 0,04), também apresentaram diferença nos momentos pré 
e pós nos dois grupos. CONCLUSÃO: Concluímos que a ingestão de 5 mg/kg de cafeína não leva 
a desidratação e não colabora para a perda excessiva de fluidos em uma corrida de meia maratona.  
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INTRODUÇÃO: A potência muscular vem sendo associada a uma maior capacidade de realização 
das atividades funcionais, maior independência e qualidade de vida dos idosos. Assim, recentes 
diretrizes para o treinamento de força sugerem que os exercícios sejam executados a máxima 
velocidade concêntrica, porém ainda não há indicações para o tipo de treinamento (funcional vs 
tradicional) para melhora da potência muscular dessa população. OBJETIVO: Comparar o 
treinamento de força tradicional e o treinamento funcional na potência de membros inferiores e 
equilíbrio dinâmico de idosas pré-frágeis. METODOLOGIA: Amostra, 44 idosas, (65,6±6,1 anos / 
29,0±4,9 Kg/m-2), divididas aleatoriamente em treinamento funcional (TF-18), treinamento 
tradicional (TT-15) e grupo controle (GC-11). A intervenção ocorreu ao longo de doze semanas, 
cada sessão durou uma hora, com frequência de três sessões semanais. O grupo TF realizou 5 
minutos de mobilidade articular, 15 minutos para atividades que exigiam potência, agilidade e 
velocidade; 25 minutos de exercícios de força para membros inferiores e superiores, em padrões 
de movimento considerado essenciais para as atividades cotidianas; e 10 minutos de atividades 
lúdicas com trabalho cardiometabólico. O grupo TT realizou 5 minutos de mobilidade articular, 15 
minutos de caminhada; 25 minutos de exercícios de força para membros inferiores e superiores, 
realizados de forma analítica em máquinas de musculação; e 10 minutos de atividades lúdicas com 
trabalho cardiometabólico. E o grupo controle realizou somente atividades lúdicas e exercícios de 
relaxamento durante 45 minutos. Para análise da potência muscular (PM) foi utilizado 50% de 1RM 
no leg press e a velocidade foi determinada utilizando um encoder linear conectado a unidade 
central de um programa integrado de análise de dados (Musclelab®, Ergotest Innovation, 
Porsgrunn, Norway). A participante realizou um aquecimento que consistiu em uma série de 10 -15 
repetições e após três minutos realizaram repetições a máxima velocidade possível. Para verificar 
o equilíbrio dinâmico (EQ) foi utilizado o teste de Levantar e caminhar da bateria Sênior Fitness 
Test, onde a participante foi orientada a levantar e caminhar o mais rápido possível, sem correr, 
contornando um cone a uma distância de 2,44 m e retornar à posição inicial. Foi realizada uma 
tentativa para familiarizar e logo após, foi realizado duas tentativas. Utilizamos o melhor escore 
(tempo em segundos). Os dados foram apresentados em média, desvio padrão e percentual de 
mudança, e analisados a partir de uma ANOVA 3x3 com post hoc de bonferroni com nível de 
significância adotada foi p≤0,05. RESULTADOS: Ao final das doze semanas de intervenção, tanto 
o TF quanto o TT apresentaram diferenças estatisticamente significativas em relação ao pré-teste 
e ao GC nas variáveis analisadas. Entretanto, na comparação entre os grupos experimentais, o TF 
apresentou melhora significativa em relação ao TT no teste Sentar e levantar (pós: 4,3 ± 0,3 vs pós: 
4,9 ± 0,5 seg.; p= 0,001), e na potência de membros inferiores não houve diferenças entre os grupos 
(pós: 376,4 ± 107,5 vs pós: 371,0 ±111,1 w, p=0,797). CONCLUSÂO: Tendo em vista as condições 



 

  
 

 
de análise, o treinamento funcional apresenta-se mais eficaz na melhora do equilíbrio dinâmico de 
idosas pré-frágeis. 
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INTRODUÇÃO: Atualmente o treinamento funcional é considerado um método eficaz para melhorar 
a qualidade do movimento, afetando positivamente padrões diários funcionais. Essa melhora está 
relacionada com o desenvolvimento de ações funcionais como puxar, empurrar, agachar e 
transportar, que estão presentes nas atividades da vida diária (AVD´s). Uma das formas de realizar 
o treinamento funcional, é utilizar o método Cross Training que consiste em treinar ações funcionais 
e variáveis condicionantes como força muscular, potencia muscular, velocidade e agilidade. Tudo 
isso realizado em uma única sessão de treino de maneira intermitente e em alta intensidade. Com 
o intuito de otimizar o tempo de pratica o treinamento é realizado em circuito, devido à sua 
praticidade e dinâmica de aplicação. Entretanto não são conhecidos na literatura científica os 
possíveis efeitos ocasionados pela alteração na organização dos exercícios de um circuito de 
treinamento funcional sobre a qualidade de movimento. OBJETIVO: Avaliar os efeitos de dois 
modelos de circuito da modalidade Cross Training na qualidade de movimento em jovens-adultos. 
METODOLOGIA: A amostra foi composta por 37 indivíduos, com idade entre 19 e 35 anos, 
divididos aleatoriamente em Circuito Tradicional (CT=18) e Circuito Modificado (CM=19), que 
realizaram 24 sessões de treinamento, com uma frequência de duas vezes por semana, com 
duração de 50 minutos por sessão. O treinamento foi dividido em: a) mobilidade articular e 
coordenação: mobilidade das principais articulações do corpo e coordenativos para a macha (15 
minutos); b) neuromucular 1: Realização de padrões funcionais com potência, velocidade e 
agilidade (12 minutos); c) neuromuscular 2: Realização de padrões funcionais com  uma maior 
resistência externa, tendo como objetivo o desenvolvimento de força muscular (12 minutos); 
cardiometabólica- aplicação de high-intensity interval training, (10 minutos): Os circuitos 
neuromusculares 1 e 2 foram compostos por seis estações, realizando-se duas series de cada 
circuito. Ambos grupos experimentais seguiam o mesmo treinamento com exceção dos circuitos 
1(b) e 2(c). O grupo CT executava o circuito tradicional, alternando as ações motoras em cada 
estação (i.e.: puxar-empurrar-agachar-transportar-puxar-empurrar) e o grupo CM tinha a ordem dos 
exercícios alterada de forma que o mesmo grupamento muscular ou ação motora fosse repetida 
duas vezes, de forma consecutiva antes da próxima ação motora (i.e.: puxar-puxar,x2/empurrar-
empurrar,x2/agachar-agachar,x2). Para avaliar a qualidade de movimento foi utilizado o Functional 
Movement Screen®. Os dados foram expressos em média e desvio padrão. Uma ANOVA 2x2 foi 
realizada, com post-hoc de Bonferroni para análise da diferença inter e intra grupo nos distintos 
momentos, adotando p ≤ 0,05 e tamanho do efeito (ES). RESULTADOS: Ambos grupos 
apresentaram melhoras significativas de pré para pós na qualidade de movimento (CT, pré= 13,2 
± 1,5; pós= 14,3 ± 1,8; p≤ 0,008; ES= 0,7 ) e (CM, pré= 14 ± 1,6; pós= 15,1 ± 1,1; p≤ 0,002; ES= 
0,73). Não houve diferenças estatisticamente significativas entre os dois tipos de circuito (p= 0,6). 
CONCLUSÃO: Diante das condições analisadas, os dois tipos de circuito aplicados no método 
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Cross Training se mostraram igualmente eficientes na melhora da qualidade de movimento de 
jovens adultos. 
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INTRODUÇÃO: O estudo revisitou o universo da Educação Física Escolar, no que tange à sua 
atividade de protagonista frente à obesidade infantil. OBJETIVO: o estudo teve como proposta uma 
revisão que apresenta algumas questões que contribuem para essa problemática multifatorial, 
discutindo as dimensões sociais e psicológicas que se atravessam e se influenciam. Além disso, 
aponta algumas contribuições vigentes acerca dessa temática, como o efeito da atividade física na 
minimização do quadro da obesidade na infância. METODOLOGIA: A pesquisa caracterizada por 
meio de revisão bibliografica. RESULTADOS E DISCUSSÕES: Nesse sentido, a revisão aponta a 
Educação Física Escolar como protagonista no combate à obesidade infantil, pois para além das 
contribuições biológicas, a aula, com efeito, tem ação na mudança de comportamento por meio do 
desenvolvimento conceitual e atitudinal dos conteúdos, servindo como profilaxia para a 
minimização da problemática da obesidade, embora não seja uma panaceia. CONCLUSÃO: A 
revisão sistemática aponta que a dimensão conceitual e atitudinal dos conteúdos da educação 
física, se privilegiados na prática pedagógica, podem implicar comportamentos no e sobre os 
alunos que os faça adotar uma vida mais ativa ao inserir e integrar a prática da educação física no 
seu cotidiano. 
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INTRODUÇÃO: A Educação Física após se tornar obrigatória na educação básica enquadrando a 
proposta pedagógica como as demais disciplinas, mas ainda com dificuldade na disseminação da 
proposta de sistematização de conteúdos na educação básica de forma organizada em sua 
execução, busca propostas ou ementas para aplicação de aulas com comprometimento 
pedagógico de acordo art. 26 da lei 9394/96. OBJETIVO: Este estudo busca, partindo desta 
bibliografia publicada com referências a outras propostas, mostrar a sistematização bem elaborada 
do material produzido por professores e pesquisadores da área, na tentativa de propor aos 
profissionais reflexão e organização na aplicação das aulas dessa disciplina, tentando proporcionar 
uma qualidade de ensino aos discentes. METODOLOGIA: O estudo caracteriza-se a partir de uma 
revisão de literatura do material já mencionado anteriormente, com foco na organização dos 
conteúdos propostos da disciplina e do fazer pedagógico contido nas obras estudadas, mostrando 
assim a importância desse componente curricular na educação básica.   RESULTADOS: 
Depreende-se o material estudado que ao se terem deferidas as metas, as competências e as 
habilidades, quando também se consideram os temas transversais, torna-se mais clara a ideia da 
formação de indivíduos autônomos que se dedicam a essa área do conhecimento, o saber na 
Educação Física.  CONCLUSÃO: O estudo retrata uma proposta de sistematização de conteúdos 
para Educação Física em que poucas escolas possuem um livro didático organizado, sendo assim 
destaca-se este documento, longe de ser um modelo adotado por muitos, mas que procura servir 
como norteamento e contribuição para o cotidiano pedagógico dos docentes na escola. O material 
consultado serviu de suporte para melhores esclarecimentos do fazer pedagógico e disseminação 
dos conhecimentos propostos dessa área estudada.  
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INTRODUÇÃO: Vários estudos com crianças e adolescentes têm demonstrado o benefício da 
atividade física no estímulo ao crescimento e desenvolvimento, prevenção da obesidade, 
incremento da massa óssea, aumento da sensibilidade à insulina, melhora do perfil lipídico, 
diminuição da pressão arterial, desenvolvimento da socialização e da capacidade de trabalhar em 
equipe. Também é conhecido o fato de que a atividade física realizada de forma imprópria, em 
desacordo com a idade, com o desenvolvimento motor e com o estado de saúde, apresenta riscos 
de lesões como: trauma, osteocondrose, fratura e disfunção menstrual. OBJETIVOS: Esse estudo 
tem o objetivo de fazer uma revisão crítica e atualizada sobre o impacto do esporte (prática 
metódica de exercícios, individual ou coletivamente, com finalidade competitiva) e atividade física 
(prática de exercícios, individual ou coletivamente, sem finalidade competitiva) no crescimento, 
desenvolvimento puberal e mineralização óssea de crianças e adolescentes. METODOLOGIA: 
Artigos científicos publicados nos últimos 20 anos abordando a associação de esportes e atividade 
física ao crescimento e ao desenvolvimento de crianças e adolescentes foram pesquisados através 
dos bancos de dados Medline/PubMed e Lilacs/Bireme. Na pesquisa bibliográfica foram utilizados 
os seguintes unitermos em várias combinações: “sports”, “exercice”, “athlete”, “child”, “adolescent” 
e “bone mineralization”. RESULTADOS: Desenvolvimento de Mineração Ósseo: Os mecanismos 
de carga impostos pelos exercícios aumentam a densidade mineral óssea independentemente do 
sexo e da idade de quem os pratica. Porém, o exercício físico realizado próximo ao pico máximo 
da velocidade de crescimento, ou seja, no início da puberdade, é mais efetivo para potencializar o 
ganho de massa óssea. Os efeitos osteogênicos dos exercícios dependem ainda da magnitude da 
carga e da frequência de aplicação que, quando repetidas, resultam em hipertrofia óssea. 
Crescimento Estatural; O exercício moderado promove aumento dos níveis circulantes do GH e 
IGF-1 por meio do estímulo aferente direto do músculo para a adenohipófise, além do estímulo por 
catecolaminas, lactato, óxido nítrico e mudanças no balanço ácidobásico. Tal efeito é, portanto, 
benéfico para o crescimento linear dos indivíduos pré-púberes. Entretanto, o treinamento vigoroso 
pode reduzir o ganho estatural, sendo esse efeito resultante mais da intensidade e duração do que 
propriamente do tipo de exercício praticado. Como explicação para esses achados, demonstrou-se 
que a atividade física intensa causa inibição do eixo GH-IGF-1. Theintz et al mostraram redução da 
altura associada à diminuição do IGF-1 em ginastas de elite submetidas a treinamento físico 
intensivo (22 horas/ semana) e restrição dietética. Caine et al chamam atenção para o fato de que 
o excesso de atividade física (36 horas/semana) em crianças pré-púberes pode comprometer a 
estatura final. Apesar de crianças geralmente não participarem de esportes competitivos de elite, 
tais informações devem servir de alerta para os efeitos negativos desse tipo de atividade. 
Desenvolvimento Puberal: A atividade física vigorosa e extenuante associada à redução da 
disponibilidade energética pode levar a efeitos adversos sobre o desenvolvimento puberal e a 
função reprodutiva. Os mecanismos hormonais responsáveis por esses distúrbios são semelhantes 



 

  
 

 
aos observados em situações de balanço energético negativo, nas quais ocorre supressão da 
secreção pulsátil do GnRH, o que causa deficiência na produção dos esteróides sexuais. Os 
principais mecanismos fisiopatológicos envolvidos nessa disfunção são: diminuição da 
concentração de leptina sérica, aumento dos níveis séricos de grelina, beta-endorfina, fator 
liberador de corticotrofina (CRF) e de hormônio adrenocorticotrófico (ACTH), além de uma 
diminuição acentuada da gordura corporal como resultado dos transtornos alimentares. Estima-se 
que a quantidade de gordura corporal necessária para manter o ciclo menstrual gire em torno de 
22%, sendo que 17% seria a quantidade mínima de gordura para desencadear a menarca. 
CONCLUSÃO: A atividade física leve a moderada tem efeito benéfico sobre o crescimento estatural 
e o desenvolvimento ósseo, enquanto a atividade física intensa atenua o crescimento, podendo 
causar atraso puberal e diminuição da mineralização esquelética. Diferentes modalidades 
esportivas não têm efeitos específicos no sentido de aumentar ou diminuir a altura final. O que 
ocorre é um viés de seleção no qual crianças com baixa estatura são recrutadas para alguns 
esportes (ginástica olímpica) e as de alta estatura para outros (basquete) em função do um possível 
melhor desempenho na atividade. Embora seja um tema controverso, a prática de musculação por 
crianças pré-púberes não é recomendada, a não ser sobe supervisão especializada. 
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INTRODUÇÃO: As evidências destacam o impacto positivo da atividade física regular em aspectos 
cognitivos, na saúde mental e bem estar geral do indivíduo durante o processo de envelhecimento. 
Alguns destacam mais especificamente o da caminhada, na diminuição do risco de demência 
vascular (RAVAGLIA et al.,2007) entre outros, assim com a existência de menor declínio cognitivo 
naqueles com hábitos saudáveis (BARNES et al., 2007). OBJETIVO: Verificar os efeitos da prática 
regular da atividade física no bem-estar e imagem corporal de idosos através da auto avaliação. 
METODOLOGIA: Foi efetuado um questionário próprio com perguntas fechadas, através de uma 
amostragem intencional de delineamento quantitativo, no intuito de identificar os efeitos da 
atividade física na percepção de bem-estar através da auto avaliação quanto ao bom humor diário 
e satisfação corpórea. Constituída por 36 idosos de ambos os sexos, participantes de um projeto 
de pesquisa realizada no departamento de Educação Física da UFPE. Para a tabulação dos dados 
foi utilizado o software SPSS versão 17.0.  RESULTADOS: 80,56% dos idosos se avaliam como 
praticantes regulares de atividades físicas e 19,44% julgassem não regulares. 61,11% afirmam 
estar com o peso corporal normal, 30,56% acima do peso, 8,33% abaixo do peso e 0% se considera 
obeso, em relação à quantidade de tempo diariamente ao qual se sentem felizes e de bom humor, 
44,45% afirma que a todo o tempo, 33,33% a maior parte do tempo, 13,89% uma boa parte do 
tempo, 8,33% alguma parte do tempo, 0% uma pequena parte do tempo e 0% nunca. 
CONCLUSÃO: Os idosos tendem a sentir-se melhores através da prática regular de atividade física 
obtendo um bem-estar positivo, pois seu bom humor para com todos é evidente diariamente, e para 
corroborar se obtém um ótimo resultado quanto a sua imagem corpórea, desde já mais satisfeitos 
e obtendo alguns aspectos positivos para uma boa qualidade de vida.  
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INTRODUÇÃO: O presente artigo científico teve como proposta de ação pedagógica um feedback 
constante do processo de ensino aprendizagem nas aulas de Educação Física, na compreensão e 
aprendizado dos conteúdos propostos. OBJETIVO: Elencamos na presente pesquisa, estratégias 
de ensino e diálogos de maneira intensiva com os participantes durante o processo, partindo do 
seu conhecimento prévio e conforme andamento da aula refazendo alguns ajustes sobre o assunto 
abordado facilitando o aprendizado a todos. METODOLOGIA: A caracterização da pesquisa tem 
caráter normativo de campo, através de relatos e anotações pelos participantes. Sendo assim, 
antes de garimpar as informações para a verificação do estudo, durante a ação pedagógica 
ocorreram algumas etapas, subdivididas em quatros momentos: No 1° momento o docente 
executou, juntamente com os discentes, uma atividade de marcar os traços na folha A4 de forma 
geométrica que decididamentenfoi o espaço para perguntas e respostas do tema em evidência. No 
2° momento, o docente propôs algumas perguntas sobre o tema, para adquirir informações dos 
estudantes de maneira intercalada nos espaços geométricos feitos no momento anterior. No 3° 
momento, foram abertas discussões sobre o assunto e sugestões foram levantadas de como os 
participantes entendem o conteúdo e uma dinâmica sobre temática, em que todos terão que falar 
um item escrito na sua folha sendo que os demais na sua vez de resposta não podendo repetir o 
do colega durante a atividade. E na última etapa, reajustar o que foi coletado e discutido durante o 
processo pelo alunado. A amostra do estudo foi composta por 17 alunos do 5° Ano, sendo 12 
meninos e 05 meninas, na faixa etária de 09 a 11 anos. RESULTADOS E DISCUSSÕES: Os 
resultados encontrados foram bastante favoráveis didaticamente, pelo fato de que na sua grande 
maioria os participantes tem conhecimento do assunto, mas a estruturação e organização das 
ideias foi um pouco confusa, sendo assim o facilitador se utilizou desta metodologia para melhor 
compreensão e esclarecimento do conteúdo á todos, pois o feedback constante de professor-aluno 
foi fundamental para entender a proposta. As discussões e interação fizeram com que a construção 
do conhecimento e aprendizagem ocorressem de maneira prática e dinâmica. CONCLUSÃO: 
Portanto, a estratégia utilizada e a metodologia didática de ensino do docente foram de suma 
importância para sua prática pedagógica no processo de ensino aprendizagem proporcionando 
assim uma qualidade de ensino a todos.  
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INTRODUÇÃO: As mudanças que ocorrem no estilo de vida da sociedade moderna traz consigo 
consequências enormes no que diz respeito a saúde e qualidade de vida principalmente em idosos. 
É sabido que a prática regular de exercício físico é um dos principais tratamentos não farmacológico 
para o controle da hipertensão. OBJETIVO: Analisar o efeito de um programa combinado de 
exercícios de força e aeróbio sobre a composição corporal e níveis de aptidão física de idosos 
hipertensos. METODOLOGIA: A presente pesquisa foi composta por 34 indivíduos de ambos os 
sexos, todos hipertensos, onde foram submetidos a avaliação antropométrica e testes da Bateria 
de Fullerton no pré e pós treinamento. Submetidos a um programa de treinamento de força e 
aeróbio com um total de 30 sessões, 3 vezes na semana em dias não consecutivos. Cada sessão 
teve 10 minutos com exercício aeróbio (caminhada) e em seguida, foi realizada a execução de 5 
exercícios multiarticulares e 1 exercício monoarticular. RESULTADOS: Dos 34 participantes que 
iniciaram o estudo, 27 conseguiram concluir, onde três eram do sexo masculino estes apresentaram 
no inicio 9,2% e final 9,9% de percentual de gordura das 3 medidas (Peitoral, abdôminal e femural 
médio). As 24 participantes do sexo feminino apresentaram no início 10,1% e final 10,2% das 3 
medidas (tríceps, supra-ilíaca, femural médio). Apenas 25% dos participantes conseguiram ter 
redução da circunferência da cintura e 40% do quadril. O resultado dos testes de aptidão funcional 
no período pós intervenção, demonstrou que, pelo menos, mais de 50% dos indivíduos 
apresentaram valores melhores quando comparados aos testes realizados anterior ao início do 
estudo em todos os cincos aspectos: Força de membros inferiores 85%; Flexibilidade de membro 
superior direito 66%; Flexibilidade de membro superior esquerdo 51%; Flexibilidade de membro 
inferior 55% e de Agilidade 74%. CONCLUSÃO: Nossos dados demonstraram que o exercício 
físico em si não foi suficiente para promover uma redução do percentual de gordura, circunferência 
da cintura e quadril. Evidenciando a necessidade de se realizar um programa misto de intervenção 
nutricional e exercício físico para obter resultados mais satisfatórios. Entretanto, nosso estudo 
concluiu que 30 sessões de um programa combinado de força e aeróbio são eficientes na melhora 
das aptidões funcionais de indivíduos com HAS. 
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INTRODUÇÃO: O processo de envelhecimento depende de múltiplos fatores, tais como condições 
socioeconômicas, qualidade de vida, alimentação, prática de atividade física, dentre outros. O 
envelhecimento ocasiona diminuição de capacidades condicionantes como a força muscular, 
velocidade, flexibilidade, equilíbrio e agilidade. Dentre estas, a ADM está relacionada com a 
mobilidade das articulações e a elasticidade muscular, promovendo maior facilidade na realização 
de atividades da vida diária. A perda progressiva dessa capacidade pode ser amenizada com o 
treinamento físico. Nessa perspectiva, o treinamento funcional e o tradicional de força tem sido 
utilizados para minimizar os efeitos deletérios do envelhecimento.  Entretanto, não está claro na 
literatura científica qual tipo de treinamento ocasionaria maiores ganhos na ADM do indivíduo idoso. 
OBJETIVO: Verificar a melhora da ADM em idosas sedentárias após 12 semanas de treinamento 
funcional comparado ao tradicional. METODOLOGIA: Participaram desse estudo 33 idosas 
sedentárias (TT= 65,6 ± 5,4 e TF= 65,6 ± 5,1 anos). A amostra foi randomizada aleatoriamente e 
alocada em dois grupos: tradicional (TT) e funcional (TF), a intervenção durou 12 semanas, com 
frequência semanal de 3 vezes. Ambos os grupos iniciaram a sessão de treinamento com 5min de 
mobilidade articular (tornozelo, quadril, torácica, glenoumeral e cervical). No que diz respeito a parte 
principal da sessão de treino, o grupo TT realizou 15 minutos de caminhada contínua, seguido de 
oito exercícios de força muscular predominantemente analíticos realizados em máquinas 
tradicionais. Os exercícios foram realizados em máxima velocidade concêntrica, com duas séries 
de 8-12reps (70-80% do RM). Já o grupo TF realizou dois circuitos de treinamento, o qual utilizava 
exercícios multiarticulares, que remetessem padrões funcionais de movimentos realizados em suas 
atividades da vida diária. Além disso, foi preconizado o treinamento de capacidades físicas como 
coordenação, potência, agilidade, força e resistência muscular. Foram realizadas três series no 
circuito-1 e duas no circuito-2.  As estacoes utilizaram uma densidade 1:1, que eram compostas 
por 30seg de esforço e 30seg de pausa (70 a 90% de FCmax). Ao final da sessão de treinamento, 
ambos os grupos realizaram 10 minutos de exercícios treinamento intermitente de alta intensidade. 
Para essa parte da sessão, foi utilizado jogos lúdicos coletivos com estímulo cognitivo e esforço 
intermitente. Para avaliação da ADM foram executados dois testes da bateria Sênior Fitness: 
Alcançar atrás das Costas (AC) e Sentar e Alcançar (SA). Para comparação de medias foi realizada 
uma ANOVA 2x2, com post-hoc test de Bonferroni. A significância considerada foi de 5%. 
RESULTADOS: Ambos grupos apresentaram melhora significativa na ADM em ambos os testes 
(TF - SA: p=0,001 e AC: p=0,014; TT - SA: p=0,005 e AC: p=0,039). Ao realizar a comparação 
intragrupo não foi encontrada melhora significativa entre os grupos em nenhum dos momentos 
avaliados (SA - p<0,846 e AC – p<0,959). CONCLUSÃO: De acordo com os resultados obtidos, 
tanto o treinamento funcional quanto o tradicional melhoram a ADM de idosas sedentárias. 
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INTRODUÇÃO: O estudo de relatos e experiência da presente pesquisa intitulada “A 
expressividade corporal” por meios de recortes de revistas em quadrinhos na aula de Educação 
Física, traz á discussão nesta didática de ensino, através de figuras ilustrativas de revista a questão 
da expressividade e da linguagem corporal nos movimentos em evidência. OBJETIVO: Este estudo 
teve como finalidade fazer com que os educandos de forma coletiva pudessem perceber os gestos 
corporais em recortes de figuras além de dar outros sentidos a desenhos de maneira escrita e 
apresentação oral após término da atividade. METODOLOGIA: A pesquisa baseia-se em atividade 
de campo, partindo de uma ação pedagógica aplicada. A amostra do estudo foi composta por 17 
alunos do 3° Ano de uma instituição privada de ensino, sendo 10 meninos e 07 meninas, na faixa 
etária de 7 a 8 anos. RESULTADOS E DISCUSSÕES: Os resultados encontrados nessa 
experiência aplicada pelo docente foram bastante satisfatórios didática e pedagogicamente, porém 
fez com que os educandos pudessem compreender que o corpo está sujeito a diversas formas de 
interpretação por meio da linguagem gestual, o que permitiu promover assim discussões com a 
turma durante esta ação e, por outro lado, os materiais utlizados fizeram com que a aula se tornasse 
dinâmica. CONCLUSÃO: Por fim, os estudos mostraram que as ilustrações por meios dos recortes 
deram uma nova concepção aos gestos estudados, facilitando assim o processo de ensino 
aprendizagem da turma no conteúdo abordado da disciplina.     
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INTRODUÇÃO: O sedentarismo é das principais causas que afetam às capacidades físicas 
básicas, em especial a força muscular. Dessa maneira, o aumento da força muscular e de suas 
variáveis é uma forma bastante eficaz para atenuar os processos deletérios do sedentarismo, assim 
como um bom indicador do estado de saúde do indivíduo. Por outro lado, a avaliação dessas de 
manifestações da força requerem várias avaliações de diferentes grupos musculares em diversas 
condições, os quais demandam tempo e recursos tanto para o avaliador quanto para os avaliados.  
Entretanto, tem se reportado que a força de preensão manual é um indicador fiável da forca de 
diferentes grupos musculares em sujeitos sedentários. Por conseguinte, não há um consenso no 
que se refere à correlação entre a força isométrica de preensão e o desempenho em outras ações 
de força muscular, assim como em diferentes manifestações da força muscular (i.e.: velocidade de 
contração). OBJETIVO: Avaliar a correlação entre a força de preensão manual, potência muscular 
e força dinâmica máxima de jovens sedentários. MÉTODOS: A amostra foi composta por 98 
indivíduos jovens saudáveis assintomáticos (25,9 ± 6,9 anos / 24,7 ± 3,4 Kg/m-2). Para avaliação 
da força isométrica de preensão manual foi utilizado o Hand Grip Test com a realização de duas 
tentativas realizadas de forma gradual e lenta pelo indivíduo, foi considerado para fins estatísticos 
o valor mais alto. Os testes de potência (POT) e de força dinâmica máxima (RM) de membros 
superiores foram realizados em padrões de movimento que simulam ações de puxar (remada 
articulada) e empurrar (supino horizontal). Para a POT, o avaliado foi instruído a realizar o 
movimento com máxima velocidade concêntrica, ao passo que, no teste de 1RM foi realizado um 
máximo de seis tentativas com três minutos de descanso entre cada. Foi realizada uma correlação 
de Pearson. O nível de significância foi estabelecido em 5%. RESULTADOS: Após análise dos 
resultados obtidos, foi encontrada uma correlação forte entre os valores de preensão manual e a 
POT na ação de puxar (POTremada: 0,821; p=0,01). Enquanto que nos demais testes foi encontrada 
somente correlação moderada (RMremada:0,710; p=0,01/ RMsupino:0,719; p=0,01 / POTsupino: 0,752; 
p=0,00). CONCLUSÂO: Com base na amostra e condições analisadas, a preensão manual 
influencia de forma mais direta na ação de puxar em alta velocidade. No entanto, no que se refere 
ao desempenho na ação de empurrar, a preensão manual não parece afetar de forma tão 
significativa.  
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INTRODUÇÃO: Sabe-se que atividade física é uma grande aliada em diversas situações, podendo 
atingir vários públicos, um desses são idosos com transtornos depressivos. A função da atividade 
física nesse caso é recuperar a autoestima dessas pessoas, recuperando a vontade de viver, de 
sorrir, reativando a capacidade neural e motora. Reintroduzindo o indivíduo no convívio social e 
familiar. Assim reparando os danos causados pela depressão, podendo alcançar resultados 
positivos para essas pessoas tendo a atividade física como aliado para prevenção e tratamento da 
depressão. OBJETIVOS: Demonstrar os benefícios e cuidados nas atividades motoras para os 
idosos. METODOLOGIA: O Presente resumo trata-se de uma revisão sistematizada de literatura 
com base nas mídias busca em sites como o Google acadêmico encontrados 1.800 artigos sobre 
o respectivo assunto. Sendo utilizado 10 artigos para a elaboração do resumo a ser apresentado. 
RESULTADOS: Os idosos que utilizam o exercício físico e atividade física como trabalho 
terapêutico na depressão através de pesquisas encontram-se resultados diferentes. Os estudos 
apontam uma relação entre fatores fisiológicos e psicológicos para elaborar os tipos de exercícios 
que esses indivíduos possam evitar esse transtorno depressivo. É importante relatar as proporções 
das atividades físicas como formar de reabilitação motora que possa contribuir no tratamento para 
reduzir a depressão. Através de vários exercícios e atividades físicas, como a caminhada, corrida, 
aulas de ginastica e etc, ajuda a melhorar as alterações dos níveis de depressão e com isso facilita 
os idosos levantar mais alto estima antes, durante e depois dessas atividades e evita o transtorno 
depressivo. CONCLUSÃO: De acordo com o referido estudo, conclui-se que a prática de atividade 
física e exercício físico para idosos com transtorno depressivo, ajuda no tratamento, promove a 
prevenção e diminui os sintomas da depressão. 
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INTRODUÇÃO: A reflexão sobre as questões de gênero na Educação Física não é uma novidade, 
porém ainda é uma necessidade, assim como Silva; Pires (2004) menciona que há muito que 
investigar sobre as práticas corporais de meninas e meninos nas aulas de Educação Física, em 
sua dimensão universal, cultural, social e política. Dessa forma é possível refletir que as questões 
de gênero podem interferir na ação pedagógica no decorrer das aulas de Educação Física. 
Kunzetall (2002) menciona que, estas questões encontram-se muitas vezes presentes nas aulas, 
à medida que opõe os meninos, como mais fortes, mais rápidos, mais habilidosos e as meninas 
como mais frágeis, dóceis, mais flexíveis, porém menos capazes de desenvolverem habilidades 
para a prática esportiva. OBJETIVO: Refletir acerca da participação de meninos e meninas 
verificando se há distinção dos estereótipos. METODOLOGIA: O presente estudo descritivo, teve 
como população alunos do 6º ano do ensino fundamental em três Escolas da Rede Estadual da 
cidade de Aracaju. A amostra foi de designação aleatória, escolhendo 10% do total existente, neste 
caso meninos e meninas. Para a efetivação deste artigo, utilizou-se o TEGAM, sendo este um teste 
validado por PEREIRA (2004), no qual suas siglas significam “Teste de Estereótipos de Gênero 
nas Atividades Motoras”. O questionário é composto por uma Ficha de anotação, onde os 
entrevistados preenchem os quadrados com as atividades que eles acham ser de cada sexo. Em 
seguida, com as respostas que mais apareceram na ficha de anotação, pediu-se para que os alunos 
ligassem cada atividade de acordo a preferência por sexo. Por fim, que fizessem um desenho 
caracterizando menina e menino. RESULTADOS: Participaram desta pesquisa 32 pré-
adolescente, sendo 17 meninos e 15 meninas idade média de 12 anos, do 6º ano do ensino 
fundamental, das três escolas. Os dados coletados foram analisados com base na “análise de 
conteúdo”, conforme Franco (2003), este se apresenta como fonte de “análise de significados” 
optando-se por uma de suas propostas, a “análise da temática”, visto que esta se apresenta a mais 
apropriada para esse tipo de pesquisa. A primeira categoria analisada foi a Identidade de gênero 
expressa com a identificação da figura masculina e feminina. A segunda categoria investigada foi 
“Atividades vivenciadas no seu cotidiano”, A terceira categoria foi: Habilidade X Gênero. 
CONCLUSÃO: Conclui-se que a participação de meninos e meninas nas aulas de Educação Física 
apresenta uma relação direta com as categorias de análise: habilidade motora, influência cultura e 
gênero. Observou-se que a distinção de meninos e meninas começa desde pequenos, quando 
aprendem a caracterizar os sexos pelo cabelo, pela cor e quando crescem essa separação persiste 
na prática de atividades. Os meninos acabam exercendo um poder de superioridade muito grande 
na sociedade em relação às meninas, e isso é perceptível à medida que percebemos que as 
meninas podem sim jogar futebol, desde que sejam iguais a eles. Então cabe-nos uma reflexão, 
por que quem disse que a menina é pior?. Quem disse que o mundo das meninas é cor de rosa? 
Essas questões muitas vezes não sabemos explicar, apenas concordamos e aceitamos. A partir 
de então cabe ao professor de Educação Física, tentar romper as barreiras sociais dentro da sua 
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aula, estimulando que meninas e participem de qualquer atividade em conjunto não sendo inferiores 
nem superiores, mas que ambos os sexos respeitem o outro, e aprendam a conviver com essas 
diferenças. 
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INTRODUÇÃO: Um dos grandes desafios para os pesquisadores no campo da epidemiologia da 
atividade física é encontrar metodologias precisas, eficientes e de baixo custo. Dentro desse 
contexto, os questionários são preferidos pelos pesquisadores em diversos países. O International 
Physical Activity Questionnaire (IPAQ) foi elaborado para promover padronização metodológica e 
permitir comparabilidade entre os estudos sobre atividade física. Mesmo sendo validado para uso 
em diversos países, incluindo o Brasil, existem debates sobre sua aplicabilidade em populações 
culturalmente diferenciadas. No Brasil, os estudos sobre atividade física em populações indígenas 
são praticamente ausentes, sendo um dos países com a maior diversidade étnica indígena no 
mundo, com mais de 300 etnias e 200 línguas indígenas. Dessa forma, é essencial que a 
aplicabilidade do IPAQ seja avaliada para uso em contextos indígenas locais. OBJETIVO: Testar 
a confiabilidade do IPAQ em uma aldeia da etnia Xavante no Mato Grosso. METODOLOGIA: 
Buscou-se entrevistar todos os indivíduos Xavante ≥ 18 anos de ambos os sexos residentes da 
aldeia Pimentel Barbosa, Mato Grosso. Foram realizadas três coletas de dados, uma em julho de 
2010 e duas em fevereiro de 2011, as últimas separadas pelo intervalo de 7 dias. Antes da 
aplicação do questionário, foram treinados dois interpretes Xavante–português e realizada uma 
adaptação do questionário (recomendado pelo IPAQ) à realidade local. Esse processo consistiu 
em especificar exemplos de atividades moderadas e vigorosas realizadas no dia-a-dia dos 
Xavante para facilitar a recordação das atividades. Nas análises, o primeiro levantamento serviu 
como referência para o segundo que, por sua vez, serviu como referência para o terceiro. A 
concordância inter-observador foi avaliada utilizando o teste Kappa com valor-p de 0,05. 
RESULTADOS: O número de observações válidas para as análises comparando o primeiro e 
segundo levantamento foi de 57 indivíduos e, para a comparação do segundo e terceiro, 121. Os 
valores do teste Kappa foram 0,292 (p=0,027) e -0,32 (p=0,727), respectivamente. O coeficiente 
Kappa comparando o primeiro e segundo levantamentos sugere uma concordância “razoável”, 
enquanto a comparação entre o segundo e o terceiro indica não concordância. A diferença entre 
as duas comparações pode ser atribuída principalmente à realização, exclusivamente durante o 
terceiro levantamento, de cerimônias intensivas associadas a ritos de iniciação dos jovens à vida 
adulta. Interpreta-se o resultado significante da primeira comparação como indicativo da 
aplicabilidade aceitável, mas não ideal, do IPAQ no contexto Xavante. Limitações da pesquisa 
incluem a pequena população, padrões de atividades que variam fortemente com a sazonalidade 
e desafios de entendimento intercultural por parte dos pesquisadores e participantes. 
CONCLUSÕES: A aplicação do IPAQ entre os Xavante demonstrou que esse instrumento é 
adequado mas não ideal para capturar atividades físicas em algumas populações culturalmente 
diferenciadas. Sua aplicabilidade poderá ser aperfeiçoada através de maior comunicação entre 
pesquisadores e comunidade, com vistas a evitar competição entre a pesquisa e atividades 
comunitárias. Considera-se importante a investigação de outras metodologias complementares 



 

  
 

 
ao IPAQ, que possam contribuir para a melhor compreensão da dinâmica de atividade física entre 
os povos indígenas no Brasil. 
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INTRODUÇÃO: Em crianças e adolescentes, é comprovado que um maior nível de atividade física 
contribui para melhoria do perfil lipídico e metabólico como também a redução da prevalência da 
obesidade, caracterizando assim que uma criança fisicamente ativa tenha chances de se tornar um 
adulto também ativo. Sendo assim, do ponto de vista de saúde pública, promover a atividade física 
na infância e na adolescência estabelece uma base sólida na redução da prevalência do 
sedentarismo na idade adulta, contribuindo para uma melhor qualidade de vida. OBJETIVO: 
Mostrar o estimulo familiar sobre a prática de atividade física na fase infantil e suas consequências 
na vida adulta em estudantes de Educação Física. METODOLOGIA: A presente pesquisa foi 
realizada com 31 estudantes do Curso de Bacharelado em Educação Física da Universidade 
Federal de Pernambuco de ambos os sexos, através de uma amostra intencional e delineamento 
quantitativo, coletada com dois questionários um com perguntas fechadas e o outro o questionário 
internacional de atividades física (IPAQ), com o intuito de identificar uma relação entre a prática de 
atividade física quando criança e hoje adulto. Os resultados obtidos foram tabulados pelo SPSS 
22.0. RESULTADOS: Foi identificado que do total 7 indivíduos não foram incentivados quando 
crianças, sendo que 14,3% em sua vida adulta não pratica atividade física e 85,7% continuam a 
pratica de atividade física. Ao serem relacionados com o IPAQ, atualmente 14,3% são considerados 
sedentários, 42,9% ativos, 42,9% muito ativos. Do total 24 estudantes foram incentivados a prática 
de atividades físicas, no entanto 16,7% não praticam e 83,3% praticam algum tipo de atividade 
física e ao serem relacionados ao IPAQ 4,2% dos estudantes são considerados sedentários, 20,8% 
são irregularmente ativos, 33,3% são ativos e 41,7% são muito ativos. CONCLUSÃO: O incentivo 
da prática de atividade física na infância é de grande importância para qualidade de vida e 
desenvolvimento humano, no entanto o estudo não demonstrou relativa significância na 
comparação de quem foi ou não incentivado a prática de atividade física quando criança, um erro 
metodológico que pode ter elevada magnitude nos resultados foi o número de entrevistados quanto 
aos que tiveram incentivo ou não. 
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INTRODUÇÃO: A Hipertensão Arterial (HA) é considerada um dos fatores de risco mais ostensivos 
para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Representando no Brasil um dos problemas 
de saúde pública de maior prevalência na população, capaz de levar a óbito aproximadamente 40% 
dos indivíduos acometidos¹. Sabe-se que o sedentarismo e obesidade está diretamente relacionado 
com alterações do perfil lipídico, com o aumento da pressão arterial, considerando fatores de risco 
para o desenvolvimento dessas doenças crônicas. OBJETIVO: Analisar a relação cintura quadril e 
verificar a classificação de risco à saúde que os idosos hipertensos e normotensos se enquadram. 
METODOLOGIA: O estudo transversal de delineamento quantitativo foi composto por uma amostra 
de 25 idosos de ambos os sexos, hipertensos(15) e normotensos(n=10) treinados com idade entre 
(62 ± 9). Foi realizado para comparar a relação cintura quadril dos idosos o ICQ (Índice de Cintura 
Quadril) para relacionar e quantificar a circunferência a fatores de risco à saúde e possíveis 
agravamento de doenças. RESULTADOS: A média de relação cintura quadril dos hipertensos foi 
(ICQ=0,95) diante desse resultado 71,2% dos idosos hipertensos se enquadram em indivíduos com 
alto risco a saúde, e 29,75% apresentam baixo/moderado risco de possíveis doenças. A média dos 
indivíduos normotensos (ICQ= 0,72) sendo que 45% dos idosos normotensos estão com alto risco 
a saúde, e 55% apresentam baixo/moderado risco a saúde. CONCLUSÕES:  O índice de depósito 
de gordura na região cintura quadril é mais elevado nos idosos hipertensos do que os normotensos, 
com diferença de 0,23 na relação, e uma proporção de 60% indivíduos hipertensos com alto risco 
a saúde diante a relação cintura quadril do que os normotensos. Concluímos que os idosos 
normotensos apresentam maior prevenção de futuras doenças do que os idosos com pressão 
arterial elevada (HA).  
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INTRODUÇÃO:O core ou zona média é um complexo formado pelos seguintes subsistemas: a) 
passivo, que compreende os ossos e ligamentos; b) neural, que corresponde ao sistema nervoso 
central; c) subsistema ativo, que compreende a musculatura. A zona média tem seu conceito 
variável no que cerne a questões relacionadas a anatomia. Nesse sentido, a depender do contexto 
funcional em que o core é estudado, é possível encontrar definições mais amplas ou mais restritas 
relacionadas a esse termo. Contudo, tem sido consenso que a musculatura profunda do core 
envolve o chamado complexo quadril lumbo pelve. A musculatura que envolve esse complexo é 
fortemente ativada teste denomidado  Isometric Dead Lift que afere a força isométrica máxima da 
cadeia posterior através da extensão do articulação do quadril. Estudos apontam que alguns 
músculos profundos do core se contraem cerca de 50 ms antes da movimentação dos MMSS e 
MMII, mostrando em teoria que há uma produção de força do centro (core) e que esta, por sua vez 
é transmitida para as extremidades. Portanto, poderia haver uma relação entre a força do core e a 
capacidade de exercer potência dos membros inferiores e superiores. OBJETIVO: analisar a 
relação entre força lombar e potência de membros inferiores e superiores. METODOLOGIA: A 
amostra foi composta por 100 indivíduos jovens saudáveis e assintomáticos, dentre eles 64 
mulheres e 33 homens com faixa etária entre 18 e 45 anos (25,9 ±7 anos; IMC: 24,1 ± 3,9 kg/m ²; 
%G: 24,0 ± 7,0). Foi realizado o isometric dead lift test para avaliar a força isométrica máxima da 
musculatura do quadril. O indivíduo foi posicionado sobre a plataforma de um dinamômetro e 
realizou uma máxima extensão lombar, foram realizadas duas tentativas e a melhor foi considerada 
para fins estatísticos. Os dados foram expressos em KgF e os avaliados foram orientados a realizar 
uma força gradual e constante durante a realização do teste. Foi estimada a potência da fase 
concêntrica nos exercícios de supino horizontal, leg press e remada horizontal, utilizando 50% de 
1RM.  Um encoder linear foi conectado em cada aparelho para medir a velocidade de deslocamento 
da carga. A velocidade foi utilizada para calcular a potência (watts) utilizando um software 
denominado Musclelab®. Foi utilizada estatística descritiva e a relação entre as variáveis foi 
determinada utilizando correlações univariadas, representada pelo coeficiente de correlação de 
Pearson. Regressão linear simples foi utilizada para explicar a possível relação entre as variáveis 
de performance (dependente) e as variáveis do core (independente). O nível de significância foi 
estabelecido em 5% e utilizado o programa estatístico SPSS 22.0. RESULTADOS: Houve uma 
correlação alta entre a força lombar e a potência no supino (r=0,8; p≤0,001; r²=0,516). No que se 
refere aos testes de Leg Press e Puxada Horizontal, fora encontrada uma correlação moderada 
(r=0,67; p≤0,001; r² 0,32) e (r=0,62; p≤0,001; r²=0,31) respectivamente. Conclusão: Na amostra 
em questão, a força lombar apresenta associação de moderada a alta com a potência de membros 
superiores e inferiores. 
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INTRODUÇÃO: O estudo é caracterizado como um relato de experiência na Coordenação dos 
Núcleos de Apoio à Saúde da Família no município de Aracaju desde setembro de 2013 até os dias 
atuais. A consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil tem priorizado um conjunto de 
ações direcionado à Atenção Primária a Saúde (APS), sendo cada vez mais frequente a discussão 
sobre a incorporação e valorização das várias áreas do conhecimento no trabalho em Saúde 
Coletiva, sendo esta uma entre as diferentes agendas prioritárias do Ministério da Saúde 
(BRASIL,2014). A atual situação da sociedade brasileira, à luz da epidemiologia, apresenta a 
chamada tripla carga de doenças, ou seja, a coexistência de níveis altos de doenças infecciosas e 
parasitárias, concomitantemente a doenças crônicas não transmissíveis e ainda os agravos 
provenientes de distintas causas externas. Soma-se a este cenário a transição demográfica em 
curso, que inclui o Brasil entre os dez países do mundo, em 2025, com maior contingente de 
pessoas com 60 anos ou mais. Portanto, essas mudanças demográficas e epidemiológicas 
resultam num importante crescimento da demanda por serviços e ações relacionados à saúde. 
Neste contexto, o Ministério da Saúde criou em 2008 as equipes multiprofissionais do Núcleo de 
Apoio à Saúde da Família (NASF) na APS, com o objetivo de ampliar a abrangência e o escopo 
das ações de saúde cujo intuito de expandir e fortalecer a estratégia de Saúde da Família. O 
professor de Educação Física é uma das 19 categorias de profissionais que podem compor o NASF, 
mas que ainda não faz parte do quadro funcional no município de Aracaju. OBJETIVO: evidenciar 
a importância do profissional de Educação Física para os NASF no município de Aracaju. 
METODOLOGIA: O presente estudo caracterizou-se como uma pesquisa de campo em 22 
Unidades de Saúde do município de Aracaju apoiadas pelo NASF e que vinham desenvolvendo 
atividades multiprofissionais em diversas áreas incluindo práticas corporais e atividades físicas. 
RESULTADOS: Nos últimos 2 anos e meio de implantação dos NASF em Aracaju foi percebido 
pelos profissionais fisioterapeutas, nutricionistas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e 
psicólogos a necessidade do núcleo de saber específico inerente a Educação Física na atuação 
com a comunidade em projetos que envolviam as práticas corporais, atividades físicas vinculada  a 
promoção da saúde. CONCLUSÃO: Por fim, conclui-se a necessidade de se inserir o profissional 
de Educação Física nos NASF de Aracaju. Ao integrar a equipe multiprofissional, o professor de 
educação física poderá desenvolver ações que envolvam seu núcleo de saber específico, com 
vistas à melhoria da qualidade de vida da população. Este profissional poderá desenvolver ações 
relacionadas à prevenção / promoção da saúde e ainda prescrever atividades físicas de forma 
direcionada para cada individuo ou grupo, com isso, proporcionando a redução do sedentarismo e 
a ampliação de ações na atenção básica junto aos NASF. 
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INTRODUÇÃO: O estudo cientifíco tem como proposta relatar esta interveção da disciplina Estágio 
Supervisionado II com intuito de mostrar esta prática pedagógica com devidos fins educativo e 
acadêmico do curso de Licenciatura da Faculdade Estácio de Sergipe. OBJETIVO: tem como 
objetivo fazer com que os acadêmicos de Educação Física em Licenciatura vivenciem as práticas 
e teorias nas aulas de Educação Física no campo de trabalho escolar. METODOLOGIA: Neste 
caso nos referimos à experiência do estágio da grade curricular acadêmico do curso, baseado no 
referencial teórico advindo do coletivo de autores, uma referência que contribuiu bastante nesse 
processo de ensino aprendizagem no campo de atuação acadêmica. RESULTADOS E 
DISCUSSÕES: Alguns resultados apontaram que durante as aulas foram abordados os conteúdos 
teóricos e práticos pertinentes à disciplina como: esportes, dinâmicas de grupos, atividade 
extraclasse, jogos recreativos atividades lúdicas, em que os alunos de todas as faixas etárias 
pudessem participar e aprender esses conteúdos de forma prazerosa, tendo como ferramenta a 
ludicidade, tornando as aulas mais atrativas e dinâmicas, quebrando a rotina dos alunos na escola 
onde ficam a maior parte do tempo sentados e ansiosos. CONCLUSÃO: Conclui-se que dentro do 
Estágio, essa disciplina é de extrema importância na vida de qualquer acadêmico do curso, de 
maneira produtiva, foi adquirida uma experiência por parte dos docentes colaboradores durante as 
aulas, a troca de experiência foi constante, e fizeram com que as aulas tomassem outro rumo, as 
discussões em sala de aula, as atividades estruturadas contribuíram com os estudos, fazendo com 
que a disciplina acontecesse de maneira dinâmica, criativa e atrativa, despertando o interesse dos 
alunos a pratica e qualidade de vida.  
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INTRODUÇÃO: O presente estudo investigou praticantes de atividade física e suas percepções de 
modo subjetivo, no tocante à importância de o bacharel em Educação Física, orientar e prescrever 
exercícios físicos em áreas abertas na cidade de Aracaju-SE, a considerar o princípio da inserção 
do profissional ao Programa Saúde da Família. OBJETIVO: O estudo tem como objetivo verificar a 
importância de o profissional de Educação Física orientar e acompanhar adeptos de exercícios 
físicos ao ar livre. METODOLOGIA: A metodologia utilizada foi a da pesquisa descritiva por meio 
de um questionário, e o método de entrevista survey, (THOMAS & NELSON, 2007). O questionário 
usado foi do tipo fechado sendo composto por dez questões de perguntas objetivas; em duas delas, 
foi permitida mais de uma resposta. O questionário aplicado e respondido que totalizou uma 
amostra de 40 sujeitos adultos praticantes de atividade física em parques urbanos, praças e 
ciclovias de quatro pontos da capital Aracaju-SE, sendo esses: Norte, Sul, Leste e Oeste. 
RESULTADOS: 67,5% dos entrevistados são de mulheres; as mulheres da amostra estão mais 
fisicamente ativas que os homens. Notou-se que a caminhada é a forma de exercício físico mais 
utilizado por ambos os sexos. Para as mulheres, a incidência foi de 74,1%; para os homens, 76,9%. 
No tocante à frequência, 48,1% do total são mulheres e fazem atividade física cinco vezes por 
semana; dos homens 38,5%. Em relação ao programa saúde da família, 74,1 das mulheres 
conhecem o programa e 25,9% não conhecem; 30,8% dos homens conhecem e 69,2 não 
conhecem o programa. As mulheres frequentam mais a Unidade Básica de Saúde com 77,8%; os 
homens, com 22,2%. Em relação ao público feminino, 63% têm o acompanhamento do profissional 
de Educação Física em suas atividades ao ar livre, e os homens com 15,4% têm acompanhamento 
do professor de Educação Física e 37% das mulheres não têm a orientação e o acompanhamento; 
84,6% do público masculino também não têm. 100% das mulheres ressaltam a importância do 
profissional, e 92,3% do grupo masculino afirmam a importância do profissional; somente 7,7% 
deste grupo destaca que não há importância tal acompanhamento. Do público feminino, 85,2% das 
entrevistadas diz que é muito importante a presença do profissional de Educação Física atuando 
junto ao posto de saúde, 14,8% salienta importante. 92,3% do público masculino mostram como 
muito importante o professor de educação física trabalhando no posto de saúde; 7,7%: importante; 
o item nenhuma importância não teve incidência. No grupo feminino, os resultados ficaram 
dispostos da seguinte forma: manter a forma e saúde, 51,9%; determinação médica, 22,2; estética, 
3,7%; por prazer/gostar, 18,5%; outras não houve incidência. No grupo masculino, ficou ordenado: 
manter a forma/saúde 38,5%; determinação médica 38,5%; prazer/gostar 23,1%, combater o 
estresse, a alternativa outras não teve incidências. CONCLUSÃO: Conclui-se que, por meio da 
percepção subjetiva dos sujeitos entrevistados, a atuação do professor de Educação Física frente 
à prescrição e acompanhamento de exercícios físicos ao lar livre faz-se necessária, de modo a 
auxiliar no controle de patologias, prevenção e promoção de saúde e qualidade de vida.  
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INTRODUÇÃO: A dermatoglifia representa uma marca genética imutável, utilizada para retratar 
características populacionais e étnicas significativas. O método dermatoglífico é estudado como 
proposta de conhecimento das potencialidades funcionais, auxiliando no desenvolvimento de 
capacidades físicas (CF). Substanciais e inconclusivos estudos avaliaram a relação entre as 
variáveis força, potência, resistência e velocidade com os desenhos das impressões digitais, por 
outro lado  indícios dermatoglificos são identificadas como preditores de CF.    OBJETIVO: 
Determinar a relação das capacidades físicas e características dermatoglíficas em corredores de 
trail run. METODOLOGIA: Foram coletadas segundo CUMMINS (1942) impressões digitais dos 
corredores de 21km participantes da prova de trail run pertencente ao circuito k21 séries etapa 
Aracaju 2015. Verificado a predominância de desenhos arcos (A) (identificado pela ausência de 
deltas), presilhas (L) (feixe de linhas que possui sempre um delta), verticílios (W) (sistema nuclear 
de linhas formando círculos concêntricos ou espirais possuindo dois deltas), desenho em S (S) 
(formado por duas presilhas ligadas em forma de S), contagem do total de linhas (SQTL) e total de 
presilhas em todos os dedos (D10).   RESULTADO: A partir dos dados coletados observou-se a 
predominância fenotípica dos desenhos em A-82,5% , L-17%  e W- 0,5%. Média da SQTL de 
32,6±26,08 e D10 2,7±1,8. Não foram identificados desenhos em S.  CONCLUSÃO: Foi verificado 
que os resultados apresentaram predisposição dos sujeitos para ao desenvolvimento de força e 
potência, conforme descreve Abramova (1995).  A identifcação destas características são 
consideradas instrumentos auxiliaries ao trabalho aeróbico necessário nas provas de resistência e 
importantes na realização de percursos montanhosos comuns nas provas de trail run.  
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INTRODUÇÃO: A hidratação pré ou pós-exercício é uma prática corriqueira, já que a desidratação 
pode trazer efeitos agressivos ao organismo, como a queda do rendimento (OLIVEIRA et al., 2012; 
MORENO et al., 2012). Assim, uma perda exacerbada de líquido corporal pode causar 
desidratação, complicações na saúde de praticantes de atividade física, sendo prioritários a 
regulação e monitoramento de ingestão de líquidos antes, durante e após os exercícios (GOMES, 
2014). OBJETIVO: Analisar a influência de diferentes tipos de hidratação na pressão arterial após 
exercício de intensidade moderada. METODOLOGIA: No procedimento participaram do estudo 10 
indivíduos com idade 34 ± 0,6 anos, altura 1,8 ± 0,1cm, massa corporal 84,3 ± 12,8 kg, realizadas 
no laboratório de Biociência da Motricidade Humana– LABIMH, localizado na Universidade 
Tiradentes – UNIT. Foram feitas: Medidas antropométricas (Peso e altura); Coleta da urina; 
Registro da frequência cardíaca FC de repouso; O teste se inicia com o acréscimo de 25W a cada 
2 minutos e segue até que ocorra uma exaustão relatada pelo colaborador que estiver fazendo o 
teste. Após o primeiro teste incremental foi realizada a sessão sem hidratação (GC), onde 2 horas 
antes do experimento foi pedido para cada um dos estudados que ingerissem 500 ml de água. Os 
estudados passaram 60 minutos sem ingerir qualquer líquido. Foram calculados a partir dos valores 
de frequência cardíaca do exercício e da recuperação os deltas de 15 minutos e 30 minutos. 
RESULTADOS: Ao analisarmos os delta PAS nos minutos 15 e 30, observamos uma queda na 
pressão arterial sistólica nos grupos GA, GBE, GAC, com relação ao grupo controle. Sendo assim, 
o estado de hidratação dos voluntários no momento dos testes controles, os valores foram menores 
nos grupos GAC. Porém a PAS diminuiu significante após a ingestão de água de coco (GAC) nós 
dois momentos. Na análise do delta da pressão arterial diastólica 15 e 30 minutos, revelou que não 
tivemos alterações significantes nos grupos GC, mas teve uma alteração significativa GA, GBE e 
GAC no PAD 15 minutos, sendo assim, o valor delta da pressão arterial diastólica melhorou, uma 
vez que teve uma diminuição com a ingestão dos fluidos. Logo após a realização dos exercícios 
físicos, tivemos a redução do delta da pressão arterial sistólica e diastólica nos voluntários. Durante 
as sessões dos testes físicos, a reposição de líquido deixou os voluntários em um estado hidratado, 
mantendo com perdas 2% da redução da massa corporal dos colaboradores. O estudo mostrou 
que todos os grupos apresentarem valores acentuados de desidratação nos momentos pré e pós, 
quando foi feita o teste da coloração da urina. CONCLUSÃO: Conclui que houve uma melhora 
significativa da pressão arterial sistólica e diastólica na ingestão de líquidos. Assim pode-se 
constatar que a necessidade de mais estudos quanto a ingestão de líquidos e influencia da pressão 
arterial nesse período de exercício físico, recomendando-se ingerir 500ml de água. Esses dados 
podem ser uteis no direcionamento de maiores investigações neste sentido. 
 
 
 



 

  
 

 
REFERÊNCIAS: 
GOMES, P. L. Estado de hidratação em ciclistas após três formas distintas de reposição 
hídrica. R. Bras. Ci. e Mov., v. 22, n. 3, p. 89-97, 2014 
MARÃES, V. R. F. S. Frequência cardíaca e sua variabilidade: análises e aplicações. Revista 
Andaluza de Medicina del Deporte, Sevilla, España v. 3, n. 1, marzo, p. 33-42, 2010. 
MONTAIN SJ. Hydration recommendations for sport 2008. Curr Sports Med Rep. 7:187-192, 
2008. 
MORENO, L. I. et al. Efeitos da reposição hidroeletrolítica sobre parâmetros 
cardiorrespiratórios em exercício e recuperação. Motriz, Rio Claro, v.18, n. 1, p. 165-175, 
jan./mar., 2012. 
OLIVEIRA, P. T. et al. A ingestão hídrica acelera a recuperação da frequência cardíaca pós-
exercício. Rev. Educ. Fis/UEM, v. 23, n. 2, p. 271-276, 2012. 
 
 
 



 

  
 

 
O EXERCÍCIO FÍSICO COMO BENEFÍCIO AO ENVELHECIMENTO 
 

SUZAN KELLY ALVES DE ARAUJO*  
NARA MICHELLE MOURA SOARES (CREF: 1.090-G/SE)* 

*Universidade Tiradentes, Aracaju, Sergipe, Brasil.  
Suzankellyalvesaraujo@outlook.com 

Palavras-chave: Exercício. Qualidade de vida. Envelhecimento. 
  
INTRODUÇÃO: O número de idosos tem aumentado consideravelmente. A pratica regular de 
exercícios físicos possui benefícios que manifestam sobre os aspectos do organismo, e que ajudam 
na prevenção e no controle de doenças, sendo importantes para a redução da mortalidade e 
qualidade de vida. OBJETIVOS: observar os aspectos benéficos do exercício físico no 
envelhecimento populacional. METODOLOGIA: Foram utilizados estudos da plataforma Decs e 
Google acadêmico, onde foram selecionadas três palavras-chaves “Exercício”, ”Qualidade de vida”, 
“envelhecimento”, que levaram aproximadamente a 476 artigos relacionados, onde dos mesmos 
foram escolhidos cinco para base do trabalho. RESULTADOS: Segundo Bertoldi (2012) o exercício 
físico regular obtém benefícios fisiológicos, psicológicos e previne doenças cardiovasculares, 
importantes para promover a saúde e qualidade de vida no processo de envelhecimento. Silva 
(2007) assegura que a prática de exercícios regulares sendo aeróbicos ou de força possuem 
benefícios físicos, como também auxilia na prevenção do retardamento da memória do idoso. Petry 
(2012) fez uma avaliação objetiva em idosos que observou o desempenho cognitivo e qualidade de 
vida de pessoas ativas e não ativas fisicamente, onde os fisicamente ativos obtiveram um melhor 
desempenho da memória do que os não ativos. Rocha (2013) declara, que a musculação é 
recomendável no processo de envelhecimento, pois auxilia na capacidade funcional e na força 
muscular, diminuindo as quedas que consequentemente diminuirá as fraturas. Auxiliados por um 
educador físico com o papel de motivar e acompanhar para que o exercício seja algo prazeroso, 
relaxante, e não estressante. Oliveira (2013) da ênfase a participação dos profissionais da saúde 
para levar o idoso a prática de exercícios, pois o incentivo, e amigos são provedores de fatores que 
levaram ao bem-estar, prevenindo doenças que podem levar a incapacidade, e aumentando os 
laços de amizade favorecendo a independência e qualidade de vida no envelhecimento da 
população. CONCLUSÃO: Pode-se declarar as diversas vantagens da prática do exercício físico, 
seja ele de força ou aeróbico, ambos feitos de forma regular e acompanhado por um profissional 
são de extrema importância para a promover a saúde no processo de envelhecimento. 
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INTRODUÇÃO: No Brasil, o Censo do IBGE de 2010 revela que, 45,6 milhões de pessoas (23,9% 
da população total) apresentam algum tipo de incapacidade ou deficiência. Em relação ao último 
Censo Demográfico, realizado em 2000, há um expressivo crescimento no número de pessoas. 
Naquela ocasião, 24.600.256 pessoas, ou 14,5% da população total, assinalaram algum tipo de 
deficiência ou incapacidade. Conforme as Normas Técnicas Brasileiras de Acessibilidade 
(ABNT/NBR 9050/2004), “acessibilidade é a possibilidade e condição de alcance, percepção e 
entendimento para a utilização com segurança e autonomia de edificações, espaço, mobiliário, 
equipamento urbano e elementos”. A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 
informa que, “os estados partes tomarão todas as medidas necessárias para assegurar às crianças 
com deficiência o pleno exercício de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais, em 
igualdade de oportunidades com as demais crianças”.  A inclusão de alunos com deficiência no 
ensino regular é considerado um desafio no processo de aprendizagem e suporte pedagógico para 
que mantenham os alunos na escola. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
(LDB) a educação especial deve ser oferecida nas redes regulares de ensino com serviços de apoio 
especializados para atender às necessidades de cada aluno deficiente. OBJETIVO: Verificar e 
analisar os aspectos estruturais de escolas das redes particular, estadual e municipal. 
METODOLOGIA: A amostra foi composta por 3 escolas da rede de educação básica, sendo: 1 
particular, 1 estadual e 1 municipal, localizadas na capital de Sergipe, Aracaju. Osdados foram 
coletados em apenas um momento, no mês de março do ano de 2016. Foi verificada a estrutura 
física (acessibilidade): rampas, corrimão, banheiros adaptados, bebedouros adaptados, portas para 
cadeirantes, piso adequado para deficiente visual, piso adequado para deficiente físico, sinalização 
em braile, sinalização para surdos, companhia luminosa para surdos, interprete de libras, 
professores usuários de libras, barreiras nas edificações (entorno da escola), barreiras existentes 
no interior da escola. RESULTADOS: De acordo com os resultados, pode-se observar que a escola 
particularobteve o percentual de 58,82% sendo considerado o mais alto dentro das variáveis 
estruturais devidamente verificadas e analisadas. A escola municipal apresentou um resultado 
positivo para a acessibilidade de 52,94% observando uma pequena diferença em relação a 
particular. Jána rede estadual, seu resultado positivo foi de 17,64%, mostrando-se com 
acessibilidade inferior em relação às outras escolas. CONCLUSÃO: Conclui-se que aos aspectos 
estruturais são insuficientes para a inclusão de deficientes visuais, surdos e para a locomoção de 
deficientes físicos. 
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INTRODUÇÃO: Nos dias atuais, a conceito de qualidade de vida tornou-se muito importante para 
a população mundial de forma geral. Esse conceito vem de um movimento dentro das ciências 
humanas e biológicas no sentido de valorizar parâmetros mais amplos que o controle de sintomas, 
a diminuição da mortalidade ou o aumento da expectativa de vida (VASCONCELOS et al., 2012). 
Segundo alguns estudos a atividade física contribui de forma positiva para a saúde, melhorando a 
qualidade de vida do indivíduo, diminuindo o sedentarismo e as doenças hipocinéticas (SAMULSKI 
e NOCE, 2012). OBJETIVO: Analisar a qualidade de vida e o nível de atividade física entre 
pacientes submetidos a HD em uma clínica da Cidade de Aracaju – Se. METODOLOGIA: O estudo 
foi desenvolvido durante o mês de setembro de 2014, a amostra foi composta por 80 pessoas (45 
homens e 35 mulheres), com classificação etária de 26 pessoas entre 20 a 39 anos (11 homens e 
15 mulheres), 34 entre 40 a 59 anos (20 homens e 14 mulheres) e 20 acima de 60 anos (14 homens 
e 6 mulheres), acometidos de IRC, em tratamento na Nefroclínica, na cidade de Aracaju-SE. Para 
tal analise se fez valer o uso do questionário KDQOL (Kidney Diseaseand Quality-of-Life Short 
Form), cuja ferramenta é um instrumento específico que avalia a doença renal crônica terminal, 
aplicável a pacientes que realizam algum programa dialítico. Também se utilizou do Short Form 
Health Survey (SF-36), cujo questionário é o mais completo disponível atualmente para avaliar 
qualidade de vida dos IRC e por fim se fez valer o uso do International Physical Activity 
Questionnaire (IPAQ), versão curta, semana usual, validada no Brasil. RESULTADOS: No 
corresponde aos problemas físicos e sintomas ocasionados pela IRC e podemos notar que uma 
proporção considerável da amostra (71,52 ± 17,51) relatou algum sintoma relacionado a IRC e que 
nos homens tais sintomas foi relatado com maior frequência que nas mulheres (66,65 ± 22,09). 
Sobre o efeito da doença renal apresentou uma média com um valor não muito elevado tanto para 
homens (61,91 ± 21,09) quanto para mulheres (68,30 ± 20,76), o que nos leva a crer que pelo fato 
da grande maioria da amostra já conviver com o IRC há muitos anos tais efeitos não afetem tanto 
o cotidiano dessas pessoas.  Quanto a qualidade de interação social, os homens (82,07 ± 22,06) e 
mulheres (74,29 ± 26,23) reportaram que a IRC afeta a qualidade de interação social, em parte pela 
própria limitação sintomática que a doença causa, em parte pelo tratamento de hemodiálise que 
demanda tempo do paciente e em parte pela própria reclusão do mesmo devido ao seu estado 
físico e psicológico. CONCLUSÃO: Por fim os indivíduos aqui estudados apresentam baixo nível 
de qualidade de vida, bem como também se encontram com níveis de atividade física insatisfatória. 
É importante ressaltar que dentro dos aspectos que compões a qualidade de vida, o mais afetado 
pela IRC foi o aspecto físico que está diretamente ligado a vitalidade. 
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INTRODUÇÃO: Durante o processo de envelhecimento ocorrem diversas alterações na função 
muscular. Estas modificações refletem de forma negativa na vida diária do idoso, tornando difícil a 
realização de algumas atividades do seu cotidiano. Dentre os efeitos deletérios do envelhecimento, 
a diminuição de força-resistência muscular nos membros inferiores interfere em ações funcionais 
realizadas pelo idoso (i.e.: descer escadas, agachar ou sentar). Como forma de atenuar a 
diminuição de força-resistência dos membros inferiores, o treinamento funcional tem sido utilizado. 
Um dos princípios do treinamento funcional vislumbra a readequação do indivíduo as suas 
atividades da vida diária, portanto subentende-se que esse seria adequado para proporcionar níveis 
de força/resistência de membros inferiores em idosos. Entretanto, não está claro qual a magnitude 
de força-resistência proporcionado pelo treinamento funcional em idosos. OBJETIVO: Analisar o 
efeito do treinamento funcional na melhora da força/resistência muscular de membros inferiores em 
idosas sedentárias após 12 semanas de treinamento. MÉTODOS: Participaram desse estudo 29 
idosas, com idade entre 60-70 anos. A amostra foi randomizada aleatoriamente e organizada em 
dois grupos: Funcional (TF= 65,6 ± 5,4 anos) e Grupo Controle (GC= 62,5 ± 3,0 anos). A intervenção 
durou 12 semanas, com uma frequência de semanas de 3 vezes. Ambos os grupos iniciaram a 
sessão com cinco minutos de mobilidade articular (tornozelo, quadril, torácica, glenoumeral e 
cervical). O grupo TF realizou dois circuitos de treinamento, que contemplou exercícios 
multiarticulares, que incluiu padrões de movimentos funcionais realizados em suas atividades da 
vida diária. Além disso, foi preconizado o treinamento de capacidades físicas como coordenação, 
potência, agilidade, força e resistência muscular. Foram realizadas três séries no circuito-1 e duas 
no circuito-2. As estações utilizaram uma densidade 1:1, que eram compostas por 30seg de esforço 
e 30seg de pausa (70 a 90% de FCmax) Ao final da sessão de treinamento, foi realizado 10 minutos 
de exercícios intervalados de alta intensidade. Para essa parte da sessão, foi utilizado jogos lúdicos 
coletivos com estímulo cognitivo e esforço intermitente. O CG realizou 50 minutos de 
alongamentos e práticas de relaxamento. Para avaliar a resistência dos membros inferiores foi 
utilizado o teste Sentar e Levantar da teste Sênior Fitness. Para análise estatística foi realizada 
uma ANOVA 2x2, com post-hoc de Bonferroni. A significância foi estabelecida em 5%. 
RESULTADOS: O grupo do TF apresentou melhora significativa na resistência de membros 
inferiores (TF= p=0,001) em comparação com o GC. CONCLUSÃO: Conclui-se que o treinamento 
funcional promove ganhos na força-resistência de membros inferiores em idosos sedentários. 
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INTRODUÇÃO: Alguns estudos mencionam que sessões de jogos e brincadeiras para crianças 
causam respostas fisiológicas positivas protegendo o sistema cardiovascular, em situações de 
estresse causado pela carga interna ao organismo, as respostas fisiológicas podem ser diferentes 
variando de indivíduo para indivíduo (RAUBER, 2010; AVELAR, 2013).  Com a realização de 
exercícios físicos, em estado de desidratação, as crianças tende a sofrer prejuízos fisiológicos 
porque sua temperatura corporal aumenta com mais rapidez, indicando uma termorregulação 
menos eficiente e uma maior produção de calor metabólico com uma menor taxa de sudorese 
(ALVES et al., 2009; COSTA et al., 2012). OBJETIVOS: Avaliar a perda hídrica de crianças 
submetidas a jogos e brincadeiras, durante a aula de Educação Física. METODOLOGIA: Estudo 
descritivo de caráter transversal realizado na Universidade Tiradentes (UNIT), com 35 escolares do 
sexo masculino e feminino de uma escola da rede estadual de ensino, da cidade de Aracaju- SE, 
com idade de 10 ± 13 anos. Foram avaliada a variável antropométrica massa corporal e estatura, 
com também outras variáveis com frequência cardíaca, percepção de esforço, sensação de calor 
e sensação de sede, todas as essas foram avaliadas pré e pós-exercicio. RESULTADOS: 
Constatou se que ocorreu a perda de massa corporal nas crianças, porém um percentual dentro da 
normalidade comprovada em pesquisas cientificas. Uma vez que uma perda de fluidos maior que 
2% de massa corporal através da desidratação pode causar declínio no desempenho, comprometer 
funções fisiológicas, entre elas a função cardiovascular (MORENO et al., 2013; HAUSEN, 
CORDEIRO e GUTTIERRES, 2013; GOMES et al., 2014).CONCLUSÃO: O índice da porcentagem 
total de perda da massa corporal, não ultrapassou de 2% no total no que possibilita dizer que não 
ocorreu risco de desidratação nas crianças avaliadas. 
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INTRODUÇÃO: O envelhecimento é um processo natural, irreversível e inerente ao ser vivo, o qual 
acarreta diversas mudanças a nível estrutural e funcional. Na estrutura musculoesquelética ocorre 
a instalação do processo de sarcopenia com a perda da qualidade muscular, especialmente nos 
membros inferiores, grupamento preponderante para a independência funcional. Uma 
característica de decréscimo funcional é a redução de amplitude de movimento (ADM), que causa 
déficits em padrões de movimento realizados nas atividades diárias, como por exemplo, a marcha, 
que é afetada causando um maior grau de dependência e vulnerabilidade dessa população. 
Estudos vêm observando que o padrão de marcha está diretamente ligado com a amplitude de 
movimento do complexo articular do  tornozelo.  OBJETIVO: Identificar a correlação entre os testes 
levantar e caminhar (L.C), caminhada de seis minutos (C6) e Ankle Test (A.T) em idosas. 
METODOLOGIA: Participaram deste estudo 44 idosas saudáveis inscritas em um programa de 
treinamento neuromuscular e cardiometabolico. Para avaliar os determinantes da marcha foram 
realizados os testes de levantar e caminhada de seis minutos do protocolo Senior Fitness Test e 
para adm de tornozelo o Ankle Test. Os dados foram apresentados através de Média (M) e Desvio 
Padrão (DP). Para analisar a associação entre as variáveis  foi utilizado à correlação de Pearson, 
considerando p≤0,05 para significância estatística. RESULTADOS: Os valores observados em 
média e desvio padrão no teste de (L.C.), (C.6)  e (A.T), foram respectivamente: 4,9±0,4s; 
569,03±44,4m; 10.2±2,6cm. No teste de (C.6) apresentaram correlação moderada direta e 
significativa com o (A.T) para ambos os lados, direito (r = 0,39 e p = 0,048), esquerdo (r = 0,48 e p 
= 0,014). Com relação ao teste (L.C) uma associação inversa fraca, porém significativa foi 
encontrada para o lado direito (r = -0,15 e p = 0,047), já para o lado esquerdo, inversa moderada e 
não significativa (r = -0,37 e p = 0,068). CONCLUSÃO: De acordo com os resultados encontrados 
neste estudo, se observa que a ADM do tornozelo está associada de forma moderada com as 
habilidades de marcha avaliadas neste estudo. Dessa forma o estudo corrobora com a literatura 
atual, que relaciona o bom desempenho na marcha com a ADM de tornozelo, ainda que de forma 
moderada.   
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INTRODUÇÃO: O mundo do indivíduo cego não precisa ser restrito e sem possibilidades; mesmo 
tendo limitação sensorial, são pessoas com capacidades e limitações como as outras e podem 
usufruir da dança – uma ação corporal que ocorre em tempo real possível a qualquer ser humano. 
Não podemos esquecer que o deficiente visual é um ser humano constituído de corpo, história, 
emoção, razão, sentimento, pensamento e sonhos; como tal tem o direito de usufruir dos 
conhecimentos humanos. A dança é uma dessas formas de conhecimento. Nela, é fundamental a 
utilização do corpo como instrumento de comunicação e expressão no desenvolvimento do 
indivíduo com deficiência visual. Atividades que busquem satisfazer as necessidades pessoais e 
sociais no dia a dia, de forma independente e auto-suficiente, são por exemplo: expressão corporal, 
música, dança, teatro e atividades esportivas adaptadas. O presente trabalho de pesquisa 
bibliográfica buscou analisar estudos que utilizam a dança como mecanismo auxiliar de 
recuperação e reabilitação de pacientes com deficiência visual. OBJETIVOS: Teve como objetivo 
avaliar os efeitos da dança como forma de terapia, dialogar com teorias acerca do corpo, relacioná-
las com a dança e seu papel terapêutico. Verificar a influência da dança no desempenho 
ocupacional de pessoas com deficiência visual. METODOLOGIA: O grupo composto por 4 (quatro) 
alunas, como proposto pela professora, tomou as seguintes medidas para atingir os objetivos acima 
listado. Primeiramente reuniram-se em sala de aula e decidiram o tema da pesquisa, com o tema 
decidido, pesquisaram as palavras-chaves no DeCS (DESCRITORES EM CIÊNCIA DA SAÚDE), 
após a escolha das palavras-chaves foram realizadas buscas no Google Acadêmico, onde foram 
selecionados 5 (cinco) artigos para análise e extração de conteúdo de pesquisa.  RESULTADOS: 
Em todos os artigos pesquisados foi observado que o ensino da dança na educação física deve 
ensejar ao aluno com deficiência visual um mundo onde nele as relações corporais estejam bem 
organizadas, fazendo com que se potencializem seus conhecimentos e descobertas motoras. 
Através de atividades específicas e sua total interação com o meio, pessoas com deficiência visual 
poderão ter mais oportunidades de conquistar seu espaço como cidadãos, independente de sua 
deficiência. A afirmação da individualidade e o desenvolvimento de uma identidade positiva 
dependem fortemente disto, contribuindo significativamente para uma vida plena desses indivíduos. 
CONCLUSÃO: Conclui-se que a dança para o deficiente visual, possibilita a superação de limites 
impostos pela cegueira, ampliando as possibilidades motoras com a execução de movimentos 
conscientes. Ela promove a melhoria do equilíbrio e da locomoção; da socialização, da realização 
pessoal e propicia uma vida ativa; além disso, a dança aumenta a compreensão da noção 
espaço/temporal e a noção de consciência corporal pela concretização da imagem de si mesmo, 
podendo ser um espaço de descobertas e consolidação de novos padrões motores que possibilitam 
novas aprendizagens e a aquisição da autonomia. A terapia pela dança teve impacto positivo em 
todos os estudos, independente da abordagem utilizada. Proporcionou benefícios à mobilidade 
funcional, estruturas rítmicas, qualidade de vida, controle motor, além do bem-estar. Dessa forma, 
sabendo das dificuldades motoras, cognitivas e sociais que a deficiência visual pode acarretar para 



 

  
 

 
os sujeitos, a dança apresenta-se enquanto um recurso terapêutico de excelente potencial para 
este público. 
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INTRODUÇÃO: Sendo importante elemento da cultura corporal de movimento, as lutas possuem 
como virtude uma grande contribuição na formação geral das crianças, além de possibilitar novas 
estratégias educacionais nas escolas. No presente artigo objetivou-se a elaboração de 
planejamento da aplicação do Judô como expressão pedagógica, sob o uso de seus ensinamentos, 
em crianças da primeira série do ensino fundamental de escola da rede municipal de Curitiba.  
OBJETIVOS: Ampliar o repertório das crianças com uma nova cultura, reconhecer o Judô como 
uma prática corporal somado a apropriação de novos movimentos e conceitos, contextualizando a 
origem do judô até sua transformação em modalidade olímpica, além de enfatizar a diferenciação 
de lutas e brigas, também quebrando esteriótipos do lutador marginalizado através da exibição às 
crianças de imagens de atletas em situações cotidianas.   METODOLOGIA: Foi realizada pesquisa 
de revisão bibliográfica nas principais ferramentas, tais como as plataformas Scielo, Archives of 
Budo e Google Acadêmico, para melhor abrangência dos referenciais teóricos, além de pesquisas 
de planejamentos de aula e métodos de trabalho em anais de simpósios e congressos, 
anteriormente a aplicação deste desenvolvido. RESULTADOS: Considerando a apropriação 
demonstrada pelas crianças e registradas em imagens e vídeos, considerou-se positiva a 
experiência e as estratégias lúdicas construídas. Abrangeu-se termos de conteúdos atitudinais, 
além do saber fazer, destacando-se o respeito ao próximo e o fairplay, com as crianças, de forma 
autônoma, brincando na posição de árbitros e também lutando, se divertindo com o conteúdo e 
adquirindo novas experiências culturais, como o aprendizado da contagem até dez em japonês sob 
uso de música específica a este fim. CONCLUSÃO: As lutas possuem plenas condições e deveres 
de serem trabalhadas em qualquer período da educação física escolar, sendo de direito das 
crianças tais conhecimentos e vivência acerca das modalidades, por meio dos parâmetros 
curriculares. Os resultados aqui apresentados indicam que o Judô é capaz de incorporar as três 
dimensões aos alunos, enfatizando os sentimentos de respeito e empatia frente ao próximo, e como 
elemento primordial a educação de uma criança. 
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INTRODUÇÃO: A hipertensão, é uma patologia que acometa a pressão arterial do indivíduo, que 
pode ser adquirida por vários fatores, desde o excesso de estrese emocional, excesso de peso, 
ingestão aumentada de álcool e comidas com sal, inclusive por fatores genéticos, ou 
consequentemente com a idade. No entanto, como observado, a hipertensão não é uma condição 
exclusiva dos idosos, porém, é neste público que existe um maior índice de diagnóstico da referida 
patologia. Atualmente, médicos em suas diversas especialidades, sugerem ao público da terceira 
idade a prática de atividades aeróbicas como auxiliador direto ao controle e combate a hipertensão.  
A prática regular de atividade física apresenta efetividade na qualidade de vida da população, 
principalmente da terceira idade. Porém, a escolha do exercício físico precisa ser de acordo com 
as reais condições do aluno. Seja o aluno idoso ou não. Referindo-se aos idosos, vale esclarecer 
que em muitos casos, além da hipertensão esse público de forma geral possui outras patologias 
conjugadas, como osteoporose, artrite, artrose, entre outros, que limitam diretamente sua 
mobilidade. Deste modo, a intervenção farmacológica acabava sendo a única e principal fonte de 
combate a hipertensão. O que se percebe é o aumento de idosos e pessoas hipertensas na 
modalidade hidroginástica, que em muitos dos casos foram orientados por médicos, em distintas 
especialidades a buscar a prática como possibilidade associativa ao uso dos medicamentos. 
Principalmente aos alunos acometidos com lesões ortopédicas. OBJETIVO: Analisar a partir da 
coleta de dados de idosas hipertensas e praticantes de hidroginástica a modalidade hidroginástica 
e sua contribuição não-farmacológica no tratamento da hipertensão. METODOLOGIA: Análise 
bibliográfica. Análise da pressão arterial em repouso antes da aula de hidroginástica e após a aula, 
de 12 senhoras idosas hipertensas, praticantes de hidroginástica, através do teste T-Student. 
RESULTADOS: Através do exercício alterações termodinâmicas na tentativa de restabelecer a 
homeostase e assim estimulando outros mecanismos corporais, inclusive em ambientes aquáticos 
possibilitam a redução pressórica. Podendo ocorrer redução nos valores a partir dos 15 minutos 
após o exercício. CONCLUSÕES: Com a análise dos dados coletados, pode-se afirmar a 
interferência positiva da hidroginástica como fator não-farmacológico na redução significativa dos 
valores pressóricos de senhoras idosas já diagnosticadas com hipertensão. Sendo os exercícios 
físicos aeróbicos eficazes no tratamento da redução da pressão arterial em hipertensos através do 
débito cardíaco, assim como a hidroginástica, também considerada por utilizar sistema energético 
aeróbico. Podendo relacionar hidroginástica como preferência dos médicos, devido aos baixos 
riscos de lesões articulares, apesar de ser eficaz no ganho e recuperação da mobilidade através 
do aumento da flexibilidade, tornando-se também um subsídio de estímulo a autoestima dos alunos, 
principalmente na terceira idade. 
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INTRODUÇÃO: A capacidade cardiorrespiratória é afetada diretamente com o acometimento de 
fatores de risco para doenças cardiovasculares. Além disso, ela pode funcionar também como 
indicador preditivo para essas doenças. O sedentarismo é um dos principais motivos para a 
diminuição dessa capacidade física, que pode ser melhorada a partir de diversos protocolos de 
exercício. Sob essa perspectiva, o treinamento tradicional e treinamento funcional têm sido 
sugeridos como formas de minimizar déficits cardiorrespiratórios e diminuir assim os riscos para 
esses tipos de doenças. OBJETIVO: Comparar os efeitos de 12 semanas de treinamento 
tradicional e funcional na capacidade cardiorrespiratória de idosas. METODOLOGIA: Quarenta e 
quatro idosas, após passarem por uma avaliação médica, participaram deste estudo. Inicialmente, 
foi realizada uma randomização em bloco para a divisão dos três grupos: treinamento funcional 
(TF: n=18, 65,6 ± 5,4 anos e 29,0 ± 4,9kg/cm2), treinamento tradicional (TT: n=15, 65,6 ± 5,1 anos 
e 28,5 ± 5,5kg/cm2) e grupo controle (GC: n=11, 62,5 ± 3,0 anos e 30,4 ± 5,9kg/cm2). Cada sessão 
de treinamento era fragmentada em 4 blocos com duração total de 60 minutos. Nos 5 minutos 
iniciais eram realizadas tarefas de mobilidade articular e ativação muscular. Os 15 minutos 
seguintes para TF era composto de atividades com caráter coordenativo, de agilidade, velocidade 
e potência muscular, diferente de TT, que realizavam uma caminhada com mudança de direção. 
Para ambos os grupos experimentais os 25 minutos subsequentes foram destinados à força 
muscular, no qual eram realizados exercícios nos padrões de puxar, agachar e empurrar. A sessão 
era finalizada com atividades de caráter cardiometabólico, realizadas a alta intensidade e de forma 
intermitente. O GC realizou apenas tarefas cognitivas, alongamentos e relaxamento. A capacidade 
cardiorrespiratória foi mensurada através do teste de seis minutos. Os dados foram expressos em 
média e desvio padrão. A comparação de médias foi realizada a partir da ANOVA 3 (grupo) x 2 
(tempo) com post hoc test de Sidak para verificar a diferença entre os grupos. Foi calculado o Effect 
Size (ES) e foi considerado p≤0,05 para significância estatística. RESULTADOS: Após o período 
de treinamento, em comparação ao pré-teste, TF apresentou uma melhora estatisticamente 
significativa (Pré = 528,8±40,5m, Pós = 594,3±41,4m, ∆% = 7,4%, ES = 1,49, P≤0,05). Já o grupo 
TT não obteve diferença estatisticamente significativa na mesma comparação (Pré = 533,9±48,7m, 
Pós = 563,4±51,1m, ∆%=2,1% e ES = 0,605, P>0,05). Quando comparado a TF, TT não apresentou 
diferença estatisticamente significante (P=0,101). Em confronto com grupo controle, apenas TF 
teve diferença estatisticamente significativa (Pós TF: 594,3±41,4m vs Pós GC: 549,4±40,7m  d = 
1,103 p = 0,048;  Pós TT: 563,4±51,1m vs Pós GC: 549,4±40,7m d = 0,343 p = 0,945). 
CONCLUSÃO: Tendo em vista a amostra e as condições analisadas, TF apresenta uma maior 
magnitude no incremento da capacidade cardiorrespiratória que TT após um período de 
treinamento de 12 semanas. 
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INTRODUÇÃO: A síndrome da imune deficiência adquirida (AIDS) surgiu como nova entidade 
noológica, assumindo proporções alarmantes em curto espaço de tempo (MEIRA, 1991). Todos os 
distúrbios imunológicos que ocorrem com a infecção pelo HIV resultarão em reações físicas. 
(MEIRA, 1987). Segundo GUEDES & GUEDES (1995), nos últimos anos o estudo da complexa 
relação entre níveis de prática de atividade física e o estado de saúde das pessoas, vem 
aumentando consideravelmente em virtude do reconhecimento das vantagens da pratica da 
atividade física regular na melhoria da qualidade de vida. A saúde é um desempenho psicofísico 
individual na realidade da vida, e o exercício objetiva justamente uma melhoria da capacidade de 
desempenho psicofísico, ou seja, da saúde. (Francke apud WEINECK, 1991). OBJETIVO: O 
corrente trabalho teve como objetivo avaliar o nível de atividade física em indivíduos portadores de 
HIV/AIDS para avaliar a importância do exercício físico ao decorrer de suas vidas.  
METODOLOGIA: A pesquisa foi realizada em maio de 2016, foi composta por 10 indivíduos, 4 do 
sexo feminino e 6 do sexo masculino, de 20 à 50 anos de idade, da cidade do Recife. O questionário 
utilizado para determinar o nível de atividade física foi a versão oito do Questionário Internacional 
de Atividade Física (IPAQ), recentemente já validado em uma amostra da população brasileira 
(MATSUDO et al, 2001). A versão usada foi a forma curta, em abordagem de entrevista, tendo 
como referência a última semana, contendo perguntas em relação à frequência e duração da 
realização de atividades físicas moderadas, vigorosas e da caminhada.  RESULTADOS: Observou-
se que, a maioria dos entrevistados (60%)  são ativos e praticam algum tipo de atividade física 
regularmente, os indivíduos que são regularmente ativo somaram um total de 10%, e os que não 
praticam algum tipo de atividade física considerados sedentários, obtiveram um total de 30%.  
CONCLUSÃO: Através do Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ) podemos concluir 
que, a atividade física sistemática é de extrema importância para indivíduos portadores de 
HIV/AIDS, e a maioria deles praticavam atividade física regularmente para melhoria da saúde, bem-
estar físico, hipertrofia, já que o vírus causa grande perca muscular, entre outros. 
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INTRODUÇÃO: Um dos grandes problemas procedentes do envelhecimento sedentário é o 
aumento do risco de quedas. Isso é prejudicial tanto do ponto de vista da qualidade de vida do 
idoso, quanto do ponto de vista econômico. Tal problema é proveniente, em grande medida, pela 
baixa amplitude de movimento do complexo articular do tornozelo e redução da força muscular, 
que são características comuns ao idoso sedentário. Recentemente, tem-se sugerido o treinamento 
funcional e o treinamento tradicional como formas de minimizar os riscos de queda em pessoas 
mais velhas. Entretanto a literatura científica carece de estudos comparativos que avalie qual 
destes métodos é o mais eficaz para melhorar a marcha de indivíduos idosos. OBJETIVO: Analisar 
comparativamente os efeitos de diferentes treinamentos nos determinantes da habilidade de 
marcha de idosas pré-frágeis. METODOLOGIA: Quarenta e quatro idosas, através de uma 
randomização em bloco, foram divididas em três grupos: treinamento funcional (TF: n=18, 65,6 ± 
5,4 anos e 29,0 ± 4,9kg/cm2, treinamento tradicional (TT: n=15, 65,6 ± 5,1 anos e 28,5 ± 5,5kg/cm2) 
e Grupo Controle GC: n=11, 62,5 ± 3,0 anos e 30,4 ± 5,9kg/cm2). Os dois protocolos de 
treinamentos foram baseados em padrões de empurrar, agachar, transportar e puxar. Cada sessão 
era dividida em 4 blocos, com duração de 60 minutos. No primeiro bloco, eram realizados exercícios 
de mobilidade articular e ativação muscular (5 minutos). Para TF, o segundo bloco era composto 
de atividades com caráter coordenativo, de agilidade, velocidade e potência muscular (15 minutos). 
Já TT realizavam uma caminhada com mudança de direção durante o mesmo tempo. O terceiro 
bloco englobava exercícios de força muscular para ambos os grupos (25 minutos). Durante os 10 
minutos finais, os grupos experimentais realizavam atividades com caráter cardiometabólico. GC 
realizou apenas tarefas cognitivas e alongamento. Foram utilizados três testes da bateria Senior 
Fitness Test (Levantar e caminhar (LC), sentar e levantar (SL) e caminhada de 6 minutos (CA)) e o 
Ankle test para avaliar a habilidade de marcha. Os dados foram apresentados em média e desvio 
padrão, analisados a partir de uma ANOVA 2x3 com post hoc test de Sidak para verificar as 
diferenças entre os grupos. RESULTADOS: Após 12 semanas de treinamento tanto o TF quanto o 
TT apresentaram diferenças estatisticamente significantes em todos os testes em relação ao grupo 
controle. Quando comparado com o pré-teste, TF apresentou melhoras significativas em todos os 
testes, diferente de TT que não obteve resultado significativo no teste de SL (p=0,131). A 
comparação feita entre TF e TT apresentou diferença significativa somente no teste de LC (Pós TF: 
4,3±0,3seg  vs TT: 4,9±0,5seg, p=0,001). Os testes de CA, SL e Ankle test não apresentaram 
diferenças significativas nessa comparação com p=0,101, p=0,123 e p=0,784 respectivamente. 
CONCLUSÃO: Diante dos resultados supracitados e das condições e amostra estudadas, TF 
parece ser mais influente e, consequentemente, mais eficaz na melhora de determinantes 
associados à habilidade de marcha de idosas com perfil de fragilidade. 
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INTRODUÇÃO: Percebe-se maior procura de idosos por atividades e exercícios físicos. 
Principalmente sua permanência mais efetiva em praças, academias, clubes ou ambientes que 
permitam a prática da atividade e convívio social. Sendo as atividades aeróbicas as mais 
praticadas, seja por questões estéticas, de saúde ou em busca de melhor qualidade de vida e bem-
estar. Vale ressaltar a efetividade do exercício físico como fator auxiliador para melhor longevidade 
e qualidade no envelhecimento.  Além da caminhada matinal, muitos médicos recomendam a 
modalidade hidroginástica como exercício físico aeróbico.  Sendo a modalidade reconhecida na 
área como fator integrador de idoso a grupos, como também uma possibilidade de exercícios 
moderado/intenso que possibilitaram ótimos resultados aos sistemas cardiovascular e respiratório, 
sem riscos de lesões ou prejuízos as articulações, ossos e músculos.  OBJETIVO: Analisar a 
modalidade hidroginástica em grupo no comportamento social de idosos e as possíveis 
interferências no condicionamento físico dos praticantes. METODOLOGIA: Análise bibliográfica, 
acompanhamento de alunos idosos e os relatos de familiares. RESULTADOS: A hidroginástica é 
caracterizada por uma modalidade aquática, normalmente realizada em grupo, acompanhada por 
músicas e acessórios (espaguete, bastões, halteres, bolas, etc) tornando-a dinâmica. Deixando o 
praticante idosos sempre em movimento, assim como, em contato com os demais alunos. 
Possibilitando através da regularidade de aulas, diálogos entre a turma, assim como ganhos 
significativos na flexibilidade, equilíbrio e força.  Consequentemente aumentando o convívio entre 
os alunos e o professor, a autoconfiança, expectativas na realização dos exercícios e autoestima 
do aluno e turma. A hidroginástica, apesar de ser recomendada principalmente para idosos, não é 
uma modalidade exclusiva deste grupo. Tornando possível o contato dos idosos com outros grupos 
de pessoas, como gestantes e pessoas com menor idade. Que optam pela modalidade como lazer, 
recomendação médica ou psicológica.  CONCLUSÕES: Concluímos que, a hidroginástica é uma 
modalidade aquática, que pode servir como fator benéfico ao tratamento psicológico terapêutico 
como também uma opção viável para tratamento ortopédico, principalmente em praticantes idosos. 
Tornando-se assim a junção do “útil ao agradável”. Evidenciando que pode ser praticada por todos, 
desde uma recomendação médica, psicológica ou apenas como uma possibilidade de lazer. 
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INTRODUÇÃO: A atividade física vem se constituindo como uns dos fatores principais na 
prevenção e cuidados da obesidade em crianças e adolescentes na família e na escola. 
OBJETIVOS: Os objetivos destes estudos é diagnosticar, verificar e descrever hábitos de 
atividades físicas presentes no cotidiano de grupos específicos de escolares e analisar 
comportamentos alimentares e cuidados com a saúde no ambiente familiar. METODOLOGIA: 
Atualmente, a atividade física vem se constituindo como um dos fatores na prevenção e cuidados 
da obesidade com crianças e adolescentes no meio familiar ou escolar. Contudo, há estudos que 
comprovem que a maioria dos fatores de obesidade infantil pode ser fator genético, falta de 
alimentação adequada e falta de pratica de atividade física. Portanto, possuem crianças e 
adolescente que apresentam seu IMC inadequado com relação as suas respectivas idades. Porém, 
os testes de aptidão física (capacidade de realizar as atividades cotidianas com tranqüilidade e 
menor esforço) comprovam que devido ao sob peso delas dificulte um melhor desempenho em 
alguma atividade física realizada. RESULTADOS: Diante dos conteúdos abordados podemos 
ressaltar que as pesquisas feitas com escolares crianças e adolescentes mostraram que em função 
de não praticarem atividades físicas os mesmos encontram-se com o nível de tecido adiposo alto. 
Foram encontrados valores de interações entre os variáveis alimentos não saudáveis e tempo 
assistindo a televisão, alimentos não saudáveis e disponibilidade per capita de óleo, assim 
influenciando na adiposidade infantil. Outros dados mostram estudos realizados no Brasil e no 
exterior, no caso do estudo realizado em Fortaleza-Ce com 79 alunos de uma escola pública mostra 
que com IMC, 60 estavam ativos sendo dividido em 85% com peso normal e 15% sobrepeso/obeso, 
e 19 estavam sedentários com 78,9% peso normal e 21,1% sobrepeso/obeso, observando que 
tiveram uma prevalência maior de sobrepeso e obesidade. CONCLUSÃO: Conclui-se que a prática 
de atividade física em indivíduo com excesso de peso são geralmente menor do que a de não-
obesos. As crianças e adolescentes tendem a ficar obesos quando do sedentarismo e a própria 
obesidade poderá fazê-los ainda mais sedentários. Diante disso, a escola enquanto espaço de 
promoção da saúde exerce um papel fundamental na mudança do hábito sedentário, uma vez que 
pode incentivar e fortalecer a capacidade das crianças e dos adolescentes, bem como das famílias 
para lidar com a multiplicidade do condicionante da prática de atividade física. 
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INTRODUÇÃO: O Sistema Único de Saúde (SUS) e suas bases doutrinárias foram geradas na 8ª 
Conferência Nacional de Saúde, que aconteceu em 1986, durante o processo de redemocratização 
do país e nas vésperas da realização da Constituinte de 1988. Portanto, as resoluções de 1986 
embasaram na Constituição, as formulações do SUS, que foi regulamentado pela Lei nº 8.080, de 
19 de setembro de 1990. O Sistema Único de Saúde e diversos programas de atenção básica à 
saúde da população, tais como Estratégia Saúde da Família, Núcleo de Apoio a Saúde da Família, 
todos compostos de equipes multifuncionais e interdisciplinares, buscando cumprir os objetivos 
traçados pelo SUS no que se refere ao serviço de orientação, controle, prevenção e principalmente 
ações que incentivem aos usuários à prática da atividade física e corporal. OBJETIVO: entender 
se o profissional de educação física em todo seu processo de formação esta apto para integrar no 
programa saudade da família. DESEVOLVIMENTO: O Profissional de educação física, incluído 
nesse grupo multiprofissional tem como atividade orientar as atividades físicas e corporais 
buscando minimizar os índices de DCNT, com caminhadas, atividades lúdicas, exercícios de 
alongamento e fortalecimento muscular e cartilhas de aconselhamento sobre a importância da 
prática das atividades físicas. E de fundamental importância a participação do profissional de 
educação física nas ações de atenção básica à saúde, por ser o único profissional capaz para 
executar atividades físicas, além de manter um relacionamento direto com os agentes comunitários 
e enfermeiros dos programas. CONCLUSÃO: Apesar de ser considerado importante nas ações 
dentro dos programas de atendimento à saúde da família o número de profissional de educação 
física ainda é pequeno, normalmente se dá através de contratos temporários, o que ocasiona a 
descontinuidade das ações. Contudo, observamos a falta de informação do profissional de 
educação física, principalmente para interagir com o grupo multiprofissional. Constatou-se que o 
curso de Licenciatura não contempla conhecimentos para esse tipo de atuação, e que o curso de 
Bacharelado apesar de apresentar um maior número de disciplinas voltadas para a saúde, ainda é 
insuficiente para uma melhor formação. Conclui-se  então necessário uma melhor adequação na 
formação do profissional de educação física, para que obtenha condições ideais para atuar 
satisfatoriamente na atenção básica à saúde. 
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INTRODUÇÃO: Um dos grandes influenciadores dos níveis pressóricos é o excesso de peso. O 
significante aumento em ambos os sexos desse excesso de peso registrado pela Pesquisa de 
Orçamento Familiar, afirma que em menos de 10 anos mais de 2/3 da população adulta estará 
acima do peso ideal. Nota-se uma preocupação crescente em descobrir instrumentos que 
controlem a hipertensão arterial. Para todos os hipertensos, os potenciais benefícios de uma dieta 
saudável, controle de peso e prática regular de exercícios não podem ser subestimadas. Esse 
tratamento baseado na mudança de estilo de vida tem o potencial de melhorar o controle da 
pressão arterial e até mesmo reduzir o tratamento medicamentoso. Dentre a terapia não 
medicamentosa de redução da pressão arterial, destaca-se a redução do índice de massa corpórea 
com melhora no índice de gordura, diminuição, por conseguinte, da circunferência abdominal e 
aumento de massa magra; controle da dieta e prática de exercício físico. A aplicação do treinamento 
circuitado mais a adição de cargas com uma máxima relação trabalho/descanso tem mostrado na 
literatura ser uma estratégia interessante a fim de se obter ganhos cardiovasculares, aumento da 
capacidade funcional em idosos e consequentemente melhoria na qualidade de vida. OBJETIVO: 
Investigar o efeito de 12 semanas do treinamento circuitado nos parâmetros preditivos de função 
cardiovascular e de qualidade de vida em idosas. METODOLOGIA: O presente estudo é 
caracterizado como um ensaio clínico randomizado. A amostra foi composta por 44 idosas que 
foram distribuídas em três grupos diferentes: Treinamento funcional (TF: n=18), Treinamento 
tradicional (TT: n=15) e Grupo Controle (GC: n=11). Registraram-se as associações entre os dados 
antropométricos e as repercussões cardiovasculares e de qualidade de vida das idosas - Índice de 
Massa Corpórea (IMC), Relação Cintura-Quadril (RCQ), Qualidade do Movimento (FMS), Teste de 
Caminhada de 6 minutos (TC6) e Qualidade de Vida (QV). Os dados descritivos foram analisados 
com média e desvio padrão e para análise estatística adotou-se um p de significância < 0,05 com 
o método da Correlação de Pearson para verificar o grau de dependência entre as variáveis. 
RESULTADOS: Ao final das 12 semanas de treinamento circuitado foram observados achados 
positivos do estudo: IMC (29,20±5,31), RCQ (0,87±0,08), FMS (10,84±1,99), TC6 (572,50±47,72), 
QV (100,75±12,2). As relações: (IMC e RCQ: p=0,03; IMC e FMS: p=0,00; IMC e TC6: p=0,02; IMC 
e QV: p=0,40; RCQ e FMS: p=0,02; RCQ e TC6: p=0,35; RCQ e QV: p=0,21). CONCLUSÃO: A 
partir dos dados obtidos houve uma correlação inversamente proporcional positiva entre os dados 
antropométricos e as outras variáveis que são fatores preditivos de funcionalidade e de capacidade 
cardiovascular em idosos. 
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 INTRODUÇÃO: A criação do basquetebol, trouxe um esporte onde o contato fosse o mínimo 
possível e mesmo com tal redução, ainda assim o risco de lesão é muito alto através de evidencias 
em artigos científicos em que se relatam as mais variadas lesões articulares e musculares. A situar-
se como um dos que mais lesionam seus praticantes em todo o mundo, posicionando atrás, apenas 
do futebol americano e do rugby (BOTA, 2001). OBJETIVO:  O objetivo deste estudo, foi identificar 
a incidência de lesões no basquetebol e procurar uma relação com as posições dos jogadores., 
podendo assim acabar sendo demito algumas vezes pelo fato de ser lesionado, como atualmente 
o basquetebol é um dos esportes mais praticados na atualidade, temos que levar para os clubes e 
atletas as informações na qual não devemos focar apenas na parte tática e técnica, temos que 
trabalhar o fator psicológico, condicionamento físico e fortalecimento muscular que o atleta terá 
uma vida mais duradoura no esporte. METODOLOGIA: a metodologia a ser utilizada foi a pesquisa 
através de artigos científicos sobre o determinado tema, com a leitura de alguns estudos. 
RESULTADOS: constata-se que estas características do basquetebol atual contribuem, em muito, 
para o aumento no risco de lesões Moreira (2002) verificou que as maiores queixas foram nos 
membros inferiores, com 48,0% e membros superiores, com 13,7%. Estudos como os de Wexler 
(2012) atestam que as lesões modificam com a posição do jogador. Dario et al (2010) comprovaram 
que os tipos de lesões mais frequentes nos jogadores de basquetebol são entorses de tornozelo, 
seguidas das lesões de joelho, que ocasionam grandes períodos de inatividades físicas nos atletas, 
também comprovado pelo estudo de Losana (2003) evidenciando o tornozelo como o local de maior 
acometimento de lesões em atletas de basquetebol, apresentando percentuais de 37,15% do total 
de lesões.. CONCLUSÃO: Com base nos dados obtidos, conclui-se que as lesões podem variar 
de acordo com a posição do atleta, percebemos que os pivôs são os que sofrem mais com as 
lesões de luxações nos tornozelos dos atletas muito comum, devemos prestar atenção em todas 
as etapas do treinamento para melhorar a qualidade e o custo benefícios do jogador em quadra 
tendo uma elevação do seu desempenho. Dessa forma, prevenir e procurar fazer com que o atleta 
tenha um melhor rendimento sendo melhor aproveitado pelo seu clube tendo em vista que um atleta 
lesionado não conseguira levar bons resultados para o clube. 
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Introdução: A prescrição do treinamento resistido inclui o controle de diversas variáveis que, 
supostamente, podem interferir na resposta pressórica pós-esforço. Alguns exemplos são a 
intensidade, o volume de trabalho, o intervalo de recuperação entre séries, o método de treino 
adotado e a escolha dos exercícios. Objetivo: O objetivo do presente trabalho é analisar as 
respostas de pressão arterial sistólica e diastólica após sessão de treinamento de força em 
diferentes métodos. Metodologia: Foi realizada uma pesquisa bibliográfica nas bases de dados 
SciELO, LILACS e PubMed/MedLine, Resultados: Jannig et al. (2009). investigou a resposta 
subaguda da PA, de oito indivíduos idosos hipertensos de ambos os sexos. A amostra foi submetida 
a três sessões de ER realizadas em diferentes ordens de execução dos exercícios. No primeiro dia, 
foram realizados primeiramente os exercícios de membros inferiores e depois os de membros 
superiores. No segundo dia, a sequência foi realizada em ordem inversa, e no terceiro, os exercícios 
foram realizados em ordem alternada por segmento. Somente o programa alternado por segmento 
induziu redução significativa da PAS e da PAD em relação aos valores de repouso, estes resultados 
contrastam outro estudo, que ao avaliar indivíduos jovens normotensos, observou efeito hipotensivo 
mais prolongado utilizando-se a ordem localizada por segmento corporal (ROMERO; CAPERUTO; 
COSTA ROSA, 2005). Conclusão: Após revisão podemos induzir que o fenômeno pode ocorrer 
em diferentes populações dependendo da adaptação e efeitos bioquímicos no qual os segmentos 
estimulados, a intensidade dos exercícios, irão influenciar no efeito hipotensivo, pois desde já a 
revisão influenciara para futuros trabalhos sobre a temática para melhor elucidar os mecanismos 
que o induz.  
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INTRODUÇÃO: O exercício físico, o condicionamento físico e a saúde relacionam-se entre si de 
forma objetiva e direta. Assim, pessoas fisicamente ativas apresentam melhores níveis de saúde 
do que outras pouco ativas ou sedentárias (WHO, 2011; MALINA, 2001). O condicionamento físico 
está relacionado com a capacidade do indivíduo de realizar atividades do cotidiano com eficácia e 
menor risco de desenvolver condições crônico-degenerativas (ZOELLER, 2007; ACSM, 1998; 
BLAIR et al., 1996). Observa-se que o estilo de vida pós-moderno cada vez mais induz as pessoas 
à inatividade física e a adoção de um estilo de vida pouco saudável. OBJETIVO: Avaliar o 
condicionamento físico em um grupo de homens e mulheres com mais de 20 anos de idade 
praticantes de atividade física do bairro Siqueira Campos, Aracaju-Se. METODOLOGIA: Estudo de 
delineamento transversal, com amostra 64 indivíduo, sendo 22 homens e 44 mulheres. A coleta 
dos dados foi realizada por meio de teste antropométricos (índice de massa corporal,  circunferência 
de cintura e quadril); de desempenho físico (flexiteste e  stepteste) e fisiológico (pressão arterial 
sistêmica e glicemia). Para análise dos dados coletados utilizou-se procedimentos da estatística 
descritiva (média, desvio padrão e distribuição percentual).  RESULTADOS: Entre os indivíduos 
avaliados, foi identificado que no IMC masculino, 5% estavam com baixo peso; 25% peso normal; 
30% acima do peso; 15% obesidade grau 1; 15% obesidade grau 2; 10% não realizou. Quanto ao 
IMC feminino, 5% estavam com baixo peso; 45% peso normal; 32% acima do peso; 14% obesidade 
grau 1; 5% obesidade grau 2. Na avaliação do RCQ masculino, 10% estão com alto risco de obter 
doenças cardiovasculares, 65% risco moderado; 20% risco baixo; já as mulheres 23% estão com 
alto risco, 41% risco moderado; 36% risco baixo. Com relação à avaliação da flexibilidade, foi 
identificado que no sexo masculino 35% possui fraca flexibilidade; 0% regular; 5% médio; 10% bom; 
45% excelente, 5% não realizou. No sexo feminino verificou-se que 20% possui fraca flexibilidade, 
9% regular, 7% médio; 16% bom; 45% excelente; 2% não realizou o teste. Na avaliação 
cardiorrespiratória do sexo masculino, verificou-se que 70% está excelente; 15% muito boa; 10% 
boa; 5 satisfatória; 0% deficiente. Já as mulheres, 70% excelente; 16% muito boa; 5% boa; 5% 
satisfatória; 0% deficiente. No que concerne as variáveis fisiológicas, quanto à pressão arterial 
sistêmica para o sexo masculino, 55% está normal; 30% com pré-hipertensão, 5% possui pressão 
alta. A pressão arterial feminina, 80% está normal; 16% pré-hipertensas; 5% com pressão arterial 
alta. A glicemia do sexo masculino, 65% está na faixa saudável, 20% pré-diabetes; 10% com 
diabetes. Por fim, a glicemia feminina, 64% saudável; 23% pré-diabetes; 9% possui diabetes. 
CONCLUSÃO: Os dados demonstraram que um elevado percentual da amostra masculina está 
acima do peso, com risco moderado para desenvolvimento de doenças cardiovasculares, fraca 
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flexibilidade, pré-hipertensão. Na amostra feminina, elevado percentual está acima do peso, risco 
moderado para desenvolvimento de doenças cardiovasculares. 
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INTRODUÇÃO: A depressão está entre um dos fatores que afetam a população e merece uma 
atenção especial, pois ocorre com maior frequência na população idosa e pode levá-los a 
consequências negativas na qualidade de vida. Essa é uma doença crônica e recorrente, causa 
sentimento de dor, alteração no humor, baixa autoestima, alteração no sono e apetite, podendo 
estar associada a uma tristeza profunda. Em casos mais graves pode levar o idoso a inatividade 
física e isolamento social. A prática de exercício físico regular e bem orientada minimiza o 
sofrimento psíquico do idoso deprimido e também oferece oportunidade de envolvimento 
psicossocial. Além disso, é uma maneira preventiva para a saúde e melhora consideravelmente a 
qualidade de vida das pessoas. OBJETIVOS: Analisar o efeito protetor da prática de exercício físico 
sobre a ocorrência da depressão em indivíduos idosos e sua eficácia no tratamento. 
METODOLOGIA: Consultamos ao DeCS as palavras-chave (“exercício”, “depressão” e “idoso”) e 
em seguida realizamos a pesquisa no google acadêmico. Foram encontrados 12.800 artigos, dentre 
os quais, selecionamos cinco que abordavam sobre os benefícios da prática de exercício físico 
para idosos com depressão. RESULTADOS: O estilo de vida saudável é indispensável para melhor 
qualidade de vida, prevenção de possíveis doenças, diminuição das debilidades ocasionadas pelo 
processo do envelhecimento. O exercício físico como intervenção não farmacológica melhora a 
condição psíquica e física do idoso deprimido. Comparado ao tratamento farmacológico 
apresentam menores taxas de recaídas, além de não causar efeitos colaterais. É importante 
destacar que nem todos os pacientes depressivos respondem ao tratamento medicamentoso. 
CONCLUSÃO: Tendo como referência os artigos analisados, conclui-se que o exercício físico 
orientado por um profissional de educação física e praticado regularmente traz benefícios no 
tratamento e na prevenção da depressão e de outras doenças. Além disso, leva o indivíduo a uma 
participação social, resultando em um bom nível de bem-estar biopsicofisico. 
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INTRODUÇÃO: O período do envelhecimento está associado ao declínio das funções corporais e 
mentais, o que desestimula o idoso a procurar uma prática que reduza o impacto do 
envelhecimento e melhore a sua saúde. OBJETIVO: Caracterizar o nível de atividade física 
habitual de idosas praticantes de hidroginástica em uma academia da cidade de João Pessoa/PB. 
METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa descritiva, transversal de abordagem quantitativa. A 
amostra foi selecionada por conveniência, com 20 idosas e idade entre 60 e 90 anos. Para 
responder aos objetivos da pesquisa, foi aplicado um questionário de anamnese (idade, estado 
civil, grau de escolaridade, nível sócio econômico) e o Questionário de Atividade Física Habitual, 
para avaliar o nível de atividade física habitual. A análise dos dados foi apresentada por meio da 
estatística descritiva com frequência relativa, utilizando o pacote estatístico SPSS versão 8.0. 
RESULTADOS: Com base no questionário de anamnese obtiveram que 50% das idosas tinham 
idade de 60 a 70 anos, que 40% eram casadas e viúvas, com 45% tinha ensino superior completo 
e 40% tinha até dois salários mínimos. Em relação a caracterização do nível de atividade física 
habitual demostraram que 70% das idosas foram classificadas como ativas e 30% muito ativas e 
que 60% realizavam atividades moderadas como caminhada rápida ou executava tarefas. 
CONCLUSÃO: Através da análise do questionário e dos resultados adquiridos durante a 
pesquisa, confirmamos que por meio deste estudo, que a prática da hidroginástica, além de 
combater o sedentarismo ou a própria inatividade física, contribui de maneira satisfatória para a 
manutenção da aptidão física do idoso, para que ele desenvolva atividades físicas habituais de 
maneira independente. 
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INTRODUÇÃO: O estilo de vida saudável tem sido associado ao hábito de práticas de atividades 
físicas e, consequentemente, a melhores padrões de saúde e qualidade de vida do idoso. Desta 
maneira, o treinamento de força se apresenta como uma condição favorável para auxiliar estas 
pessoas em atingir melhorias nestes aspectos. OBJETIVO: Comparar a qualidade de vida de 
idosos praticantes de musculação com a de idosos fisicamente inativos. METODOLOGIA: O 
estudo foi do tipo transversal e a amostra composta por 24 idosos praticantes de musculação (PM) 
(68,7 ± 5,4 anos) e fisicamente inativos (FI) (76,2 ± 8,2 anos), dentre eles 17 mulheres, escolhidos 
aleatoriamente em duas academias da cidade de João Pessoa e residentes do Lar da Providência 
Carneiro da Cunha. A qualidade de vida foi avaliada por meio do SF-36 (The medical outcomes 
study 36-item short-form healthy survey). O nível de atividade física foi avaliado através do 
Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ) versão curta, composto por oito perguntas 
objetivas e subjetivas.  Para análise dos dados, utilizou-se de ferramentas da estatística descritiva. 
Após teste de normalidade (Shapiro Wilk), a comparação entre os grupos foi realizada através do 
teste t-Student para os dados paramétricos e Mann-Whitney para os não paramétricos, 
considerando o p < 0,05. RESULTADOS: Verificou-se que em sete dos oito domínios que 
envolvem a qualidade de vida, houve uma diferença significativa entre os grupos. Ocorreram 
diferenças significativas nos domínios da capacidade funcional (PM =83,75% e FI=39,58%), da 
vitalidade (PM =75,42% e FI =49,58%) e da limitação por aspectos físicos (PM = 91,67% e FI = 
29,17%). Não houve  diferença significativa no domínio da  saúde mental (PM =76,67% e FI =70%). 
CONCLUSÃO: A qualidade de vida de idosos praticantes de musculação é significativamente 
melhor quando comparada a de idosos fisicamente inativos. 
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INTRODUÇÃO: Estilo de vida de uma pessoa pode  interferir consideravelmente em sua 
Qualidade de Vida (QV), tanto de forma positiva quanto negativa. O personal trainer, pode ser 
considerado um profissional liberal e não dispõe de uma carga horária fixa de trabalho, sendo 
este, um dos fatores que podem influenciam em sua QV. OBJETIVOS: Analisar o estilo e a 
qualidade de vida do personal trainer da cidade de João Pessoa. METODOLOGIA: Tratou-se de 
um estudo descritivo e quantitativo de caráter transversal. Participaram da pesquisa 48 personal 
trainer (24 homens e 24 mulheres). Para a coleta de dados, foi utilizado o questionário de QV, 
WHOQOL-BREF, constituído de 26 perguntas, sendo a pergunta número 1 e 2 sobre a qualidade 
de vida geral e 24 facetas, as quais compõem quatro domínios, físico, psicológico, social e 
ambiental. Para avaliar o estilo de vida, foi utilizado o questionário do Perfil do Estilo de Vida 
Individual – PEVI que possui 15 questões e estão divididos em cinco domínios: nutrição, 
relacionamentos, atividade física e comportamentos preventivos. Os dados são apresentados 
com valores absolutos. RESULTADOS: A faixa etária dos participantes foi entre 21 e 40 anos, a 
maioria trabalha de 2 a 7 dias por semana com uma carga de trabalho entre 4 e 10 horas/dia. 
Com relação ao estilo de vida individual, homens e mulheres obtiveram respectivamente média 
geral de 2,1 e 2,0, o que compreende as médias dos componentes de nutrição (2,0 e 2,0), 
atividade física (2,0 e 1,9), comportamento preventivo (2,3 e 2,5), relacionamento (2,4 e 2,5), 
controle do stress (2,0 e 2,0). Os domínios da QV para ambos os sexos obtiveram a classificação 
“regular” referentes aos domínios físico (3,90) e meio ambiente (3,77). As melhores classificações 
da QV foram os domínios psicológico (4,06) e relações social (4,16), apresentando o conceito 
“bom”, com média geral foi de 3,97, classificado como “regular”. A percepção dos participantes 
quanto à qualidade de vida obteve uma média de 4,12 o que é classificado como “bom” e a 
satisfação com a saúde (média= 3,90) considerado “regular”. CONCLUSÕES: Os Personal 
trainers da cidade de João Pessoa apresentam um bom estilo de vida e uma qualidade de vida 
regular de acordo com a média geral obtida.  
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INTRODUÇÃO: A autoeficácia está relacionada à capacidade de atuação diante da execução de 
uma tarefa particular. Dessa forma, a autoeficácia é uma percepção subjetiva, de modo que 
reflete a confiança no potencial no qual a pessoa acredita relacionando, assim, ao estado real de 
interesses (GOUVEIA, 2003). Está também relacionada à convicção no controle da execução 
bem-sucedida visando determinado resultado (GOMES et al., 2012). Não está atrelada à 
habilidade que um sujeito tem e sim à própria avaliação sobre o que possa fazer com o que 
possui. Sendo assim, autoeficácia, em determinadas situações, pode ser considerada como 
autoconfiança (MORTIZ; FELTZ; DIANE, 2000). Contudo, a autoeficácia não anda sozinha, ela 
muitas vezes está atrelada outros constructos como a da motivação. Existem diversas razões que 
levam o indivíduo à prática esportiva, entre elas satisfação, ciclo social, situação financeira.  Logo, 
para entender o que leva um indivíduo a envolver-se e a praticar atividade física ou qualquer 
modalidade esportiva, deve-se considerar seu processo que é ativo, intencional e dirigido a um 
objetivo ou meta, envolvidos por fatores psicossociais que podem ser intrínsecos ou extrínsecos 
(SAMULSKI, 2009). OBJETIVO: Relacionar a autoeficácia e a motivação de atletas jovens para a 
realização de prática esportiva coletiva. METODOLOGIA: Este estudo se caracteriza pelo caráter 
descritivo e abordagem quantitativa A amostra foi composta por 60 atletas escolares, sendo 28 do 
sexo feminino e 32 do sexo masculino, 18 atletas na faixa etária de 13 a 14 anos e 42 atletas 
entre 15 e 17 anos. Os participantes eram praticantes das modalidades esportivas coletivas 
futsal, handebol e voleibol, e competiam em três níveis: local, regional e nacional. Foram 
utilizados os instrumentos para coleta de dados: questionário sócio demográfico de elaboração 
própria, para determinação das variáveis de estudo (sexo, idade, modalidade esportiva); o 
Participation Motivation Questionarie (PMQ) validado e adaptado para a língua portuguesa por 
Guedes e Netto (2013), e a Escala de Autoeficácia Percebida validada por Souza e Souza (2004). 
Os resultados se apresentam entre valores que variam de 0 a 5 advindos escalas tipo Liket. 
Foram utilizados o Teste T de Student e ANOVA e considerados significativos os valores de p 
≤0,05. RESULTADOS: A média de autoeficácia foi considerada alta e não apresentou diferença 
significativa quanto à modalidade, sexo e idade. Os fatores motivacionais Atividade em Grupo e 
Emoção foram mais pontuados por praticantes de handebol e voleibol respectivamente; os 
demais motivos todos pontuaram sem diferença significativa. Em relação ao sexo, os motivos que 
geraram diferença nos resultados para mulheres foram emoção (3,68±0,76) e diversão 
(3,87±0,63). Atividade em grupo é mais pontuada por atletas mais jovens (4,25±0,62). 
CONCLUSÃO: Observou-se, no grupo estudado, alta percepção de autoeficácia em atletas de 
esportes coletivos. Nota-se a importância da motivação para o desporto coletivo destacada pelos 
fatores Atividade em grupo, Emoção e Diversão. 
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INTRODUÇÃO: Uma nova possibilidade de treinamento resistido é o treinamento resistido 
manual (TRM), onde não se utilizam equipamentos e uma pessoa exerce a resistência de forma 
manual sobre a outra. Tal treinamento possibilita o exercício resistido em qualquer espaço sem a 
necessidade dos caros equipamentos existentes na atualidade OBJETIVO: Comparar o efeito 
agudo de uma sessão de TRM com uma de Treinamento resistido tradicional (TRT) na 
circunferência do bíceps braquial. METODOLOGIA: Os sujeitos avaliados, sendo 18 homens e 10 
mulheres com idades entre 19 e 40 anos (M=27,89 ± 5,04), praticantes do TRT com uma média 
de prática em meses (M= 20,5). Foram submetidos ao teste de Repetições máximas nos 
exercícios de rosca bíceps com barra e rosca bíceps no banco scott, em seguida foram 
estipuladas 60% da carga máxima de 1RM estimada no teste de RM para que os participantes 
realizassem o seguinte protocolo para ambos os exercícios; 3 séries máximas (até a falha 
concêntrica) com 30 segundos de intervalo entre as séries e 1 minuto de pausa entre os 
exercícios. Eram verificadas as circunferências do bíceps antes e depois do exercício. Foi 
seguido o mesmo procedimento aplicando-se a resistência manual 48 horas depois da aplicação 
do TRT. Participaram do estudo dois professores experientes em aplicação de TRM e foi 
recomendado que imprimissem a força relativa à carga utilizada no TRT. Resultados: Depois de 
comparar pelo test t pareado no programa Stata as médias das diferenças entre a perimetria do 
bíceps braquial pré e pós no TRT e no TRM, foi constatado que não houve diferença significativa 
(p=0.3452), indicando que não houve diferença entre as médias da circunferência de bíceps nos 
dois métodos de treino. CONCLUSÃO: Os resultados sugerem que uma sessão de TRM e TRT 
produzem o mesmo efeito de forma aguda na perimetria e que os avaliadores tiveram a 
capacidade de produzir à mesma intensidade de forma manual comparado a intensidade imposta 
pelas cargas tradicionais. Por ser um tema relativamente novo no campo da atividade física, 
ainda carece de mais estudos relacionados. Sugere-se como futuras linhas de pesquisa verificar 
os efeitos a médio e longo prazo do TRM. 
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INTRODUÇÃO: Considerada um estresse crônico relacionado ao trabalho, a Síndrome 
de Burnout (SB) possui aspecto tridimensional, caracterizada por exaustão emocional (EE), 
despersonalização (DE) e baixa realização profissional (RP). Tendo como panorama a atividade 
laboral dos profissionais do ensino, é relevante investigar a ocorrência da SB nesse tipo de 
população. OBJETIVO: Investigar a presença da SB em docentes do curso de Educação Física 
da Faculdade Maurício de Nassau-PB. METODOLOGIA: A amostra contou com 28 docentes 
(34,8±9,4 anos, sendo 13 homens) do curso de Educação Física da Faculdade Maurício de 
Nassau-PB. A coleta de dados foi realizada através de um Questionário de perfil sócio-
demográfico e do Maslach Burnout Inventory (MBI- ES). A análise dos dados foi efetuada por 
meio do software estatístico SPSS versão 22.0, sendo realizada estatística descritiva e teste de 
qui-quadrado. RESULTADOS: Verificou-se que 54% dos respondentes apresentam altos escores 
em EE, 54% para uma baixa DE e, por fim, 54% indicaram escores altos em RP, destacando que 
para esta última, o cálculo é invertido. De forma hierárquica, os respondentes demonstraram 
maior escore na dimensão EE (23,04%), seguida da RP (9,82) e DE (5,43). No cruzamento das 
variáveis, observou-se que quanto maior foi à frequência na alta EE, mais alta também, é a baixa 
RP; isto é, o sujeito que tem baixa realização profissional se deve a alta exaustão emocional. 
Sobre as associações entre as frequências da EE e DE, mesmo que tais resultados não tenham 
tido significância é destaque que, quanto menor a EE, a probabilidade de que o sujeito manifeste 
menos DE é alta, para 69% dos respondentes. Por fim, quanto aos resultados da associação 
entre DE e RP, destaca-se que a menor frequência em DE, provavelmente, influenciará em baixa 
RP. CONCLUSÃO: A compreensão do estresse e diferenças entre a SB necessita de uma 
atenção para melhor viabilizar o comportamento dos profissionais em seu ambiente de trabalho. 
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INTRODUÇÂO: O processo de envelhecimento é inerente ao ser humano e está associado a 
alterações psicobiológicas que afetam a autonomia e a saúde da população idosa. Nesse 
contexto, o treinamento de força surge como um importante método para retardar os efeitos 
deletérios da senescência, aumentando os níveis de aptidão física e funcionalidade nesse 
individuo. Entre os métodos conhecidos para melhorar a força, temos o treinamento funcional que 
devido a especificidade dos padrões treinados poderia melhorar a qualidade dos movimentos, 
refletindo desse modo no aumento da funcionalidade. Por outro lado, o treinamento tradicional, 
comumente realizado em academias, também poderia melhorar os aspectos funcionais devido ao 
aumento dos níveis de força muscular. No entanto, não foi encontrado na literatura cientifica 
evidencias sobre qual desses métodos seria mais eficaz em promover ganhos sobre a qualidade 
de movimento, como também na qualidade de vida idosas pré-frágeis. OBJETIVO: Avaliar os 
efeitos de 12 semanas treinamento funcional e tradicional sobre a qualidade de movimento e 
qualidade de vida de idosas pré-frágeis. METODOLOGIA: Quarenta e quatro idosas com idade 
entre 60 e 79 anos que foram divididas aleatoriamente em Treinamento Funcional (TF n=18, IMC 
= 29,0 ± 4,9), Treinamento Tradicional (TT n= 15, IMC= 28,5 ± 5,5), e grupo controle (GC n=11, 
IMC = 30,4 ± 5,9. O GC realizou atividades de alongamento, e os grupos TF e TT realizaram 
exercícios de força em ações de empurrar puxar, agachar e transportar, se diferenciando em 
movimentos com pesos livres e maquinas. Para avaliar a qualidade de movimento foi utilizado o 
Functional Movement Screen® (FMS) e para qualidade de vida o questionário WHOQOL-brief. Os 
dados foram apresentados em média, desvio padrão e percentual de mudança (∆), analisados a 
partir de uma ANOVA 2X3 com nível de significância p ≤0,01. RESULTADOS: Após as 12 
semanas de intervenção tanto o TF quanto o TT apresentaram melhoras significativas em relação 
ao pré-test e ao grupo controle. Na qualidade de movimento: TF- pré: 9,2 ± 2,0 - pós: 11,2 ± 1,6;  
p ≤0,004 e ∆24,4%; TT- pré: 10,3 ± 2,6 - pós: 11,7 ± 1,8; p ≤0,002 e ∆13,5%; e o GC: pré: 8,0 ± 
1,6 - pós: 9,1 ± 2,0; p ≤0,004 e ∆13,7%. E na qualidade de vida: TF- pré: 96,2 ± 12 - pós: 107,05 ± 
8,7; p ≤0,000 e ∆11,2%; TT- pré: 98,3 ± 13,1 - pós: 101,3 ± 12,8; p ≤0,027 e ∆3,%; e o GC- pré: 
86,4 ± 8,7 - pós: 98,6 ± 8,0; p ≤0,58 e ∆3,7%. Não houve diferenças estatisticamente significativas 
entre o TF e o TT no pós-teste. CONCLUSÃO: Diante das condições analisadas, parece que os 
métodos de treinamento aplicados são igualmente eficientes em melhorar a qualidade de 
movimento e de vida de idosas pré-frágeis.  
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INTRODUÇÃO: Devido a fatores multivariados, o processo natural de envelhecimento ocasiona a 
perda de força de forma generalizada no ser humano. Algumas das musculaturas que mais 
sofrem com essa perda são as localizadas na região lombar (zona média), a exemplo das 
responsáveis pela extensão do quadril. Sabe-se que é necessário o fortalecimento dessa região 
com o intuito de amenizar e prevenir os efeitos deletérios do envelhecimento, dentre eles os 
relacionados com a saúde da coluna (i.e.: lombalgias).  Das estratégias utilizadas para atenuar os 
efeitos do envelhecimento, o exercício físico tem se mostrado bastante eficaz. Nessa perspectiva, 
acredita-se que o treinamento funcional proporcionaria um maior fortalecimento da zona média. 
Essa hipótese baseia-se no fato de um dos princípios do treinamento funcional ser a utilização de 
exercícios multiplanares. Por outro lado, o treinamento resistido tradicional possibilita a ativação 
quase que isolada de determinada musculatura. Porém, o fato da contração ser realizado em um 
único plano poderia ocasionar uma menor ativação da musculatura extensora do quadril. 
Entretanto, não encontra-se claro com que magnitude ambas as propostas de treinamento podem 
influenciar nos ganhos de força lombar em idosos. OBJETIVO: Comparar os efeitos do 
treinamento funcional versus treinamento resistido tradicional na força isométrica lombar de 
idosas sedentárias. MÉTODOS: Participaram da amostra 44 idosas sedentárias, com idades 
entre 55 e 70 anos, divididas de forma aleatória em três grupos distintos: treinamento funcional 
(TF-18), treinamento resistido tradicional (TR-15) e grupo controle (GC-11). O grupo GC realizou 
apenas 50’ de alongamentos e práticas de relaxamento; ambos, TR e TF iniciaram a sessão com 
5’ de mobilidade articular e encerraram com 10’ de atividades intervaladas de alta intensidade. A 
parte principal da sessão do grupo TR constou de: 15’ de ginástica aeróbica e 30’ de treinamento 
resistido em máquinas. Para o TF, foram realizados dois circuitos de treinamento multiarticular. A 
intervenção durou 12 semanas e a coleta de dados foi realizada em três momentos distintos: 
antes, durante (pós-8) e após (pós-12) a intervenção. A avaliação da força isométrica máxima de 
contração dos músculos lombares foi realizada através do Isometric Deadlift Test. Os dados 
foram descritos em média e desvio padrão. Para a comparação de médias foi utilizada uma 
ANOVA 3x3 com pós hoc test de Bonferroni, significância adotada de p≤0,05. RESULTADOS: Os 
resultados obtidos revelaram que após a intervenção de 12 semanas apenas o grupo que realizou 
o treinamento funcional apresentou melhora significativa ao longo do tempo (Pós-8: p=0,002; Pós-
12: p=0,001). Ao comparar momento pós-8 e pós-12, apenas o grupo TF apresentou resultado 
estatisticamente significativo (p=0,012). Quando comparado com o GC (análise intergrupo), 
apenas o grupo TF apresentou melhoras significativas (p=0,041). Não houve melhora intragrupo 
significativa em nenhum dos momentos avaliados nas idosas que realizaram o treinamento 
tradicional de força ou que participaram do grupo controle. CONCLUSÃO: De acordo com a 
metodologia aplicada e as condições de análise, nota-se que o treinamento funcional aparenta 



 

  
 

 
ser mais eficaz na melhora da força isométrica dos extensores do quadril de idosas sedentárias 
em comparação ao treinamento de força tradicional. 
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INTRODUÇÃO: a busca por melhor qualidade de vida vem crescendo nos últimos tempos e 
engloba não somente os aspectos relacionados à pratica de exercício físico como também à 
alimentação. Sendo assim, os profissionais de educação física devem possuir pelo menos o 
conhecimento básico sobre a ciência da nutrição, de forma que podem ajudar seus alunos neste 
sentido. OBJETIVO: avaliar o nível de conhecimento sobre nutrição em alunos egressos do curso 
de bacharelado em educação física. METODOLOGIA: um questionário sobre nutrição foi aplicado 
em alunos egressos do curso de educação física de uma instituição de ensino superior do estado 
da Paraíba. Os alunos deveriam classificar trinta alimentos de uma lista entre fonte de 
carboidrato, proteína ou gordura. O questionário foi aplicado em sala de aula, com tempo máximo 
de três minutos para respostas. RESULTADOS: participaram da pesquisa nove alunos, sendo 
77% do sexo masculino, com idade média de 29 anos. A média de acerto das respostas foi de 
69%, sendo a maior taxa de erros referente ao nutriente carboidrato. CONCLUSÃO: 
considerando a importância do papel do educador físico como instrumento para estímulo a 
mudanças de hábitos, destaca-se a necessidade de aprofundamento do conhecimento sobre 
nutrição entre estes profissionais.  
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INTRODUÇÃO: De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), há cerca de 600 
milhões de hipertensos no mundo, abrangendo aproximadamente 25% da população e mais de 
50% dos idosos brasileiros. Dentre as recomendações para o controle e tratamento desta 
patologia, o exercício físico parece ser altamente recomendável, uma vez que proporciona um 
adequado controle pressórico pós-exercício. Tal controle pode ser evidenciado por um estado de 
cardioproteção, o qual previne que os indivíduos que apresentam alguma resposta cardiovascular 
inesperada, como a elevação brusca da pressão arterial (PA) em situação de estresse na vida 
real, seja atenuada a partir da realização prévia de uma sessão de exercício.  OBJETIVO: O 
presente estudo teve como objetivo analisar a reatividade pressórica da PA em mulheres 
hipertensas de meia idade, após três sessões experimentais de exercício concorrente. 
METODOLOGIA: Participaram do estudo 11 voluntárias, matriculadas no Projeto de Extensão 
“Coração Ativo”, ofertado pelo Departamento de Educação Física da Universidade Federal de 
Sergipe. Todas as participantes realizaram as seguintes sessões: realização do protocolo de 
exercício integralmente pela manhã (SM) e noite (SN); fracionada (SF) - 50% pela manhã e 50% 
do exercício pela noite; controle (SC). Ao término da primeira hora pós-exercício foi aplicado o 
Cold Pressor Test (CPT) onde as voluntarias foram orientadas a submergir a mão direita em um 
recipiente com água gelada (~4°C), sendo aferida a PA no braço contralateral. RESULTADO: Foi 
evidenciado que a SM proporcionou maior diminuição na reatividade pressórica para a PA 
sistólica (PAS) e PA diastólica (PAD), quando comparada à SC (p<0,05). CONCLUSÃO: Conclui-
se que o exercício concorrente proposto, quando realizado inteiramente no período matutino, é 
eficaz em promover uma maior atenuação da reatividade pressórica em mulheres hipertensas e 
de meia-idade.  
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INTRODUÇÃO: A atividade física tem papel fundamental no cotidiano de quem a pratica por ser 
instrumento necessário na busca da qualidade de vida, como tratamento de patologias, estética e 
bons hábitos. Tais objetivos levam a um público bastante misto em relação a seus objetivos, 
como também, indivíduos que querem sua estética, mas não deixam os maus costumes. O 
tabagismo, por exemplo, é frequente em pessoas que usufruem do exercício no seu dia a dia. 
Essa realidade é bastante oposta aos níveis de mortalidade indicados pela OMS (Organização 
Mundial da Saúde) que indica o tabagismo como principal fator. OBJETIVO: Identificar o índice 
da atividade física em pessoas fumantes, demonstrando o grau de dependência do cigarro em 
estudantes de educação física. METODOLOGIA: Participantes desse estudo, 10 estudantes de 
educação física (6 mulheres) com idades entre 20 e 33 anos. Foi utilizado um questionário sobre 
grau de dependência do cigarro e Índice de Aptidão Física. Após coletados, os dados de cada 
questionário foram analisados numa tabela contendo 4 classificações:  muito baixo, baixo, médio, 
elevado e muito elevado, para dependência de cigarro e 5 classificações: sedentário, não 
suficientemente boa, aceitável (podia ser melhor), ativo e saudável e estilo de vida muito ativo, 
para índice de aptidão física. Seguidamente, foi realizada uma análise correlacional (coeficiente r 
de Pearson).  RESULTADOS: Os resultados mostraram que 40% da amostra possuem uma 
aptidão não suficiente boa, outros 40% são sedentários, 10% têm um estilo de vida muito ativo e 
10% são ativos e saudáveis. Para a dependência do cigarro, 70% possuem uma dependência 
muito baixa e outros 30%, baixa. CONCLUSÃO: Após uma análise correlacional, verificou-se 
uma relação bilateral (r de Pearson) negativa e significativa entre as variáveis de aptidão e 
dependência, de modo que quanto menor aptidão física, maior é o grau de dependência do 
cigarro. É possível que, pessoas que pratiquem mais atividade física sintam menos vontade de 
usar da droga pelo fato de estar satisfeito com os benefícios que o exercício traz. Do contrário, 
pessoas que foram classificadas como sedentárias ou com aptidão não suficientemente boa, 
fazem uso do cigarro por não estarem totalmente satisfeitas com essas benfeitorias. O 
sedentarismo leva consigo uma imagem de tempo ocioso e níveis de ansiedade elevados 
causando uma alta na dependência nicotínica.  
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INTRODUÇÃO: Entende-se como lesão a alteração no tecido do corpo humano devido a alguma 
patologia ou traumas, ambos a serem de origem direta ou indiretamente. No esporte basquetebol, 
é uma modalidade que envolve movimentos intensos e breves, como também exige dos 
jogadores movimentação e coordenação motora, no qual esse esporte apresenta-se altos índices 
de lesões que são característicos da própria prática, como saltos freqüentes, aterrissagens, 
mudanças de direções, pivoteios, contato físico, emboraestes fatores estão relacionados a 
demanda do alto desempenho no treinamento tático, técnico e físico associando-se a 
desequilíbrios biomecânicos e físicos, desalinhamentos posturais, retrações musculares e o 
surgimento das lesões esportivas. OBJETIVO: verificar qual tipo e mecanismo de lesão 
sãopredominantes em jogadores de basquetebol. METODOLOGIA: realizou-se uma pesquisa 
bibliográfica em artigos científicos nas seguintes bases de dados, Google acadêmico, scielo e 
pubmed, foram utilizados como critério de inclusão artigos científicos dos anos 2010 e 2016, 
sendo selecionados 11 artigos.RESULTADOS:dentre os artigos aqui analisados, identificou-se 
que a lesão de maior prevalência é a lesão articular entorse, seguida de lesões musculares, 
sendo-se a maioria destas oportunizadas por fatores extrínsicos como saltos e aterrissagenscomo 
ressalva (Borges e Altramari, 2015, p.3)“o salto é composto por 3 fases a de Impulso ou 
propulsão, a fase Aérea e a Aterrissagem, na fase de aterrissagem é onde as forças se batem, 
assim podendo ocorrer as lesões ligamentares do tornozelo ou até mesmo no joelho e 
quadril”.São ocasionadasprincipalmente após os rebotes durante treinos e competições, bem 
como as mudanças de regras como recentemente aponta (Zuckman, 2016), segurança no 
ambiente da prática da modalidade.CONCLUSÃO: O estudo demonstra que o basquetebol é uma 
esporte de alto teor lesivo, a lesão predominante foi a entorse ocasionada  principalmente por 
fatores externos sendo-se referidas em momentos variados, tanto no treinamento e durante 
competições de jogos, no entanto ressalta-se que os mecanismo de lesões são diferenciados em 
relação ao gênero masculino e feminino, nesse estudo abrangeu-se de forma geral as lesões 
predominantes, porém sugere-se outros estudos os mecanismos específico de cada lesão nos 
diferente gêneros.  
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INTRODUÇÃO: Estudos apontam que aproximadamente 340 milhões de pessoas em todo o 
mundo foram acometidas pela doença chamada depressão, afetando diretamente no bem-estar 
dos indivíduos ocasionando morbidade e mortalidade. Entretanto, dados revelam que no ano de 
2020 a depressão atingirá a segunda colocação referente ao quadro de doenças, ficando atrás 
somente da doença cardíaca. No Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, a 
depressão e a ansiedade têm como principais sintomas a perda do humor ou a perda de 
interesse, no qual pesquisas relatam que esta é acompanhada por outros problemas como o 
baixo nível da prática de atividade física. OBJETIVO: verificar a influência do exercício físico em 
indivíduos com transtornos mentais. METODOLOGIA: realizou-se uma busca na base de dados 
pubmed e foram utilizados como critério de inclusão artigos científicos dos anos 2015 e 2016. 
Como procedimento técnico e metodológico, a pesquisa teve uma abordagem qualitativa com 
análise dos conteúdos. RESULTADOS: o exercício físico de acordo com correntes e diretrizes 
recentes considera-se que pode ser usado como finalidade terapêutica envolvendo transtornos 
mentais como ansiedade, depressão, esquizofrenia, psicopatia,narcisismo e maquiavelismo. 
Patologias estas que foram encontradas nesse estudo, visto que proporciona vários benefícios 
para a saúde mental, como o aumento do favorecimento na formação da resistência mental, 
especificamente na construção de confiança, comprometimento, desafio e controle. Na saúde 
física,a melhora da capacidade cardiorrespiratória, minimização do risco de doenças metabólicas 
e obtençãodo baixo índice no risco de recaídas nesses pacientes, em comparação aos 
tratamentos medicamentosos ambos atribuídos a um programa de treinamento aeróbico.O efeito 
do exercício fisico associado a tratamentos não medicamentosos como a psicoterapia, notam-se 
resultados ainda melhores do que o efeito individualmente. Em resultados obtidospor meta-
análises foi verificado que o efeito do exercício atua como um remédio antidepressivo natural ao 
comparar-se com outros tratamentos (antidepressivos ou psicoterapias);já em outras pesquisas 
mostrou-se não haverem diferenciação do tratamento tradicional na redução dos sintomas 
depressivos com o exercício, no entanto, a junção deste com a psicoterapia nota-se resultados 
ainda melhores do que o efeito individual.CONCLUSÃO:o exercício físico pode ser utilizado e 
atuar de forma eficiente e eficaz como tratamento não medicamentoso, proporcionando a melhora 
da auto-percepção, saúde mental, autonomia e aumento da resistêncial mental principalmente em 
indivíduos com distúrbios mentais. Entretanto, sugere-se outros estudos relacionados ao efeito 
isolado do exercicio físico, como também o tipo de treinamento é mais efetivo nos diversos 
transtornos mentaise seu benefício específico em cada patologia.  
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INTRODUÇÃO: Este estudo realizado é sobre a prática de atividade motora e a participação ao 
modo de vida do adolescente da rede de ensino de escolas publica, visando alguns benefícios a 
essa prática. OBJETIVOS: Buscar maiores informações e identificar fatores de associação de 
adolescentes e escolares na aula de Educação Física e em atividades físicas. METODOLOGIA: 
O presente estudo levantado foi realizado através da internet em bases de dados na Biblioteca 
Virtual em Saúde e no Google Acadêmico, empregando as seguintes palavras-chave: “benefícios” 
“atividade motora” “adolescente”, foram encontrados 1.150 artigos referentes ao tema onde 5 
destes foram selecionados. RESULTADOS: “A prática de atividades físicas na adolescência traz 
vários benefícios para a saúde física e mental...” (HALLAL, 2006). De acordo com a pesquisa 
qualitativa feita em 1129 escolares entre 14 e 18 anos do Ensino Médio de Ponta Grossa/PR 
dados coletados como informações sociodemográficas, massa corporal, estruturas, 
comportamento sedentário, deslocamento ativo para escola, prática de atividade física de 
densidade moderada e vigorosa (AFMV) e participação nas aulas de Educação Física, concluíram 
que, “atenção especial deve ser dada a estes grupos promovendo programas de intervenção e 
incentivo a prática de atividades físicas” (BACIL, 2013). Outro estudo foi feito com amostra 
representativa de escolares entre 14 e 18 anos de idade da rede pública de ensino de Curitiba/PR 
em 2016. A prática foi analisada em modelos distintos demográficos-biológicos (sexo, idade, 
índice de massa corporal) socioeconômico (escolaridade dos pais) comportamentais (horas 
assistindo TV, horas na frente do computador) e testes de regressão de Paisson. No estudo 
seguinte realizado diz “a participação nas aulas de Educação Física foi um fator associado tanto à 
prática de atividades físicas quanto à exposição a comportamento sedentário em dias de final de 
semana e esta evidência deverá ser investigada com maior profundidade em futuros estudos”( 
TENÓRIO, 2010). Conclui-se que “mais da metade dos adolescentes praticam atividade física em 
pelo menos um dia na semana, embora 14,5% atinjam as recomendações atuais” (FIRMINO, 
2010). CONCLUSÃO: Dadas as estatísticas, grande parte dessa população pratica atividade 
física, embora não atinjam os níveis necessários dos benefícios para saúde, pois os estudos 
evidenciaram a prevalência insuficientes de atividades no que geram um comportamento 
sedentário.    
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INTRODUÇÃO: Enquanto publicações científicas indicam perdas de peso bastante discretas com 
programas de treinamento, atletas ou profissões que exigem nível de atividade física elevado tem 
demonstrado peso compatível com a normalidade ou até mesmo apresentam magreza, o que 
pode indicar que o efeito do treinamento de um exercício físico em termos de volume, frequência 
e intensidade sobre a composição corporal é dose dependente. OBJETIVO: Verificar a 
composição corporal e gasto energético dispendido por praticantes de corrida/caminhada em 
praças públicas, atletas corredores recreacionais e trabalhadores que realizam atividade de 
caminhada (carteiros). METODOLOGIA: Participaram 34 praticantes de corrida/caminhada (54.1 
± 12 anos), 25 atletas corredores recreacionais (35.9 ± 11.6 anos) e 23 carteiros (39 ± 11.7 anos). 
Foi mensurada a carga de treino/atividade laboral e realizada avaliação da ingestão nutricional 
habitual e da composição corporal. Dados são apresentados como média e desvio padrão da 
média, utilizando o teste ANOVA One way ou Kruskal-Wallis para verificar possíveis diferenças 
entre os grupos. RESULTADOS: Praticantes de corrida/caminhada realizavam 4.3 ± 1.3 
treinos/sem, 40.6 ± 23.9 minutos/sessão e gastavam 1731 ± 1466.7 kcal/sem; atletas faziam 3.7 ± 
1.58 treinos/sem, 82.7 ± 48.3 minutos/sessão e gastavam 5081.7 ± 4184.2 Kcal/sem; carteiros 
trabalhavam cinco vezes por semana, com 190.4 ± 56.9 minutos/dia de caminhada e gastavam 
7767 ± 20375 kcal/sem. Atletas recreacionais (2282.2 ± 704.4 kcal/dia) e carteiros (2349.9 ± 
757.6 kcal/dia) tinham maior ingestão nutricional que praticantes de corrida/caminhada (1524.4 + 
551.7 kcal/dia). O percentual de gordura de carteiros (22.8 ± 5.9%) e atletas recreacionais (20.9 + 
8.4%) era estatisticamente similar, enquanto os praticantes de corrida/caminha (41.5 ± 6.2) 
tinham gordura corporal significativamente maior que atletas. Este mesmo padrão se repetiu para 
IMC e circunferência abdominal. CONCLUSÃO: A carga de treino realizada por praticantes de 
corrida/caminhada em praças públicas é insuficiente para promover uma adequada composição 
de gordura corporal. Aumento na intensidade ou no volume de treino parece ser necessário para 
assegurar o sucesso de programas de treinamento visando emagrecimento. 
 
 
 
 
 



 

  
 

 
REFERÊNCIAS  
 DONNELLY, J. E. et al. Effects of 16 mo of verified, supervised aerobic exercise on macronutrient 
intake in overweight men and women: the Midwest Exercise Trial. The American Journal of 
Clinical Nutrition, v.78, p. 950-956, 2003. 
FOCK, K. M.; KHOO, J. Diet and exercise in management of obesity and overweight. Journal of 
Gastroenterology and Hepatology, v. 28 (Suppl. 4), p. 59-63, 2013. 
FOSTER-SCHUBERT, K. E. et al. Effect of diet and exercise, alone or combined, on weight and 
body composition in overweight-to-obese post-menopausal women. Obesity (Silver Spring), 
v.20, n.8, p. 1628-1638, 2012. 
FRIEDENREICH, C. M. et al. Adiposity changes after a 1-year aerobic exercise 
intervention among postmenopausal women: a randomized controlled trial. International Journal 
of Obesity, v. 35, p. 427-435, 2011. 
JOHNS, D. J. et al. Diet or exercise interventions vs combined behavioral weight management 
programs: a systematic review and meta-analysis of direct 
comparisons. Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, v. 114, n.10, 2014. 
KING, N. A. Individual variability following 12 weeks of supervised exercise: 
identification and characterization of compensation for exercise-induced weight loss. International 
Journal of Obesity, v. 32, p. 177-184, 2008. 
LAKHDAR, N. et al. Six months training alone or combined with diet alters HOMAAD,HOMA-IR 
and plasma and adipose tissue adiponectin in obese women. Neuroendocrinology Letters, v.35. 
n.5, p. 373-379, 2014. 
LI, J. et al. Exercise patterns, ingestive behaviors, and energy balance. Physiology & Behavior, 
v. 134, p. 70-75, 2014. 
 

 
 



 

  
 

 
ANÁLISE DO ÍNDICE DE MASSA CORPORAL DE INDIVÍDUOS COM HIV, APÓS UM 
TREINAMENTO DE FORÇA E AERÓBIO. 

  
JAQUELINE JOSEFA DA SILVA1 

GUSTAVO WILLAMES PIMENTEL BARROS2 
JOSÉ DEIVISON DE SOUZA1 

PAULO ROBERTO CAVALCANTI CARVALHO3 
Universidade Federal de Pernambuco; Laboratório de Análises Biológicas do Exercício Físico; 
Discente do Curso de Educação Física1; Professor de Educação Física2; Docente do Curso de 

Educação Física (Orientador)3; Recife - Pernambuco, Brasil 
jaqueline-josefa@hotmail.com 

PALAVRAS-CHAVE: HIV/Aids; Exercício Físico; Força; Aeróbio. 
 
INTRODUÇÃO: No início da década de 80, acreditou-se por muitos anos que o repouso era o mais 
recomendado, evitando-se a prática de atividades físicas para pessoas com HIV. Diante dessa 
problemática podemos observar que os estudos científicos mais recentes, apontam para uma 
mudança corroborando hoje com a prática do exercício físico e programas complementares. 
OBJETIVO: Analisar e comparar a composição corporal de pessoas vivendo com HIV/Aids, após 
32 sessões de treinamento aeróbio. METODOLOGIA: A amostra foi composta por 29 indivíduos 
de ambos os gêneros, onde 10 indivíduos foram submetidos a uma vacina terapêutica. Todos foram 
submetidos a 32 sessões de treinamento aeróbio, com frequência de 3 vezes por semana e 
intensidade de 50% a 60%, foram realizadas mensurações no início e termino do treinamento, onde 
os mesmos responderam um questionário que avaliava a qualidade de vida (WHOQOL-Bref). Em 
seguida foram submetidos a uma avaliação física, que se utilizou como medidas a estatura corporal, 
massa corporal e circunferências, onde o protocolo utilizado foi o de Heath e Carter (1990). Para a 
tabulação dos dados foi utilizado o software Statistical Package for the Social Sciences – SPSS 
versão 17.0. RESULTADOS: Após o treinamento aeróbio das 32 sessões foi observado uma 
diferença de 0,02% na relação cintura quadril, 0,03% no índice corporal e 0,05% na circunferência 
da cintura. O treinamento aeróbio apresentou um resultado bastante significativo para pessoas 
vivendo com HIV/Aids, nas medidas de relação cintura quadril, índice corporal e circunferência da 
cintura, diminuindo os riscos para esta população, ficando claro para estes uma melhoria na sua 
qualidade de vida. CONCLUSÃO: Desta forma podemos concluir a importância de inovações em 
pesquisas sobre estes sujeitos não só no aspecto clínico, mas também nas questões que envolvam 
a prática do exercício físico, os quais têm objetivos benéficos na melhoria da composição corporal 
e qualidade de vida.  
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INTRODUÇÃO. A obesidade abdominal caracteriza-se como uma inflamação crônica de baixa 
intensidade, resultando num aumento na circunferência da cintura e no tecido adiposo em torno 
dos órgãos viscerais. É descrito que o exercício físico promove benefícios morfológicos e 
cardiovasculares na saúde e na doença. Recentemente, os exercícios de alta intensidade tem 
demonstrado ser eficaz em reduzir os fatores de risco que desenvolvem as doenças crônico 
degenerativas. OBJETIVOS. O objetivo deste estudo foi revisar os dados na literatura sobre os 
efeitos do exercício intervalado de alta intensidade na circunferência da cintura. METODOLOGIA: 
Foram realizadas pesquisas nos bancos de dados do Pubmed/Medline Bireme e Embase. As 
buscas se concentraram nos períodos entre 2006 à 2016. A estratégia de pesquisa feita para obter 
os resumos dos artigos originais na língua inglesa, foi realizada com as seguintes palavras-chave: 
“adiposity”, “circumference abdominal” e “heart disease”. Estas foram combinadas com os 
seguintes termos: “High-intensity interval training”, HIIT, “High-intensity training”, “high-intensity 
intermitente training”. DESENVOLVIMENTO. A circunferência de cintura é uma medida 
antropométrica que está relacionada à distribuição de gordura visceral e pode ser usada para a 
avaliação de risco cardiovascular. Os riscos da ocorrência dos problemas cardiometabólicos se 
elevam quando os valores da circunferência da cintura flutuam em torno de 80 cm para as mulheres e 
94 cm para os homens. Grande parte das mortes e incapacidades provenientes das doenças 
cardiovasculares pode ser reduzida através da redução dos fatores de risco. Com base nisso, 
sugere-se que o exercício intervalado de alta intensidade (HIIT) é capaz de provocar elevada perda 
de gordura por um aumento da secreção de hormônios lipolíticos, do gasto energético e da 
elevação da oxidação de gordura. Evidências também apontam que o HIIT aplicado cronicamente 
é capaz de reduzir o índice de massa corporal e a circunferência da cintura em -5,8 cm. Protocolos 
desse tipo de exercício podem ter influência positiva para indivíduos cardíacos com circunferência 
de cintura aumentada, atribuidas ao nível elevado da intensidade do treinamento, que aumenta o 
consumo de energia pós-exercício (EPOC) através da utilização do VO2max (consumo máximo de 
oxigênio). Dessa forma, os efeitos na perda de gordura são promissores para quem pratica o HIIT, 
sendo atraente para a maioria da população interessada em redução do percentual de tecido 
adiposo. Além disso, autores citam que o exercício intervalado de alta intensidade, articulado com 
dieta, pode favorecer alterações nos níveis de marcadores inflamatórios de mulheres com 
sobrepeso e obesidade em longo prazo. Ainda citam que, a realização de exercícios intermitentes 
de alta intensidade está relacionada também a quantidade de volume semanal de treino, o que 
pode influenciar significativamente na inflamação causada pela obesidade. O baixo volume 
semanal desse treino ou uma dieta não controlada reduziria o efeito em mulheres obesas, não 
alterando as medidas antropométricas. CONCLUSÃO. Nessa perspectiva, a literatura evidencia 
que o exercício intervalado de alta intensidade reduz de forma eficiente a circunferência da cintura. 
Este tipo de treinamento pode ser uma importante estratégia para a redução dos fatores de risco 
cardiovasculares. 



 

  
 

 
 
REFERÊNCIAS  
BOUTCHER, S. H. High-Intensity Intermittent Exercise and Fat Loss. Journal of Obesity, Austrália. 
5. nov. 2010. 
FISHER, G.; BROWN, A. W.; BOHAN BROWN, M. M.; ALCORN, A.; NOLES, C.; WINWOOD, L.; 
RESUEHR , H.; GEORGE, B.; JEANSONNE, M. M.; ALLISON, D. B. High Intensity Interval- vs 
Moderate Intensity- Training for Improving Cardiometabolic Health in Overweight or Obese Males: 
A Randomized Controlled Trial. PLoS One, v.10, n. 10, p. e0138853, 21 oct. 2015. 
GEISLER, S.; BRINKMANN, C.; SCHIFFER, T.; KREUTZ, T.; BLOCH, W.; BRIXIUS, K. The 
influence of resistance training on patients with metabolic syndrome–significance of changes in 
muscle fiber size and muscle fiber distribution. J Strength Cond Res, 25, 9, sep. 2011. 
GREMEAUX, V.; DRIGNY, J.; NIGAM, A.; JUNEAU, M.; GUILBEAULT, V.; LATOUR, E.; GAYDA, 
M. Long-term lifestyle intervention with optimized high-intensity interval training improves body 
composition, cardiometabolic risk, and exercise parameters in patients with abdominal obesity. Am 
J Phys Med Rehabil, v. 91, n. 11, p. 941-50, nov. 2012. 
GIBALA, M. J.; LITTLE, J. P.; MACDONALD, M. J.; HAWLEY, J. A. Physiological adaptations to 
low-volume, high-intensity interval training in health and disease. The Journal of Physiology, v. 
590, n. 5, n. 1077–1084, 2012. 
MARTINS, C.; STENSVOLD, D.; FINLAYSON, G.; HOLST, J.; WISLOFF, U.; KULSENG, B.; 
MORGAN, L.; KING, N.  Effect of Moderate - and High-Intensity Acute Exercise on Appetite in Obese 
Individuals. Medicine & Science in Sports & Exercise. v. 45, apr. 2014.  
RIBEIRO, P. A.; BOIDIN, M.; JUNEAU, M.; NIGAM, A.; GAYDA, M. High-intensity interval training 
in patients with coronary heart disease: Prescription models and perspectives. Ann Phys Rehabil 
Med, n. 16, p. 30036-7, 23 jun. 2016. 
SHUSTER,  A.; PATLAS, M.; PINTHUS, J. H.; MOURTZAKIS, M. The clinical importance of visceral 
adiposity: a critical review of methods for visceral adipose tissue analysis. The British Journal of 
Radiology . v. 85, n. 1009, p. 1–10, 2012.  
SOSNER, P.; BOSQUET, L.; HERPIN, D.; GUILBEAULT, V.; LATOUR, E.; PAQUETTE-TANNIR, 
L; JUNEAU, M.; NIGAM, .A; GAYDA, M. Net Blood Pressure Reduction Following 9 Months of 
Lifestyle and High-Intensity Interval Training Intervention in Individuals With Abdominal Obesity. J 
Clin Hypertens,  29 apr. 2016. 
TRAPP, E. G.; CHISHOLM, D. J.; FREUND, J. BOUTCHER, S. H. The effects of high-intensity 
intermittent exercise training on fat loss and fasting insulin levels of young women. International 
Journal of Obesity, v. 32, p. 684–691, 15 jan. 2008. 
 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gremeaux%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22854902
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Drigny%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22854902
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nigam%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22854902
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Juneau%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22854902
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Guilbeault%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22854902
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Latour%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22854902
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gayda%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22854902
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gayda%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22854902
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22854902
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22854902
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27346629
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27346629
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjqoffFvM7OAhXCG5AKHS8hAq8QFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.birpublications.org%2Fjournal%2Fbjr&usg=AFQjCNG4yfxo88SHvptmFf1lIIUy3p5SIg
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjqoffFvM7OAhXCG5AKHS8hAq8QFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.birpublications.org%2Fjournal%2Fbjr&usg=AFQjCNG4yfxo88SHvptmFf1lIIUy3p5SIg
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27126546
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27126546


 

  
 

 
PRINCIPAIS LESÕES NO SEGMENTO CORPORAL EM ATLETAS DE BASQUETEBOL 

 
MONAINA REZENDE MOREIRA JOSY ADRIANA DOS SANTOS 

GLEIDE SELMA DOS SANTOS 
JAMILE DANELY DOS SANTOS 

  MADSON RODRIGO SILVA BEZERRA (CREF: 2396-G/SE) 
Universidade Tiradentes, Aracaju, Sergipe, Brasil 

monainamoreira@hotmail.com 
PALAVRAS-CHAVES: Basquetebol. Esporte. Atletas. 

 
INTRODUÇÃO: O Basquetebol é um esporte coletivo que tem como fundamentos básicos: 
arremesso, passe, bandeja, rebote, drible, posição de defesa sendo bastante dinâmico, exigindo 
muito da capacidade física do atleta, esforços intensos utilizando ritmos variados, corridas, saltos, 
coordenação nos movimentos ofensivos e defensivos. OBJETIVO: O presente estudo tem como 
objetivo verificar as principais lesões para os segmentos corporais dos atletas de basquetebol. 
METODOLOGIA: Estudo com base em revisão bibliográfica a partir de artigos científicos 
disponíveis na mídia digital. Após consultadas no DECS foram escolhidas as palavras-chave: 
Basquetebol, Esporte e Atletas. RESULTADOS: Segundo Piucco et al (2007) a maioria dos atletas 
sofrem lesões em seu lado dominante, principalmente no tornozelo devido aos impactos sofridos 
durante as realizações das bandejas no sentido vertical. Em seu estudo com a seleção brasileira 
de basquetebol masculino na fase preparatória para campeonato, Moreira, Gentil e Oliveira (2003) 
concluíram que houve lesões nos membros inferiores principalmente no seguimento tornozelo, 
também foram identificadas, lombalgias, contusões nas mãos, tendinite patelar, estiramentos na 
região adutora e perna. Diante de sua pesquisa, De Rose, Tadiello e De Rose (2006) relata que 
das 341 lesões encontradas, 274 ocorreram em MMII, com ênfase em entorses, lesões no 
tornozelo, o segundo seguimento mais lesionado foram os joelhos, com predomínio as 
tendinopatias e rupturas de ligamento cruzado anterior. CONCLUSÃO: Conclui-se que devido ao 
volume e intensidade, muito contato físico entre jogadores, exigidos pelo esporte, atletas estão 
propícios a receber fortes impactos em todo segmento corporal, mas levando em consideração a 
alta solicitação dos segmentos inferiores em saltos, deslocamentos laterais e explosão muscular, 
articulações como, joelhos e tornozelos são os mais afetados. Portanto no intuito de minimizar 
essas lesões deve-se inserir treinamentos estratégicos para fortalecer tendões, ligamentos e 
músculos específicos de cada fundamento, utilizar material adequado na busca de proporcionar 
maior continuidade desses atletas em carreira esportiva. 
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INTRODUÇÃO: O core ou zona média é um complexo formado pelos seguintes subsistemas: a) 
passivo, que compreende os ossos e ligamentos; b) neural, que corresponde ao sistema nervoso 
central; c) subsistema ativo, que compreende a musculatura. A zona média tem seu conceito 
variável no que cerne a questões relacionadas a anatomia. Nesse sentido, a depender do contexto 
funcional em que o core é estudado, é possível encontrar definições mais amplas ou mais restritas 
relacionadas a esse termo. Contudo, tem sido consenso que a musculatura profunda do core 
envolve o chamado complexo quadril lumbo pelve. A musculatura que envolve esse complexo é 
fortemente ativada teste denomidado  Isometric Dead Lift que afere a força isométrica máxima da 
cadeia posterior através da extensão do articulação do quadril. Estudos apontam que alguns 
músculos profundos do core se contraem cerca de 50 ms antes da movimentação dos MMSS e 
MMII, mostrando em teoria que há uma produção de força do centro (core) e que esta, por sua vez 
é transmitida para as extremidades. Portanto, poderia haver uma relação entre a força do core e a 
capacidade de exercer potência dos membros inferiores e superiores. OBJETIVO: analisar a 
relação entre força lombar e potência de membros inferiores e superiores. METODOLOGIA: A 
amostra foi composta por 100 indivíduos jovens saudáveis e assintomáticos, dentre eles 64 
mulheres e 33 homens com faixa etária entre 18 e 45 anos (25,9 ±7 anos; IMC: 24,1 ± 3,9 kg/m ²; 
%G: 24,0 ± 7,0). Foi realizado o isometric dead lift test para avaliar a força isométrica máxima da 
musculatura do quadril. O indivíduo foi posicionado sobre a plataforma de um dinamômetro e 
realizou uma máxima extensão lombar, foram realizadas duas tentativas e a melhor foi considerada 
para fins estatísticos. Os dados foram expressos em KgF e os avaliados foram orientados a realizar 
uma força gradual e constante durante a realização do teste. Foi estimada a potência da fase 
concêntrica nos exercícios de supino horizontal, leg press e remada horizontal, utilizando 50% de 
1RM.  Um encoder linear foi conectado em cada aparelho para medir a velocidade de deslocamento 
da carga. A velocidade foi utilizada para calcular a potência (watts) utilizando um software 
denominado Musclelab®. Foi utilizada estatística descritiva e a relação entre as variáveis foi 
determinada utilizando correlações univariadas, representada pelo coeficiente de correlação de 
Pearson. Regressão linear simples foi utilizada para explicar a possível relação entre as variáveis 
de performance (dependente) e as variáveis do core (independente). O nível de significância foi 
estabelecido em 5% e utilizado o programa estatístico SPSS 22.0. RESULTADOS: Houve uma 
correlação alta entre a força lombar e a potência no supino (r=0,8; p≤0,001; r²=0,516). No que se 
refere aos testes de Leg Press e Puxada Horizontal, fora encontrada uma correlação moderada 
(r=0,67; p≤0,001; r² 0,32) e (r=0,62; p≤0,001; r²=0,31) respectivamente. Conclusão: Na amostra 
em questão, a força lombar apresenta associação de moderada a alta com a potência de membros 
superiores e inferiores. 
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INTRODUÇÃO: São denominados “exergames” os videogames ativos, que reproduzem os 
movimentos corporais ou gestos motores esportivos, desse modo o objetivo do jogo é fazer com 
que o jogador execute os movimentos da melhor maneira possível e esses movimentos são 
captados através de sensores de movimentos como plataformas, “joysticks” (controles). Com o 
avanço tecnológico os exergames é uma nova ferramenta a ser utilizada com a população idosas, 
facilitando a prática da atividade física e proporcionado a esse idosos uma melhora na saúde, 
saindo do sedentarismo e contribuindo para o aumento da prática da atividade física, que segundo 
a ACMS(Colégio Americano de Medicina do Esporte), que recomenda 30 minutos de atividade 
física moderada, sendo praticada no mínimo de 5 vezes por semana. Outro fator positivo dos 
exergames é sua facilidade que podem ser praticados em casa, individualmente ou em grupo, 
quando utilizados com pessoas idosas as atividades em grupo são mais prazerosa, agindo para a 
socialização e inteiração entre outras pessoas e dependendo da intensidade proporcionam 
alterações semelhantes ao exercício físico, promovendo um estilo de vida saudável aos praticantes. 
OBJETIVO: Analisar os efeitos positivos dos videogames como uma alternativa para a realização 
da atividade física para idosos. METODOLOGIA: Através de revisão bibliográfica, analisando as 
diversas atividades desenvolvidas utilizando os exergames. RESULTADOS: A utilização dos 
exergames como aliado a prática de atividade física para pessoas idosas é um assunto considerado 
novo e com poucas publicações de artigos, porém os resultados demostram que a utilização dos 
exergames incentiva o idoso a exercitam-se mais, melhorando as suas capacidades físicas, 
equilíbrio corporal e reabilitação de algumas doenças provenientes do avanço da idade, 
provocando resultados significativos na vida de pessoas com idades mais avançadas. 
CONCLUSÕES: Desse modo os exergames proporcionam e se configuram como uma alternativa 
eficiente como incentivadora da prática de atividade física, sendo necessário o acompanhamento 
de um profissional habilitado para corrigir os possíveis erros, auxiliar, e incentivar os idosos durante 
a utilização dos exergames. 
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INTRODUÇÃO: Atualmente, com o estilo de vida que a sociedade contemporânea tem adotado, o 
aparecimento de psicopatologias como ansiedade, estresse e depressão, vem se tornando cada 
vez mais comum. O estudo de métodos que diagnostiquem e avaliem essas condições, bem como 
estratégias que agem tanto na profilaxia como no tratamento desses transtornos, que incluem a 
prática de exercícios físicos, fornecem subsídios auxiliares para uma intervenção eficaz tanto para 
prática clínica, como para estudos acadêmicos. OBJETIVOS: Estudar as psicopatologias: 
ansiedade, estresse e depressão, bem como sugerir métodos para diagnóstico e avaliação dessas 
condições e relacionar a prática do exercício físico como método de controle desses transtornos. 
METODOLOGIA: Revisão bibliográfica com análise de conteúdo, com uma abordagem qualitativa. 
DESENVOLVIMENTO: A ansiedade pode ser compreendida como um estado fisiológico, tratando-
se de uma emoção básica do ser humano, e apesar de não significar um estado patológico, pode 
se tornar um. Assim, sua manifestação é caracterizada por nervosismo, preocupação e apreensão 
que pode ser gerado por pensamentos ou por reações associada com a ativação ou agitação do 
corpo. Sua mensuração é realizada com base em métodos indiretos, tais como escalas de 
avaliação subjetivas, porém existem também medidas de alterações fisiológicas, bem como 
utilização de mensurações psicológicas. Dentre as escalas de ansiedade mais utilizadas nos 
últimos anos, destacam-se as escalas de ansiedade para avaliação clínica e as de auto avaliação 
como: as escalas de Hamilton e de Beck e o IDATE. O estresse é definido como uma reação do 
organismo, com características físicas e /ou psicológicas, as quais são provocadas por mudanças 
psicofisiológicas, que são desencadeadas mediante situações que confrontem o indivíduo o 
deixando irritado, amedrontado, excitado ou até mesmo feliz. Atualmente, essa condição se 
encontra dividida em quatro fases: alerta, resistência, quase-exaustão e exaustão. Há três tipos de 
medidas do estresse: a medida biológica, a ambiental e de auto percepção do estresse. Nessa 
última, se encaixam as escalas de avaliação dessa condição, que quando comparadas as medidas 
bioquímicas, são mais acessíveis e uma das mais utilizadas para essa avaliação é o inventário de 
sintomas de estresse para adultos de Lipp. A depressão pode ser classificada, segundo a 
perspectiva da psicopatologia, como um transtorno de humor ou transtorno afetivo e para que se 
possa identificar é necessário que haja o relato comportamental e sintomatológico da síndrome. 
Desse modo, Inventários e escalas permitem não só averiguar a presença e a assiduidade de 
sintomas depressivos, como também identificar e fazer uma avaliação da magnitude que se 
encontram e se apresentam os sintomas e um dos instrumentos mais utilizados para avalia-la é o 
Beck’s Depression Inventory (BDI). CONCLUSÃO: O conhecimento da natureza dessas condições 
e dos instrumentos que as identifiquem e qualifiquem são necessárias para atuação de 
profissionais. Além disso, os exercícios físicos apresentam uma positiva ação no tratamento e na 
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prevenção das psicopatologias elencadas, o qual ser utilizado como uma estratégia não- 
medicamentosa. 
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INTRODUÇÃO: O padrão ouro para o registro da variabilidade da frequência cardíaca (VFC) é o 
eletrocardiograma (ECG). Atualmente, dispositivos portáteis como cardiofrequencímentros, têm 
sido utilizados como uma ferramenta prática, porém que ainda necessita da exportação manual dos 
dados brutos para análise em um computador. Mais recentemente, aplicativos de smartphone têm 
sido utilizados para o registro da VFC pela maior praticidade e baixo custo.   OBJETIVO: 
Correlacionar os dados da VFC registrados pelo aplicativo HRV Expert CardioMood e o 
cardiofrequencímetro Polar® RS800CXTM. METODOLOGIA: Participaram do estudo 22 estudantes 
universitários saudáveis, (25,3 ± 6,5 anos). Após 5 minutos de repouso, foram realizados dois 
registros da VFC com duração de 5 minutos cada, um através do smartphone e outro com o Polar® 
RS800CXTM. Foi utilizado a correlação de Pearson para testar relação entre as variáveis. 
RESULTADOS: Houve correlação positiva e significativa em todas as variáveis, tanto no domínio 
do tempo (RR r = 0.97 p< 0,0001; SDNN r = 0.79 p< 0,0001; FC: r = 0.97 p< 0,0001; RMSSD: r = 
0.99 p< 0,0001; LnRMSSDx20: r = 0.98 p< 0,0001; PNN50: r = 0.97 p< 0,0001), quanto no domínio 
da frequência (LF: r = 0.55 p = 0,0081; HF: r = 0.59 p=0,0041; LF/HF: r = 0.76 p< 0,0001). 
CONCLUSÃO: Desse modo, este estudo mostrou que o aplicativo HRV Expert CardioMood 
espelhou os dados obtidos através do cardiofrequencímetro Polar® RS800CXTM em todas as 
variáveis, em estudantes universitários saudáveis. Os resultados sugerem que o aplicativo HRV 
Expert CardioMood é capaz de registrar os intervalos RR para análise dos índices de VFC tão 
confiavelmente quanto os obtidos pelo Polar® RS800CXTM e, de uma maneira mais prática e 
objetiva.   
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INTRODUÇÃO: A realidade das brincadeiras e jogos populares vem se distanciando gradualmente 
do cotidiano das crianças, é comum que essas práticas sejam substituídas pelo lazer digital. Esse 
comportamento pode prejudicar o desenvolvimento motor e adaptabilidade social em diferentes 
níveis. OBJETIVOS: Coletar informações sobre a importância da atividade física para o 
desenvolvimento das capacidades motoras na infância e na adolescência. METODOLOGIA: O 
material utilizado foi obtido na biblioteca da Universidade Tiradentes e por meio do acesso ao 
Google Acadêmico, através da pesquisa das palavras chave geradas na plataforma do DeCS, 
foram encontrados 3810 resultados em 0,04 segundos, 4 artigos e um livro foram selecionados 
para a elaboração do resumo. DESENVOLVIMENTO: Movimentar-se, faz parte das primeiras 
experiências que favorecem a aquisição de um conjunto de aprendizagens básicas importantes, é 
durante os primeiros seis anos de vida que os padrões motores fundamentais emergem e se 
aperfeiçoam. O desenvolvimento elabora-se gradualmente até a idade adulta, porém, é na infância 
que estabelecemos a base das habilidades motoras e sociais (FERREIRA, 1999). Valter Pinheiro 
(2012) apud Hitz e Holtz (1986), afirmam que “as capacidades coordenativas desempenham um 
papel primordial na estrutura do movimento com reflexos nas múltiplas aptidões necessárias para 
responder às exigências do dia-a-dia, do trabalho e do desporto”. Assim, ao realizar práticas 
esportivas a criança desenvolve o tônus muscular, capacidades físico-motoras, sociabilidade e a 
valorização da autoestima. De acordo com Le Boulch (1987), “o desenvolvimento de uma criança 
é o resultado da interação de seu corpo com os objetos de seu meio, com as pessoas com quem 
convive e com o mundo onde estabelece ligações afetivas e emocionais.”, por isso se torna 
essencial que as práticas oferecidas pelas atividades físicas sejam continuas durante o processo 
de desenvolvimento infantil. Segundo Diana Campão (2008) apud Oliveira (1997), é através do 
corpo que a criança estabelece contato com o ambiente, se insere no mundo e compreende o outro. 
Nas experiências de aprendizagem, a criança constrói seu esquema corporal e amplia seu 
repertório psicomotor, adquirindo autonomia e segurança. As mudanças na estrutura social e os 
avanços tecnológicos da atualidade oferecem recursos que se tornam atrativos para os pais e 
consequentemente para as crianças, que vão crescendo imersas em diversos estímulos que 
incentivam o uso do lazer virtual. Assim, percebemos que há uma diminuição do espaço físico 
disponível para a realização de atividades físicas, o que determina a necessidade de uma atenção 
especial sobre o estado das condições biológicas do corpo e valor da educação pelo meio da 
motricidade (FERREIRA, 1999). CONCLUSÃO: Podemos ao longo desse trabalho perceber que a 
vida moderna proporciona recursos positivos em diversos momentos, porém, atentar-se para as 
questões do desenvolvimento motor adquirido através da atividade física, torna-se fundamental 
para assegurarmos que a intervenção prática esteja presente no cotidiano das crianças e 
adolescentes.   
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INTRODUÇÃO: O comportamento sedentário é conceituado por um conjunto de atividades que 
apresentam um gasto energético próximo aos valores de repouso/basal, que ocorrem com o corpo 
na posição sentada ou reclinada (PATE; O’NEILL; LOBELO, 2008), incluindo atividades como 
assistir TV, utilizar o computador, jogar videogame, ficar à toa conversando com os amigos, falando 
ao telefone, dentre outras atividades similares (MENEGUCI et al., 2015; OWEN, 2010; PATE; 
O’NEILL; LOBELO, 2008; TREMBLAY et al., 2011). No Brasil, diversos estudos epidemiológicos 
foram conduzidos para estimar a prevalência de exposição a comportamento sedentário em 
adolescentes. Esses estudos têm sido usualmente representados pela exposição aos aparelhos de 
tela, que compreendem as medidas (unificadas ou distintas) do tempo de exposição à TV, 
videogame, tablets, Smarphones e computador (GUERRA; FARIAS JÚNIOR; FLORINDO, 2016). 
OBJETIVO: Verificar as taxas de prevalência de comportamento sedentário em adolescentes 
brasileiros. METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão sistemática conduzida entre os meses de 
abril e junho de 2016 com objetivo de reunir uma síntese de artigos que observaram a exposição a 
comportamentos sedentários em adolescentes brasileiros. Onde foram efetuadas buscas nas 
bases de dados eletrônicas PubMed, Web of Science, Scopus e SciELO. Para a busca dos artigos 
científicos utilizou-se os seguintes descritores e termos em inglês: “Sedentary lifestyle”; “Sedentary 
behavior”; “Screen time”; “Adolescents”; “Brazil”; “Brazilian”. Os mesmos termos também foram 
pesquisados em português.  Utilizou-se os operadores lógicos “AND”, “OR” e “AND NOT” para 
combinação dos descritores e termos utilizados para rastreamento das publicações. O processo de 
análise dos estudos envolveu leitura de títulos, resumos e textos completos. Foram incluídos 
estudos observacionais com adolescentes desenvolvidos no Brasil, que apresentaram as taxas de 
prevalência de exposição ao comportamento sedentário. RESULTADOS: Dos 351 artigos 
recuperados nas buscas, 26 artigos atenderam aos critérios de inclusão e compuseram a síntese 
descritiva. Desses houve grande concentração dos estudos na região Nordeste (n=12 – 46%) e as 
taxas de prevalência de exposição ao comportamento sedentário variaram de 19,7% a 90%. 
CONCLUSÃO: Os achados da presente revisão mostram uma ampla variabilidade com relação às 
taxas de prevalência do comportamento sedentário em estudos com adolescentes brasileiros. 
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INTRODUÇÃO: Aprendizagem se consiste em uma parte essencial do processo de ensino 
aprendizagem pois busca apresentar ao aluno suas facilidades, dificuldades e evolução durante 
todo o processo (DARIDO, 2012). Esse trabalho foi resultado das intervenções da equipe do 
subprojeto de Educação Física do Programa Institucional de Bolsa e Iniciação à Docência 
(PIBID/CAPES/UFAL) em uma escola estadual de ensino fundamental II da cidade de Maceió/AL. 
OBJETIVO: Apresentar e analisar as contribuições do portfólio em forma de Painel como 
instrumento de avaliação de aprendizagem em Educação Física Escolar. METODOLOGIA:  Este 
é um estudo qualitativo do tipo pesquisa ação, que segundo Gil (2010): “tem características 
situacionais, já que procura diagnosticar um problema especifico numa situação específica, com 
vistas a alcançar algum resultado prático. ” (p.42). A amostra estudada foi composta por 120 alunos, 
com idades entre 12~17 anos, cursando do sexto e o nono ano da escola. A coleta de dados ocorreu 
em duas etapas: Na primeira etapa foi aplicada uma entrevista semiestruturada para diagnosticar 
as demandas da disciplina. Na segunda etapa utilizou-se a observação participante que segundo 
Correia (2009, p.31): “constitui uma técnica de investigação, que usualmente se complementa com 
a entrevista semiestruturada ou livre”. Para registro utilizou-se um diário de campo. RESULTADOS: 
A análise dados da primeira etapa resultou na unidade didática: “Vivenciando as Olimpíadas”, para 
de avaliação de aprendizagem, adotou-se o portfólio em forma de painel, chamado “Mural Olímpico” 
No Mural Olímpico foram expostas produções dos alunos como: pesquisas, produção de textos, e 
produções artísticas abordando aspectos sociais, culturais, históricos e econômicos das 
Olimpíadas.  Após a avaliação da intervenção observou-se que o Mural Olímpico: Conseguiu 
atender a demanda da variedade de competências a serem desenvolvidas nas aulas de Educação 
Física, a partir do aprofundamento e da diversidade dos conhecimentos abordados, pois segundo 
Daolio (1996) “é possível trabalhar com a Educação Física não só no sentido de vivencia-la, mas 
também compreendendo-a, criticando-a e transformando-a”. (p.42). Respeitou a individualidade do 
aluno avaliando de forma processual, como sugerem os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCNS 
(1998) e o instituiu como responsável por sua formação a partir da motivação na busca pelo 
conhecimento. Promoveu a aproximação da avaliação com o processo de ensino aprendizagem, 
pois as produções forneciam informações constantes do desempenho escolar dos alunos.  
CONCLUSÃO: Concluiu-se que o Mural Olímpico: Forneceu informações necessárias para os 
alunos acerca de seu desempenho nas aulas de Educação Física. E ao professor para avaliação 
das suas práticas pedagógicas e metodologias aplicadas. Instituiu o aluno como responsável pela 
sua formação através da busca de conhecimento por intermédio das produções. Proporcionou a 
equipe do PIBID uma experiência acerca da avaliação de aprendizagem que não é uma prática 
comum nos estágios curriculares. Ofereceu subsídios de uma experiência concreta de avaliação 
de aprendizagem nas aulas de Educação Física, quebrando o paradigma das avaliações físicas 
por tanto tempo vigente em nossas práxis pedagógicas.  Sugerem-se outros estudos acerca desse 
tema, afim de enriquecer a literatura na área, para que os professores aprimorem as práticas 
avaliativas na Educação Física Escolar.  
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INTRODUÇÃO. A hipertensão arterial acomete cerca de um bilhão de pessoas em todo mundo, 
esta, associa-se com maiores incidências cardiovasculares. O exercício físico encontra-se como 
forma de prevenção a vários fatores de risco cardiovasculares, pois, com este, é possível alcançar 
melhoras significativas nos valores de pressão arterial. Os níveis mais elevados na prática de 
exercícios se mostram eficazes na melhora da fisiopatologia de indivíduos hipertensos. 
OBJETIVOS. O estudo teve por objetivo esclarecer os efeitos do exercício intervalado de alta 
intensidade em indivíduos portadores de hipertensão. METODOLOGIA. Foram realizadas 
pesquisas nos bancos de dados do Pubmed/Medline, Bireme e Embase. As buscas se 
concentraram nos períodos entre 2010 à 2016. A estratégia de pesquisa feita para obter os resumos 
do artigos originais na língua inglesa, foi realizada com as seguintes palavras-chave: 
“Hypertension”, “Blood Pressure”. Estes foram combinadas com os seguintes termos: “High-
intensity interval training”, HIIT, “High-intensity training”, HIT “high-intensity interval”, “high-
intensity intermitente training”, “high-intensity intermittent exercise”, “aerobic interval”, “sprint 
interval”. DESENVOLVIMENTO. A intensidade do exercício mostra-se bem relevante sobre a 
capacidade cardiorrespiratória, tendo as duas associação. Com o exercício intervalado de alta 
intensidade ocorrem amplas melhorias nos marcadores da aptidão cardiorrespiratória, incluindo os 
valores de pressão arterial em indivíduos hipertensos e com alto risco familiar de hipertensão. Outro 
fator importante nessa determinação foi a redução dos níveis de norepinefrina, que estabelece a 
relação do sistema nervoso autônomo com a patogenia da hipertensão. O exercício intervalado de 
alta intensidade, também, mostrou ser capaz de melhorar a função endotelial principalmente pela 
maior biodisponibilidade do oxido nítrico, além de ser referido como mais efetivo na diminuição da 
rigidez arterial. A definição de trabalho em alta intensidade dos protocolos de HIIT fica entre 80% e 
95% da frequência cardíaca máxima ou VO2 máximo com recuperações ativas entre 40% e 75% 
da frequência cardíaca máxima ou VO2 máximo ou ainda recuperações passivas, outros tipos de 
protocolos empregando natação intermitente utilizaram sessões de 6 a 10 series de 30 segundos 
com recuperação de 2 minutos totalizando 15 a 20 minutos. CONCLUSÃO. Diante disso, o 
exercício intervalado de alta intensidade aparece como um modelo de treinamento eficaz em 
promover uma melhora da hipertensão arterial, proporcionando assim, uma melhor qualidade de 
vida nesses indivíduos. Porém ele ainda deve ser mais estudado, o que torna a sua prescrição 
cautelosa, pois diferentes abordagens foram utilizadas nos estudos o que requer atenção na hora 
de sua utilização em diferentes populações de hipertensos. 
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INTRODUÇÃO: O exercício de alongamento estático (AE) é comumente realizado por atletas 
anteriormente a prática esportiva. Entretanto seu benefício para a performance é questionado1, 
efeitos negativos como na redução do pico de torque (Pt) são identificados imediatamente após 
sua realização2,3, mais não esclarecido o tempo momentâneo deste efeito4. OBJETIVO: Avaliar a 
recuperação do Pt após AE agudo. METODOLOGIA: Participaram voluntariamente deste estudo 
11 estudantes do sexo masculino (22,5±2,06 anos; 69,3±12,2kg; 174,0±0,06cm). Foi verificado o 
Pt dos músculos isquiotibiais pré e pós AE em 2 diferentes situações de recuperação: sem intervalo 
de recuperação (A1) e repouso muscular durante 1 minuto (A2). Para a análise estatística foi 
utilizado o teste t de Student para amostras emparelhadas p<0,05. Os dados foram analisados pelo 
software SPSS 20.0.   RESULTADOS: Foi verificado redução do Pt imediatamente após o 
alongamento A1 (55,91±19,25 vs 37,11±9,22 ∆ -18,8% p<0,001). O tempo de repouso de 1 minuto 
não foi suficiente para o retorno do Pt para as condições iniciais A2 (60,78±15,62 vs 53,13±13,76 
∆ - 7,65 p=0,005).  CONCLUSÃO: Após o AE agudo é recomendado períodos superiores a 1 minuto 
de repouso para o retorno do Pt.  Sugere-se seja evitado a realização de AE agudo minutos antes 
a realização de provas que necessitam de grandes demandas de força e explosão muscular5.       
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INTRODUÇÃO: Praxiologia é o estudo da ação humana e, nas últimas décadas, a vem sendo 
objeto de estudo no âmbito esportivo. As ações motrizes desde a perspectiva do esporte de alto 
rendimento destacam-se pela precisão e ajuste às situações de competição e sua efetividade 
muitas vezes depende de uma leitura das ações do adversário e inferência de suas intenções 
táticas. OBJETIVO: Verificar se os fatores tempo de prática e graduação exercem influência sobre 
a capacidade de identificar ações motrizes em jovens praticantes. METODOLOGIA: Participaram 
de estudo 20 jovens praticantes de karatê com idade entre 16 a 25 anos com no mínimo 1 ano de 
prática da arte marcial. Foram divididos entre dois grupos, o Grupo1 era composto por praticantes 
(n=10) mais graduados e com maior tempo de prática (de faixa verde a preta) e o grupo 2 (n=10) 
com graduações e tempo de prática menores (de faixa branca a laranja), aos participantes foi 
solicitado que assistissem a 5 vídeos nos quais eram expostas situações reais de competições. 
Durante a execução dos vídeos a imagem era interrompida um segundo antes de um determinado 
movimento ser executado. O participante recebia um caderno onde devia marcar que ação ele 
considerava ser a da situação de cada vídeo dentre 5 opções que lhe eram oferecidas. 
RESULTADOS: Os resultados mostraram que o grupo 2 obteve pontuações menores que o grupo 
2. No grupo 2 apenas um participante acertou 4 leituras de praxemas enquanto os demais 
acertaram obtiveram êxito em 3 ou menos respostas. O grupo 1 por sua vez, apresentou resultados 
mais elevados. Destaca-se o participante de número 3 (faixa preta) que acertou todas as situações 
apresentadas por vídeo. Dois outros acertaram 4 das 5 questões sugeridas. Os demais 
participantes tiveram valores inferiores. CONCLUSÕES: Os resultados sugerem que existe uma 
relação positiva entre tempo de prática, graduação e capacidade de leitura de praxemas de modo 
que quanto mais experiente o praticante de Karatê, maiores acertos nas leituras de comunicações 
motrizes em situações de combate. Em alto rendimento, a capacidade de interpretar praxemas é 
de crucial importância. A capacidade de antecipação através de leitura da imagem corporal do 
adversário pode marcar a diferença entre vencer e perder uma disputa. Faz-se necessário realizar 
mais estudos no sentido de entender os mecanismos que facilitam a leitura de ações motrizes e 
introduzir elementos similares em situações de treinamento desde a iniciação desportiva até o alto 
rendimento otimizando assim a performance.   
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INTRODUÇÃO.   O treinamento intervalado de alta intensidade é um exercício físico realizado com 
episódios de exercícios de alta intensidade e separados por fases de recuperação ativa ou passiva. 
Recentemente, o treinamento intervalado de alta intensidade tem demonstrado promover efeitos 
benéficos sobre a hiperglicemia em pacientes com diabetes tipo 2. Apesar disso, a aplicabilidade 
clínica deste tipo de exercício físico ainda é pouco comum. OBJETIVOS. O objetivo do presente 
estudo foi levantar dados na literatura relacionados ao exercício intervalado de alta intensidade e a 
resposta da hiperglicemia em pacientes com diabetes tipo 2. METODOLOGIA: Foram realizadas 
pesquisas nos bancos de dados do Pubmed/Medline, Bireme e Embase. As buscas se 
concentraram nos períodos entre 2010 à 2016. A estratégia de pesquisa feita para obter os resumos 
do artigos originais na língua inglesa, foi realizada com as seguintes palavras-chave: “Blood 
Glucose”, “Hyperglycemia” e “Diabetes Mellitus”. Estes foram combinadas com os seguintes 
termos: “High-intensity interval training”, HIIT, “High-intensity training”, HIT “high-intensity interval”, 
“high-intensity intermitente training”, “high-intensity intermittent exercise”, “aerobic interval”, “sprint 
interval”. DESENVOLVIMENTO. O Diabetes Mellitus é uma desordem metabólica caracterizado 
por uma hiperglicemia crônica.  A hiperglicemia pode desencadear diversas complicações 
cardiovasculares e metabólicas para os portadores do Diabetes Mellitus. Dentro desta perspectiva, 
é observado na literatura que o exercício de alta intensidade possui um efeito hipoglicemiante em 
diabéticos e não diabéticos. Já é bem demonstrado que uma sessão de treinamento intervalado de 
alta intensidade tem efeitos superiores e mais duradouros sobre a redução da glicemia pós-prandial 
do que o exercício contínuo de intensidade moderada. Recentemente, também foi demonstrado 
que o baixo volume de treinamento intervalado de alta intensidade aumenta a quantidade de 
GLUT4 no músculo esquelético e reduz a hiperglicemia em pacientes com diabetes do tipo 2. Estes 
resultados indicam que esta modalidade de exercício parece agir por um mecanismo de captação 
de glicose periférica. Um outro grupo de pesquisadores, também demonstrou que 8 semanas de 
treinamento intervalado de alta intensidade melhorou o controle glicêmico global e a função das 
células β pancreáticas em pacientes com diabetes do tipo 2. De certa forma, parece existir um 
consenso que o exercício intervalado de alta intensidade é eficaz em melhorar a saúde metabólica, 
particularmente, dos pacientes com diabetes do tipo 2. Apesar deste consenso, alguns autores 
sugerem mais ensaios clínicos randomizados e controlados com uma maior duração (meses e/ou 
anos) do protocolo experimental. Outro ponto a ser levado em consideração, é que diversos grupos 
de pesquisa questionam a aplicabilidade prática deste tipo de treinamento para indivíduos 
sedentários. É sugerido que o desconforto gerado pelo esforço físico intenso pode levar a uma 
baixa adesão ao protocolo de treinamento e reduzir o efeito dose/resposta do exercício físico. 
CONCLUSÃO. Dentro de um contexto geral, pode ser observado que o exercício intervalado de 
alta intensidade reduz a hiperglicemia de pacientes diabeticos do tipo 2. Apesar deste benefício, 
são necessários mais ensaios clínicos (randomizados) de longo prazo para compreender os 
mecanismos fisiológicos/moleculares deste tipo de exercício na saúde e/ou na doença.  
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INTRODUÇÃO: Com o avançar da idade ocorre uma diminuição progressiva da massa muscular e 
aumento do tecido adiposo, essa diminuição na massa muscular acomete com maior intensidade 
o sexo feminino e pode ocasionar diminuição na força e na capacidade funcional. OBJETIVO: 
analisar a correlação da força de preensão manual FPM e estado nutricional com a autonomia 
funcional de idosas fisicamente ativas. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo descritivo, 
correlacional, realizado com 21 idosas, média de idade (68,62±6,087),praticantes de caminhada. 
As idosas foram avaliadas quanto à autonomia funcional através do protocolo de testes do Grupo 
de Desenvolvimento Latino-Americano para Maturidade GDLAM, e classificadas de acordo com a 
faixa etária G1 (60-64), G2 (65-69), G3 (70-74), G4 (75-79), G5 (≥80) anos. A FPM foi avaliada por 
dinamômetro de preensão manual, e o estado nutricional através do índice de massa corporal 
(IMC= P/A2). Utilizou-se na análise estatística software SPSS 22.0, análise descritiva (média e 
desvio padrão), cross-tabs e correlação de Spearman, com nível de significância de 
5%.RESULTADOS: A média de classificação do índice geral de GDLAM (IG) em segundos foram 
G1(28,16±4,87), G2(26,21±2,61), G3(32,39±5,32), G4(33,39±6,56), G5(33,92±7,01), ficando 
classificados entre bom e regular, já a média de FPM foi relativamente baixa 3,76±2,30 Kgf, sendo 
que o IMC médio de 25,6±3,3 kg/m2 caracterizou (sobrepeso). Não houve correlação entre o IMC 
e o IG e a FPM e o IG (p>0,05). CONCLUSÃO: A força de preensão manual e IMC não interferiram 
no desempenho da autonomia funcional da população. A população estudada apresentou 
autonomia funcional preservada e classificada entre boa e regular, mesmo os níveis de força 
muscular sendo abaixo do esperado para um grupo ativo e muitas idosas estarem acima do peso 
ideal não foram fatores que interferiram no desempenho e capacidade funcional do grupo estudado. 
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INTRODUÇÃO: Um dos aspectos mais fascinantes é a relação entre o exercício, atividade física e 
a longevidade (MATSUDO, 2009) tendo em vista que estudos de uma forma geral obtiveram 
resultados positivos com os indivíduos que eram fisicamente ativos, apresentando um menor risco 
de mortalidade por todas as causas do que os fisicamente inativos. A preferência pela prática da 
atividade física muitas vezes tende a ter aspectos voltados a estética ou lazer, pois em suas 
dimensões cultural, física, intelectual e artística, interfere no desenvolvimento pessoal e social dos 
indivíduos influentes escolha.  OBJETIVO: Constatar qual atividade física preferida de idosos 
hipertensos. METODOLOGIA: Foi efetuado um questionário próprio com perguntas fechadas, 
através de uma amostragem intencional de delineamento quantitativo, no intuito de mostrar a 
atividade física preferida pelos idosos para sua prática regular. Constituída por 36 idosos de ambos 
os sexos, participantes de um projeto de pesquisa, realizada no departamento de Educação Física 
da UFPE. Para a tabulação dos dados foi utilizado o software Statistical Package for the Social 
Sciences – SPSS versão 17.0.  RESULTADOS: 72,23% dos idosos preferem atividades físicas 
anaeróbias e 27,77% aeróbias.  CONCLUSÃO: O idoso tem preferência por atividades anaeróbias 
devido a maioria das práticas serem mais sistematizadas e com maior frequência, corroborando 
com isso o local onde ocorre sua prática por dispor de um profissional qualificado, mas para o lazer 
isso é revertido pois as atividades aeróbias não demandam tanto esforço e englobam uma maior 
variedade de movimentos, jogos, esportes, etc. 
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INTRODUÇÃO: O processo de envelhecimento se desenvolve algumas adaptações físicas, pois, 
dentre elas se encontra a flexibilidade tornando assim um componente de fundamental importância 
na vida e na saúde do humano. OBJETIVO: verificar a flexibilidade de idosas fazendo relação com 
o tempo de prática no município de Várzea Alegre-CE, através do Banco de Wells. 
METODOLOGIA: A pesquisa foi realizada com 28 idosas participante do grupo PELC no município 
de Várzea Alegre-CE, com idade de 40 anos acima a amostra foi do tipo não probabilístico por 
convite, foram excluídas aquelas com idade menor acima citado. Para obtenção dos dados foi 
utilizado uma ficha para que as mesmas pudessem responder o tempo de prática em atividades 
física bem como o Banco de Wells para analisar a flexibilidade. A pesquisa atendeu os aspectos 
éticos da resolução 466/2012. RESULTADOS: Demonstrou que nove idosas se classificaram em 
um nível fraco entre um ano e dois anos e apenas duas em um nível excelente, as demais idosas 
foram classificadas em um nível médio. Apenas duas idosas estavam classificadas em um nível 
excelente, observado também que na medida em que a idade aumenta a flexibilidade diminui. 
Sendo notável a perda da flexibilidade, assim é necessário buscar trabalhar para que não haja 
maiores perdas. Nas idosas desse estudo, foi visto que as que possuíam pouco tempo de pratica 
estão classificadas em um nível ruim, em que são necessárias atividades que envolva e 
incrementem ganho e melhoras na flexibilidade.  CONCLUSÃO: A flexibilidade é fundamental na 
vida do ser humano em suas atividades de rotina, sendo que durante o processo de envelhecimento 
é observado e perceptível a mudança e a alteração na capacidade funcional, assim visto que o 
nível será considerado baixo. É importante ser trabalho e desenvolvido na prática da atividade física 
estimular e aprimorar a flexibilidade assim, mantendo e aperfeiçoando a mesma. A importância do 
estimulo na busca do ganho e ate mesmo manter a flexibilidade, sempre buscando aprimorar e 
desenvolver atividades que possa trabalhar a mesma.  
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INTRODUÇÃO: Com o aumento de nível técnico durante o decorrer dos anos no voleibol, as 
capacidades físicas relacionadas tanto ao desempenho competitivo do voleibol como também a 
simples prática amadora do mesmo teve que ser melhor observada no que diz respeito à 
preparação físicas dos atletas. OBJETIVO: Analisar a força explosiva e resistência aeróbia dos 
praticantes de voleibol da cidade de Iguatu-Ce. METODOLOGIA: O presente estudo tratou-se de 
uma pesquisa descritiva, transversal, dados primários e quantitativos, a população foi de 
praticantes de voleibol da cidade de Iguatu- Ce. A amostra foi não probabilística do tipo intencional 
por tipicidade composta por ambos os gêneros, sendo 12 mulheres e 15 homens, totalizando 27 
praticantes da modalidade. Os dados foram tabulados no Excel 10.0, os quais foram organizados 
e categorizados, posteriormente exportados para o Programa Estatístico SPSS 22.0. 
RESULTADOS: Foi identificado que 55,55%da amostra correspondem a praticantes do sexo 
masculino e 45,55% da mesma do sexo feminino. Apresenta uma porcentagem em que 88,88% de 
toda amostra apresentou uma qualificação de “fraco” e “muito fraco”. Já para a capacidade de força 
explosiva (potência) a situação se inverte, pois, dos 27 integrantes da amostra 21(77,77%) desses 
estão com qualificação de “excelente” e “acima da média”, o que representa que há uma má 
preparação de atletas amadores para a capacidade resistência aeróbia e uma boa qualificação 
para a capacidade força explosiva. CONCLUSÃO: Diante das características especificas 
apresentadas, percebe-se a importância da potência de MMII para a modalidade do voleibol. Onde 
a capacidade de potência está presente nos inúmeros saltos executados no desempenho dos 
fundamentos do esporte (principalmente ataque e bloqueio), caracterizando-o como modalidade 
anaeróbia. Mesmo assim, com todas essas exigências físicas de nível alto, é necessário ter a 
capacidade resistência cardiovascular bem desenvolvida, uma vez que essa capacidade se torna 
de suma importância para o desempenhar da modalidade. Para futuros estudos sugere-se que seja 
feito pesquisas a fim de entender a influência da força explosiva desenvolvida nos membros 
superiores num melhor desempenho dos saltos verticais, assim como, pesquisas a fim de descobrir 
o quanto o não preparo da aptidão cardiorrespiratória pode influenciar no desempenho dos 
movimentos técnicos dos fundamentos do voleibol durante um período longo de jogo.  
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INTRODUÇÃO: O voleibol vem ganhando vários adeptos e sofrendo mudanças não somente nas 
regras, mas até na forma de se jogar. Seus aspectos técnicos e táticos são bem complexos e que 
mais evoluiu nos últimos anos. As ações dos jogadores em quadra tanto na defesa como no ataque 
estão mais complexos e diversificados, com a contribuição da análise estatística o treinador tem 
uma visão de como pode melhorar a sua equipe e melhorar os fundamentos dentro de quadra, para 
assim sair com resultado satisfatório. OBJETIVO: analisar as técnicas e táticas usadas pelas 
equipes amadoras da Liga Interior de Vôlei. METODOLOGIA: discorreu de um estudo de campo, 
quantitativo e de caráter descritivo. A população foi composta por 78 atletas de voleibol amador 
feminino e masculino durante um torneio no qual se realizou na cidade de Tabuleiro do Norte no 
Estado do Ceará. Foram excluídos da pesquisa aqueles atletas que não jogaram pelas suas 
equipes. Foi utilizada a tabela de Scout para a análise dos fundamentos, das técnicas e táticas 
utilizadas pelas equipes. A pesquisa foi desenvolvida conforme a resolução 466/2012 (BRASIL, 
2012). Os dados foram analisados no SPSS 20.0, utilizando de medidas de dispersão e cruzamento 
de dados (cross-tabs). RESULTADOS: Os atletas participantes da liga de voleibol do interior, sendo 
78 participantes do sexo masculino e feminino. Duas equipes Iguatu com 25,6% e Tabuleiro com 
20,5% somaram mais participantes, pois havia time feminino e masculino. Os dados gerais 
apresentam que o jogador de ponta (Ponteiro) tem o maior número de acertos durante todas as 
partidas observadas, feminina e masculina, ou seja, o ponteiro se torna como principal receptor de 
saque, e como recepção já que juntamente com o líbero divide esta função quando está ao fundo 
de quadra nas posições 5,6 e 1 e no ataque seus números também são os maiores em relação aos 
outros atacantes, o oposto e o meio de rede. O meio de rede e oposto vem logo em seguida tendo 
assim números razoáveis de atuação. Logo em seguida o levantador teve participações discretas 
durante as partidas observadas, tendo números abaixo da média até mesmo em seu fundamento 
principal que é o levantamento. CONCLUSÃO: qualquer fundamento depende do outro, por mais 
que na prática o saque e o passe/recepção, Os recursos utilizados pelo técnico juntamente com 
toda a equipe são importantes, também, na condução tática dos mesmos durante as partidas, por 
meio da informação do rendimento individual e da própria equipe e dos adversários. Sugerem-se 
estudos que possam avaliar a biomecânica dos jogadores associando às habilidades técnicas dos 
gestos desportivos. 
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INTRODUÇÃO: O voleibol é o segundo esporte mais praticado do mundo. Atualmente tem se 
observado, que o nível de lesões em atletas em seus distintos esportes tem se elevado tornando-
se assim um caso de saúde pública. OBJETIVO: Teve como objetivo analisar a prevalência de 
lesões em praticantes amadores de voleibol. METODOLOGIA: O estudo está classificado quanto 
à abordagem quantitativa, descritiva. Para chegar ao resultado foi utilizado um questionário, no 
qual trazia questões sobre onde estão instaladas as lesões, qual posição ocupava quando ocorreu 
o trauma, qual fundamento executava quando foi acometido. Foi confeccionado um banco de 
dados no pacote estatístico (SPSS versão 22.0), para realizar as médias dos dados obtidos 
respeitando os aspectos éticos de cada participante de acordo com a CNS 466/12. 
RESULTADOS: Foi identificado que 11,36% das lesões acometem a articulação de ombro. Na 
articulação punho e mãos apresenta-se com 18,01% das lesões em 8 atletas. No joelho ocorre em 
29,54% das lesões nos (13) jogadores. Em todas as articulações citadas a cima a prevalência de 
lesões foram em jogadores de ponta. A lesão de tornozelo está presente em todas as posições 
ocupando 40,9% dos ocorridos, tendo aparecimento em 18 atletas predominando nos jogadores 
de ponta. A prevalência de lesões, 22 foram entorses (50%), 8 luxações e 8 distensões (ambas 
18,2%), fraturas foram 4 (9,1%) e contusão em 2,3% dos casos. CONCLUSÃO: A entorse é a 
lesão de maior frequência entre os mesmos, tendo como ápice de seu aparecimento em 
aterrissagem logo após bloqueios, ataques e saques. Destas ocorrências percebe-se que existe 
maior evidencia está nos jogadores que ocupam a posição de ponta. Faz-se necessário para dar 
continuidade ao estudo, incentivando na realização de novas pesquisas, para se entender os 
motivos destas lesões e como elas ocorrem nestes desportistas amadores, corroborando assim 
com meios preventivos mais específicos para esta realidade do voleibol.  
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INTRODUÇÃO: No século XVIII com o processo da Revolução Industrial a economia mundial 
sofreu modificações profundas, o trabalhador não mais produzia o que consumia e nem participava 
de todo o processo produtivo como antes, pois com o Inicio da Revolução surgiu o capitalismo que 
possibilitou a troca dessas ferramentas e da força humana pelas máquinas. Os únicos problemas 
não era esses, quanto aos fatores relacionados à organização do trabalho, não havia nenhuma 
flexibilidade, o ritmo era bastante intenso, o que levava a execução de grande quantidade de 
movimentos repetitivos em grande velocidade, fazendo com que gerasse grande sobrecargas nos 
grupos musculares, exigência de produtividade e equipamentos altamente desajustados e 
desconfortáveis. Dessa forma todos esses fatores acabaram gerando uma série de sintomas e 
doenças. OBJETIVO: Foi identificar os sintomas de doenças osteomusculares em Servidores 
Públicos de uma instituição publica de ensino superior da região Centro Sul. METODOLOGIA: a 
pesquisa foi realizada com 61 servidores do Campus Multi-institucional Humberto Teixeira - URCA 
(Universidade Regional do Cariri) e UECE (Universidade Estadual do Ceará). Teve como 
instrumento de coleta uma versão adaptada do questionário nórdico músculo esquelético. Os dados 
foram analisados no Programa SPSS 22.0, onde foram utilizadas as medidas de dispersão e 
tendência central, assim como cross-tabs para cruzamento entre as variáveis para realização da 
descritiva. RESULTADOS: Desse modo, teve-se como resultados que a maioria dos funcionários 
encontra-se em sua plena fase produtiva de 61 pessoas entrevistadas 48 estão ente 20 a 49 anos 
(78,7%). Da amostra (32,8%) relatam algum tipo de sintoma osteomuscular sendo que destes, 
(11,5) já tiveram afastados do trabalho devido ao problema. Das regiões mais acometidas está a 
coluna (14,8%), ombro direito (3,3%) e a coluna cervical (3,3%). Consta-se que há uma prevalência 
de sintomas osteomusculares em trabalhadores e que há a necessidade de ações de prevenção e 
promoção à saúde nos ambientes de trabalho. CONCLUSÃO: Diante dos resultados apresentados 
pode-se concluir que houve predominância do gênero feminino e que ambos os gêneros ainda 
estão em sua plena fase produtiva. Portanto, este estudo demonstrou que a prevalência de 
sintomas osteomusculares atingiu 32,8% dos trabalhadores, sendo a coluna, o ombro e a coluna 
cervical os locais mais afetados. Ao verificar a frequência de afastamento constatou-se que 11,5% 
do público pesquisado declararam que já tiveram que se afastar de suas atividades laborais devido 

 



 

  
 

 
a DORT. Por isso, é sugerível que se façam outras pesquisas relacionadas à saúde do trabalhador 
para que haja uma conscientização não só por parte da instituição, mas também dos funcionários 
para que se possa minimizar os problemas de saúde causados por suas atividades ocupacionais e 
terem uma melhor qualidade de vida. 
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INTRODUÇÃO: A lombalgia é um sintoma que afeta a região baixa do dorso e a prega glútea, 
podendo se entender e irritar os membros inferiores.  OBJETIVO: analisar a prevalência de dor 
lombar em servidores de uma instituição de ensino superior. METODOLOGIA: A amostra foi 
composta por 25 servidores, entre 18 e 57 anos de idade de ambos os sexos. A coleta ocorreu na 
instituição, no período diurno, com a autorização do diretor da instituição e assinada a carta de 
anuência, foi utilizado um questionário entregue aos servidores. Para isso anteriormente foi 
explicado os objetivos da pesquisa e em seguida a assinatura do termo de consentimento livre e 
esclarecido (TCLE) por parte dos entrevistados. A população foi composta por 62 servidores, sendo 
que os que recusaram a participar ou não estavam no momento da pesquisa foram excluídos, 
permanecendo então 25 servidores. O questionário foi composto pela anamnese dos participantes 
e uma pergunta relacionada a dor lombar, sendo direcionada no intuído de classificar o perfil de 
cada individuo de acordo com a faixa etária, o tempo na instituição e se há presença de lombalgia, 
classificando essa dor em: nenhum desconforto; algum desconforto; moderado desconforto; e 
intolerável desconforto. A análise dos dados foi realizada no programa SPSS 22.0, incialmente com 
a descritiva dos dados, assumindo o nível de significância de p<0,005 para as analises de Qui-
Quadrado e Spearman. A pesquisa obedeceu aos critérios da resolução 466/12 do CNS. 
RESULTADOS: Da amostra dos 25 servidores, 14 representando 56% descreveram não sentir 
nenhum desconforto na região lombar, 11(44%) se queixam de algum desconforto com dores 
intoleráveis na lombar. Com relação do nível de dor referente ao tempo na instituição, 8(32%) estão 
a mais de 1 ano na instituição e 5(20%) se queixam de algum desconforto acerca de dores lombares 
moderadas, 17(62%) servidores se encontram até 1 ano trabalhando, sendo 6(24%) apresentam 
entre a classificação algum desconforto e dor intolerável na lombar. O nível de dor lombar com 
relação a faixa etária, as categorias acima de 36 anos 6(24%) dos 11(44%) classificam sua dor com 
algum desconforto a dor moderada, entre 18 e 35 anos consistindo de 14(56%) servidores, 9 (36%) 
não se queixam de nenhuma dor, e 4(16%) descreveram seu nível de dor em algum desconforto a 
dor intolerável. CONCLUSÃO: conclui-se que na amostra dos 25 servidores apenas 11 indivíduos 
apresentaram queixa de dores na região lombar, o trabalho relacionado ao tempo de serviço pode 
ser um grande influente desses sintomas, sendo a amostra composta por 17(62%) servidores que 
se encontram a menos de dois anos na instituição. Sugere-se que abranja maiores amostras e 
compare ao nível de atividade física. 
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INTRODUÇÃO: Devido à grande concorrência do mercado de trabalho, o trabalhador é submetido 
a uma jornada de trabalho intensa, por causa desse ritmo a maioria dos indivíduos é cometida por 
diversos tipos de lesões, sendo os problemas de maior frequência a Lesão por Esforço Repetitivo 
e Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho LER/DORT. OBJETIVO: Esse estudo 
analisou a prevalência dos sinais e sintomas osteomusculares relacionados ao trabalho em 
funcionários da construção civil da cidade de Juazeiro do Norte-Ceará. METODOLOGIA: A 
pesquisa foi realizada com 30 funcionários da construtora de Juazeiro do Norte, porém dois deles 
foram excluídos por não estarem dentro dos critérios de inclusão. Foi utilizado o questionário 
Nórdico de Sintomas Osteomusculares-QNSO, versão adaptada, onde constava de identificação, 
como idade, massa corporal, estatura, jornada de trabalho, tempo de profissão, principais 
instrumentos que utiliza na sua prática e sintomas de dor. A pesquisa atendeu os aspectos éticos 
da resolução 466/2012. RESULTADOS: a construtora é composta de indivíduos adultos, 
predominantemente do sexo masculino, sendo a amostra da população 100% masculina, com 
média de idade da amostra de 35,68±10,99 anos, massa corporal de 66,68±7,80 kg, estatura de 
1,70±7,46 metros, jornada de trabalho de mais ou menos 45 horas semanais. Verificou-se que 37% 
dos entrevistados, ou seja, 10 indivíduos relataram ter sentido dor, fadiga ou algum tipo de 
desconforto nos últimos sete dias. Enquanto 17 destes (63%) não relataram nenhum tipo de algia. 
E a maioria dos trabalhadores (77,8%) não necessitaram se ausentar do trabalho. Quanto a queixa 
mais comum de dor foi a região lombar (37,03%), com algumas reclamações em punhos (25,92%), 
região dorsal (14,81%), ombros (14,81%), pernas e cotovelos com 3,70% cada um. A função mais 
desempenhada é a de pedreiro, ou seja, 11 (40,4%) trabalhadores e o principal instrumento é a 
colher. Em segundo lugar é a de servente com 9 indivíduos (33,3%). CONCLUSÃO A queixa mais 
comum de dor foi na região lombar (37,03%), a função mais desempenhada é a de pedreiro, sendo 
que 10 indivíduos relataram ter sentido dor, fadiga ou algum tipo de desconforto nos últimos sete 
dias. Assim, sugere-se que seja realizada uma pesquisa com amostra maior, que inclua indivíduos 
de ambos os sexos e que seja observada a postura adotada por cada profissional desempenhada 
na construção civil e que sejam feitos orientações a estes trabalhadores, assim, evitando ou 
retardando o aparecimento de Dort´s.  
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INTRODUÇÃO: O Parkour é uma prática corporal capaz de promover treinamento em alta 
intensidade e de forma intermitente. Isso ocorre através da exploração de movimentos funcionais 
(saltar, empurrar, puxar, agachar) que são utilizados durante a ultrapassagem de obstáculos dentro 
de um determinado percurso. Na maioria das vezes, o percurso realizado por um praticante de 
Parkour é caracterizado como um ambiente de alta instabilidade, fenômeno esse que ´pode ser 
justificado pela variabilidade de ambientes encontrados na zona urbana. Não obstante, o 
treinamento funcional tem como princípios a utilização de exercícios multiarticulares e 
multiplanares, com ênfase na realização de padrões funcionais que remetem às atividades laborais 
(agachar, empurrar, transportar, puxar). Além disso, o mesmo preconiza o treinamento de 
capacidades condicionantes como agilidade, velocidade, força e resistência muscular e essas por 
sua vez podem estar contidas em uma única sessão de treinamento a ser realizada de forma 
intermitente e em alta intensidade. Pelo fato de ambos os tipos de treinamento utilizarem padrões 
funcionais de movimento e terem a possibilidade de serem realizados em alta intensidade, podem 
contribuir para a melhora da qualidade do movimento e capacidade cardiorrespiratória dos 
indivíduos praticantes. Entretanto, as variações dos planos utilizados durante os exercícios e a 
possível diferenciação entre intensidade dos exercícios utilizados entre ambas metodologias, 
poderiam intervir de forma diferente na qualidade de movimento e capacidade cardiorréspiratóriia. 
OBJETIVO: Determinar e comparar o perfil de mobilidade funcional e capacidade 
cardiorrespiratória entre praticantes veteranos de Parkour (PK) e de Treinamento Funcional (TF). 
METODOLOGIA: Foram avaliados 9 praticantes veteranos de Parkour (20,2 ± 2,63 anos, 23,68 ± 
3,76 kg/m-²) e 9 praticantes veteranos de treinamento funcional (20,6 ± 2,73 anos, 24,2 ± 2,99 kg/m-

²) com pelo menos 1 ano de experiência e frequência de no mínimo 2 treinos semanais.  Foi 
realizada análise funcional do movimento através do Functional Movement Screen (FMS) e para 
análise da capacidade cardiorrespiratória foi aplicado o Yo-yo Intermittent Endurance  para 
determinar o perfil cardiorrespiratório em atividades de caratêr intermitente.. Para análise da 
normalidade dos dados foi executado um teste de Shapiro-Wilk e a comparação dos grupos foi 
realizada através de um “test t” para amostras independentes, com nível de significância de 5%. 
RESULTADOS: Ao comparar os resultados obtidos no teste de análise do movimento, foi 
encontrada diferença significativa no grupo PK em relação ao grupo TF (p=0,03). No entanto, não 
houve diferença significativa entre os grupos, quanto avaliada a variável cardiorrespiratória 
(p=0,27). CONCLUSÃO: Diante das condições de análise, nota-se que praticantes veteranos de 
Parkour apresentam melhor qualidade de movimento do que praticantes veteranos de treinamento 
funcional, no entanto os grupos não se diferenciaram no que diz respeito a capacidade 
cardiorrespiratória. Contudo, testes complementares e com diferentes populações tornam-se 
necessários, por conta da especificidade da amostra. 
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Introdução: O processo de envelhecimento sucede na diminuição de diversas funções 
fisiológicas, levando os idosos a uma maior fragilidade e perda de autonomia. Com isso, 
programas de treinamento funcional foram propostos em alguns estudos para determinar sua 
eficácia na melhora da função e da mobilidade dessa população. Objetivo: Determinar os efeitos 
de doze semanas de treinamento funcional na mobilidade articular em idosas pré-frágeis. 
Metodologia: Quinze idosas (idade m = 65,6 ± 5,1 anos; peso m = 65,8 ± 12,8 kg/m-²) após 
passar por uma avaliação médica, participaram deste estudo. No treinamento funcional foram 
realizados exercícios de mobilidade articular e ativação muscular; e exercícios que envolviam 
coordenação, potencia, agilidade, resistência muscular e cardiorrespiratória, durante 3 vezes por 
semana. Para verificar a mobilidade articular foi utilizado os testes de sentar e alcançar e alcançar 
atrás das costas da bateria Senior Fitness Test (SFT) e o Ankle test. Os dados foram 
apresentados com média e desvio padrão, analisados a partir do Teste “t” para amostras 
pareadas afim de determinar as diferenças pré e pós, com nível de significância 5%. Resultados: 
Após as doze semanas de intervenção todas as idosas apresentaram aumentos estatisticamente 
significativos em relação ao pré-teste: Sentar a alcançar direito (pré: 0,6±7,6 vs. pós: 6,1±6,8; p = 
0,00) e esquerdo (pré: 0,8±8,2 vs. pós:7,0 ±7,3, p = 0,00) Alcançar atrás das costas  direito (pré: -
3,1±9,0 vs. pós: 1,0 ±9,1; p = 0,01) e esquerdo (pré: -5,3±10,7 vs. pós: -1,0±9,5, p = 0.01) ; Ankle 
Test direito (pré: 7,6 ± 2,9 vs. pós: 10,4 ± 2,9; p = 0,00) e esquerdo (pré: 7,8±2,9 vs. pós: 
10,1±3,4, p = 0,00). Conclusão:  Tendo em vista a amostra e as condições analisadas, o 
Treinamento Funcional mostrou-se eficaz na melhora da mobilidade articular bilateralmente em 
idosas pré-frágeis. 
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INTRODUÇÃO: Mielomeningocele é o tipo mais severo de espinha bífida, decorrente de um 
defeito na formação do tubo neural e se manifesta como uma falha na fusão completa dos arcos 
vertebrais da coluna vertebral, resultando em crescimento diplásico da medula e das meninges. 
Tendo em vista tais complicações, é necessária uma abordagem fisioterapêutica precoce nos 
pacientes buscando eliminar ou minimizar as alterações proporcionadas por esta patologia. 
OBJETIVO: Realizar uma revisão de literatura sobre a abordagem multidisciplinar no tratamento 
de pacientes com Mielomeningocele. METODOLOGIA: As informações foram obtidas por meio 
de revisão de literatura, advinda das seguintes bases de dados: Bireme, Science Direct, Scientific 
Electronic Library Online, Biblioteca Virtual em Saúde e o PubMed. RESULTADOS: Os estudos 
demonstraram que as doenças que envolvem o tubo neural são responsáveis por um número 
considerável de pacientes no consultório do fisioterapeuta pediátrico. A meta do fisioterapeuta ao 
se deparar com uma criança deverá ser promover o desenvolvimento mais próximo possível do 
normal, de acordo com suas limitações neurológicas, de forma a atingir o máximo de 
independência funcional. Portanto, os objetivos da fisioterapia podem ser resumidos em 
promoção das habilidades físicas que levam a independência, aquisição da mobilidade 
independente, deambulação com ou sem uso de cadeira de rodas e prevenção da instalação de 
deformidade. CONCLUSÃO: As ações de promoção da saúde e prevenção de agravos a 
mulheres em idade fértil, com atenção especial para o atendimento ao pré-natal e ao parto, 
podem repercutir diretamente nos indicadores infantis e na prevenção das anomalias congênitas. 
Por esses motivos, o acompanhamento de pacientes com essa malformação assume vital 
importância no que diz respeito à qualidade de sua sobrevida. 
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INTRODUÇÃO: A distrofia muscular de Duchenne corresponde a um grupo de doenças de 
origem genética progressiva que se caracterizam por alterações estruturais ou funcionais dos 
músculos. O declínio progressivo da função pulmonar quase sempre inicia após o confinamento à 
cadeira de rodas e está associado com o aumento da insuficiência respiratória e da ineficiência 
da tosse, tornando os pacientes vulneráveis à atelectasias, pneumonias e retenção de secreções 
endobronquiais. A insuficiência respiratória vem seguida de dificuldade na ventilação, falta de 
força para tossir, ocasionando infecções respiratórias sucessivas, que na maioria dos casos leva 
o paciente ao óbito. OBJETIVO: Verificar a atuação da enfermagem nas complicações 
respiratórias da Distrofia Muscular de Duchenne. METODOLOGIA: Este trabalho é uma revisão 
de literatura, com consulta à base de dados eletrônica Scielo, Science Direct e Physiotherapy 
Evidence Database. O alvo dessa busca foram estudos com abordagem da Enfermagem na 
Distrofia Muscular de Duchenne. Para seleção, buscou-se a combinação dos termos distrofia 
muscular, enfermagem e complicações respiratórias. A busca foi realizada entre fevereiro e maio 
de 2013. Foram incluídos artigos que abordaram os temas: a) Distrofia Muscular de Duchenne e 
doenças neuromusculares; b) discussão sobre formas de tratamento quanto às complicações 
respiratórias de pacientes distrofia muscular. Foram excluídos os que abordaram apenas 
tratamentos medicamentosos ou cirúrgicos. Os textos foram analisados e sintetizados de forma 
crítica, a fim de discutir as informações obtidas que correspondiam especificamente ao tema 
pretendido para compor esta revisão. RESULTADOS: O tratamento de enfermagem é manter a 
função dos níveis respiratórios e estimular a qualidade de vida do paciente com distrofia. A 
ausência de estudos envolvendo a prática de enfermagem na Distrofia Muscular de Duchenne, a 
mais comum e mais grave dentre as doenças neuromusculares hereditárias conhecidas, tem 
levado a não tomada de atitudes coerentes por parte dos poderes públicos e privados, das 
sociedades médicas e científicas.A reeducação da função muscular respiratória pode ensinar e 
conscientizar o paciente a utilizar um padrão respiratório mais adequado, principalmente o 
diafragmático, no qual este a realizará de maneira mais econômica energeticamente e mais 
vantajosa mecânica e funcionalmente. CONCLUSÃO: Percebe-se a importância da assistência 
nas complicações respiratórias da Distrofia Muscular de Duchenne. Esta atuação deve ser 
composta por uma equipe multidisciplinar, para contribuir em ações mais precisas e eficazes 
tanto na melhoria na fase de intervenção quanto por parte de agentes públicos e privados que 
estão direta ou indiretamente envolvidos na prestação de serviços de saúde. Além disso, 
promover a formação de conhecimento crítico e humanístico que possam favorecer que 
estudantes e profissionais tenham informações verdadeiras e relevantes.    
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INTRODUÇÃO: O aumento da expectativa de vida da população brasileira tem ocorrido em 
paralelo com uma ascendência na prevalência das doenças crônicas e degenerativas próprias da 
idade avançada. Essa sobrecarga de doenças pode está relacionada às mudanças nos hábitos 
de vida dos brasileiros sujeitos a uma maior exposição aos fatores de riscos para o 
desenvolvimento de determinadas síndromes, como é o caso da síndrome metabólica (SM). Esta 
síndrome tem sido alvo de muitos estudos nos últimos anos, devido estar diretamente relacionada 
à exposição aos fatores de riscos para o desenvolvimento das doenças cardiovasculares, bem 
como o diabetes mellitus tipo II. OBJETIVO: Analisar a autopercepção de saúde e verificar a 
prevalência dos fatores de risco para o surgimento da SM em idosos. METODOLOGIA: Trata-se 
de um estudo do tipo epidemiológico transversal e descritivo com 107 idosos, de ambos os 
gêneros, com idade (71,2 ± 7,64), altura (1,56 ± 0,09), IMC (28,6 ± 5,7) residentes no bairro 
América, Aracaju-SE. Os voluntários, após assinarem termo de consentimento livre e esclarecido, 
foram submetidos a uma entrevista, a realizar medidas de pressão arterial sistólica (PAS) e 
diastólica (PAD), peso, altura e coleta da circunferência abdominal (CA). A entrevista incluía 
perguntas a respeito de características sócio-demográficas, estilo de vida tais como: hábito de 
fumar, ingestão de bebidas alcoólicas e prática de atividade física, e indicadores de saúde do 
entrevistado. Os resultados de prevalência estão representados por valores descritivos com 
frequência absoluta, média e desvio padrão. Para analisar a correlação da autopercepção de 
saúde com fatores de risco foi realizado o teste de correlação de Pearson no SPSS 20.0. 
RESULTADOS: Verificou-se que a população estudada é composta principalmente por indivíduos 
sedentários (84,1%), hipertensos (72%), Sobrepesos (29%) e com obesidade grau I (22,4%). Foi 
encontrada uma prevalência moderada em relação as variáveis etilismo, diabetes e cardiopatas. 
Além disso, notou-se que existe uma alta correlação entre CA e CCQ (r= 0,702), IMC e CA (r= 
0,691), IMC e CCQ (r=0,753) e leve correlação entre estado de saúde e prática de atividade física 
(r=0,194), considerando-se significativo p≤ 0,05. CONCLUSÃO: A população apresenta riscos 
consideráveis para o desenvolvimento da SM, evidenciado pelo excesso de peso e acúmulo de 
gordura abdominal, inatividade física e estilo de vida. Portanto, faz-se necessário que medidas 
profiláticas e de intervenção sejam levadas a essa e a outras populações específicas para 
controlar o surgimento de doenças crônicas não transmissíveis e doenças metabólicas. 
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INTRODUÇÃO: O movimento de dorsiflexão do complexo articular do tornozelo apresenta 
influência direta na marcha humana e por consequência na funcionalidade do indivíduo, a qual é 
comprometida ao longo do processo de senescência. A comunidade científica sugere que tanto o 
treinamento funcional quanto o tradicional podem melhorar parâmetros funcionais, entretanto 
questiona-se qual método é mais eficiente para o ganho de amplitude de movimento na flexão 
dorsal do tornozelo. OBJETIVO: Analisar os efeitos de doze semanas de treinamento funcional e 
tradicional no movimento de dorsiflexão do tornozelo em idosas. METODOLOGIA: 56 idosas 
foram aleatoriamente divididas em 2 grupos: Treinamento Funcional (TF: n=30, 65,2 ± 5,4 anos, 
29 ± 4,9 kg/m²) e Treinamento Tradicional (TT: n=26; 65,7 ± 5,1 anos, 28 ± 5,4 kg/m²), ambos os 
grupos iniciavam o treinamento com exercícios de mobilidade articular, e então o TF realizava 
atividades com caráter de velocidade, agilidade, coordenação e potência muscular, organizados 
em circuito, enquanto o TT realizava uma caminhada de 15 minutos. Posteriormente ambos os 
grupos realizavam tarefas de força muscular com padrões de puxar, empurrar, agachar e 
transportar, e para diferenciar os grupos utilizou-se de pesos livres para o TF e exercícios em 
máquinas articuladas para o TT. Por último, os dois grupos realizavam tarefas de caráter 
cardiometabólico. A dorsiflexão do tornozelo foi avaliada através do Ankle test, utilizando um 
dispositivo especifica para avaliação “em carga”, denominado  LegMotion®. Os dados foram 
apresentados como média e desvio padrão, e analisados a partir de uma ANOVA 2x2 com post 
hoc de Bonferroni para determinar as diferenças pré e pós-intervenção de cada grupo e verificar 
as diferenças entre os grupos. Ainda foi calculado o tamanho de efeito e o nível de significância 
considerado foi de 5%. RESULTADOS: Ao final das 12 semanas não houve diferenças 
estatisticamente significativas na comparação entre os grupos (p = 0,31). No entanto, os grupos 
apresentaram aumentos estatisticamente significativos em relação ao pré-teste (TF Pré = 7,3±2,1 
Pós = 10,9±2,1; Effect Size = 1,71; p<0.01) (TT Pré = 7,4±2,5 Pós = 10,3±2,6; Effect Size = 1,38; 
p<0,01). CONCLUSÃO: Tendo em vista os sujeitos e as condições avaliadas, os protocolos de 
treinamento considerados parecem ser eficientes na melhora do ganho de movimento de 
dorsiflexão do tornozelo em idosas, com o treinamento funcional tendo um maior tamanho de 
efeito que o treinamento tradicional. 
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INTRODUÇÃO: As doenças respiratórias são uma das causas mais comuns de morbimortalidade 
na infância. OBJETIVO: Verificar o perfil epidemiológico de crianças internadas no setor 
pediátrico do Hospital de Urgência de Sergipe (HUSE). METODOLOGIA: Trata-se de um relato 
de experiência com abordagem descritiva acerca da vivência dos alunos de Fisioterapia da 
Faculdade Estácio de Sergipe (FES) no período de 18 de agosto à 18 de setembro de 2015.  
utilizando a ficha de avaliação do estágio supervisionado da FES no setor pediátrico do HUSE 
para a obtenção dos dados. RESULTADO: Foram realizados 23 sessões fisioterapêuticos em 16 
crianças. A faixa etária de maior prevalência foi de (2- 12 anos), correspondendo a 62%, tendo a 
idade de seis anos como a mais prevalente, e menor em Lactentes (30 dias- 2 anos) que 
correspondeu a 38% dos casos. Pneumonia e a asma foram as duas doenças mais frequentes, 
responsáveis por 75%. A conduta no tratamento fisioterapêutico foi a Terapia de Higiene 
Brônquica (THB), em 75% dos atendimentos. DISCUSSÃO: Indicação da terapia de higiene 
brônquica deve ser baseada no diagnóstico funcional, no impacto da retenção de secreções 
sobre a função pulmonar, na dificuldade de expectoração do paciente, na escolha da intervenção 
de maior efeito e menor dano (EDUARDO, 2012). A aplicação da epidemiologia interfere na 
elaboração de diagnósticos e análises de situação de saúde (PAIN, 2003). CONCLUSÃO: 
Doenças respiratórias foram as mais frequentes e as THB contribuem para a redução da 
morbimortalidade infantil atribuída a essas doenças para a melhoria da qualidade de vida da 
criança. 
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INTRODUÇÃO: A dor lombar é definida como uma dor incapacitante, persistente por mais de três 
meses e responsável pelo alto índice de absenteísmo no trabalho, perda de desempenho 
funcional e alto custo para o tratamento. A fisioterapia aquática tem sido utilizada no tratamento 
de distúrbios musculoesqueléticos, a exemplo da dor lombar com a finalidade de promover 
redução na carga da coluna vertebral, tornando possível a realização de manobras consideradas 
impraticáveis quando realizadas fora da água. OBJETIVO: Realizar uma revisão sistemática com 
metanálises, livre de vieses, focada apenas em exercícios aquáticos no tratamento da dor lombar 
crônica. METODOLOGIA: A estratégia de busca foi realizada nas seguintes bases de dados: 
MEDLINE, EMBASE, CINAHL, LILACS, SCIELO, WEB OF SCIENCE, SCOPUS, SPORTDiscus, 
Cochrane Controlled Trials Register Library, Cochrane Disease Group Trials Register, PEDro, 
DARE. Foram utilizados os descritores: dor lombar, doenças da coluna vertebral, coluna vertebral, 
hidroterapia, ensaio clínico, ensaio clínico controlado e metanálise. Como critérios de inclusão 
foram considerados ensaios clínicos aleatórios sobre fisioterapia aquática. Já os critérios de 
exclusão envolviam ensaios clínicos que abordaram banho de imersão, estudos com gestantes, 
corrida em piscina funda e ensaios não aleatórios. RESULTADOS: Entre os onze estudos 
explorados, apenas dois preencheram os critérios de inclusão, porém, com alto risco de viés, uma 
vez que mesmo realizada a aleatorização, os autores não deixaram claro como estas foram 
feitas. Na concordância entre os avaliadores, foi obtida uma concordância perfeita (K = 1). Foram 
realizadas três metanálises para os desfechos dor e mobilidade da coluna (flexão e extensão), 
mas, embora os estudos tenham obtido melhora clínica, não foram encontradas diferenças 
estatisticamente significativas. CONCLUSÃO: Diante do exposto os resultados desta revisão 
foram insuficientes para demonstrar efetividade da fisioterapia aquática no tratamento de dor 
lombar crônica. Além disso, demonstraram uma baixa qualidade dos ensaios clínicos publicados 
sobre o assunto, o que implica na realização de ensaios clínicos aleatórios mais criteriosos. 
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INTRODUÇÃO: A prática de atividades esportivas possibilita ao indivíduo vários benefícios 
relacionados com o seu bem estar físico, psíquico, e muitas vezes, é aplicado como meio de 
inclusão social (CARDOSO, 2011; SILVA et al. 2016). Quando trabalhada com portadores de 
deficiência física os benefícios promovidos pelo esporte incluem também ganhos funcionais. O 
esporte adaptado surgiu como um importante meio na reabilitação física, psicológica e social para 
pessoas com algum tipo de deficiência, consiste em adaptações e modificações em regras, 
materiais, locais para as atividades possibilitando a participação das pessoas com deficiências 
nas diversas modalidades esportivas (DUARTE; WERNER, 1995), e também pode ser definido 
como esporte modificado ou especialmente criado para ir ao encontro das necessidades únicas 
de indivíduos com algum tipo de deficiência (GORGATTI; GORGATTI, 2005). Tendo em vista que 
a reabilitação é um processo que diz respeito ao desenvolvimento humano e às capacidades 
adaptativas nas diferentes fases da vida. Abrange os aspectos funcionais, psíquicos, 
educacionais, sociais e profissionais (FREITAS, 2002). O projeto de extensão “Prática e 
Treinamento Esportivo Para Pessoas com Deficiência” (PROTED) por meio de uma intervenção 
interdisciplinar dos cursos de Fisioterapia e Educação Física do Centro Universitário Tabosa de 
Almeida (ASCES - UNITA) foi implantado com o objetivo de oferecer atividades esportivas às 
pessoas com deficiência física, além de benefícios funcionais, e melhora na qualidade de vida 
dos paratletas.  OBJETIVO: Apresentar os benefícios do trabalho integrado dos cursos de 
Fisioterapia e Educação Física nos paratletas do projeto de extensão PROTED. METODOLOGIA: 
Trata-se de um estudo de caráter descritivo, realizado no Centro Universitário Tabosa de 
Almeida, pelos docentes e alunos dos cursos de Educação Física e Fisioterapia, realizado no 
período de Março a Junho de 2016. O critério de inclusão para participação no projeto foi que os 
paratletas  estivessem cadastrados na Associação dos Portadores de Deficiências de Caruaru 
(APODEC). Foram realizadas avaliações iniciais voltadas para a deficiência individual da 
funcionalidade esportiva de cada paratleta e logo após os três meses de treinamento foram 
realizadas as avaliações finais para a comparação dos resultados. RESULTADO: Pôde-se 
observar uma melhora significativa no desempenho esportivo de cada paratleta, seja no ganho de 
amplitude de movimento, força muscular, equilíbrio, coordenação e, sobretudo na inclusão social 
de cada um dos paratletas tendo em vista os desafios que perpassam os processos de inclusão 
sócio educacional desta população. CONCLUSÃO: Conclui-se que o trabalho realizado entre os 
cursos de Fisioterapia e Educação Física com os paratletas do PROTED melhorou o 
desempenho esportivo e as capacidades funcionais destes. Estimulando também uma maior 
possibilidade de integração da pessoa com deficiência no seu convívio com a sociedade.  
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INTRODUÇÃO: De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a reabilitação 
cardiovascular é: “o conjunto de atividades necessárias para assegurar às pessoas com doenças 
cardiovasculares condição física, mental e social ótima, que lhes permita ocupar pelos seus 
próprios meios um lugar tão normal quanto seja possível na sociedade” (BROWN, 1964). Estudos 
têm descrito que tanto o exercício aeróbio quanto o treinamento resistido, quando realizados 
isoladamente, promovem benefícios imediatos e em longo prazo, como redução da pressão 
arterial em repouso, melhora da capacidade cardiorrespiratória e atenuação das respostas 
cardiovasculares ao esforço. (LOCKS, 2012) A melhora da circulação sistêmica ocorre, entre 
outras razões, pelo fato de o exercício contribuir para a redução do hematócrito (ao aumentar a 
volemia) e ocasionar elevação da plasticidade do eritrócito, promovendo acréscimo do fluxo 
sanguíneo e melhor distribuição do oxigênio na interface célula-capilar (FOSS, 2000). Podem, 
ainda, ocorrer modificações significativas tanto anatômicas como fisiológicas do sistema 
cardiovascular, com aprimoramento do sistema de transporte, extração e utilização do oxigênio 
(FROELICHER, 1999). Estudos demonstram que os exercícios de resistência muscular localizada 
podem contribuir para o aumento da circulação sanguínea colateral  (BOSCO, 2004). OBJETIVO: 
Avaliar o efeito do exercício resistido e aeróbico sobre a pressão arterial de pacientes 
hipertensos. METODOLOGIA: O estudo foi composto por uma paciente do sexo feminino, 62 
anos, com diagnóstico de hipertensão arterial. O programa de exercício foi divido em 3 fases, 
duas com 8 sessões e uma com 7 sessões, onde intercalava ao longo das sessões entre bicicleta 
ergométrica, caminhada (em quadra poliesportiva de 27 metros) e elíptico durante 20 minutos 
seguido por exercícios resistidos com duração de 20 minutos com peso máximo de 1kg e 3 
sessões de 10 repetições, sendo que foi utilizado o teste de esforço máximo para escolher os 
pesos utilizados. Foi realizado exercícios para os músculos gastrocnêmio, tibial anterior, 
isquiostibiais, adutores e abdutores dos membros inferiores fazendo uso de caneleira, e bíceps, 
deltoide, tríceps, romboides com uso de halteres de 0,5kg.  Além de fortalecimento de quadríceps 
e glúteos com o próprio peso através de agachamento e músculos abdominais em bola suíça. A 
primeira fase foi constituída por exercícios aeróbicos durante 15 min, e resistidos com peso 
máximo de 1kg e 10 rep. Segunda fase por exercícios aeróbicos por 20 min e resistidos com peso 
máximo de 2kg e 15 rep. A terceira fase por resistidos combinado MMSS com MMII e aeróbicos 
de forma intercalada com velocidade máxima da paciente nos aeróbicos e peso máximo de 10kg 
com 20 rep nos exercícios resistidos. RESULTADOS: 1.Diminuição da pressão arterial sistólica e 
diastólica ao decorrer das sessões, apresentando PA de 180/90mmHg na primeira avaliação e 
120/80mmHg ao final das 23 sessões (valores verificados em repouso). 2. Melhor tolerância ao 
exercício aeróbio. 3. Aumento da resistência muscular na realização de exercícios com carga. 
CONCLUSÃO: Os resultados obtidos demonstraram que a terapêutica adotada foi eficaz no 
tratamento da hipertensão arterial. 
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INTRODUÇÃO: A fisioterapia traumato-ortopédica tem um papel importante na reabilitação de 
indivíduos com distúrbios músculo esqueléticos, podendo ser de origem desportiva, ocupacional 
ou de acidentes de trânsito. Nesse contexto, a Classificação Internacional de Funcionalidade, 
Incapacidade e Saúde (CIF) é utilizada para classificar a sua funcionalidade, além de ser 
solicitada a ser implantada no Sistema Único de Saúde (SUS) do Brasil.  OBJETIVO: o estudo 
teve por objetivo classificar a funcionalidade em relação a função e estrutura do corpo, seu 
desempenho funcional e influências dos fatores pessoais e ambientais. METODOLOGIA: o 
estudo foi prospectivo, transversal e avaliativo, aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa CAAE: 
56484216.3.0000.5371 com casuística de 15 indivíduos assistidos pelo SUS em clínica particular 
de Fisioterapia no município de Aracaju/Sergipe. Os quatro domínios da CIF (função e estrutura 
do corpo, desempenho e fatores ambientais e pessoais) foram classificados, além de seus 
qualificadores (gravidade, natureza e localização do problema). A análise estatística foi realizada 
pelo Programa GraphPad Prism 6.01 com apresentação das variáveis em frequência relativa e 
analisadas pelo teste Qui-quadrado levando em consideração p<0.05. RESULTADOS: Na 
Função do Corpo, a dor (280; 16,67%) e mobilizações das articulações (710; 16,67%) foram 
prevalentes. Os diagnósticos vinculados a CIF para dor foram: Capsulíte Adesiva, Síndrome do 
Impacto e Bursite/Tendinite em ombro; e vinculados a mobilizações das articulações foram 
Fratura de Fíbula/ Platô Tibial e de Patela, além de Cirurgia de Menisco. Na dor, a articulação do 
ombro (s7201; 30%) estava deficiente de forma grave com fluídos à direita. Nas mobilizações das 
articulações, os ossos da perna (s75010, 25%) e articulações do joelho (s75011; 25%) a 
deficiência foi moderada e leve com descontinuidade à direita; e leve com posição desviada à 
esquerda ou ambos os lados, respectivamente. Na dor, o desempenho da atividade e 
participação estavam moderadamente deficientes para conduzir veículo e vestir roupa (66,66%). 
Nas mobilizações das articulações, o desempenho da atividade e participação se encontravam 
com deficiência grave para andar longas distâncias (d4501; 75%) e manter posição de pé (d4106, 
25%). Na dor, em fatores ambientais e pessoais, o medicamento (e1101; 100%) foi facilitador 
elevado (33,33%), moderado (33,33%) e leve (33,33%), onde o jovem reconheceu como leve e os 
idosos como elevado e moderado. Nas mobilizações das articulações, o facilitador produtos e 
tecnologia foi reconhecido como elevado (75%). CONCLUSÃO: A função do corpo comprometida 
em membro superior foi a dor no ombro, comprometendo funções como dirigir e vestir-se onde o 
medicamento foi facilitador. Já em membros inferiores foram as mobilizações articulares em 
pernas e joelhos, comprometendo funções para andar e ortostase e os produtos e tecnologia 
foram os facilitadores.  
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INTRODUÇÃO: a Paralisia Cerebral (PC) é uma condição neurológica que apresenta alterações 
do desenvolvimento nos âmbitos motor, postural, sensorial, comportamental e cognitivo, o que 
acarreta em limitações nas atividades físicas e sociais. A dança tem como objetivo proporcionar o 
bem-estar físico, emocional e psicológico, além de promover o equilíbrio e coordenação corporal. 
A Organização Mundial da Saúde (OMS) descreve a participação social como uma importante 
grandeza de funcionalidade, onde recebe influência de fatores pessoais e ambientais. 
OBJETIVOS: analisar o efeito da dança na participação social de jovens com PC. MÉTODOS: 
estudo de casos, composto por participantes com PC, faixa etária de 5 a 21 anos de idade, 
ambos os sexos, com classificação da função motora grossa (GMFCS) de I a V. Foram aplicadas 
aulas de dança, uma vez por semana, com duração de 60 minutos, por um período de 12 meses, 
totalizando 35 sessões. Para avaliar a participação social, utilizou-se a escala de avaliação da 
incapacidade da Organização Mundial de Saúde (WHODAS versão 2.0) em dois momentos: 
antes de iniciarem as aulas de dança e no final da pesquisa. RESULTADOS: 5 participantes 
foram incluídos no nosso estudo, idade 5 a 21, 2 sexo feminino e 3 sexo masculino, GMFCS: 1 I, 
1 II, 1 IV, 2 V. Os valores totais do WHODAS reduziram de 20,33% para 13,33% (p=0,05). 
CONCLUSÃO: a dança pode proporcionar benefícios em relação a participação social na PC, 
evidenciados na promoção do bem estar físico, emocional e psicológico dos participantes.  
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FISIOTERAPIA CARDIORESPIRATÓRIA NO TRATAMENTO DA PNEUMONIA EM UM 
CENTRO DE REABILITAÇÃO DE SERGIPE: RELATO DE CASO 
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INTRODUÇÃO: A pneumonia é uma infecção que compromete o trato respiratório seja ele nas 
vias aéreas ou no parênquima pulmonar podendo haver ou não a consolidação dos espaços 
alveolares (FIGUEIREDO, 2009). OBJETIVO: Verificar os benefícios do tratamento 
fisioterapêutico em uma paciente com sequelas provocadas pela pneumonia submetida à 
intervenção fisioterapêutica. METODOLOGIA: Participou do estudo uma paciente de 59 anos 
submetida a dez sessões de fisioterapia respiratória no Centro de Reabilitação Ninota Garcia 
(Aracaju/SE) com sequela de Pneumonia. As variáveis verificadas foram: pressão arterial (PA), 
frequência respiratória (FR), frequência cardíaca (FC), saturação parcial de oxigênio (SpO2), 
pressão inspiratória máxima (Pimáx), pressão expiratória máxima (Pemáx), pico de fluxo 
expiratório (PFE), volume inspiratório máximo, coeficiente de amplitude torácica, teste de 
caminhada de 6 minutos (T6) e Time up and go (TUG). RESULTADOS: Após a intervenção, 
houve um aumento de 10 cm H2O no valor da Pimáx o PFE aumentou em torno de 75 L/min, 
houve um aumento da distância percorrida no T6 de 5 metros e os valores dos coeficientes de 
amplitude da caixa torácica aumentaram em todas as regiões verificadas. Em relação às outras 
variáveis verificadas, os valores se mantiveram após o tratamento. CONCLUSÃO: A intervenção 
fisioterapêutica promoveu melhora na força muscular inspiratória, na redução do grau de 
obstrução das vias aéreas, aumento da expansibilidade torácica, melhora na execução dos testes 
funcionais além da redução do quadro álgico em região torácica. Por se tratar de uma doença que 
compromete a função respiratória, em que foram realizadas apenas 10 sessões de fisioterapia 
cardiorrespiratória os resultados encontrados foram satisfatórios corroborando a importância da 
fisioterapia na manutenção da capacidade respiratória funcional e qualidade de vida da paciente. 
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PALAVRAS-CHAVE: corrida; Flexibilidade; lesão 
 
INTRODUÇÃO: Devido ao seu fácil acesso e baixo custo, o número de praticantes de corrida tem 
crescido substancialmente. Cerca de 5% da população brasileira pratica essa modalidade que 
trás diversos benefícios, como a melhora da capacidade física e a diminuição do risco de doenças 
cardiovasculares (KOLKMAN, 2007). Por outro lado, o número de lesões que ocorrem nos 
corredores de rua é alto, e pode variar de 7 a 59 lesões para cada 1000 horas de exposição à 
corrida, ou seja, a incidência de lesões varia de 19% a 92%. Dentre os tipos de lesões que 
ocorrem nessa modalidade, as relacionadas ao complexo do tornozelo assume um papel 
preponderante na correta transmissão de força no sentido ascendente. Ademais, uma das mais 
de maior prevalência. O complexo articular do tornozelo, que consiste nas articulações talocrural, 
subtalar ou talocalcânea e tibiofibular distal, e seu papel funiconal é apresentar mobilidade e 
simetria ótimas, para não sobrecarregar outras estruturas articulares ou predispor o surgimento 
lesões. Segundo Baber (1990), o Limb Symmetric Index (LSI) de um atleta não deve ser maior 
que 5%, sendo aceitável um valor entre 5-10%. Valores maiores que 15% estão correlacionados 
com o aumento do risco de lesões. Sendo assim, se faz necessário a avaliação da assimetria de 
tornozelo de corredores, tendo em vista a grande contribuição dessa articulação para essa 
OBJETIVO: Analisar a assimetria da ADM do complexo articular do tornozelo de corredores 
amadores de rua de Aracaju/SE. METODOLOGIA: A amostra foi composta por 36 corredores (19 
mulheres e 17 homens) com faixa etária entre 16 e 62 anos (Idade: 33,28 ± 12,19 anos). Para a 
análise da ADM de dorsiflexão foi utilizado um flexímetro (Sanny, FL6010, São Paulo, Brasil), o 
qual se aplicou o Teste de Weight-Bearing. O teste aplicado foi reproduzido por dois avaliadores 
treinados (coeficiente de correlação intracasse maior que 0,85), e familiarizados a mais de um 
ano com os procedimentos. Utilizou-se, obtiveram a média aritmética das duas avaliações. A 
fórmula para calcular o LSI foi: LSI= [(Membro Direito - Membro Esquerdo)/ ½( Membro Direito 
+Membro  Esquerdo)] X 100. Estatística descritiva, com cálculo de média, desvio padrão e 
porcentagem foi utilizada. Os resultados estão apresentados em média ± DP. RESULTADOS:  A 
assimetria do complexo articular do tornozelo de corredores amadores de rua de Aracaju/SE foi 
de 22,73 ± . CONCLUSÃO:  Os praticantes amadores de corrida da cidade de Aracaju possuem 
22,73% de assimetria na amplitude de movimento da articulação do tornozelo.  Esse valor é 
considerado alto, e implica em uma maior predisposição a lesão. 
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INTRODUÇÃO: A obesidade é um problema de saúde pública que vem ganhando abrangência em 
toda a população mundial. O ambiente ao qual um indivíduo está inserido pode ser considerado 
promotor ou inibidor de estilos de vida que levem à obesidade. Nas últimas décadas, estudos sobre 
ambientes obesogênicos vêm sendo um campo bastante explorado pelos pesquisadores, com um 
consenso de que o ambiente possui contribuição expressiva para prevalência de obesidade na 
população. A escola é primordial para construção de um saber a respeito da alimentação adequada 
que deve permear cada indivíduo. Para isso, atividades pedagógicas que envolvam educação 
alimentar e nutricional devem fazer parte do convívio diário dessas instituições. Em conjunção a 
essas medidas, a oferta de lanches e refeições em cantinas escolares devem estar associadas a 
uma alimentação saudável condizente com o que é ensinado. OBJETIVO: Caracterizar as cantinas 
que oferecem alimentos nas escolas particulares de Aracaju-SE, quanto à adequação das 
recomendações da Portaria Interministerial 1.010 de 2006. METODOLOGIA: Estudo descritivo 
transversal, de caráter quantitativo, desenvolvido em cantinas das escolas particulares de Aracaju, 
Sergipe. Foi aplicado um questionário com os responsáveis pelas escolas ou donos das cantinas 
com a atribuição de responderem questões referentes ao que é comercializado no ambiente. Os 
dados coletados foram  analisados no programa SPSS versão 17 e Excel 2010. O estudo foi 
submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Sergipe, sob 
o Parecer nº 1.373.134. RESULTADOS: Dentre as 41 escolas elegíveis, 27 participaram do estudo 
e possuíam cantinas para comercialização de alimentos. Quando questionados se seguiam alguma 
regra ou legislação para comercialização de alimentação saudável, 74,1% afirmaram seguir, no 
entanto a maioria não soube relatar norma/lei. No que diz respeito ao conhecimento da Portaria 
Interministerial 1.010, de 8 de maio de 2006 apenas 18,5% alegaram não conhecimento. Pode-se 
observar que mais da metade das escolas comercializam alimentos como pizza (81,4%), coxinha 
(66,6%), tortas (59,2%), catchup (62,9%). Dessa forma, os resultados mostram que apesar das 
cantinas das escolas possuírem conhecimento da importância da promoção da alimentação 
saudável e comercializarem lanches naturais, a prevalência de alimentos de baixo valor nutricional 
ainda é recorrente, não seguindo o previsto pela Portaria. CONCLUSÃO: O ambiente escolar 
apresenta grande quantidade de determinantes alimentares considerados obesogênicos, sendo 
importante o desenvolvimento de ações promotoras de saúde e da alimentação saudável, para 
auxiliar na autonomia dos estudantes em suas escolhas individuais. Recomenda-se que as 
Secretarias Municipais de Saúde e de Educação, os Conselhos Municipais de Saúde, de Educação 
e de Alimentação Escolar pactuem para inspeção e posterior atuação para melhorias da 
alimentação nas escolas em conformidade com a legislação visando a prevenção de doenças nas 
crianças e adolescentes e a formação de hábitos alimentares saudáveis. 
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INTRODUÇÃO: A presença de componentes do Risco Cardiometabólico (RCM) em indivíduos com 
doenças crônicas não transmissíveis é previsível e, suficientemente, descrita na literatura, uma vez 
que são fatores, comprovadamente, predisponentes destas patologias. Os biomarcadores 
oxidativos desempenham importante papel na instalação destes componentes, com destaque para 
a Capacidade Antioxidante Total do plasma (CAT) por expressar a totalidade e a interação dos 
vários compostos antioxidantes presentes no plasma, de origem endógena e dietética. OBJETIVO: 
Investigar, em indivíduos jovens, não obesos e clinicamente saudáveis, a prevalência de 
componentes do risco cardiometabólico e sua associação com a CAT. METODOLOGIA: Foram 
avaliados indivíduos com idade entre 18 e 25 anos, inseridos no âmbito de duas instituições de 
ensino de nível superior do estado de Sergipe. Os parâmetros clínicos, bioquímicos e 
antropométricos, de foram aferidos mediante técnicas, previamente padronizadas e descritas na 
literatura. Após jejum de 12 horas, mediante punção venosa, foram coletadas amostras de sangue, 
separadas em soro e plasma e acondicionadas em -80°C até o momento das análises. Procedeu-
se às análises dos parâmetros bioquímicos e CAT. As concentrações séricas de glicose, colesterol 
total, HDL, triacilgliceróis e CAT foram analisadas por ensaios colorimétricos ou turbidimétricos. As 
comparações entre grupos, categorizados pelo percentil 25 da CAT, foram realizadas mediante os 
testes de U-Mann-Whitney. Foi utilizado o teste de Spearman para rastrear as correlações 
existentes entre a CAT e as demais variáveis estudadas. O intervalo de confiança considerado foi 
de 95% e o nível de significância estatística de 5%. RESULTADOS: Participaram do estudo 139 
indivíduos com idade média de 21,4 ± 1,9 anos, com predominância do sexo feminino (77%). Não 
houve diferença estatística para nenhuma das variáveis demográficas, antropométricas, clínicas e 
bioquímicas segundo grupos estabelecidos pelo valor do percentil 25 (2,635 mM) da distribuição 
da CAT. Apesar de jovens, clinicamente saudáveis e não obesos, 24,5% dos indivíduos já 
apresentavam mais de um componente do RCM, seguidos de 7,9% e 0,7% apresentando 2 ou mais 
e 3 ou mais componentes. Destes, 15% apresentou concentrações de HDL-c reduzido, seguido 
pelas frequências, de níveis elevados de pressão arterial diastólica (7,4%), séricos de triacilglicerol 
(5,8%) e glicose (4,4%) e obesidade abdominal (2,4%). O valor de CAT não diferiu entre os grupos 
para nenhum dos componentes do RCM. Após ajuste para sexo e idade observou-se que a glicemia 
de jejum foi positivamente correlacionada com os valores de CAT (R2 = 0,10; β = 0,17; p = 0,0010). 
CONCLUSÃO: Tratando-se de indivíduos jovens, não obesos e clinicamente saudáveis, diferente 
do que ocorre em populações com doenças já instaladas, a CAT não foi capaz de predizer os 
componentes do RCM, possivelmente, em razão da instauração do mecanismo compensatório 
atuante em condições fisiológicas. 
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INTRODUÇÃO O tratamento da diabetes requer mudanças no estilo de vida, especialmente em 
relação aos hábitos alimentares, prática de atividade física e uso de medicamentos (BRASIL, 2016; 
GERALDO et al., 2008; SBD, 2015; SBD, 2016). OBJETIVOS Analisar o Valor Energético Total e 
quantificar os macronutrientes na dieta de pacientes diabéticos em tratamento nutricional atendidos 
em um ambulatório de nutrição. METODOLOGIA Trata-se de um estudo transversal, com 
amostragem obtida por conveniência, composta por pacientes adultos diabéticos, de ambos os 
sexos, atendidos no ambulatório de Nutrição no Hospital Universitário da Universidade Federal de 
Sergipe (HU/UFS). Os critérios de inclusão foram pacientes com idade ≥18 anos e portadores de 
diabetes. A ingestão dietética foi obtida através do Recordatório 24 horas (R24h) de dois dias não 
consecutivos. Para comparação dos dados no acompanhamento nutricional foi realizado o teste 
paramétrico “t” pareado. Foi considerado o nível de significância estatística de 5% (p < 0,05). As 
análises estatísticas foram realizadas utilizando o Statistical Package for the Social Science, SPSS 
versão 20.0 para Windows. O tratamento estatístico foi efetivado através da média e desvio padrão 
dos parâmetros avaliados. A pesquisa foi previamente aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
da Universidade Federal de Sergipe (CEP/UFS, sob registro do CAAE Nº 00801212.8.0000.0058.  
RESULTADOS Dos 28 pacientes diabéticos, a média do consumo energético foi 1581,6 ± 526,4 
kcal no início da intervenção (1) e após o tratamento nutricional (2)1128,5 ± 397,9 kcal (0,001). O 
consumo médio de carboidratos foi CHO1 209,8 ±68,0g e CHO2 159,5 ±44,92g (0,004). A média da 
ingestão de proteína foi PTN1 87,4 ±35,21g e PTN2 69,17 ±35,2g (0,042). A média da ingestão 
lipídios foi LIP1 41,05 ±29,2g, e LIP2 22,4 ±20,85g (0,003). A média da ingestão de Fibras1 18,6 
±7,5g e Fibras2 18,8 ±7,4g (0,930). Houve diferença significativa (p<0,005) no consumo de 
energético, proteico e de lipídio. CONCLUSÃO Conclui-se que em comparação com primeiro 
momento, no segundo momento houve melhora significativa da ingestão energética, proteica e 
lipídica. Aumento do consumo de fibras e redução do consumo de proteína. 
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INTRODUÇÃO A obesidade é um problema de saúde pública no mundo. Caracteriza–se pelo 
excessivo armazenamento de gordura corporal, associado a riscos para a saúde e relação com 
complicações metabólicas, envolvendo um conjunto de fatores de risco cardiovascular. O aumento 
do consumo de fibras atua na regulação do peso corpóreo e interferem na digestão de outros 
carboidratos, podendo aumentar a sensação de saciedade após as refeições (CUPARI, 2013; 
MAGNO et al., 2014; MOREIRA et al., 2012; SILVA-NETO et al., 2014; NISSEN et al., 2012). 
OBJETIVOS Avaliar a ingestão de fibras da alimentação de obesos atendidos no ambulatório de 
nutrição do Hospital Universitário da cidade de Aracaju – Se. METODOLOGIA Trata-se de um 
estudo transversal, com amostragem obtida por conveniência, composta por pacientes obesos, de 
ambos os sexos, atendidos no ambulatório de Nutrição no Hospital Universitário da Universidade 
Federal de Sergipe (HU/UFS). A ingestão de fibras foi obtida através do Recordatório 24 horas de 
um dia. As análises estatísticas foram realizadas utilizando o Statistical Package for the Social 
Science, SPSS versão 20.0 para Windows. Onde permitiu analisar a ingestão de fibras dos 
pacientes. Foi realizada análise estatística descritiva, expressas em percentual e desvio padrão 
dos parâmetros avaliados. A pesquisa foi previamente aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
da Universidade Federal de Sergipe (CEP/UFS, sob registro do CAAE Nº 0065.0.107.000-11. 
RESULTADOS Dos 52 pacientes no presente estudo, 69% (n=36) são mulheres, 65,4% (n=34) 
apresentaram ingestão de fibras inadequada, 9,6% (n=5) obtiveram ingestão dentro do 
recomendado e 25,0% (n=13) acima da recomendação. A ingestão de fibra dos pacientes de nosso 
estudo está predominantemente abaixo da recomendação. CONCLUSÃO Apesar da importância 
da ingestão de fibras na dieta, encontrou- se adequação apenas em 9,6% da amostra. O estudo 
evidencia que mesmo com as recomendações, esses pacientes ainda estão com baixa ingestão de 
fibras. 
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INTRODUÇÃO: Dentre os variados tipos de suplementos, para os diversos tipos de finalidade, o 
consumo de whey protein tem se destacado como sendo um dos mais utilizados em academias de 
musculação. OBJETIVOS: Identificar a finalidade e o horário de utilização de whey protein entre 
praticantes de musculação em uma academia da cidade de João Pessoa/PB. METODOLOGIA: 
Trata-se de um estudo transversal do tipo descritivo com abordagem quantitativa. A amostra foi 
composta por 50 praticantes, idade 25,2 ± 5,4 anos (sendo 39 homens) que já fossem usuários de 
whey protein. Estes responderam a um questionário semiestruturado, validado por Pereira et al. 
(2009) e adaptado para a finalidade do estudo. Os dados foram tratados por estatística descritiva. 
RESULTADOS: Os homens (76%) foram os maiores consumidores do suplemento, com 60% 
destes na faixa etária entre 18 a 25 anos. Homens e mulheres alegaram como motivos para uso do 
whey protein a facilitação no ganho de massa muscular (62%), suprimento dos nutrientes (18%), 
complementação das refeições (12%), definição muscular (6%) e redução do peso corporal (2%). 
Quanto ao horário de utilização, 76% dos praticantes o consumiam após o treino e apenas 24% 
antes do treino. Quanto a frequência de uso, 44% o consumiam 5 vezes por semana, 36% todos 
os dias, 16% faziam uso 6 vezes na semana, 2% consumiam 4 vezes na semana e outros 2% 
apenas 3 vezes na semana. CONCLUSÃO: Considerando que o whey protein tem como promessa 
o estímulo à hipertrofia, os praticantes tem adotado este suplemento para os objetivos adequados. 
Estudos indicam benefícios do consumo de whey protein tanto antes quanto pós treino, sendo que 
a maioria dos praticantes deste estudo consumiam apenas no pós treino. Por fim, a maioria dos 
praticantes relata consumo deste suplemento com alta frequência semanal. 
 
REFERÊNCIAS 
CERMAK, N. M. et al. Protein supplementation augments the adaptive response of skeletal 
muscle to resistance-type exercise training: a meta-analysis. The American Journal of Clinical 
Nutrition, v. 96, n. 6, p. 1454-1455, 2012. 
LANCHA JÚNIOR, A. H. Suplementação nutricional no esporte. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2009.  
MORTON, R. W.; MCGLORY, C.; PHILLIPS, S. M. Nutritional intervêntions to augment resistance 
training-induced skeletal muscle hypertrophy. Frontiers in Physiology, v. 6, n. 245, p. 2-4, 2015. 
PEREIRA, C. V. et al. Perfil do uso de whey protein nas academias de Curitiba-PR. Revista 
Brasileira de Nutrição Esportiva, v. 3, n. 17, p. 423-431, 2009. 
RODRIGUEZ, N. R. Nutrição Voltada para o Exercício e o desempenho Esportivo. In: MAHAN, L. 
K.; ESCOTT-STUMP, S. Krause: alimentos, nutrição e dietoterapia. 13. ed. São Paulo: Roca, 
cap. 24, p. 514, 2012. 



 

  
 

 
SARMENTO, D. B. C.; BALLEIRO, F.; ZARZUELA, L. M. M. Uso de Suplementos Alimentares em 
Academias de Ginástica. Revista Brasileira de Nutrição Esportiva, São Paulo, v. 3, n. 13, p. 15-
16, 2009. 
VAN LOON, L. J. C. Application of protein or protein hydrolysates to improve post exercise 
recovery. International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism, v. 17, p. 104-117, 
2007. 
 
 
 



 

  
 

 
AVALIAÇÃO O ÍNDICE DE MASSA CORPORAL, CIRCUNFERÊNCIA DO BRAÇO E 
CIRCUNFERÊNCIA DA CINTURA DE PACIENTES ATENDIDOS EM UM AMBULATÓRIO 
NUTRICIONAL DE ARACAJU, SE 
 

Autores: Kauane Santana Lima Santos, 
Tatiana Maria Palmeira dos Santos (CRN 5 -4139), 

Cristiani Alves Brandão (CRN 5 – 4697) 
CYNTHIA BARBOSA ALBUQUERQUE DOS SANTOS (CRN 5 – 5943) 

UNIVERSIDADE TIRADENTES (UNIT), Aracaju-SE, Brasil.  
E-mail: kauane_santana96@hotmail.com 

PALAVRAS-CHAVE: Estado nutricional, antropometria, avaliação nutricional.  
 

INTRODUÇÃO: A avaliação antropométrica associada a exames bioquímicos e inquéritos 
dietéticos, serve para diagnosticar o estado nutricional de pacientes, bem como o risco de 
desenvolver doenças cardíacas. A antropometria consiste em um método indireto de avaliação 
nutricional que possui baixo custo, é simples e confiável. Dentre as medidas antropométricas 
podemos destacar o índice de massa corporal (IMC), a circunferência do braço (CB) e a 
circunferência da cintura (CC). OBJETIVO: A presente pesquisa objetivou analisar o estado 
nutricional de pacientes atendidos em um ambulatório de nutrição de Aracaju-SE, através dos 
índices antropométricos de IMC, da CB e da CC. METODOLOGIA: Estudo transversal e descritivo 
realizado com indivíduos de ambos os sexos atendidos em um ambulatório de nutrição. Utilizou-se 
a análise dos protocolos dos pacientes atendidos no período de agosto de 2014 a maio de 2015. 
Foi verificado o peso e a altura para cálculo do IMC. Foram aferidas as circunferências: CB e CC, 
sendo esta última utilizada como parâmetro para diagnosticar o risco aumentado de doenças. Como 
ponto de corte para o IMC e a CC foram usados os parâmetros estabelecidos pela Organização 
Mundial de Saúde. Os dados foram tabulados no Excel® e analisados estatisticamente no SPSS®, 
os resultados expressos em percentuais, média e desvio padrão. RESULTADOS: Foram coletados 
dados de 96 pacientes, sendo 18,75% (n=18) do sexo masculino e 81,25% (n=78) do sexo feminino, 
com idade média de 36 anos. Segundo o IMC: 4,16% dos pacientes foram classificados com baixo 
peso, 25% eutróficos e 70,83% como pré-obesos ou obesos. Através da CB: 14,58% estão 
desnutridos; 31,25% dentro da normalidade e 54,16% com sobrepeso ou obesidade. A CC de 
33,33% está dentro do desejado e mais de 65% encontraram elevada ou muito elevada. 
CONCLUSÃO: A maioria dos pacientes atendidos neste ambulatório nutricional encontravam-se 
com excesso de peso independente do parâmetro antropométrico utilizado, mostrando a eficiência 
do método. Este excesso pode levar ao surgimento de diversas complicações de saúde como 
diabetes e hipertensão. Assim, é necessário uma maior atenção a estes pacientes do estudo a fim 
de realizar mudanças em seus hábitos alimentares e no seu estilo de vida para possivelmente evitar 
a instalação de doenças crônicas. 
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INTRODUÇÃO: A avaliação nutricional é um dos fatores determinantes do estado nutricional do 
paciente, uma vez que realizada por pessoas treinadas, o diagnóstico é preciso. As doenças 
crônicas foram descritas como hipertensão e diabetes em razão das suas possíveis complicações 
cardiovasculares e o seu elevado índice de mortalidade. Esse aumento pode está relacionado ao 
excesso de peso associado a hábitos alimentares inadequados e ao sedentarismo. Pacientes com 
problemas gastrointestinais são comuns em ambulatórios, estudos apontam que cerca de 30% a 
40% dos adultos em consultas relatam ter indigestão. Mudanças no estilo de vida e no plano 
alimentar podem proporcionar ao paciente sensação de bem-estar e melhora na qualidade de vida. 
OBJETIVO: O propósito do presente estudo foi avaliar, através da antropometria, o estado 
nutricional de pacientes portadores de doenças crônicas e gastrointestinais de um centro médico 
de Aracaju, SE.  METODOLOGIA: Estudo transversal e descritivo realizado através de informações 
coletadas do prontuário dos pacientes atendidos no período de agosto/2014 a maio/2015. A 
avaliação antropométrica foi composta por peso e altura para o cálculo do índice de massa corporal 
(IMC), circunferência do braço (CB), prega cutânea tricipital (PCT), circunferência muscular do 
braço (CMB) e circunferência da cintura (CC). Os dados foram tabulados no Excel® e analisados 
estatisticamente no SPSS®, os resultados expressos em percentuais, média e desvio padrão. 
RESULTADOS: Participaram do estudo 28 pacientes de ambos os sexos portadores de diabetes, 
hipertensão e queixas gastrointestinais. A idade média entre os homens foi de 44 anos, e das 
mulheres de 48 anos. 7,14% dos pacientes avaliados apresentaram diabetes; 60,71% tinham 
hipertensão; 14,28% eram portadores de doenças gastrointestinais e 17,85% possuíam 
hipertensão e diabetes associadas. De acordo com o IMC mais de 75% dos frequentadores do 
referido ambulatório estavam com excesso de peso ou obesidade e apenas 3,75% tinham baixo 
peso. Através da CB e da PCT também foi observado que a maioria estavam com obesidade, 57% 
e 46,42%, respectivamente. Mediante a CMB foi observado que aproximadamente 92% estavam 
eutróficos e 7,14% possuíam desnutrição. A CC mostrou que mais de 88% foi classificado como 
elevado e/ou muito elevado para o risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares e 
apenas 10,71% estavam eutróficos.  
CONCLUSÃO: A maioria dos pacientes deste estudo portadores de doenças crônicas e de queixas 
gastrointestinais encontram-se com estado nutricional alterado, assim se faz necessário uma 
intervenção dietoterápica para que se obtenha, através da mesma, melhoras nos hábitos 
alimentares desses pacientes. 
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INTRODUÇÃO: A função da avaliação nutricional é identificar o estado nutricional do indivíduo, 
observando se há carência ou distúrbios nutricionais, dando espaço às doenças degenerativas que 
os acometem. Existem vários métodos para avaliação do estado nutricional, como: exames 
bioquímicos, antropométricos, exames clínicos e dietéticos. Assim, deve ser escolhidos aqueles 
que melhor detectem o desvio nutricional e reflita a realidade destes indivíduos. OBJETIVO: 
Verificar o estado nutricional de homens adultos internados em uma unidade de terapia intensiva 
(UTI) de um hospital do estado de Sergipe. METODOLOGIA: Estudo transversal realizado entre 
março/2015 a fevereiro/2016, com homens adultos internados em uma UTI.O estado nutricional 
destes pacientes foi detectado através das medidas antropométricas. Foram coletados dados da 
Circunferência do Braço (CB) e Altura do Joelho (AJ) para posterior cálculo de peso (Pe) e altura 
(Ae) estimados de acordo com a fórmula proposta por Chumlea et al (1994). Com este Pe e Ae foi 
calculado o Índice de Massa Corporal (IMC). O estado nutricional destes pacientes foi através da 
classificação a adequação da CB e pelo IMC. Os dados foram tabulados no programa Excel® e 
analisados no programa SPSS® e expressos em média, desvio padrão e percentuais. 
RESULTADOS: Foram avaliados 27 indivíduos do sexo masculino com idade entre 15 a 60 anos. 
A principal causa da internação destes pacientes foi devido ao trauma (55,55%), 3,70% neoplasia 
e 40,74% outras não especificadas. Em relação a avaliação nutricional através do IMC foi 
observado que 44,45% apresentavam obesidade e na mesma proporção eutrofia, apenas 7,40% 
possuíam magreza grau I ou grau II e 3,70% tinham sobrepeso. No caso da CB 51,85% 
apresentaram dentro do parâmetro de eutrofia, 25,92% desnutrição leve e 22,22% sobrepeso. 
CONCLUSÃO: Foi observado que os pacientes críticos internados do sexo masculino, em sua 
maioria, apresentaram diagnóstico nutricional de eutrofia, tanto pelo IMC quanto pela CB no referido 
estudo. Assim conhecer este diagnóstico torna-se relevante para uma melhor conduta e melhor 
desfecho destes pacientes. 
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Introdução: Em Unidades de Terapia Intensiva é muito comum a associação de vários fármacos 
juntamente com a administração da dieta, o que pode provocar interações que resulte desde a 
ineficácia do tratamento farmacológico até alterações na biodisponibilidade de nutrientes, 
comprometendo ainda mais o prognostico desse paciente.  Objetivo: Identificar as possíveis 
intenções fármacos-nutrientes em pacientes com terapia enteral internados na UTI. Metodologia: 
Trata-se de um estudo transversal, no qual foram avaliados 30 pacientes internados na UTI de um 
hospital publico de Sergipe. Para avaliação do estado nutricional foram aferidas medidas da 
circunferência do braço (CB) e altura do joelho (AJ), para o cálculo estimado do peso e da estatura. 
Em seguida, procedeu-se o cálculo do IMC. O percentual de adequação das dietas enterais 
ofertadas e a frequência de fármacos administrados e as possíveis interações entre fármacos-
nutrientes foram avaliados em dois momentos, nas primeiras 24horas e após 120horas da 
internação. Resultados: As principais causas de internação na UTI foram trauma crânio encefálico. 
Observou-se maior frequência de indivíduos do gênero masculino entre os pacientes avaliados. As 
interações fármacos-nutrientes observadas e as que estão bem estabelecidas foram o antiulceroso 
(omeprazol) reduzindo a biodisponibilidade de vitamina B12 e o anti-hipertensivo (captopril) com 
alimentos em geral, reduzindo ação terapêutica do fármaco. As frequências de administração 
desses dois fármacos nas primeiras 24 horas e 120 horas foram de 50 e 60% para o omeprazol e, 
30 e 33,3% para captopril, respectivamente. Conclusão: A utilização de fármacos como 
antiulcerosos e anti-hipertensivos apresentou uma frequência elevada nos dois tempos avaliados, 
o que pode comprometer o estado nutricional e a própria absorção do fármaco, reduzindo sua ação 
terapêutica.  
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INTRODUÇÃO: Na presença de doenças crônicas, inclusive obesidade, é consolidada a 
manifestação dos componentes do Risco Cardiometabólico (RCM). Todavia, em adultos jovens, 
clinicamente saudáveis e não obesos essa relação ainda não está estabelecida. OBJETIVO: 
Avaliar os componentes do RCM em adultos jovens, clinicamente saudáveis e não obesos segundo 
o estado nutricional. METODOLOGIA: O estudo foi conduzido com jovens adultos de idade 
compreendida entre 18 e 25 anos, estudantes de universidade pública e particular em Sergipe. As 
amostras sanguíneas foram coletadas após jejum de 12 horas. As frações lipídicas e glicemia foram 
analisadas por colorimetria ou turbidimetria. A avaliação antropométrica (peso, estatura e 
circunferência da cintura) foi realizada seguindo padronização do Sistema de Vigilância Alimentar 
Nutricional – SISVAN e em triplicata. O percentual de gordura foi aferido por biompedância 
tetrapolar etétrica horizontal. Foram aferidas, em triplicata, as pregas cutâneas bicipital, tricipital, 
suprailíaca e subescapular de acordo com a técnica previamente descrita. A aferição da pressão 
arterial foi realizada por meio de esfingnomanômetro anaeróide conforme técnica da Sociedade 
Brasileira de Hipertensão. Os componentes do RCM foram classificados segundo pontos de corte 
do International Diabetes Federation. As análises estatísticas foram realizadas por meio do software 
Statistical Package for Social Science, SPSS, for Windows, versão 20.0. As comparações entre 
grupos, categorizados pelo estado nutricional de eutrofia (IMC 18,5 kg/m² – 24,9 kg/m²) e de 
sobrepeso (IMC 25,0 kg/m² – 29,9 kg/m²) pareados por sexo de forma aleatória, foram realizadas 
mediante os testes de Mann-Whitney-U.  Foi considerado nível de significância estatística em 5%. 
RESULTADOS: Cada grupo foi composto por 22 indivíduos, com idade média de 22 anos (DP=1,8) 
e com predominância do sexo feminino em ambos. Foi observado que houve diferenças 
significativas intergrupal para os valores médios das pregas cutâneas bicipital, tricipital, suprailíaca 
e subescapular. Relativo aos valores médios dos componentes do RCM, também houve diferença 
significativa para a glicemia, à circunferência da cintura e os triglicerídeos. Além dos indicadores: 
percentual de gordura corporal, colesterol total, colesterol não-HDL  e índice aterogênico. Com 
exceção da obesidade abdominal, não houve diferença significativa para a manifestação dos 
componentes do RCM segundo o estado nutricional de eutrofia e sobrepeso. Cabe ressaltar a 
tendência observada para hipertrigliceridemia (p=0,07) e hiperglicemia (p=0,08). CONCLUSÃO: A 
diferença na manifestação do RCM entre indivíduos eutróficos e com sobrepeso se expressou na 
circunferência da cintura, indicador indireto da deposição da gordura visceral. 
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INTRODUÇÃO A obesidade é uma doença não transmissível que abrange indivíduos de todas as 
idades e grupos socioeconômicos. Ela pode ser definida como um acúmulo de gordura 
generalizada ou localizada que se associa a prejuízos à saúde do indivíduo. Atualmente, a cirurgia 
bariátrica tem sido uma alternativa para o tratamento da obesidade mórbida, com finalidade de 
melhorar a qualidade da vida do obeso. (AZEVEDO, BRITO, 2012; COSTA et al., 2009; MAGNO 
et al., 2014; PEDROSA et al., 2009). OBJETIVO Caracterizar o perfil antropométrico e alimentar 
de pacientes no pré-operatório da cirurgia bariátricas atendidos no ambulatório de nutrição do 
Hospital Universitário de Sergipe (HU/UFS). MÉTODO A coleta de dados foi realizada no 
ambulatório de Nutrição do HU/UFS. A amostra foi composta por 52 pacientes obesos mórbidos no 
pré-operatório da cirurgia bariátrica, sendo 36 mulheres e 16 homens. Foram coletados dados 
antropométricos e realizada análise quantitativa da alimentação por meio de recordatório de 24 
horas. Foi realizada análise estatística descritiva, expressas em percentual e desvio padrão dos 
parâmetros avaliados utilizando o Statistical Package for the Social Science, SPSS versão 20.0 
para Windows. A pesquisa foi previamente aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 
Universidade Federal de Sergipe (CEP/UFS), sob registro do CAAE Nº 0065.0.107.000-11. 
RESULTADOS A média do Índice de Massa Corporal 52 pacientes foi 52,88 ± 14,15 kg/m², 
classificando-os como superobesesos. A média de consumo energético foi 2174,06± 1090,59 kcal, 
composto por 59,94% de carboidratos, 19,37% de proteínas e 20,86% de lipídios; indicando um 
consumo adequado de carboidratos e lipídios, e elevado de proteínas. A ingestão de fibras esteve 
abaixo do recomendado, valor médio de 22,14g ± 13,45g. CONCLUSÃO O padrão alimentar foi 
caracterizado por uma dieta hiperproteica e baixa em fibra alimentar. Os pacientes possuem um 
padrão alimentar de risco para o agravamento da sua situação ponderal, necessitando de ações 
educativas intensificadas preparatórias para a cirurgia bariátrica. 
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INTRODUÇÃO: A dimensão perceptiva do corpo tem sido estudada na tentativa de avaliar como o 
indivíduo percebe a forma e/ou tamanho do seu corpo e suas interferências. A imagem corporal 
pode ser influenciada por fatores de origem física, psicológica, ambiental e cultural (CASTRO et al., 
2010). Nesse contexto, destaca-se a influência negativa que os meios de comunicação exercem 
sobre a busca pelos ideais de beleza, resultando em insatisfação com a imagem corporal, na 
medida em que desejam ter seus corpos mais magros (KAKESHITA; ALMEIDA, 2006). A busca 
incessante por uma melhor aparência física ou tipo físico idealizado pode motivar atitudes que 
interferem nos aspectos relacionados à saúde destes indivíduos. OBJETIVO: Avaliar a percepção 
corporal e sua associação com o perfil antropométrico em adultos praticantes de atividade física. 
METODOLOGIA: Trata-se de um estudo transversal, de caráter descritivo, realizado em três 
academias de diferentes bairros em Vitória da Conquista, no sudoeste do estado da Bahia. 
Participaram do estudo 53 adultos, de ambos os sexos, com idade entre 19 e 59 anos. Para a 
avaliação da imagem corporal foram utilizados o Body Shape Questionnaire (BSQ), traduzido por 
Cordás e Neves (1999) e validado para a população brasileira por Di Pietro e Silveira (2009), e a 
Escala de Silhuetas proposta por Stunkard et al. (1983). As medidas de peso e altura foram 
utilizadas para determinar o Índice de Massa Corporal (IMC), sendo utilizados os pontos de corte 
preconizados pela Organização Mundial de Saúde (WHO, 1995) para a classificação do estado 
nutricional. Os indivíduos foram classificados quanto ao padrão de exercício físico de acordo com 
a definição de Davis e Fox (1993). Constituiu-se como padrão excessivo a prática de exercício físico 
realizado pelo menos seis vezes por semana, com duração igual ou maior que uma hora por dia 
das seguintes modalidades: natação; bicicleta; corrida; exercícios em casa; aulas de dança; aulas 
de aeróbica ou musculação. Para a análise dos dados aplicou-se o teste t e χ2, considerando nível 
de significância p-valor<0,05, além da regressão de Poisson. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa com Seres Humanos do Instituto Multidisciplinar em Saúde/UFBA sob o 
parecer nº 307.442. RESULTADOS: A maioria dos indivíduos (56,6%) se encontrava na faixa de 
normalidade para IMC, com proporções similares entre homens (58,6%) e mulheres (54,2%).  Não 
houve diferença significativa ao se comparar o valor do IMC entre os gêneros. A insatisfação 
corporal esteve presente em 79,2% dos indivíduos, com destaque para o público feminino que 
apresentou 91,7% de insatisfação com a imagem corporal, mas não mostrou associação com a 
classificação do IMC. Segundo classificação do BSQ, elevado percentual (86,8%) dos indivíduos 
avaliados não apresentaram distorção da imagem corporal, entretanto, a pontuação foi 
significativamente maior entre as mulheres (média=86,08 pontos). Notou-se ainda que a maioria 
dos indivíduos (73,6%) não apresentaram padrão excessivo de atividade física. CONCLUSÃO: Os 
dados indicam elevada prevalência de insatisfação corporal nos adultos praticantes de atividade 
física, sem associação com o padrão excessivo de exercício físico e com o perfil antropométrico. 
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INTRODUÇÃO: Síndrome lipodistrófica são alterações morfológicas caracterizadas pela 
redistribuição da gordura corporal, resistência insulínica, dislipidemia e hiperglicemia, relatadas em 
pessoas com o HIV. As modificações corporais podem estar relacionadas com o uso de inibidores 
de protease, em associação à adesão da terapia anti-retroviral. Apesar de descrito os efeitos da 
terapia no surgimento da lipodistrofia, a fisiopatologia da síndrome não foi totalmente esclarecida, 
tornando difícil estabelecer a maneira mais eficaz para o tratamento. Nesse contexto a 
antropometria torna-se uma ferramenta necessária para a identificação das possíveis mudanças. 
OBJETIVO: Conhecer o perfil nutricional de pacientes com lipodistrofia. METODOLOGIA: Refere-
se a um estudo onde foram avaliados 61 indivíduos de ambos os sexos, portadores da síndrome 
lipodistrófica do HIV. As informações foram obtidas por meio de um questionário e aplicados pelos 
pesquisadores no dia da aferição dos dados antropométricos. Analisou-se o peso e a estatura, que 
posteriormente foram utilizados para calcular o Índice de Massa Corporal (IMC) e o estado 
nutricional. Examinou-se a dobra cutânea tricipital (DCT), as circunferências, do braço (CB) e da 
cintura (CC). Os cálculos da adequação da CB e CMB foram estimados através de equações. Com 
a comparação dos resultados, obteve-se a avaliação do estado nutricional. As dobras cutâneas 
foram mensuradas com auxílio de um adipômetro clínico da marca Cescorf. Os dados foram 
apresentados em frequências absolutas, percentuais e adotou-se uma margem de erro de 5% nas 
decisões dos testes estatísticos. RESULTADOS: Analisados os elementos antropométricos 
segundo a lipodistrofia, na classificação do IMC, 44,3% da população avaliada foi classificada como 
eutrófica, seguido de 37,70% categorizadas com sobrepeso. A classificação da CC em risco de 
doenças cardiovasculares apresentou 44,26% e na classificação da CB e PCT, os maiores valores 
são referentes a algum grau de desnutrição. Na CMB, aproximadamente metade da amostra foi 
identificada como eutrófica (42,6%) e a AMBc apresentou classificação de desnutrição grave 
(59,5%). CONCLUSÃO: Para evitar a progressão da doença e compreender o impacto que a 
mesma pode causar, é necessário conhecer o perfil nutricional dos pacientes. A avaliação 
nutricional demonstra-se essencial na análise da redistribuição de gordura corporal e das 
alterações provocadas. Como a síndrome não está totalmente esclarecida, ressalta-se a 
necessidade de mais estudos para melhor compreensão e auxílio nos tratamentos.  
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INTRODUÇÃO: O tratamento da síndrome da imunodeficiência humana adquirida (AIDS) teve 
inicio no ano de 1996, com a terapia antirretroviral (TARV), que inclui mais de 20 agentes 
antirretrovirais de classes como INTR (inibidores de transcriptase reversa nucleosídeos-
nucleotídeos), IP (inibidores de protease) e INNTR (inibidores de transcriptase reversa não 
nucleosídeos). Desde então, a morbidade e a mortalidade relacionadas ao vírus da 
imunodeficiência humana (HIV) diminuíram e a expectativa de vida dos pacientes aumentou 
significativamente com a melhora do sistema imunológico. Em contrapartida, a adesão ao 
tratamento antirretroviral está associado a efeitos colaterais como a lipodistrofia. Ela é uma 
síndrome caracterizada pela má distribuição da gordura corporal e pode ser classificada como 
lipoatrofia com uma perda de tecido subcutâneo dos membros, face e nádegas, lipo-hipertrofia 
quando há um aumento da gordura visceral na região abdominal e aumento das mamas em 
mulheres e a lipodistrofia mista que inclui as duas formas já citadas. OBJETIVO: Identificar os tipos 
de TARV mais utilizados entre os portadores do vírus HIV. METODOLOGIA: Tratou-se de um 
estudo de corte transversal, no qual foram avaliados 120 pessoas adultas, de ambos os sexos, 
portadores do HIV/AIDS, que recebem atendimento em uma Casa de Assistência a pessoas com 
AIDS localizada na capital sergipana. Foram excluídos aqueles que não assinaram o Termo de 
Consentimento Livre Esclarecido (TCLE), grávidas e menores de idade. A segunda fase da coleta 
de dados aconteceu no Centro de Especialidades Médicas de Aracaju (CEMAR) onde ocorreu a 
coleta de informações dos prontuários dos pacientes. Os dados clínicos (tempo do diagnóstico, uso 
da medicação, tipo da medicação e patologias existentes) foram coletados por meio do questionário 
aplicado e conferidos nos prontuários. RESULTADOS: No grupo geral, a média da idade foi 43,11 
± 8,06 anos. Entre os 120 pacientes avaliados, os tipos de TARV mais frequentes foram: INTR+IP 
(24,2%), INTR+INNTR (16,7%), 2INTR+INNTR(15,8%), 2INTR+2IP (15,0%) e 2INTR+IP (10,8%). 
De forma mais agregada os tipos de TARV  mais utilizados no tratamento do HIV nos pacientes 
avaliados foram INTR+IP (54,2%), INTR+INNTR (33,3%). CONCLUSÃO: O uso desses 
medicamentos traz como principal consequência a síndrome lipodistrófica e embora haja uma maior 
expectativa de vida para os pacientes em tratamento, existe uma necessidade do estudo de novos 
medicamentos com menor ocorrência de efeitos adversos. Além disso, junto ao tratamento é 
importante um acompanhamento multiprofissional para promover a qualidade de vida desses 
pacientes e evitar a evolução da doença.  
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INTRODUÇÃO: Desde a sua descoberta em 1981, o vírus da imunodeficiência humana (HIV) tem 
aumentado gradualmente e segundo dados do SINAN (Sistema de informação de agravos e 
notificações) de 2007 até junho de 2015 foram detectados 93.260 casos de infecção. O HIV é 
responsável  pela diminuição da capacidade do sistema imunológico, isso acontece porque o vírus 
invade o núcleo genético dos principais fatores de proteção contra infecções e doenças, as células 
CD4+ e os linfócitos T-helper.  A infecção pelo HIV desenvolve-se através de quatro fases: aguda, 
latência clínica, infecção assintomática e doença sintomática. Se não for tratado o vírus progride 
rapidamente pelos estágios da doença até ocasionar a síndrome da imunodeficiência adquirida 
(AIDS). Dentre as alterações presentes em pacientes com HIV está a lipodistrofia que é 
caracterizada por anormalidades metabólicas e uma má distribuição da gordura corporal, com uma 
perda de tecido subcutâneo  dos membros, face e nádegas e um aumento da gordura visceral na 
região abdominal. As causas da lipodistrofia são diversas, como, duração do uso dos 
medicamentos antirretrovirais, tempo de infecção pelo HIV, idade, sexo, raça, etnia, índice de 
massa corporal e aumento da carga viral. OBJETIVO: Identificar a presença de lipodistrofia em 
pacientes portadores do vírus HIV. METODOLOGIA: Tratou-se de um estudo de corte transversal, 
no qual foram avaliados 120 pessoas adultas, de ambos os sexos, portadores do HIV/AIDS, que 
recebem atendimento em uma Casa de Assistência a pessoas com AIDS localizada na capital 
sergipana. Foram excluídos aqueles que não assinaram o Termo de Consentimento Livre 
Esclarecido (TCLE), grávidas e menores de idade. A segunda fase da coleta de dados aconteceu 
no Centro de Especialidades Médicas de Aracaju (CEMAR) onde ocorreu a coleta de informações 
dos prontuários dos pacientes. O diagnóstico da lipodistrofia foi obtido através da avaliação clínica 
(acúmulo de gordura abdominal, mamas ou região dorso cervical e perda de gordura subcutânea 
dos membros, face e nádegas) e confirmação no prontuário do paciente analisado. RESULTADOS: 
No grupo geral, a média da idade foi 43,11 ± 8,06 anos. Dos 120 pacientes avaliados, 61 (50,8%) 
apresentavam lipodistrofia e 59 (49,2%) não apresentavam. Dentre os 61 portadores de 
lipodistrofia, 38 (52,1%) eram do sexo masculino e 23 (48,9%) eram do sexo feminino. Entre as 
idades a que mais apresentou lipodistrofia foi de 40 a 49 anos com 27 (55,1%) seguido de 26 a 39 
anos com 20 (44,4%) e por fim 50 a 61 anos com 14 (53,8%). No grupo total o maior percentual 
(42,6%) correspondeu aos pacientes que tinham mais de 10 anos da descoberta da doença e o 
menor (27,8%) aos que tinham de 5 a 10 anos. CONCLUSÃO: Com esse estudo verificou-se a 
importância de um diagnóstico precoce e um acompanhamento multidisciplinar a fim de melhorar 
a qualidade de vida desses pacientes e evitar a progressão da doença. Além disso, é necessário 
um avanço das políticas públicas de saúde com serviços especializados e intervenções educativas 
para aumentar a conscientização sobre a lipodistrofia em pacientes portadores de HIV.  
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INTRODUÇÃO: A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) tem alta preponderância e baixas taxas de 
controle. É considerado um dos principais fatores de risco (FR) modificáveis e um dos mais 
importantes problemas de saúde pública. Com a elevação da PA a partir de 115/75 mmhg de forma 
linear, contínua e independente, a mortalidade por doença cardiovascular (DCV) aumenta 
progressivamente. A HAS e as doenças relacionadas à pressão arterial são responsáveis por alta 
assiduidade de internações, chegando a 154.919 internações em 2011. Apesar de ser uma doença 
de origem multifatorial, a HAS está bem associada à participação do Potássio (K) e do Sódio (Na) 
na alimentação dos portadores. Sendo assim, são de suma importância o cuidado e uma 
intervenção dietética adequada. Como a dieta DASH e a mediterrânea, que preconizam o consumo 
de frutas, hortaliças, fibras, minerais e laticínios com baixos teores de gordura, e também 
estabelecem uma restrição de Na e maior oferta de potássio. Obtendo-se importante impacto na 
redução da pressão arterial e uma menor incidência de insuficiência cardíaca comprovada 
cientificamente. OBJETIVO: Analisar a ingestão de sódio e potássio de pacientes hospitalares com 
hipertensão. METODOLOGIA: Estudo transversal, realizado com 154 pacientes adultos e idosos, 
de ambos os sexos admitidos entre novembro de 2014 a fevereiro de 2015 em um Hospital de 
Urgências de Sergipe. Foram utilizados dados de sexo, idade e as informações dietéticas quanto 
ao consumo dos minerais Na e K foram obtidas a partir do inquérito Dietético recordatório de 24h. 
O IDR24h foi reaplicado em 20% da amostra,  com intuito de que esses pacientes possuam dois 
IDR24h. Potássio e sódio através foram avaliados através da AI (Adequate Intake – Ingestão 
Adequada). RESULTADOS: Estudo com 154 pacientes, com idade média de 50,56±14,25 anos, 
dos quais 57% eram do sexo masculino. A amostra apresentou uma média de 1914,92 ± 671.66, 
no consumo de potássio, e 1202,48 ± 537,46 de sódio. Já em relação ao consumo mínimo e 
máximo houve uma disparidade maior entre ambos os dados de Na e K, exibindo uma ingestão 
máxima de potássio de 4244,79 mg e a mínima de 11,82 mg, e a de sódio com consumo mínimo 
de 275,26 mg e chegando a uma quantidade de consumo máximo elevadíssimo de 4012,93 mg de 
sódio, duas vezes acima do recomendado pela Organização Mundial de Saúde(OMS) e adotado 
pelo Ministério da Saúde. CONCLUSÃO: Houve uma relação entre os resultados e a presença de 
Hipertensão arterial sistêmica, e que o consumo de sódio e potássio estão fora dos padrões 
recomendados, sendo necessárias ações tanto de origem dietética em pacientes hospitalares, 
como medidas profiláticas para a diminuição do acometimento de hipertensão no Brasil. 
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INTRODUÇÃO: O envelhecimento é um processo dinâmico no qual acontecem alterações 
morfológicas, bioquímicas e funcionais que tornam o organismo mais vulnerável a agressões, essas 
alterações estão associadas à idade e aos acúmulos de danos ao longo da vida, dentre eles, fatores 
genéticos e hábitos de vida não saudáveis (CARVALHO FILHO, 2002; GOTTLIEB et al. 2011). O 
sobrepeso e a obesidade elevam a mortalidade e a incidência de morte prematura, desencadeando 
assim, doenças crônicas degenerativas e fatores de risco cardiometabólico, tais como hipertensão 
arterial sistêmica, diabetes mellitus, níveis diminuídos de HDL-colesterol e altos níveis de LDL-
colesterol (DORNER; RIEDER, 2012; YUSUF, 2004). A obesidade abdominal em idosos pode se 
correlacionar com a maior parte dos fatores de risco de desenvolvimento de doenças 
cardiovasculares nessa população (REZENDE et al., 2006). OBJETIVOS: Verificar a associação 
entre indicadores antropométricos e Hipertensão Arterial Sistêmica em pacientes idosos diabéticos.  
METODOLOGIA: Estudo transversal realizado com dados de pacientes idosos assistidos no 
Ambulatório de Nutrição do Hospital Universitário de Sergipe. Foram coletados dos prontuários 
clínicos e registros do Ambulatório de Nutrição do Hospital Universitário de Sergipe, os dados 
relacionados ao peso, índice de massa corporal (IMC), circunferência abdominal e diagnóstico de 
diabetes mellitus. RESULTADOS: Foram avaliados 90 pacientes idosos diabéticos, sendo 75 
indivíduos do sexo feminino e 15 do sexo masculino. Dos pacientes estudados, 41,1% eram 
dislipidêmicos, 57,6% deles eram obesos e 62,1% apresentavam HAS. Foi encontrada uma 
associação significativa entre IMC e HAS (p = 0,006) e CA e HAS (p = 0,01).  CONCLUSÃO: Foi 
encontrada uma associação significativa entre os indicadores antropométricos IMC e CA e HAS em 
pacientes diabéticos.  
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INTRODUÇÃO: Os inquéritos alimentares são fundamentais, pois permitem   monitorar a ingestão 
alimentar dos indivíduos, sendo de grande importância para o cumprimento das recomendações 
nutricionais repassadas à população.1 Assim, se faz necessário a utilização de métodos de 
inquéritos alimentares eficientes para cada população, de forma que os erros inerentes a obtenção 
das informações do consumo alimentar sejam identificados e reduzidos.2,3 O preenchimento de 
registros alimentares de três dias tem sido estabelecido como método eficiente no monitoramento 
dietético, porém a sua utilização apresenta vieses como a compreensão do entrevistado sobre 
porcionamento, seu grau de alfabetização, além dos relatos de sub ou super relato.4 Por outro lado, 
apesar da aplicação do recordatório alimentar minimizar tais erros, este é representativo de apenas 
um dia.5 OBJETIVO: Analisar a representatividade das informações dietéticas obtidas com a 
aplicação do Recordatório de 24 horas frente a uma medida de referência (Registro Alimentar). 
MÉTODOS: A análise da ingestão alimentar foi realizada com 68 voluntários sobrepesados/obesos 
da comunidade universitária, com o Índice de Massa Corpórea (IMC) entre 25 kg/m² a 39,9 kg/m², 
concluintes de um programa para redução ponderal em 12 semanas. Foram aplicados três R24h, 
em consultas nutricionais (1x/mês) os quais foram comparados com o preenchimento de 6 dias de 
registro alimentar (de 25% da população, n=17). Foram analisadas as variáveis dietéticas de 
calorias totais (kcal/dia), carboidratos (g/dia), proteínas (g/dia) e lipídeos (g/dia), de ambos os 
métodos. Utilizou-se estatística descritiva, média e desvio-padrão, para comparação dos dados. 
Para determinação de normalidade das variáveis foi realizado o teste de Kolmogorov-Smirnov. 
Além, do teste T para os dados paramétricos e Mann Whitney para os não paramétricos. As 
análises foram realizadas com auxílio do software estatístico Statistical Package for the Social 
Sciences® (SPSS®), versão 20.0 para Windows. Para todas as análises estatísticas utilizou-se o 
valor significativo de p<0,05. RESULTADO: Na comparação entre os instrumentos não houve 
diferença significativa, sendo as médias de R24h e RA, respectivamente, para calorias totais 
(1382,36 kcal/dia±390,32 e 1347,14 kcal/dia±308,68), carboidrato (167,2 g/dia±54,29 e 
166,7g/dia±92,34), proteína (85,9 g/dia±27,39 e 93,3 g/dia±25,59) e lipídeo (41,7 g/dia±18,76 e 40,2 
g/dia±14,90). CONCLUSÃO: O recordatório alimentar de 24 horas demonstrou-se correspondente 
aos dados dietéticos obtidos com a aplicação de registros alimentares na determinação de energia 
e macronutrientes. Dessa forma, sua aplicação em indivíduos obesos pode ser considerada 
suficiente para o monitoramento da ingestão dietética.  
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INTRODUÇÃO: Para a Organização Mundial da Saúde, qualidade de vida é uma percepção do 
indivíduo de sua posição na sua cultura, no sistema de valores que ele vive em relação aos seus 
objetivos, expectativas padrões e preocupações e não meramente ausência de doença4. Embora 
ainda não haja um consenso na definição do termo qualidade de vida, todos os conceitos a 
consideram multidimensional, envolvendo elementos como bem-estar físico, material, social, 
emocional/psicológico2. Dentre os fatores que afetam a qualidade de vida das pessoas, está o 
excesso de peso. Algumas das repercussões negativas são limitações nas atividades diárias 
individuais, ansiedade, baixa autoestima, distúrbios do sono, satisfação com a imagem corporal3. 
OBJETIVO: Avaliar a auto percepção da qualidade de vida de indivíduos obesos ou sobrepesados, 
de ambos os sexos. METODOLOGIA: Estudo transversal em uma comunidade universitária de 
ambos os sexos participantes de um Programa de Perda de Peso Saudável com acompanhamento 
nutricional e atividade física. Para a avaliação da qualidade de vida foi utilizado o Questionário de 
Qualidade de Vida auto aplicado na versão abreviada e adaptada para português (WHOQOL-
BREF)5,1, desenvolvido pela Organização Mundial da Saúde e constituído por 26 itens constituídos 
por duas questões gerais sobre a qualidade de vida e da saúde e as demais baseadas em quatro 
domínios: físico, psicológico, meio ambiente e relações sociais. O questionário avalia como o 
indivíduo se sentiu nas duas últimas semanas. A análise estatística foi feita utilizando o Programa 
Statistical Package for Social Science (SPSS) para Windows, versão 20.0. Para análise da 
comparação dos scores de cada domínio por gênero, idade e IMC foi realizado o Teste T student. 
Dados considerados significativos para valores de p ≤ 0, 05. RESULTADOS: Participaram do 
estudo 67 indivíduos de ambos os sexos com idade entre 19 e 50 anos e IMC entre 25 e 34,9 
Kg/m². A percepção global da qualidade de vida foi considerada “nem ruim nem boa” por 44,8% 
dos indivíduos. A satisfação com a saúde foi vista como “nem satisfeito nem insatisfeito” por 38,8%. 
Apenas 1,5 % afirmou estar muito insatisfeito com a saúde. Em relação a aparência física mais da 
metade apresentou grau intermediário de satisfação com seu corpo e cerca de 66% admitiu ter 
sentimentos negativos como mau humor, desespero, ansiedade e depressão. A análise dos scores 
de cada domínio ajustada pelo IMC indicou que indivíduos obesos apresentaram score no domínio 
psicológico, significativamente maior que o score de sobrepesados (p< 0,05). Não houve diferenças 
significativas para idade e gênero. CONCLUSÃO: Apesar de estarem com maior peso corporal, 
indivíduos obesos apresentam melhor qualidade de vida no domínio psicológico quando 
comparados aos sobrepesados, isto é, estão mais satisfeitos com esse aspecto das suas vidas. 
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INTRODUÇÃO: O vírus da Imunodeficiência humana (HIV) é o causador da Síndrome da 
Imunodeficiência Adquirida (SIDA), conhecida como AIDS, sendo que esta doença compromete o 
sistema imunológico, responsável pela defesa do organismo de doenças. Nela ocorre alterações 
hematológicas e a mais comum entre elas é a anemia que pode ser gerada de vários fatores, 
podendo estar associada a infecções oportunistas, deficiências nutricionais e determinados 
medicamentos. OBJETIVO: Revisar os estudos da prevalência e valores dos equivalentes que 
podem gerar ou identificar anemia nos grupos estudados identificados com AIDS. METODOLOGIA: 
Participaram 120 pacientes HIV/AIDS, sendo 116 adultos e 4 idosos de ambos os sexos que 
recebem atendimento em uma Casa de Assistência a pessoas com AIDS localizada na capital 
sergipana. Os dados pertinentes ao trabalho foram coletados através de um questionário e 
aplicados pelos pesquisadores no mesmo dia da aferição dos dados antropométricos dos 
avaliados. Apenas exames realizados no intervalo máximo de três meses anterior à coleta de dados 
foram considerados. A anemia foi diagnosticada com Hb < 13,0 g/dL para homens, e Hb < 12,0 
g/dL, para mulheres, de acordo com recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) de 
2001. Os dados foram analisados descritivamente através de frequências absolutas e percentuais 
para as variáveis com categorias.  RESULTADOS: Os dados encontrados nos exames bioquímicos 
foram que 52,3% possuam o valor de hemoglobina abaixo do recomendado, identificando assim, a 
presença da anemia. CONCLUSÃO: Assim como descrito na literatura, anemia é a alteração 
hematológica mais frequente em pacientes HIV positivos. Então, conforme os resultados 
encontrados foram possíveis detectar as desordens da hemoglobina e hematócrito que levam a 
descoberta da anemia. Devido à alta prevalência dessas alterações, tem grande importância o 
pedido de hemograma em pacientes HIV positivas, visando acompanhar tais alterações para maior 
redução de doenças oportunistas.  
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INTRODUÇÃO: A educação alimentar exerce uma função relevante no que diz a respeito ao 
processo de transformação, recuperação e promoção de hábitos alimentares saudáveis, pois 
possibilita ao sujeito desenvolver autonomia de escolha do seu alimento (GARCIA, 1992).  É 
importante aliar essa educação e o emprego de metodologias lúdicas e dinâmicas em sala de aula, 
explorando na criança a criatividade e a imaginação, bem como iniciando um processo de afirmação 
da identidade alimentar (COSTA et al., 2009; ALBIERO; ALVES, 2007). Sendo assim, entende-se 
que para educação nutricional ser eficaz e efetiva deve ser elaborada estrategicamente para que 
despertem interesse e alcancem nível de compreensão do público alvo. OBJETIVO: Esse trabalho 
tem como objetivo relatar experiências vivenciadas pelos acadêmicos do curso de nutrição da 
Universidade Tiradentes Aracaju-SE, acerca de atividades lúdicas de educação nutricional para 
crianças escolares numa creche municipal, com o intuito de promover alimentação saudável. 
METODOLOGIA: A atividade foi realizada para um público de 60 crianças na faixa etária de quatro 
a seis anos. A didática foi embasada numa peça teatral e leitura articulada de livro infantil, cujo 
enredo era sobre uma menina que ao cair em sonho dentro da geladeira, passou a conhecer as 
frutas e hortaliças e importância de uma alimentação saudável. Para enfatizar a abordagem lúdica 
os personagens foram interpretados pelos acadêmicos devidamente caracterizados com máscaras 
de EVA dos personagens da história; ao passo que contavam a história interagiam com as crianças, 
promovendo a participação dos mesmos. Em seguida foram oferecidos sucos de beterraba 
intitulado suco rosa Amanda e com couve Suco do Hulk, associando o lúdico a educação 
nutricional. Para recrear os alunos foram distribuídos desenhos, lápis de cor, massa de modelar e 
lembranças temáticas.   
 

   

   



 

  
 

 
 
RESULTADOS: O resultado foi realizado de forma subjetiva no qual constatou-se que ações de 
educação nutricional tem impacto positivo sobre os níveis de conhecimento de escolares a cerca 
de uma alimentação saudável. A interação dos alunos constitui-se diálogo informal com perguntas 
que demonstravam interesse sobre o tema, bem como aceitação dos sucos de frutas naturais 
oferecidos sob reforço positivo da abordagem educativa. Destacamos que a abordagem foi 
fundamentada no Guia Alimentar para a População Brasileira do Ministério da Saúde (2006). 
CONCLUSÃO: Concluiu-se que trabalhos de educação nutricional contribuem expressivamente 
para formação de hábitos saudáveis. Outro mais é que ações educativas lúdicas transmitem 
conhecimentos dentro do nível de compreensão das crianças. Todavia é importante salientar que 
é imprescindível a conscientização dos pais/responsáveis com vistas no esclarecimento e incentivo 
a alimentação saudável e qualidade de vida para toda família. 
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INTRODUÇÃO: O Judô é um esporte que possui como característica o confronto entre dois 
oponentes que visam ganhar a competição. É uma modalidade esportiva de curta duração e de alta 
intensidade, que exige um elevado aporte calórico e uma alimentação balanceada com uma 
distribuição de carboidratos, proteínas e lipídios adequados para cada atleta individualmente 
visando aumentar rendimento e a performance já que, essas modalidades esportivas necessita de 
substratos que forneçam energia de forma rápida e eficaz. Outro fator primordial para esses atletas 
é a avaliação da composição corporal a partir de avaliações antropométricas, pois a composição 
corporal inadequada pode alterar desempenho do atleta devido ao desgaste físico em treinos e 
competições. OBJETIVO: Avaliar o estado nutricional e o consumo alimentar de atletas praticantes 
de judô de um centro de treinamento da cidade de Aracaju-SE. METODOLOGIA: Tratou-se de uma 
estudo transversal realizado em um centro de judô. Participaram do estudo judocas de ambos os 
sexos e com idade a partir dos 14 anos de Aracaju-SE. A coleta de dados foi realizada após a 
assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido pelos atletas e pelos responsáveis legais 
dos menores. A avaliação do consumo alimentar foi realizada através da aplicação de recordatório 
alimentar de 24 horas onde foi calculada a quantidade calórica diária consumida e analisada a 
distribuição dos macronutrientes. A avaliação antropométrica foi realizada através da mensuração 
de dobras cutâneas (dobras cutâneas triciptal (DCT), subescapular (DCSE), suprailíaca (DCSI) e 
abdominal (DCA)) e aferição de circunferências da cintura (CC) e circunferência do braço (CB), 
peso e estatura, onde foi calculado IMC e percentual de gordura. Os dados foram tabulados no 
programa Excel® e analisados estatisticamente no SPSS®, os resultados foram expressos em 
média, desvio padrão e percentuais. RESULTADOS: Foram avaliados 19 atletas sendo 10 adultos 
e 9 adolescentes, com idade média de 18,74 ± 4,92 anos. A amostra é composta em sua maioria 
por atletas do sexo masculino, onde no total apenas 20% dos adultos apresentaram riscos 
associados a CC. De acordo com o IMC, dentre os adultos, 80% encontra-se com sobrepeso e 
entre os adolescentes 33,33%. Analisando o percentual de gordura corporal, 60% dos adultos 
encontra-se acima da média e 30% muito alto. Entre os adolescentes 55,55% estavam com o 
percentual de gordura corporal adequado. Foi observado que a ingestão calórica e de carboidratos 
estavam abaixo das recomendações diárias, enquanto a proteína e lipídeos apresentaram 
percentuais adequados a ingestão, embora a consumo de proteínas esteja associado ao uso de 
suplementos como whey protein e BCAA. CONCLUSÃO: Um planejamento alimentar adequado 
pode proporcionar melhorias na ingestão calórica e na composição corporal dos judocas. Dessa 
forma, torna-se necessário uma orientação nutricional individualizada a fim de retificar as 
inadequações, melhorar o desempenho físico e a qualidade de vida desses atletas.  
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INTRODUÇÃO: O câncer é uma doença crônica não transmissível que provoca, anualmente, 
7milhões de óbitos em todo o mundo. No câncer, o estado nutricional, principalmente no que se diz 
repeito a desnutrição, tem se revelado um potente fator interferente e a prevalência desse déficit 
nutricional em pacientes oncológicos tem sido tão significante que, hoje, ele é visto como parte 
inerente a patologia. Isto configura um agravo à saúde do paciente oncológico, pois o déficit 
nutricional é capaz de reduzir a resposta terapêutica, transformar sua autoimagem, predispor a 
maiores riscos infecciosos pós-operatórios e elevar a morbi-mortalidade, reduzindo, assim, sua 
qualidade de vida. A avaliação nutricional de pacientes oncológicos é de grande importância, já que 
dos problemas nutricionais que essa enfermidade pode causar contribui de modo impactante no 
prognostico da doença. A desnutrição é frequentemente associada a carcinomas de cabeça e 
pescoço e trato digestivo superior. Entretanto os efeitos terapêuticos e tóxicos dos agentes 
antineoplásicos dependem do tempo de exposição e da concentração plasmática da droga. A 
toxicidade é variável para os diversos tecidos e depende da droga utilizada. O tratamento 
quimioterápico se constituiu de medicamentos que controlam ou curam essa patologia, porém, 
podem causar desconfortos no sistema digestório como: náuseas, vômitos, anormalidades no 
paladar, alterações de preferências alimentares, mucosite, estomatite, diarreia e constipação, 
proporcionando redução da ingestão alimentar e consequentemente depleção do estado 
nutricional, elevando assim os índices de morbi-mortalidade. OBJETIVO: Verificar a prevalência de 
desnutrição em pacientes oncológicos internados em um hospital de urgências de Aracaju-SE. 
MATERIAL E MÉTODO: A pesquisa foi realizada com 38 pacientes adultos e idosos internados, 
de ambos os gêneros. Analisou-se o peso e a estatura, que posteriormente foram utilizados para 
calcular o Índice de Massa Corporal (IMC) e classificar o estado nutricional.  RESULTADOS: Foram 
estudados 38 pacientes adultos com idade média de 52,94±11,95 anos, dos quais, de acordo com 
a classificação da IMC, 11 (28,94%) estavam desnutridos; 8(21,05%) estão com 
sobrepeso/obesidade e 19(50%) estão eutróficos. A desnutrição deve ser descrita como um 
processo contínuo, desencadeado pela ingestão alimentar inadequada em relação às 
necessidades de nutrientes, progredindo com uma série de alterações funcionais que precedem as 
alterações de composição corporal. CONCLUSÃO: Diante do que foi encontrado, destaca-se que 
a desnutrição é um aspecto de extrema importância a ser considerado no tratamento oncológico, 
visto que ela pode interferir diretamente no prognostico da doença. A Análise do estado nutricional 
do paciente oncológico é uma ferramenta de apoio essencial ao tratamento antineoplásico que 
deve ser utilizada precocemente, de modo a atuar como medida preventiva melhorando a resposta 
ao tratamento, evitar/minimizar riscos infecciosos pós-operatórios aumentando a qualidade de vida 
do paciente. 
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INTRODUÇÃO: O envelhecimento é um fenômeno mundial. Os idosos representam o segmento 
da população que mais cresce no mundo. As alterações fisiológicas, sociais, psicológicas e 
econômicas, assim como a perda da capacidade funcional e da autonomia, são responsáveis pelos 
distúrbios nutricionais observados nessa faixa etária. A desnutrição no idoso é responsável por 
diversas complicações, como o aumento do tempo de internação hospitalar e das taxas de 
morbimortalidade. Nesse contexto, a avaliação nutricional do paciente idoso é essencial, de modo 
que a desnutrição seja precocemente diagnosticada e que sejam adotadas medidas eficazes para 
reversão desse quadro. Diante disso, a Mini Avaliação Nutricional (MAN) foi criada com o objetivo 
de detectar a presença de desnutrição e de risco nutricional entre os idosos em tratamento 
domiciliar e/ou ambulatorial e em hospitais. Este método de triagem afirma detectar a desnutrição 
e subnutrição em sua fase inicial em pacientes idosos, de forma a facilitar a intervenção nutricional. 
Portanto, o rastreamento nutricional identifica indivíduos que estão mal nutridos ou que em risco de 
desenvolver desnutrição, e que podem se beneficiar de suporte nutricional específico. Para tanto, 
é necessária a aplicação de uma ferramenta simples, efetiva e validada para utilização em hospital.  
OBJETIVO: verificar a prevalência de desnutrição em pacientes idosos internados em um hospital 
de urgências de Aracaju-SE. MATERIAL E MÉTODO: A pesquisa foi realizada com 56 pacientes 
idosos internados, de ambos os gêneros. O tipo de triagem aplicado foi a MAN que consiste em um 
questionário dividido em duas partes, a primeira denominada Triagem (MNA-SF) e a segunda 
denominada de MAN. A Triagem é composta por questões que englobam alterações da ingestão 
alimentar (por perda de apetite, problemas digestivos ou dificuldade de mastigação ou deglutição), 
perda de peso, mobilidade; ocorrência de estresse psicológico ou doença aguda, problemas 
neuropsicológicos e IMC. A Avaliação global inclui, por sua vez, questões relativas ao modo de 
vida, lesões de pele ou escaras, medicação, avaliação dietética (perguntas relativas ao número de 
refeições, ingestão de alimentos e líquidos e autonomia na alimentação), auto-avaliação 
(autopercepção da saúde e da condição nutricional) e a antropometria é então complementada com 
o perímetro braquial e de perna. A margem de erro utilizada nas decisões do teste estatístico foi de 
5,0%. RESULTADOS: Foram estudados 56 pacientes idosos com idade média de 63,52±6,15 
anos, dos quais, de acordo com a classificação da MAN, 47 (83,9%) estavam desnutridos 
(p<0,001). A desnutrição deve ser descrita como um processo contínuo, desencadeado pela 
ingestão alimentar inadequada em relação às necessidades de nutrientes, progredindo com uma 
série de alterações funcionais que precedem as alterações de composição corporal. CONCLUSÃO: 
O idoso apresenta maior número de fatores de erro para a interpretação da avaliação nutricional, o 
que torna necessário a realização de uma avaliação mais complexa. Como as alterações funcionais 
precedem as alterações de composição corporal na evolução da desnutrição de um indivíduo, os 
métodos de avaliação nutricional subjetivos são úteis no diagnóstico precoce de risco nutricional.  
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INTRODUÇÃO: As Doenças Crônicas não Transmissíveis (DCNT) representam um problema de 
saúde pública em nível nacional (KREUZBERG; AGUILAR e LIMA, 2016). O diabetes mellitus é 
uma das principais doenças crônicas degenerativas com alta prevalência na população adulta 
brasileira e que pode ser controlada, dentre outras intervenções, por meio de uma alimentação 
equilibrada e atividade física (KREUZBERG; AGUILAR e LIMA, 2016; SILVA et al., 2015). Assim, 
a inatividade física é um fator de risco independente para as doenças crônicas não transmissíveis, 
sendo que a prática regular de exercício físico altera favoravelmente alguns fatores de risco 
cardiometabólico, como controle glicêmico, redução do peso corporal, controle da pressão arterial, 
dentre outros, prevenindo assim as complicações agudas e crônicas do diabetes que são as 
principais responsáveis pela morbidade e mortalidade desses pacientes (SANTANA et al., 2015; 
MACEDO et al., 2012; PASQUALOTO ET al., 2012).  OBJETIVO: Avaliar a relação entre pratica 
regular de atividade física e fatores de risco cardiometabólico em pacientes portadores de diabetes 
mellitus.  METODOLOGIA: trata-se de um estudo transversal realizado no Hospital Universitário 
de Sergipe (HU-UFS) em adultos e idosos portadores de diabetes mellitus. Para avaliação do risco 
cardiometabólico desses pacientes foram coletados os seguintes dados: peso, altura, 
circunferência da cintura (cc), lipidograma completo, glicemia de jejum, glicemia pós-prandial e o 
nível de atividade física. Para analise dos dados utilizou-se o programa spss® versão 20.0 e foi 
extraído frequência das variáveis quantitativas e aplicado o teste qui-quadrado adotando nível de 
significância p<0,05.  O presente estudo foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa com número 
do parecer nº16895213.5.0000.5546. Os participantes que aceitaram contribuir com a pesquisa 
assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. RESULTADOS: O estudo foi composto 
por 254 participantes, sendo 77,6% do sexo feminino com média de idade de aproximadamente 59 
anos. A média dos dados antropométricos foi: peso 78,09±20,3 kg; CC 100,13±15,38 cm e IMC 
31,86±10,45 kg/m². Ao exame bioquímico os participantes apresentaram média de: Glicemia de 
jejum 133,11±63,5 mg/dL; Colesterol Total 184,07±49,7 mg/dL, LDL-c 105,5±49,7 mg/dL e HDL-c 
47,9±17,2 mg/dL. Com relação à prática de atividade física 39,7% referiram fazer algum tipo de 
atividade física, sendo a caminhada o exercício mais frequente. A média semanal de realização de 
atividade física foi de três vezes por semana com duração de aproximadamente 5 horas semanais. 
Foi observada correlação negativa entre atividade física e CC (p<0,001), atividade física e 
dislipidemia (p<0,001) e atividade física e pressão arterial (p<0,001). CONCLUSÃO: O presente 
estudo evidenciou que a pratica regular de atividade física interfere negativamente em alguns 
fatores de risco cardiometabólico.  
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INTRODUÇÃO: O envelhecimento ou senescência caracteriza-se pela redução progressiva de reserva 
funcional do indivíduo, tal situação quando associada a alguma condição patológica denomina-se 
senilidade. Do ponto de vista biológico e fisiológico, o envelhecimento altera a composição corporal, ou 
seja, há redução progressiva e acentuada da massa muscular esquelética e aumento do tecido adiposo. 
Associado a isto, há aumento da ocorrência de sarcopenia consequente redução da capacidade 
funcional assim como aumento do estresse oxidativo e processo inflamatório. Concomitantemente, no 
envelhecimento há produção de citocinas pró-inflamatórias pelos adipócitos ativos as quais interferem no 
metabolismo da glicose aumentando a resistência insulínica (RI).  OBJETIVOS: Avaliar a composição 
corporal, a força muscular, o desempenho físico e relacioná-los com níveis séricos da glicemia de jejum 
de idosas.  METODOLOGIA: Estudo analítico, observacional e transversal realizado com 42 idosas de 
um grupo religioso de Aracaju/SE. Foram avaliadas as variáveis antropométricas (peso; estatura; dobra 
cutânea tricipital; circunferências do braço, da cintura, da panturrilha, muscular do braço; e área muscular 
do braço), capacidade funcional por meio de testes de força muscular (dinamometria) e desempenho 
físico (Timed Up and Go Test), e glicemia de jejum. As idosas foram distribuídas em dois grupos etários: 
G1 (60 a 69 anos) e G2 (70 a 79 anos). Utilizou-se o teste-T student  para comparação entre os grupos 
e a correlação linear de Pearson  entre as variáveis estudadas. Adotou-se o nível de significância de 5%. 
RESULTADOS: Observou-se entre os grupos etários uma diferença significativa do peso corporal 
(p=0,05), da estatura (p=0,01), da dobra cutânea triciptal (p=0,04), bem como da força da preensão 
palmar (p=0,01) e do desempenho físico (p<0,001). Este último correlacionou-se negativamente com 
todas as variáveis antropométricas, com exceção da área muscular do braço corrigida. Dentre os 
principais desvios do estado nutricional, a eutrofia (44,8%) e sarcopenia (27,6%) foram as mais 
prevalentes. Quanto à glicemia de jejum, observou-se que 48,3 % das idosas possuem tolerância à 
glicose reduzida. CONCLUSÃO: O envelhecimento está associado à redução de parâmetros 
antropométricos, da força muscular, do desempenho físico e da tolerância à glicose. 
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INTRODUÇÃO: A obesidade é uma doença crônica, complexa, que está cada vez mais presente 
em indivíduos idosos. No entanto, o acúmulo de gordura na região abdominal, independente do 
peso corpóreo, têm sido considera do um dos melhores preditores no desfecho de cardiopatias, 
pois está fortemente associada à hipertensão arterial (HA), diabetes mellitus (DM), dislipidemia, 
entre outros distúrbios. O envelhecimento fisiológico somado à inatividade física favorecem 
alterações no perfil nutricional dos idosos tornando essa condição de risco à saúde cada vez mais 
presente nessa população. OBJETIVOS: Conhecer a prevalência de obesidade abdominal em um 
grupo de idosos, e a partir desse dados analisar sua relação com o perfil nutricional, nível de 
atividade física e com alterações na hemodinâmica cardiovascular. MÉTODOS: Foi realizado 
estudo prospectivo, transversal e descritivo, por meio de inquéritos domiciliares com 105 idosos, 
idade ≥ 60 anos, de ambos os sexos, que residiam no bairro América, Aracaju-SE. Foram coletados 
dados clínicos (PA, FC) e antropométricos (CC, CQ, peso e altura) para a análise da prevalência 
de obesidade central e fatores associados. O IMC foi utilizado como indicador do perfil nutricional 
e a medida de CC e o RCQ como indicador de obesidade central. Para análise estatística utilizou-
se o programa SPSS versão 20.0. As variáveis contínuas foram descritas em forma de médias e 
desvios padrão. As variáveis numéricas foram observadas quanto à distribuição de normalidade 
por meio do teste de Shapiro-Wilk. As variáveis categóricas, por meio de frequências absolutas e 
relativas, estudando-se a prevalência e o intervalo de confiança, com nível de significância de 5%. 
RESULTADOS: Os resultados demonstram uma elevada prevalência de obesidade abdominal na 
população estuda, tanto pela classificação a partir de CC quanto por RCQ, sendo maior no sexo 
feminino CC (90,2%) e RCQ (83,3%), que no masculino CC (39,3%) e RCQ (36,3%). A medida de 
CC se correlacionou com IMC (p=0,000) no sexo masculino e feminino (p=0,001). Já o RCQ 
associou-se com PAD (p=0,000) e idade (p=0,044). Não foram encontradas correlações 
significativas de obesidade central com a FC e nem com o nível de atividade física. CONCLUSÃO: 
As associações entre o IMC e os indicadores de obesidades central obtidas no presente estudo, 
evidenciam a influência do perfil nutricional na adiposidade central,  no entanto indivíduos eutróficos 
podem apresentar tal comorbidade. Sendo assim, é de extrema importância a investigação 
criteriosa dos prováveis fatores associados, com a finalidade de planejamento de estratégias de 
intervenção com metas no controle do surgimento e agravamento de males, abrangendo os três 
níveis em saúde. 
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INTRODUÇÃO: A secagem em camada de espuma é uma técnica que vem se destacando, 
principalmente para obtenção de polpa de fruta em pó, sendo a temperatura de secagem, tipo e 
concentração de estabilizantes, fatores determinantes para a estabilidade da da emulsão formada, 
bem como para sua qualidade final do produto. O kiwi (Actinidia deliciosa) é uma fruta originária 
das regiões montanhosas do sul da China (CHAGURI, 2014; TRICHES & SEBBEN, 2004). Dentre 
as várias espécies existentes, a Actinidia deliciosa tem grande destaque por apresentar um 
equilíbrio entre a acidez e a quantidade de açúcares. É uma fruta de alta perecibilidade que 
necessita de cuidados adequados em relação ao transporte e sua conservação, a secagem da fruta 
in natura pode constituir em um meio alternativo para sua comercialização (BASTOS et al., 2005; 
RAJKUMAR et al., 2007). OBJETIVOS: Aplicar e avaliar o método em camada de espuma para 
obtenção de polpa de kiwi em pó. METODOLOGIA: O experimento foi conduzido no Laboratório 
de Técnica e Dietética (LTD), do Departamento de Nutrição e as análises físico-químicas foram 
realizadas Laboratório de Análise de Alimentos (LAA), no Departamento de Engenharia de 
Alimentos, ambos localizados na Universidade Federal de Sergipe (UFS). Foram testadas 
formulações compostas de polpa de kiwi e emulsificantes nas concentrações de 1,5% e 3% m/m, 
sendo as espumas obtidas analisadas quanto ao percentual de expansão, densidade, capacidade 
de incorporação de ar e estabilidade após formação de espuma, após os testes, a formulação 
selecionada foi a contendo 3% de emulsificante, devido suas melhores características de 
incorporação de ar, densidade e estabilidade. Para secagem foram utilizadas temperaturas de 60º, 
70º e 80º, sendo a espuma obtida com a presente disposta em bandejas de alumínio e desidratadas 
em estufa nas temperaturas supracitadas, até massa constante. O material seco foi desintegrado 
e armazenado em potes de polietileno, protegidos da luz e a temperatura ambiente. Foram 
realizadas análises físico-químicas de vitamina C e fenólicos totais na polpa in natura e no pó 
obtido. RESULTADOS: Após secagem verificou-se, que o efeito da temperatura de secagem, 
associado à concentração de emulsificante à 3%, contribuiu para retenção de componentes 
nutricionais de interesse nesse produto, como fenólicos totais e vitamina C. Outro efeito positivo 
está relacionado a conservação da polpa, por se tratar de um processo de secagem, com 
conseqüente remoção de água presente no meio, água de possível uso por microrganismos (MELO 
et al.,2013). CONCLUSÃO: A secagem em camada de espuma, mostrou-se um método eficiente 
de para remoção de água em alimentos, mantendo características nutricionais da polpa, como teor 
de fenólicos totais e vitamina C. 
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Introduction: The use of natural antioxidants in the treatment and prophylaxis of diseases induced 
by free radicals has certain advantages. The great need for new compounds to treat this condition 
is imminent. Medicinal plants represent a viable alternative for this purpose. Leonurus sibiricus L. is 
a plant traditionally used to treat inflammation and few studies have described the effect of this plant. 
Aim: This study aimed to characterize and to investigate the antioxidant effects of the ethanol extract 
of arterial parts of L. sibiricus (EELs). Methods: Total phenolic and total flavonoid contents and 
HPLC analysis, as well as the antioxidant capacity by elimination of DPPH, ABTS and NO radicals, 
inhibition of lipid peroxidation and the ferric reducing antioxidant power (FRAP) were measured for 
EELs (in triplicates).Results were expressed as mean±SEM, and analyzed by ANOVA followed by 
Tukey´s test. P values <0.05 were considered as significant. Results: Total phenol and total 
flavonoid contents in the extract were 60.1 ± 0.1 mg/g of gallic acid equivalents and 15.4 ± 0.1 mg/g 
of quercetin equivalents, respectively. In the HPLC analysis of extract were found five phenolic 
compounds such as phenolic acids and flavonoids: Chlorogenic acid, caffeic acid, ferulic acid, p-
coumaric acid and quercetin were identified. A significant decrease of DPPH radical (relative to the 
reaction system) was observed at concentrations of 50, 100, 250 and 500µg/mL of EELs (8.9±0.7, 
18.3±0.2, 46.2±0.2 and 64.2±0.8%, respectively). Trolox (100µg/mL) also produced antioxidant 
capacity as it reduced (p<0.001) the DPPH radical (77.5±3.5%).For the radical ABTS was observed 
difference at concentrations of 2500 and 5000µg/mL of EELs (9.2±0.6 and 26.8±3.4%, respectively). 
Trolox (1000µg/mL) also produced antioxidant capacity as it reduced (p<0.001) the ABTS radical 
(63.0 ± 3.1%). For the\ radical NOwas observed difference at concentrations of 50, 100, 250 and 
500µg/mL of EELs (52.3±3.2, 41.2±3.1, 33.1±1.4 and 30.1±0.4 nitrite produced (NP), respectively). 
Trolox (100µg/mL) also produced antioxidant capacity as it reduced (p<0.001) the NO radical 
(27.4±0.1 NP). A significant increase in the reducing potential was detected through FRAP assay 
for the concentrations of 50, 100, 250 and 500µg/mL of EELs (52.7±9.4, 103.4±5.3, 236.7±1.1 and 
431.2±3.4 ferrous sulfate equivalent (FSE), respectively). Trolox (100µg/mL) also increased 
(p<0.05) this parameter (721.4±1.4 FSE). The basal lipid peroxidation was inhibited at 100, 250, 
500, 1000 and 1500µg/mL of EELs (16.4±0.8, 35.0±0.7, 48.0±2.4, 70.6±0.5 and 84.0±0.7% 
respectively). These concentrations of EELs also inhibited the lipid peroxidation induced by FeSO4 
(19.1±1.9, 29.8±0.8, 33.1±1.0, 46.7±1.3 and 52.3±0.6% respectively). Trolox (100µg/mL) also 
reduced (p<0.05) the basal and induced lipid peroxidation (55.9±1.7 and 42.6±0.6% respectively). 
Conclusions: The present study showed that EELs possesses antioxidant activity, mainly by 
neutralizing free radicals and inhibiting lipid peroxidation. 
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Introduction: The use of natural antioxidants in the treatment and prophylaxis of diseases induced 
by free radicals has certain advantages. The great need for new compounds to treat this condition 
is imminent. Medicinal plants represent a viable alternative for this purpose. Annona muricata L. is 
a plant traditionally used to treat obesity and diabetes mellitus and few studies have described the 
effect of this plant. Aim: This study aimed tocharacterize and to investigate the antioxidant effects 
of the aqueous extract of leaves of A. muricata (AEAM). Methods: Total phenolic and total flavonoid 
contents and HPLC analysis, as well as the antioxidant capacity by elimination of DPPH, ABTS and 
NO radicals, inhibition of lipid peroxidation and the ferric reducing antioxidant power (FRAP) were 
measured for AEAM (in triplicates). Results were expressed as mean±SEM, and analyzed  by 
ANOVA followed by Tukey´s test. P values <0.05 were considered as significant. Results: Total 
phenol and total flavonoid contents in the extract were 164.52±1.13 mg/g of gallic acid equivalents 
and 77.02±0.00 mg/g of quercetin equivalents, respectively. In the HPLC analysis of extract were 
found five phenolic compounds such as phenolic acids and flavonoids: quercetin 3-glicoside, rutin, 
chlorogenic acid, catechin and gallic acid were identified. A significant decrease of DPPH radical 
(relative to the reaction system) was observed at concentrations of 12.5, 25, 50, 100 and 200µg/mL 
of AEAM (21.06±1.50, 29.60±2.20, 48.74±0.36, 54.51±3.44 and 71.84±0.96%, respectively). Trolox 
(100µg/mL) also produced antioxidant capacity as it reduced (p<0.001) the DPPH radical 
(77.5±3.5%). For the radical ABTS was observed difference at concentrations of 1000 and 
2000µg/mL of AEAM (38.2±3.2 and 64.2±1.7%, respectively). Trolox (1000µg/mL) also produced 
antioxidant capacity as it reduced (p<0.001) the ABTS radical (63.0±3.1%). For the radical NO was 
observed difference at concentrations of 12.5, 25, 50, 100 and 200µg/mL of AEAM (69.5±2.5, 
53.3±1.6, 33.2±1.1, 28.5±0.1 and 23.6±0.2 nitrite produced (NP), respectively). Trolox (100µg/mL) 
also produced antioxidant capacity as it reduced (p<0.001) the NO radical (27.4±0.1 NP).A 
significant increase in the reducing potential was detected through FRAP assay for the 
concentrations of 25, 50, 100 and 200µg/mL of AEAM (53.8±7.1, 99.5±7.6, 224.1±9.0 and 472.8±4.0 
ferrous sulfate equivalent (FSE), respectively). Trolox (100µg/mL) also increased (p<0.001) this 
parameter (402.8±14.1 FSE). The basal lipid peroxidation was inhibited at 50, 100 and 200µg/mL 
of AEAM (19.68±1.89, 48.94±2.79 and 77.59±1.89%, respectively). The concentrations 100 and 
200µg/mL of AEAM also inhibited the lipid peroxidation induced by FeSO4 (11.86±3.59 and 
24.98±3.36%, respectively). Trolox (100µg/mL) also reduced (p<0.05) the basal and induced lipid 
peroxidation (55.9±1.7 and 42.6±0.6%, respectively). Conclusion: The present study showed that 
AEAM possesses antioxidant activity, mainly by neutralizing free radicals and inhibiting lipid 
peroxidation. 
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INTRODUÇÃO: Segundo a Organização Mundial de Saúde, a anemia é definida pela baixa 
concentração de hemoglobina no sangue decorrente da ausência de um ou mais nutrientes 
essenciais. O ferro é um dos minerais mais importantes para a manutenção do nosso organismo, 
transportando oxigênio para as células a partir de proteínas como hemoglobina.  A deficiência de 
ferro prolongada leva à anemia ferropriva e seus elevados índices é considerada um problema de 
saúde pública, cuja prevalência nos idosos é de 45%, nas mulheres adultas, 42% e nos homens, 
30%.  A anemia megaloblástica ocorre devido à deficiência de duas vitaminas essenciais na 
formação do DNA, a vitamina B12 e o folato. Desse modo, ocorre uma síntese do DNA incomum, 
originando hemácias maiores que o normal – megaloblastos.  OBJETIVO: Avaliar a associação 
existente entre anemia e o consumo de Fe, B9 e B12 de pacientes adultos e idosos hospitalizados. 
MÉTODOS: Trata-se de um estudo transversal, realizado com pacientes adultos e idosos, de 
ambos os sexos admitidos entre o período de julho de 2014 a janeiro de 2015, em um Hospital 
público de Aracaju-Sergipe. As informações dietéticas quanto ao consumo das vitaminas B12 e 
folato e do mineral Fe foram obtidas a partir de inquérito dietético recordatório de 24 horas (IDR24h) 
(ANEXO 3). A análise da composição nutricional dos IDR24h foi realizada através do programa 
Virtual-Nutri® versão 1.0, complementadas com dados de tabelas de composição química e 
medidas caseiras.O diagnóstico da anemia foi feito baseado na hemoglobina coletada de 
prontuário, que, segundo a OMS, é definida como nível de hemoglobina abaixo de 13,0g/dL paa 
homens e 12g/dL para mulheres não grávidas. Os dados foram expostos em frequências absolutas 
e percentuais para as variáveis categóricas e estatísticas: média e desvio padrão para as variáveis 
numéricas e foram usados os testes estatísticos: Qui-quadrado de Pearson ou o Exato de Fisher, 
quando a condição para utilização do teste Qui-quadrado não foi verificada nas variáveis 
categóricas e t-Student com variâncias iguais ou t-Student com variâncias desiguais na 
comparação das médias das variáveis numéricas. Para as análises estatísticas, adotou-se como 
significativo p≤0,05. RESULTADOS: A amostra foi composta por 123 participantes hospitalizados, 
sendo 41,46% (n=51) mulheres e 58,54% (n=72) homens. A média de idade foi de 49,67±18,05 
anos, sendo em sua maioria adultos 34,15% (n=81. Foi observada uma elevada prevalência de 
anemia (81,30%) na população estudada. Quanto à correlação entre ingestão dos nutrientes e 
anemia, verificou-se associação positiva para Cianocobalamina em adultos (p=0,040) e idoso 
(p=0,049) e Ácido Fólico (p=0,005) para adultos. Não houve correlação entre ferro e anemia na 
amostra estudada em adultos (p=0,501) e idosos (p=0,484). CONCLUSÃO: A detecção precoce 
da anemia e do consumo insuficiente de micronutrientes é de suma importância para promover um 
tratamento dietético adequado, seja com ou sem a necessidade da suplementação, resultando na 
melhora do quadro clínico e da qualidade de vida dos pacientes. Assim, tornam-se necessários 
mais estudos que avaliem e controlem os fatores relacionados ao desenvolvimento da anemia em 
pacientes hospitalizados. 
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INTRODUÇÃO: O planejamento físico funcional inclui o dimensionamento e planejamento dos 
diferentes setores como a determinação dos fluxos de matéria-prima, de pessoal, de lixo e da 
utilização dos equipamentos. Estes precisam, necessariamente, levar em consideração os seus 
cruzamentos e as interferências dentro de uma ótica voltada não somente para tempos e métodos, 
mas também para questões de saúde e para os possíveis riscos de contaminação alimentar.  Em 
uma Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN) independente dos cardápios serem diversificados, 
deve haver um grande cuidado em relação à qualidade dos serviços oferecidos aos clientes e com 
os seus funcionários, o que envolve a estrutura física do ambiente para um melhor conforto e 
segurança. OBJETIVO: Verificar a adequação da estrutura física de duas UAN localizadas na 
cidade de Aracaju - SE. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo transversal realizado em duas 
UAN de Aracaju, onde uma unidade era do tipo comercial e a outra institucional, no período de 
outubro e novembro de 2015. Para facilitar a análise das UAN, as mesmas foram dividas em UAN 
1 e UAN 2 respectivamente. Para a coleta de dados foi aplicado uma lista de verificação (check list) 
baseado na RDC nº. 275, de 21 de outubro de 2002 a fim de analisar as conformidades e não 
conformidades dessas UAN referente à estrutura física. O check list possuía 44 itens, sendo 
avaliados: piso, teto, portas, paredes e divisórias, janelas e outras aberturas, escadas, elevadores 
de serviço, monta cargas e estruturas auxiliares, instalações sanitárias e vestiários para 
manipuladores, instalações sanitárias para visitantes, lavatórios na área de produção, iluminação 
e instalação elétrica, ventilação e climatização. Após a coleta, os dados foram tabulados no 
programa Excel®, classificados segundo os percentuais da RDC nº. 275/ 2002 e os resultados foram 
expressos em percentuais. RESULTADOS: Na UAN 1 verificou-se um percentual de 89% de itens 
conformes e 11% não conformes. Com base nesses resultados, observou-se que a maioria dos 
itens relacionados ao planejamento físico estava de acordo com o que é preconizado pela 
legislação vigente. O estabelecimento 1 foi classificado no grupo 01 (76 a 100% de adequação). 
Na UAN 2, 5 itens do check list não se aplicavam a sua realidade. Nesta mesma Unidade 2, após 
a verificação dos itens, foi observado 76,9% de conformidades e 23,1% de não conformidades, 
sendo classificada no grupo 1. CONCLUSÃO: Independente do tipo de UAN, comercial ou 
institucional, a classificação segundo de acordo com a conformidade foi a mesma. Entretanto é 
importante a implantação de medidas contínuas que visem a garantia e segurança do local e de 
sua produção para se obter um adequado planejamento físico funcional que promova a saúde dos 
funcionários e dos clientes destas Unidades. 
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INTRODUÇÃO: O planejamento físico funcional inclui o dimensionamento e planejamento dos 
diferentes setores como a determinação dos fluxos de matéria-prima, de pessoal, de lixo e da 
utilização dos equipamentos. Estes precisam, necessariamente, levar em consideração os seus 
cruzamentos e as interferências dentro de uma ótica voltada não somente para tempos e métodos, 
mas também para questões de saúde e para os possíveis riscos de contaminação alimentar.  Em 
uma Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN) independente dos cardápios serem diversificados, 
deve haver um grande cuidado em relação à qualidade dos serviços oferecidos aos clientes e com 
os seus funcionários, o que envolve a estrutura física do ambiente para um melhor conforto e 
segurança. OBJETIVO: Verificar a adequação da estrutura física de duas UAN localizadas na 
cidade de Aracaju - SE. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo transversal realizado em duas 
UAN de Aracaju, onde uma unidade era do tipo comercial e a outra institucional, no período de 
outubro e novembro de 2015. Para facilitar a análise das UAN, as mesmas foram dividas em UAN 
1 e UAN 2 respectivamente. Para a coleta de dados foi aplicado uma lista de verificação (check list) 
baseado na RDC nº. 275, de 21 de outubro de 2002 a fim de analisar as conformidades e não 
conformidades dessas UAN referente à estrutura física. O check list possuía 44 itens, sendo 
avaliados: piso, teto, portas, paredes e divisórias, janelas e outras aberturas, escadas, elevadores 
de serviço, monta cargas e estruturas auxiliares, instalações sanitárias e vestiários para 
manipuladores, instalações sanitárias para visitantes, lavatórios na área de produção, iluminação 
e instalação elétrica, ventilação e climatização. Após a coleta, os dados foram tabulados no 
programa Excel®, classificados segundo os percentuais da RDC nº. 275/ 2002 e os resultados foram 
expressos em percentuais. RESULTADOS: Na UAN 1 verificou-se um percentual de 89% de itens 
conformes e 11% não conformes. Com base nesses resultados, observou-se que a maioria dos 
itens relacionados ao planejamento físico estava de acordo com o que é preconizado pela 
legislação vigente. O estabelecimento 1 foi classificado no grupo 01 (76 a 100% de adequação). 
Na UAN 2, 5 itens do check list não se aplicavam a sua realidade. Nesta mesma Unidade 2, após 
a verificação dos itens, foi observado 76,9% de conformidades e 23,1% de não conformidades, 
sendo classificada no grupo 1. CONCLUSÃO: Independente do tipo de UAN, comercial ou 
institucional, a classificação segundo de acordo com a conformidade foi a mesma. Entretanto é 
importante a implantação de medidas contínuas que visem a garantia e segurança do local e de 
sua produção para se obter um adequado planejamento físico funcional que promova a saúde dos 
funcionários e dos clientes destas Unidades. 
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INTRODUÇÃO: Uva, beterraba e acerola são consideradas potenciais fontes na prevenção e 
tratamento de doenças, principalmente por serem ricas em polifenóis, nitrito e vitaminas A e C, que 
são reconhecidos antioxidantes. Este efeito antioxidante poderia ser benéfico também do ponto de 
vista esportivo, uma vez que reduzir o estresse oxidativo é uma estratégia capaz de melhorar o 
desempenho de atletas. OBJETIVOS: Avaliar se a suplementação de um suco mix de uva, acerola 
e beterraba acelera a recuperação de atletas corredores recreacionais. METODOLOGIA: Um 
estudo piloto, realizado com 7 sujeitos, corredores masculinos com 41,1 ± 13,4 anos, 23,1 ± 2,2 
kg/m², capacidade aeróbia: 55,2 ± 8,3 ml/min/kg e percentual de gordura 10,04 ± 5,87%. Os 
corredores fizeram um treino de uma hora em esteira a uma intensidade de 70% da sua capacidade 
aeróbia, seguido de um período de recuperação de 4 horas. Em seguida, realizaram um teste até 
a exaustão (70% da sua capacidade aeróbica). Todos os corredores foram suplementados com 7 
ml/kg de peso corporal do suco mix ou uma bebida de carboidrato isocalórica, isoglicidica e 
isovolumétrica antes do treino, imediatamente após o treino e na segunda hora do período de 
recuperação. RESULTADOS: Enquanto no procedimento com a bebida controle, eles conseguiram 
se manter 72,26±12,52 min no teste até a exaustão realizado quatro horas depois do treino, no 
procedimento com ingestão do suco mix eles aumentaram este tempo para 86,42±27,05 min 
(p=0,12). Apesar do suco mix não se mostrar com tendência estatística para melhorar o 
desempenho após recuperação de 4 horas em teste de exaustão, houve um aumento de 20% nesse 
tempo, sendo muito considerável para a performance desses corredores. CONCLUSÃO: a 
ingestão de um suco mix de acerola, uva e beterraba antes, durante e depois de um treino de 
corrida tende a acelerar a recuperação e, consequentemente melhorar a capacidade de 
desempenho em um teste realizado apenas quatro horas após a sessão de treino. 
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INTRODUÇÃO: Segundo a Organização Mundial de Saúde, a anemia é definida pela baixa 
concentração de hemoglobina no sangue decorrente da ausência de um ou mais nutrientes 
essenciais. A anemia é um importante indicador de desnutrição podendo afetar pessoas de todas 
as faixas etárias. Sua prevalência é de uma a cada quatro pessoas, o que representa 24,8% da 
população mundial. OBJETIVO: avaliar a associação existente entre a anemia e o estado 
nutricional de pacientes adultos e idosos de um hospital de Urgências de Sergipe. 
METODOLOGIA: Trata-se de um estudo transversal, realizado com pacientes adultos e idosos, de 
ambos os sexos admitidos entre o período de julho de 2014 a janeiro de 2015, em um Hospital 
público de Aracaju-Sergipe. O estado nutricional foi avaliado pela circunferência do braço (CB) e o 
diagnóstico da anemia foi feito baseado na hemoglobina coletada de prontuário, que, segundo a 
OMS, é definida como nível de hemoglobina abaixo de 13,0g/dL paa homens e 12g/dL para 
mulheres não grávidas. Os dados foram expostos em frequências absolutas e percentuais para as 
variáveis categóricas e estatísticas: média e desvio padrão para as variáveis numéricas e foram 
usados os testes estatísticos: Qui-quadrado de Pearson ou o Exato de Fisher. Para as análises 
estatísticas, adotou-se como significativo p≤0,05. RESULTADOS: A amostra foi composta por 123 
participantes hospitalizados, sendo 41,46% (n=51) mulheres e 58,54% (n=72) homens. A média de 
idade foi de 49,67±18,05 anos, sendo em sua maioria adultos 34,15% (n=81). A prevalência de 
desnutrição de acordo com a CB foi de 50% e 81,30% estavam anêmicos.  Não houve correlação 
entre estado nutricional pela CB e anemia. CONCLUSÃO: Foi observado um elevado índice de 
anemia na população estudada. A detecção precoce da anemia é de suma importância para 
promover um tratamento dietético adequado, seja com ou sem a necessidade da suplementação, 
resultando na melhora do quadro clínico e da qualidade de vida dos pacientes. Assim, tornam-se 
necessários mais estudos que avaliem e controlem os fatores relacionados ao desenvolvimento da 
anemia em pacientes hospitalizados. 
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INTRODUÇÃO: A fase do climatério é caracterizada por várias alterações hormonais e suas 
respectivas implicações biológicas, psicossociais, familiares e culturais, o que acaba repercutindo 
na saúde física, no bem-estar emocional e psicossocial da mulher. Estudos mostram a prevalência 
de síndrome metabólica no climatério, sendo as alterações mais frequentes HDL baixo, hipertensão 
arterial, obesidade visceral, hipertrigliceridemia e diabetes mellitus. Como consequência da 
diminuição do estrogênio, ocorre aumento no risco de aparecimento de cardiopatias, neoplasias, 
problemas urinários, osteoporose e doenças autoimunes. Especialmente nos anos que antecedem 
a menopausa, as mulheres tendem a ganhar 0,8 kg/ano, aumentando ainda mais o risco de 
aparecimento das doenças crônicas não-transmissíveis. Esse aumento, no final da menopausa, 
pode corresponder a 20% da gordura total do corpo. METODOLOGIA: Tratou-se de um estudo 
transversal, realizado no ambulatório multidisciplinar de um Hospital Universitário. Foram incluídas 
mulheres na fase do climatério, com idade entre 40 e 65 anos que estivessem aguardando 
atendimento. Para avaliação antropométrica, foram utilizados o Índice de Massa Corporal, 
Circunferência da cintura. Foi solicitado que os participantes do estudo assinassem o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido. O projeto foi submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa do 
Hospital Universitário de Sergipe, sob o número do CAAE 55601916.9.0000.5546.  RESULTADOS: 
O perfil da população estudada constituiu-se de 92 mulheres, com idade entre 40 e 65 anos e média 
de 51,97 ± 7,08 anos. Quanto as comorbidades, as que estavam presentes foram: Hipertensão 
Arterial Sistêmica (56%), Diabetes Mellitus (37%), Esteatose hepática (24%), Doenças renais (9%), 
Cardiopatias (8%), Doenças ósseas (5%), outras patologias (35%) e somente 7% da amostra não 
tinha nenhuma comorbidade. Em relação aos parâmetros antropométricos, os resultados do IMC 
demonstraram que a maioria das mulheres (59%) estavam obesas, 28% estavam com sobrepeso 
e 16% eutróficas. Foi observado também que em 60% da amostra a circunferência da cintura 
evidenciou um risco muito elevado para doenças metabólicas. CONCLUSÃO: Na população 
estudada, foi possível constatar uma prevalência de Hipertensão, Diabetes Mellitus e Esteatose 
hepática. Além disso, os parâmetros antropométricos evidenciaram uma prevalência de obesidade 
e consequentemente, risco muito elevado para desenvolvimento de doenças metabólicas.  
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INTRODUÇÃO: A adolescência é considerada o período de transição entre a infância e a idade 
adulta, caracterizado por intenso crescimento e desenvolvimento que se manifesta por marcantes 
transformações anatômicas, fisiológicas, mentais e sociais (COLLI, 1978). Dessa forma, muitos são 
os distúrbios encontrados nessa fase da vida, pois os adolescentes muitas vezes, idealizam-se em 
padrões preestabelecidos pela sociedade e mídia. Um dos fatores que mais são comprometidos é 
a imagem corporal, a qual é discriminada como a capacidade de representação do próprio corpo, 
correspondente a cada indivíduo, sendo assim suas características relacionadas à estrutura física 
e aparência, dentre outros componentes como o psicológico, que inclui tanto a avaliação do corpo 
como o investimento no mesmo. O “Body Shape Questionnaire” (BSQ) é um dos instrumentos mais 
visados para avaliar aspectos referentes a esta imagem, e foi autenticado para a população 
portuguesa e brasileira. OBJETIVO: Verificar a validade do meio para uma amostra de 
adolescentes estudantes de escolas estaduais da cidade de Aracaju, no estado de Sergipe. 
METODOLOGIA: Foi realizada a aplicação do BSQ em 135 estudantes dentre as faixas etárias de 
12 a 17 anos da Escola Estadual Santos Drummond, nesta etapa. O mesmo apresentou 
compreensão de 100% dos adolescentes. Para determinar a validade do instrumento, foi solicitado 
que os mesmos respondessem sozinhos antes de passar para as etapas seguintes do protocolo. 
Após isto, verificou-se que podemos confirmar de forma segura a sua eficácia, conforme esperado.  
RESULTADOS: Após a aplicação do questionário, foram analisados os dados e chegamos aos 
seguintes resultados: 
 

   
 
 
CONCLUSÃO: O instrumento BSQ obteve grande validade na fase da adolescência, 
principalmente com a população estudada, de menor requisito econômico, e mostrou-se adequada 
para se confiar quando aplicada. Vimos também que os estudantes se mantêm em níveis 
adequados de aceitação de si mesmo, porém não podemos desprezar que com frequência os 
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jovens têm insatisfação com a imagem corporal, sendo assim negativos os meios que muitos 
seguem de práticas irregulares e prejudiciais ao organismo e a saúde. 
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INTRODUÇÃO: A educação nutricional é ferramenta de instrução para indivíduos que pode 
contribuir para a construção de bons hábitos alimentares no tocante a promoção da saúde e 
qualidade de vida. A promoção da saúde visa à capacitação da comunidade para atuar na melhoria 
de sua qualidade de vida e saúde, incluindo maior participação no controle desse processo 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2002). Esta é um grande auxílio para dar ao profissional nutricionista 
sustentação a sua atuação no campo da Saúde Pública (BOOG, 2008). Trata-se, portanto, de um 
profissional apto a participar efetivamente da produção e reprodução das práticas de atenção à 
saúde no Brasil (MOREIRA; FREITAS, 2010).  Sendo assim, este trabalho refere-se a um relato de 
experiência de práticas educativas realizadas pelos acadêmicos de Nutrição em Unidades Básicas 
de Saúde (UBS). A finalidade das ações educativas foi ressaltar a importância da alimentação 
saudável na promoção da saúde. OBJETIVO: Este relato tem como objetivo descrever as ações 
educativas realizadas na UBS Aracaju/SE, descrevendo abordagem e orientações para público da 
sala de espera no tocante a prática de uma alimentação saudável. METODOLOGIA: A elaboração 
das atividades foi pautada na educação nutricional visando incentivar hábitos alimentares 
saudáveis.   A temática englobou seis módulos, com duração de 30 minutos de atividades 
interativas. Dentre as ações desenvolvidas podemos citar: rodas de conversa, dinâmicas, 
orientação nutricional e oficinas culinárias com degustação, com objetivo de estimular práticas 
alimentares saudáveis. Os temas abordados: 10 passos da alimentação saudável, composição de 
cardápios, dicas culinárias e alimentos detox. Toda didática aplicada de forma interativa e 
participação do público alvo. RESULTADOS: Mediante interação do público e receptividade nas 
atividades realizadas, percebeu-se que a ações de educação nutricional é de fundamental 
importância, pois propicia a comunicação, discussão, elucidação de temas que, por conseguinte 
promovem adoção de práticas alimentares saudáveis, ressaltando que estratégias interativas e 
dinâmicas facilitam a troca de conhecimentos e aconselhamento nutricional. CONCLUSÃO: As 
atividades desenvolvidas obtiveram participação efetiva do publico sala de espera, pela interação 
podemos classificar com efetiva e gratificante no quesito aprendizado individual e coletivo, 
caracterizando partilha de conhecimentos pautadas no contexto alimentação saudável. Assim, vê-
se a importância do profissional Nutricionista sendo um colaborador da saúde e no processo 
educativo. 
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INTRODUÇÃO: 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. (MANSUR, 2001; MARINHO DE SOUZA, 2001; MANSUR E 
FAVARATO, 2012). Pacientes com diabetes mellitus estão sujeitos a um aumento no risco de 
doenças cardiovasculares quando em comparação com não diabéticos (BERTOLUCI, 2014). Tanto 
a quantidade como a qualidade dos carboidratos constitui um importante fator preditor de doenças 
cardiovasculares e diabetes (WILLETT; MANSON; LIU, 2002; LAU, et al. 2005). OBJETIVOS: 
Associar o consumo alimentar aos fatores de riscos para doenças cardiovasculares em usuários 
do ambulatório de nutrição do hospital universitário de Sergipe. METODOLOGIA: Trata-se de um 
estudo transversal, descritivo e de abordagem quali e quantitativa. A amostra foi composta por 
adultos e idosos. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal 
de Sergipe sob número do CAAE 45524615.0.0000.5546. Foram utilizados para avaliação 
nutricional o questionário de frequência alimentar, diagnóstico clínico no prontuário médico da 
presença de fatores de risco cardiovascular e exames bioquímicos. RESULTADOS: Dentre os 50 
pacientes com DM2, 80% foi do sexo feminino. A média de idade foi de 57,5 ± 13,4 anos. Com 
relação às comorbidades, 84% dos pacientes apresentavam hipertensão, 62% dislipidemia e 16% 
doenças cardiovasculares. A média do IMC foi de 32,72 ± 10,15 kg/m², sendo que 72% da 
população apresentaram-se acima do peso. A média da circunferência abdominal foi de 109,01 ± 
17,94 cm entre as mulheres e 94,85 ± 8,91 cm nos homens. A média da circunferência do pescoço 
verificada foi 37,19 ± 3,57 cm. A classificação do risco cardiometabólico avaliado pela CA, verificou-
se que 66% da população apresentaram risco muito elevado para o desenvolvimento de doenças 
cardiovasculares e 18% risco elevado. Ao analisar os indicadores de risco cardiovascular, CP e 
relação Cintura/Estatura, 72% e 90% dos entrevistados apresentaram risco elevado para 
complicações metabólicas, respectivamente. A média de glicemia de jejum (145,98 ± 55,71 mg/dL) 
e hemoglobina glicada (8,15 ± 1,83 %) mostrou que os pacientes encontravam-se em uma fase de 
descompensação da doença. As médias das demais variáveis bioquímicas foram: colesterol total 
(189,48 ± 49,52 mg/dL), triglicerídeos (168,51 ± 87,94 mg/dL) e LDL-c (112,16 ± 42,61 mg/dL). A 
média de HDL-c no sexo masculino foi de 40, 20 ± 9,10 mg/dL e no feminino 43,58 ± 10,62 mg/dL, 
abaixo dos valores de referência. Ao analisar o consumo dos grupos alimentares observou-se que 
as medianas do consumo de cereais, hortaliças, leite e derivados, se encontraram abaixo da 
recomendação. Com relação à associação entre consumo e indicadores de risco cardiovascular foi 
encontrada uma associação positiva entre o relato de consumo de alimentos fontes de carboidratos 
simples e a presença de hipertensão arterial e alterações da circunferência do pescoço. 
CONCLUSÃO: As associações encontradas entre o baixo consumo dos grupos alimentares 
cereais, hortaliças, leites e derivados e a presença do risco cardiovascular tais como, alterações 



 

  
 

 
antropométricas e alterações metabólicas apontam um risco elevado para o desenvolvimento 
doenças cardiovasculares.  
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treinamento.   
 
INTRODUÇÃO: Em período de pré-competição, os judocas são submetidos à altas cargas de 
treinamento que visam obter uma constante na massa corporal já que este é um dos critérios de 
divisão dos atletas nas categorizações. Dessa forma a nutrição tem como objetivo intervir neste 
processo de evolução antropométrica no atleta. OBJETIVO: Entender os processos de intervenção 
nutricional para melhor aplicá-los nos atletas de judô nas práticas de seus treinamentos pré-
competitivos.  METODOLOGIA: O presente trabalho é uma revisão bibliográfica de estudos que 
abordam a evolução antropométrica e a redução de massa corporal focados em atletas do Judô 
que visam melhorar seu desempenho em competições. DESENVOLVIMENTO: Em um primeiro 
estudo participaram atletas do sexo masculino e feminino e em valores absolutos, notou-se a 
distinção entre os resultados dos gêneros. Pode-se inferir que a maioria dos judocas adota 
estratégias severas de perda de peso, porém estes necessitam seguir boas práticas de nutrição e 
hidratação e sob a orientação de um nutricionista utilizar os suplementos dietéticos somente se 
necessário. Minimizar práticas severas de perda de peso e consumir em percentuais adequados 
os macro nutrientes é de suma importância. São comuns os casos em que atletas desejam alterar 
seu peso corporal para atender as demandas do esporte, essas mudanças de peso devem ser 
graduais, em períodos anteriores aos torneios e grandes competições. Outro estudo foi realizado 
com atletas também de gêneros distintos que almejavam o ganho de peso e necessitavam de uma 
evolução na massa magra para se adequar a categorias requeridas, esses atletas apresentaram 
inadequações nutricionais, no entanto, foram submetidos ao acompanhamento nutricional. Após a 
orientação, o grupo masculino e feminino obteve como resultado o aumento da massa corporal, da 
massa magra, da área muscular do braço e da coxa. Esse tipo de supervisão pode ser realizado 
pela incorporação de energia adicional na dieta em conjunto com o aumento na duração do 
treinamento, para promover o desenvolvimento tecidual. CONCLUSÃO: Dessa forma, se conclui 
que os atletas em períodos competitivos realizam importantes mudanças no peso corporal, as quais 
trazem consigo evoluções significativas a níveis antropométricos, e a intervenção nutricional é a 
mais eficaz das influencias para a obtenção desses resultados.  
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INTRODUÇÃO A dislipidemia é considerada fator de risco de doenças cardiovasculares. 
Concentrações séricas elevadas de colesterol total, LDL-colesterol e triglicerídeos, adjuntas a 
concentrações séricas reduzidas de HDL-colesterol, estão associadas ao risco de desenvolvimento 
de doença arterial coronariana. Estudos em adultos têm sugerido que a circunferência do pescoço, 
representante da gordura subcutânea na parte superior do organismo, apresenta associação 
positiva com risco cardiovasculares, tanto quanto a gordura visceral abdominal. OBJETIVOS 
Verificar a associação entre a circunferência do pescoço e lipideograma em mulheres atendidas no 
ambulatório de Nutrição do Hospital Universitário de Sergipe. METODOLOGIA Tratou-se de um 
estudo transversal realizado no ambulatório de Nutrição do Hospital Universitário de Sergipe com 
amostra constituída somente por mulheres. Para avaliação antropométrica, foram aferidos o peso, 
altura, circunferência abdominal, circunferência do pescoço e calculado o Índice de Massa 
Corporal. Os resultados dos exames laboratoriais, colesterol total, LDL-c, HDL-c, triglicerídeos e 
glicemia de jejum, foram coletados durante a consulta no ambulatório. Os dados foram analisados 
por meio do software Statistical Package for the Social Scienses (SPSS) versão 18.0 e foram 
descritos por média ± desvio padrão. Para verificar a associação entre a circunferência do pescoço 
e HDL-c e triglicerídeos foi utilizado a correlação de Sperman. Foi solicitado que os participantes 
do estudo assinassem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. O projeto foi submetido ao 
Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal de Sergipe, sob o número do CAAE 
32346214.8.0000.5546. RESULTADOS A amostra foi composta por 67 mulheres com idade média 
de 49,3 ± 15,6 anos. Em relação aos parâmetros antropométricos, observou-se média de peso de 
83,7± 26,5 kg, média de IMC 34,4± 9,6 kg/m2, média de circunferência abdominal de 109,3± 23,9 
cm e média de circunferência do pescoço 36,0± 5,0 cm. Quanto à média dos parâmetros 
laboratoriais, foi encontrado glicemia de jejum 103,3±37,3 mg/dL, colesterol total 202,5±46,9 mg/dL, 
LDL-colesterol 133,8±52,1, HDL-colesterol 49,2±12,7 mg/dL e triglicerídeos 145±81,9 mg/dL. 
Apenas o HDL-colesterol se correlacionou negativamente (r= -0,041) e os triglicerídeos se 
correlacionaram positivamente (r=0,01) com a circunferência do pescoço. CONCLUSÃO Conclui-
se que a circunferência do pescoço apresentou correlação negativa e positiva com HDL-colesterol 
e triglicerídeos, respectivamente. A circunferência do pescoço deve ser uma opção para avaliação 
do risco cardiovascular. 
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INTRODUÇÃO: Educação Alimentar e Nutricional (EAN) com pré-escolares é visto como um 
importante instrumento para a formação de hábitos alimentares saudáveis, uma vez que é nessa 
fase da vida onde os hábitos, gostos e preferências alimentares são iniciados e consolidados até a 
fase adulta. OBJETIVO: Avaliar o impacto de um programa de educação nutricional no 
reconhecimento, preferência, atitude e consumo de alimentos regionais por pré-escolares. 
METODOLOGIA: Trata-se de estudo de intervenção, realizado em duas creches filantrópicas de 
Aracaju. O plano intervencional foi construído a partir da Teoria Social Cognitiva, foram trabalhados 
4 alimentos regionais (abóbora, macaxeira, couve e laranja) através de atividades lúdicas semanais 
e mensais de EAN com as crianças durante período letivo de 1 ano. Escala Hedônica facial, 
Observação Direta e Pesagem Direta de Alimentos foram os métodos utilizados para avaliar o 
reconhecimento, preferência, atitude e consumo dos alimentos pelas crianças. Foram analisados 
os dados de antes e depois da intervenção de 355 pré-escolares. RESULTADOS: Constatou-se 
após a intervenção, aumento significativo no reconhecimento e preferência para todos os alimentos 
regionais (p>0,05). Quanto a atitude alimentar, não houve diferença estatisticamente significativa 
nos dois momentos para todos os alimentos, exceto  a abóbora que teve aumento da rejeição. 
Verificou aumento no consumo e redução do desperdício para todos os alimentos trabalhados, com 
maior destaque para a couve e laranja. CONCLUSÃO: O Programa de EAN trouxe resultados 
positivos, com melhora na preferência, consumo e conhecimento sobre alimentação regional com 
pré-escolares. Se considerarmos que o processo educativo se constrói no dia-a-dia de cada criança 
na creche, há motivos suficientes para insistir na proposta eleita. 
APOIO: CNPq/MDS-SESAN, PIBIC/UFS 
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INTRODUÇÃO: Os rins são responsáveis, principalmente, por filtrar cerca de 180 litros de sangue 
por dia, excretando catabólitos resultantes do metabolismo da uréia, do ácido úrico e da creatinina, 
e, ainda fazer o equilíbrio do volume sanguíneo, de eletrólitos, da osmolaridade e o equilíbrio ácido-
básico. Mas, as doenças renais, muito comum nas populações do mundo, consideradas 
silenciosas, de alta mortalidade e alto custo de tratamento, comprometem essas funções, o que a 
torna atualmente um problema de saúde pública mundial. Existe uma grande relação entre a 
doença e o consumo alimentar, estudos comprovam que: uma dieta hipoproteica tende a reduzir a 
uréia sérica e aumento da filtração glomerular, uma dieta rica em lipídio associada com a doença 
aumenta o risco de doença cardiovascular e que o alto consumo de carboidrato esta relacionada 
com a diabetes mielittus em pacientes renais. OBJETIVO: Avaliar o consumo de macronutrientes 
de pacientes renais em hemodiálise na cidade de Aracaju-SE. METODOLOGIA: Foi realizado um 
estudo transversal com 167 pacientes em tratamento de hemodiálise – atendidos, em uma clínica 
de nefrologia, localizada no município de Aracaju-SE, durante os meses de março à setembro de 
2015. Para análise dos macronutrientes, foram avaliados através da AMDR (Acceptable 
Macronutrient Distribution Range - Intervalo de Distribuição Aceitável de Macronutrientes) e 
potássio e sódio, através da AI (Adequate Intake). RESULTADOS: Foi observado que a maioria da 
população conseguiu atingir as recomendações de macronutrientes. Sendo que, os carboidratos 
(CHO) apresentaram ainda 23,95% abaixo da recomendação, onde sua AMDR é de 45%-65%. A 
ingestão proteína (PTN) apenas 2,39% da população consumiram abaixo do recomendado, (AMDR 
= 10%-35%). E o Lipídio (LIP) que obteve 9,58% dos pacientes consumiu menos que o 
recomendado (AMDR = 20%-35%). CONCLUSÃO: Várias adequações no consumo alimentar 
foram encontradas nesta pesquisa, indicando que os pacientes mantêm uma alimentação 
adequada, como é recomendado para a doença de base. O acompanhamento nutricional pode ter 
influenciado esta adequação. No entanto, é preciso utilizar esses dados com cautela, pois a 
qualidade da alimentação é de extrema importância para esses pacientes. E aumentar o consumo 
energético de forma desordenada, sem uma orientação pautada nas recomendações, pode afetar 
negativamente o estado geral do paciente.  
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INTRODUÇÃO O estado nutricional é resultante do equilíbrio entre consumo alimentar e gasto 
energético do organismo. Muitos estudos afirmam que o estado nutricional influencia o rendimento 
do trabalhador, relatando que um funcionário com bom estado nutricional apresenta uma melhor 
produtividade e rendimento. OBJETIVO Avaliar o perfil nutricional de funcionários participantes de 
um programa de Alimentação Saudável e Atividade Física no Hospital Universitário de Sergipe. 
METODOLOGIA Tratou-se de um estudo transversal, realizado no primeiro encontro do Programa 
de Alimentação Saudável e Atividade Física com funcionários participantes no Hospital 
Universitário de Sergipe. Para avaliação antropométrica, foram utilizados o Índice de Massa 
Corporal (IMC), Circunferência do braço, Circunferência do pescoço e Circunferência da cintura. 
Os participantes responderam um protocolo que continha informações relacionadas à prática e 
duração de atividade física, comorbidades e tabagismo. Os dados foram analisados por meio do 
software Statistical Package for the Social Scienses (SPSS) versão 18.0 e foram descritos por 
média ± desvio padrão e percentuais. Foi solicitado que os participantes do estudo assinassem o 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. O projeto foi submetido ao Comitê de Ética e 
Pesquisa do Hospital Universitário de Sergipe, sob o número do CAAE 0218.0.107.000-11. 
RESULTADOS O perfil da população estudada constituiu-se de 81 funcionários, de ambos os 
sexos, com média de idade de 38,47±7,57 anos. Quanto as comorbidades presentes, as que mais 
prevaleceram foram Hipertensão Arterial Sistêmica (11,1%), Dislipidemias (9,9%) e Diabetes 
Mellitus (1,2%). Em relação ao tabagismo, 4,9% eram fumantes e 3,7% ex-fumantes. Foi observado 
que 46,9% da amostra praticavam atividade física, destes 81,3% afirmaram tempo de duração 
maior que 1 hora. Quanto à média dos parâmetros antropométricos, foi encontrado peso de 
73,63±13,69kg, IMC 27,60±4,18 kg/m2, Circunferência do braço 31,35±4,64 cm, Circunferência da 
cintura 87,72±13,71 e Circunferência do pescoço 34,65±3,48cm. Estudos semelhantes 
encontraram resultados antropométricos próximos ao do presente estudo. CONCLUSÃO Conclui-
se que o diagnóstico de sobrepeso apresentou relevância segundo a média do Índice de Massa 
Corporal. Diante disso, é de suma importância o Programa de Alimentação Saudável e Atividade 
Física no Hospital Universitário para auxiliar na melhora do perfil antropométrico, na redução e 
prevenção de doenças crônicas e consequentemente no rendimento e produtividade no trabalho. 
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INTRODUÇÃO: Marcadores antropométricos para gordura abdominal, como por exemplo, a 
circunferência da cintura (CC) e a relação cintura-estatura (RCEst) tem sido amplamente utilizados 
em estudos epidemiológicos. A CC expressa a concentração, principalmente de gordura visceral, 
o qual caracteriza-se como importante preditor de risco para doenças crônicas não transmissíveis, 
principalmente para as doenças cardiovasculares (DCV) e diabetes mellitus (DM). Já a RCEst 
baseia-se no pressuposto de que para determinada estatura há um grau aceitável de gordura 
armazenada na porção superior do corpo. METODOLOGIA: Tratou-se de um estudo transversal, 
realizado no ambulatório de Nutrição de um Hospital Universitário, onde foram coletados dados dos 
prontuários de pacientes adultos, com idade entre 20 e 60 anos, de ambos os gêneros. Os dados 
coletados foram: clínicos (presença de hipertensão arterial sistêmica - HAS, dislipidemia, DM), 
antropométricos (peso, altura, CC, RCEst) e hábitos de vida (prática de atividade física, tabagismo 
e etilismo). O trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa sob o número do CAAE 
22759113.0.0000.5546. RESULTADOS: A maioria dos pacientes eram do sexo feminino (82,2%), 
com média de idade de 42,62 ± 10,10 anos, enquanto que o sexo masculino (17,8%) apresentou 
média de idade de 44,23 ± 12,10 anos. Quanto às comorbidades, as mais presentes eram: HAS 
(30,8%), DM (25,3%), Infarto Agudo do Miocárdio (16,4%), câncer e DCV (15,1%) e dislipidemia 
(12,3%). Em relação a antropometria, a média de peso foi 95,22 ± 25,59 kg e do IMC foi 36,75 ± 
8,06 kg/m². De acordo com a CC, 83,7% dos pacientes estavam com risco aumentado de 
desenvolvimento de doenças metabólicas. E, em 95,9% da população a RCEst também estava 
acima do recomendado. Quanto ao estilo de vida, 24,8% dos pacientes eram fumantes e 24,7% 
raramente consumiam bebidas alcoólicas. Além disso, a maioria da população (58,9%) era 
sedentária.  CONCLUSÃO: O perfil da população estudada mostrou que a maioria dos pacientes 
eram hipertensos e obesos e, consequentemente, estavam com risco aumentando de 
desenvolvimento de outras doenças metabólicas, a partir da medida da CC e da RCEst estarem 
acima do recomendado.  
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INTRODUÇÃO: O cuidado nutricional de um indivíduo é essencial para a prevenção e manutenção 
da saúde, como também para a diminuição do tempo de internação em âmbito hospitalar. Uma 
equipe de saúde é primordial para a realização da assistência nutricional do paciente, como a 
equipe de enfermagem, cuja função é assegurar que as metas nutricionais sejam aferidas a esses 
pacientes. Muitas vezes a alimentação por via oral não é a mais adequada, sendo necessária a 
introdução da alimentação por via terapêutica enteral. Este procedimento mostra a importância do 
trabalho do profissional de enfermagem em assegurar que não haja falhas na assistência nutricional 
do paciente. OBJETIVO: Identificar a compreensão da equipe de enfermagem de um hospital 
público de Aracaju, SE, no que se refere à nutrição enteral, relacionados a recuperação e os 
cuidados do paciente hospitalizado. METODOLOGIA: Estudo transversal realizado com 
funcionários de enfermagem da área assistencial de um hospital de urgência de Sergipe. Utilizou-
se questionários contendo perguntas sobre avaliação da percepção da nutrição em ambiente 
hospitalar a respeito de técnicas, condutas e conhecimento envolvidos na dieta enteral. Os dados 
foram analisados no Programa SPSS® e tabulados no Microsoft Excel®, os resultados foram 
expressos em média, desvio-padrão e percentuais. RESULTADOS: Participaram da pesquisa 75 
funcionários de enfermagem, dentre eles: enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem de 28 
a 64 anos (38,8±8,1) de idade de ambos os sexos, sendo 12% do gênero masculino e 88% 
feminino. Quanto ao questionamento sobre a nutrição ser essencial para a recuperação da diarreia 
e da saúde no paciente hospitalizado 97,3% disseram que sim e 25,3% acreditam que a dieta seja 
um fator que pode interferir no trato gastrointestinal. 37,3% dos indivíduos consideram a diarreia 
como principal sintoma relacionado a dieta enteral. Em relação a alimentação enteral 24% 
afirmaram que é possível que o paciente se recupere de distúrbios como diarreia ou constipação 
sem a oferta da mesma e 21,3% dos entrevistados consideraram que a prescrição de dieta contínua 
pelo nutricionista não é a ideal para o paciente hospitalizado. CONCLUSÃO: Verificou-se que os 
profissionais de enfermagem avaliados neste estudo apresentaram um determinado grau de 
desconhecimento sobre os aspectos que envolvem a terapia nutricional enteral, assim é necessário 
um melhor monitoramento nutricional, como também capacitação profissional, visando uma melhor 
recuperação do paciente e diminuição do tempo de internamento.        
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INTRODUÇÃO: O índice de massa corporal (IMC) é um indicador simples de estado nutricional e 
não distingue o peso associado à gordura corporal, por isso torna-se importante investigar a 
distribuição de gordura corporal por meio dos indicadores antropométricos de obesidade 
abdominal. A concentração excessiva de gordura na região abdominal relaciona-se com diversas 
disfunções metabólicas e aumenta o risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares. 
OBJETIVOS: Avaliar a correlação entre o índice de massa corporal e os indicadores 
antropométricos de obesidade abdominal em portadores de diabetes mellitus tipo 2 atendidos em 
um ambulatório de nutrição de um Hospital Universitário de Sergipe. METODOLOGIA: Estudo 
transversal, realizado com portadores de diabetes mellitus tipo 2 acompanhados em um 
ambulatório de nutrição do Hospital Universitário de Sergipe. Foi aplicado um questionário 
específico sobre a presença de comorbidades. Para avaliação antropométrica foram utilizadas as 
medidas de peso e de estatura, o cálculo do IMC e a medida da circunferência abdominal (CA). Os 
indicadores de obesidade abdominal utilizados no estudo foram: relação cintura estatura (RCE) e 
índice de conicidade (IC).  Os parâmetros bioquímicos avaliados foram: colesterol total (CT), LDL-
colesterol, HDL- colesterol, glicemia de jejum, glicemia pós prandial e hemoglobina glicada. Para 
análise dos dados, utilizou-se o programa estatístico SPSS® versão 20.0. A correlação entre o IMC 
e os indicadores antropométricos de obesidade abdominal foi verificada por meio do coeficiente de 
correlação de Pearson. Foi adotado p<0,05 como nível de significância. O estudo foi aprovado pelo 
Comitê de Ética do Hospital Universitário de Sergipe, protocolo nº CAAE 45524615000005546. Os 
participantes que aceitaram contribuir com a pesquisa assinaram o Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido. RESULTADOS: Foram avaliados 50 pacientes, sendo a maioria do sexo feminino 
(80%), com uma idade média de 56,1±13,4 anos. As comorbidades mais frequentes foram 
hipertensão arterial (84%), dislipidemias (62%) e cardiopatias (16%). Os resultados dos dados 
antropométricos da população de estudo foram: peso 81,05±23,47Kg, IMC 32,72±10,15Kg/m2, 
RCE 0,67±0,12cm para ambos os sexos, IC 1,21±0,23cm para homens e 1,13±0,12cm para 
mulheres, CA 125,31±17,42cm para homens e 112,15±13,45cm Os valores médios encontrados 
na análise bioquímica foram CT 189,50± 55,71mg/dL, LDL-colesterol 112,16±42,61mg/dL, HDL-
colesterol 42,92±10,31mg/dL, glicemia de jejum 145,98±55,71mg/dL, glicemia pós prandial 
189,21±94,18mg/dL, hemoglobina glicada  10,51±16,10%. Foi observada uma correlação positiva 
entre IMC e RCE (r= 0,917; p<0,001) e entre IMC e CA (r=0,917, p<0,001). CONCLUSÃO: O estudo 
evidenciou que o índice de massa corporal se correlacionou positivamente com a CA e com a RCE, 
mas não com o IC. Os indicadores antropométricos de obesidade abdominal avaliados mostraram-
se acima dos pontos de corte de referência para ambos os sexos, indicando risco elevado para o 
desenvolvimento de doenças cardiovasculares, o que reforça a necessidade de intervenção 
nutricional.  
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INTRODUÇÃO: É visível notar a influência da dieta e do estilo de vida sobre a saúde dos indivíduos. 
Atualmente a demanda de atendimento nutricional aumentou, principalmente pelos níveis elevados 
de sobrepeso e obesidade que podem ser visualizados em países de todas as regiões do mundo 
(TADDEI, et al, 2011). O excesso de peso é um fenômeno que afeta indivíduos de todas as idades, 
classes sociais e diferentes grupos étnicos (VITOLO, 2008). O estilo de vida deve ser analisado, 
tendo em vista que esse é um dado fundamental para a compreensão de fatores responsáveis, por 
desencadear problemas alimentares e pelo agravamento de doenças crônicas. O sedentarismo, 
tabagismo, alta carga horária de trabalho estão intimamente relacionados ao desenvolvimento de 
doenças crônicas não transmissíveis. (BRASIL, 2005 e SCHRAMM, et al 2004). OBJETIVO: 
Verificar o perfil nutricional de pacientes adultos e idosos, bem como o estilo de vida dos pacientes 
atendidos no ambulatório de Nutrição do Centro de Reabilitação Ninota Garcia. METODOLOGIA: 
O estudo do tipo observacional descritivo foi desenvolvido no período de setembro de 2015 a junho 
de 2016, através da coleta de dados nas anamneses nutricionais utilizadas nos atendimentos. 
Foram verificados os dados como peso, altura, para cálculo do índice de massa corporal (IMC) e 
circunferência da cintura. Além disso, dados como idade, sexo, tabagismo, escolaridade, ingestão 
de bebida alcoólica, prática de atividade física, e objetivo da consulta. Os dados foram analisados 
através de média e estatística descritiva. RESULTADOS: Das 75 anamneses analisadas, 80% dos 
pacientes são do sexo feminino e 20% do masculino; O principal motivo que levou os pacientes a 
buscarem atendimento nutricional foi a redução de peso de 68,33% para mulheres e 53,33% para 
homens; predominou o consumo de álcool 40%, inatividade física 66,66%, e quantidade mínima de 
refeições 50% por parte do sexo masculino. Em relação ao índice de massa corporal, em ambos 
os grupos apresentaram excesso de peso; com maior incidência de 40% do sexo feminino.  
CONCLUSÃO: É de suma importância verificar a influência que o estilo de vida exerce sobre os 
indivíduos podendo causar problemas e danos à saúde, e a necessidade de uma maior abordagem 
a educação alimentar e nutricional, para que tenha melhor adesão e melhoria da saúde dos 
indivíduos. 
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INTRODUÇÃO: A alimentação inadequada e o sedentarismo na infância, além de comprometerem 
o estado nutricional, podem levar ao risco imediato ou em longo prazo de desenvolvimento de 
Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT’s), como a hipertensão, a doença arterial 
coronariana, as dislipidemias, a obesidade e o diabetes. A obesidade infantil tem se tornado um 
problema de saúde pública. OBJETIVO: O objetivo do estudo foi comparar dados antropométricos, 
nível de atividade física e hábitos alimentares em crianças em idade escolar de uma escola 
particular no município de Aracaju. METODOLOGIA: Foram avaliadas 109 crianças de 7 a 10 anos, 
sendo 49,54% (meninos) e 50,46% (meninas). Foram realizadas medidas de peso corporal e 
estatura, dos quais fora calculado o IMC. Considerou-se baixo peso IMC < 15, sobrepeso > 85 e < 
95 e obesidade, IMC > 95.  As crianças responderam um questionário contendo perguntas 
ilustrativas sobre o registro alimentar de 24h, e outro de nível de atividade física. RESULTADOS: 
A prevalência de sobrepeso e obesidade fora maior em crianças do sexo masculino (48%, n= 54) 
em comparação com as do sexo feminino (37%, n=55). A maioria das crianças (64,62% n=109) 
relatou maior frequência em atividades com jogos eletrônicos e 36,70% praticam atividades físicas 
regularmente tais como: futebol, natação, tênis de mesa e ginástica rítmica na escola e brincadeiras 
de rua quando estão em casa. CONCLUSÃO: Obesidade, sobrepeso, hábitos alimentares não 
saudáveis e sedentarismo foram frequentes entre os escolares. Este fato reforça a necessidade de 
implantação de políticas públicas voltadas para a prevenção da obesidade, bem como a 
intensificação de atividades de educação alimentar e nutricional nas escolas. 
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Introdução A cirurgia bariátrica é um tratamento da obesidade, que tem como finalidade a perda 
de ponderal, redução das comorbidades relacionadas e consequentemente a melhora na qualidade 
de vida (COSTA, 2009; SANTOS et al., 2015; MAGNO et al., 2014; SANTOS et al., 2014; SANTOS 
et al., 2015). Objetivo Analisar o perfil dos obesos graves candidatos a cirurgia bariátrica de um 
ambulatório de nutrição em um hospital público de Aracaju-SE. Metodologia Trata-se de um estudo 
transversal, em pacientes obesos graves em acompanhamento nutricional no pré-operatório da 
cirurgia bariátrica no ambulatório de Nutrição do Hospital Universitário-Se. Foram coletados dados 
antropométricos e dietéticos obtida através do Recordatório 24 horas. As análises estatísticas 
descritivas foram realizadas utilizando o Statistical Package for the Social Science, SPSS versão 
15.0 para Windows. A pesquisa foi previamente aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 
Universidade Federal de Sergipe (CEP/UFS, sob registro do CAAE Nº 0065.0.107.000-11. 
Resultados Participaram 55 pacientes ambos os sexos. As comorbidades que frequentes foram 
hipertensão arterial sistêmica 81,8% para homens e 18,2% mulheres, esteatose hepática 34,5% 
para homens e 65,5% para mulheres, dislipidemia 34,5% homens e 65,5% mulheres, Diabetes 
Mellitus 58,2% homens e 41,8% mulheres. As médias do Índice de Massa Corporal feminina foi 
43,3± 7,6 kg/m² e masculina 50,0± 7,9 kg/m², e da circunferência da cintura feminina foi 130± 13,7 
cm e masculina 24,45± 23,02 cm. O consumo de porções alimentares no grupo das carnes e ovos 
foi 3,90± 1,28 homens e mulheres 3,17± 1,80. Consumo de açucares e doces homens 3,11± 1,36 
e mulheres 3,40± 1,78. As hortaliças tiveram um baixo consumo de 1,77± 1,30 homens e 2,57± 
1,26 porções para as mulheres. Conclusão Verifica-se que os pacientes ainda apresentam hábitos 
alimentares errôneos com elevado consumo de açúcares e doce, e baixo consumo de hortaliças.  
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Introdução: Pacientes com o vírus da imunidade adquirida frequentemente apresentam deficiência 
energética- proteico o que acarreta em desnutrição. O estado nutricional do paciente tem 
implicações diretas sobre a doença que o afeta. Logo, o tempo de internações e os riscos de 
complicações e mortalidades são maiores naqueles com diagnósticos nutricionais de desnutrição. 
É de fundamental importância a realização das avaliações nutricionais de forma precoce, com o 
objetivo diminuir os agravos decorrentes do estado nutricional. Objetivo: Avaliar o estado 
nutricional de pacientes infectados pelos vírus da imunidade adquirida internados em um hospital 
universitário Metodologia: Trata-se de um estudo transversal, no qual foram avaliados 68 
pacientes internados no hospital Universitário de Sergipe. Para avaliação do estado nutricional 
foram aferidas medidas da circunferência do braço (CB), peso e altura para cálculo do índice de 
massa corpórea (IMC), que foi classificado de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) 
e para avaliação clínica do estado nutricional foi realizado em dois momentos avaliação subjetiva 
global (ASG), a primeira na internação imediata e a segunda no momento da alta hospitalar. 
Resultados: Ao avaliar o estado nutricional dos pacientes que compuseram a amostra deste 
estudo, verificou-se que a maioria apresentava-se em eutrofia, com média de IMC de 20,69 ± 3,59 
e uma maior prevalência de homens (76,6%) com idade de 41,25 ± 7,8 anos, já a circunferência do 
braço foi de 29,84 ±3,6 considerado com desnutrição leve segundo Frisancho. A avaliação subjetiva 
global coletada nas primeiras horas de internação mostrou que 70,6% dos pacientes entrevistados 
encontravam-se moderadamente desnutridos e 17,6% gravemente desnutridos, após as 
intervenções nutricionais no período da internação ocorrem melhoras no estado nutricional de 
acordo com avaliação no momento de alta hospitalar, onde 35,5% dos pacientes apresentaram-se 
com desnutrição moderada e 52,9% bem nutridos, segundo a avaliação subjetiva global. 
Conclusão: Recomenda-se que todos pacientes infectados pelo vírus HIV passem por uma 
triagem nutricional, o que contribui para uma intervenção dietoterapeutica apropriada de forma 
precoce, pois influencia no prognóstico nutricional, visto que a desnutrição é um dos fatores que 
interfere no tempo de internação aumentando o risco de complicações e de mortalidade.   
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INTRODUÇÃO: O Brasil é um dos maiores produtores de frutas do mundo (COSTA et al., 2007). 
A acerola é uma fruta muito apreciada por seu alto teor de vitamina C, além de ser fonte de 
carotenoides e antocianinas, sendo industrializada na forma de polpa congelada e processamento 
de suco (MAIA et al., 2007). A crescente preocupação com os impactos ambientais e o elevado 
índice de desperdício causado pelas indústrias de alimentos tem levado a busca de alternativas 
viáveis de aproveitamento dos seus resíduos (GARMUS et al., 2009). A quase totalidade desses 
resíduos é constituída pelas cascas e sementes da fruta e representam um problema tecnológico 
de grandes proporções para a indústria de alimentos (AQUINO et al., 2010). A transformação dos 
resíduos agroindústrias pode ser um processo viabilizador e propulsor (SANCHO et al., 2009). 
OBJETIVO: Elaborar e avaliar as características sensoriais de balas tipo jujuba visando o 
aproveitamento total de acerola (Malpighia glabra). METODOLOGIA: O presente trabalho foi 
realizado no Laboratório de Processamento de Frutas e Hortaliças do Instituto Federal de 
Educação, Ciências e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Petrolina, Petrolina-PE. 
Inicialmente foi feita uma seleção das acerolas. O material selecionado foi imerso em solução 
clorada à 50ppm/15minutos. Os ingredientes utilizados foram 2kg de acerolas, 850 g de açúcar e 
100 mL de água. Posteriormente, foi realizado o cozimento das acerolas durante um período de 
20min. Após a etapa anterior foi triturada em um liquidificador durante 3min e devolvida ao fogo 
com 350g de açúcar. O restante do açúcar foi adicionado aos poucos até a mistura soltar da panela. 
Esse procedimento teve duração de 45min. Para o resfriamento, a mistura foi colocada numa 
bandeja durante 20min. E depois foi dada forma de jujuba, a qual foi coberta por açúcar cristalizado. 
A análise sensorial foi realizada no pátio do IF-SERTÃO-PE no total de 50 provadores não treinados 
com idades entre 16 e 50 anos. Para avaliação, foram distribuídas fichas de escala hedônica com 
os seguintes parâmetros: gostei, gostei muito, desgostei, desgostei muito, nem gostei nem 
desgostei (MINIM, 2006). RESULTADOS: A aprovação do público com a bala desenvolvida foi 
satisfatória, obtendo-se o resultado de mais de 70% de aprovação. Todavia, devido à ausência de 
gelatina na formulação, o atributo firmeza não foi tão apreciado. Foi comentado pelos provadores 
a falta de uma consistência firme, característica da jujuba. Os resultados deste trabalho 
contribuíram no desenvolvimento do produto. Pode-se perceber que existem consumidores que 
estão mudando seus pensamentos buscando uma alimentação diferenciada e acima de tudo 
pensando na utilização total de uma fruta. CONCLUSÃO: A bala desenvolvida com a acerola 
resultou em um produto que superou as expectativas iniciais em grande parte de seus atributos. 
Todas as médias obtidas através da análise sensorial foram plenamente satisfatórias, sendo que o 
único atributo que teve diferença foi a firmeza. Portanto, o desenvolvimento da bala tipo jujuba é 



 

  
 

 
uma alternativa de utilização de resíduos para as indústrias, contribuindo assim para agregação de 
valor desta fruta.  
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INTRODUÇÃO: O jiujitsu é uma modalidade esportiva que vem ganhando destaque e torna-se 
cada vez mais popular1.  Assim como outros tipos de luta, o jiujitsu é subdividido de acordo com a 
graduação e a massa corporal2. Muitos atletas optam pela redução ponderal na tentativa de 
competir com atletas menores e mais fracos, utilizando estratégias rápidas como: restrição calórica, 
restrição hídrica e desidratação3. Essas estratégias são praticadas por indivíduos de diferentes 
faixas etárias e categorias4, sendo que acredita-se que os atletas de categorias mais pesadas as 
realizem com maior frequência, devido a uma maior preocupação com a massa corporal. Contudo, 
os dados acerca dos métodos mais utilizados por atletas de jiujistu foram pouco abordados na 
literatura. OBJETIVO: Avaliar a prevalência da utilização de métodos para a perda de peso e as 
estratégias mais frequentemente utilizadas pelos atletas federados do município de Aracaju, de 
acordo com a categoria de peso. METODOLOGIA: O estudo foi realizado com 35 indivíduos do 
sexo masculino de sete centros de treinamento do município de Aracaju. Todos tinham 18 anos ou 
mais, possuíam como graduação mínima a faixa azul, praticavam de 1,5 a 2h de treino por dia e de 
4 a 5 vezes por semana. Os atletas foram contatados em seu local de treino e lá responderam a 
uma anamnese sobre nutrição e saúde e a um questionário validado sobre estratégias de perda de 
peso5. Para análise estatística foi utilizado o software SPSS, versão 20. Os indivíduos foram 
divididos em dois grupos de acordo com a massa corporal, sendo que o grupo 1 contemplava os 
indivíduos com peso até 82,3kg (pluma, pena, leve e médio) e o grupo 2 era composto por 
indivíduos de categorias acima de 82,3kg (meio pesado, pesado, superpesado e pesadíssimo). 
Para comparação entre grupos foi utilizado o teste t de student (p<0,05). RESULTADOS: Os 
resultados referem-se a 35 atletas de jiu-jitsu em nível competitivo. Os atletas possuíam média de 
idade de 25±4,7 anos. Os indivíduos do grupo 2 apresentavam maior peso (100,4 kg) e percentual 
de gordura (23,4%) quando comparados ao grupo 1 (respectivamente 76,1 kg e 16,4%). Dos 35 
indivíduos, 21 (60%) afirmaram já ter perdido peso para competir. A maioria dos atletas que 
praticavam estratégias de perda de peso (66,7%) estavam em categorias mais leves. Os métodos 
mais realizados foram a redução de doces e gorduras (66,7%), pular refeições (47,7%) e fazer mais 
exercícios que o habitual (65,0%). Já os métodos menos realizados foram a utilização de laxantes 
e de diuréticos. Na comparação entre o grupo 1 e o grupo 2, não foram identificadas diferenças 
estatísticas. CONCLUSÃO: Observou-se que as estratégias mais adotadas estavam relacionadas 
à redução da ingestão alimentar e à prática de exercícios. Não foram identificadas diferenças entre 
os grupos para nenhuma estratégia.  
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INTRODUÇÃO: Estudos com abordagem nutrigenética sugerem que alterações nos genes das 
selenoproteínas, como a glutationa peroxidase (GPx), podem influenciar no aproveitamento do 
selênio dietético, podendo variar de um individuo para outro (FERGUSON; KARUNASINGHE, 
2011; MÉPLAN, 2011; HESKETH, 2008). O primeiro polimorfismo de nucleotídeo único (SNP) 
identificado nos genes das glutationa peroxidases foi o Pro198Leu, o qual possui uma variação da 
base citosina, que codifica prolina, por timina (C>T), que codifica leucina, na região codificadora 
para a proteína no gene da GPx1 (rs1050450) (MOSCOW et al., 1992). Associado a isso, tem-se 
buscado esse entendimento nas doenças crônicas, dentre elas, a diabetes mellitus, visto que a 
presença de polimorfismos nos genes que codificam a GPx pode influenciar no sistema de defesa 
antioxidante. OBJETIVO: Avaliar a influência do SNP Pro198Leu no gene da GPx1 no status de 
selênio e atividade da GPx de pacientes com diabetes tipo 1 (DM1), após a suplementação com 
castanha-do-brasil. METODOLOGIA: Estudo longitudinal, no qual foram avaliados 35 pacientes 
com DM1, idade entre 10 e 25 anos, que receberam suplementação com 290 µg/selênio/dia por 
meio da ingestão de castanha-do-brasil, durante  60 dias. A avaliação do status de selênio foi 
realizada por meio das concentrações de selênio no plasma e eritrócitos pelo método de 
Espectrofotometria de Absorção Atômica por Geração de Hidretos Acoplada à Cela de Quartzo 
(HAO et al., 1996). A atividade da GPx no sangue total foi determinada pelo consumo de NADPH 
nas amostras, com auxílio de kit comercial (Ransel, Randox®). A genotipagem do SNP no gene da 
GPx1 (rs1050450) foi realizada pelo sistema TaqMan SNP Genotyping Assays. Os resultados 
foram agrupados de acordo com a presença de alelos polimórficos (CT e TT, n=15) e alelo 
selvagem (CC, n=20). A comparação foi feita por meio do teste T de Student com nível de 
significância de 95%. RESULTADOS: Em relação ao status de selênio, houve aumento significativo 
na concentração de selênio no plasma e eritrócitos após a intervenção (p<0,05), sem diferença 
entre os genótipos. A suplementação aumentou a atividade da GPx no grupo de pacientes com 
alelo selvagem (CC: basal: 36,51 ± 8,18 U/g Hb; após suplementação: 43,02 ± 13,91 U/g Hb, 
p<0,05). Alterações não foram observadas no grupo com alelos polimórficos (CT e TT). 
CONCLUSÃO: A suplementação com castanha-do-brasil melhorou o status de selênio, 
independente do genótipo. A presença do alelo polimórfico influenciou no aumento da atividade da 
GPx após a suplementação. Isto demonstra que o aproveitamento do selênio dietético está 
relacionado ao genótipo.  
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INTRODUÇÃO: A antropometria, definida como a ciência que estuda os caracteres mensuráveis 
do corpo humano. As medidas antropométricas têm passado por um processo de transformação a 
nível global para um melhor entendimento do processo de crescimento e desenvolvimento do corpo 
humano, sendo um método importante para avaliação do estado nutricional de indivíduos e 
populações. A avaliação das características antropométricas e do estado nutricional, assim como 
a investigação dos hábitos alimentares, é uma ferramenta extremamente importante para propor 
estratégias de controle das doenças relacionadas ao acumulo de gordura ou a baixa quantidade de 
peso. OBJETIVOS: Avaliar o estado nutricional dos pacientes internados em um hospital de 
urgências de Sergipe. Metodologia: Foi realizada uma pesquisa de campo, exploratória, descritiva 
com abordagem quantitativa. O local da pesquisa foi um Hospital de Urgências de Sergipe, 
localizado em Aracaju/Se, no qual foi avaliado 149 pacientes hospitalizados, com idades entre 18 
a 60 anos. Foi realizada as medidas de peso e altura, para se obter o IMC (índice de massa 
corporal), que é calculado Peso X altura ao quadrado, o IMC ideal é entre 18,5 até 24,99. Para a 
medição da circunferência do braço (CB) foi necessário que o paciente ficasse com o braço em um 
ângulo de 90º para se obter o ponto médio que é entre o acrômio e olecrano. A prega cutânea 
tricipital(PCT) foi realizada com o auxílio do adipometro e a circunferência muscular do braço (CMB) 
obtida a partir das medidas da CB e PCT. Para análise dos dados foi utilizado diferenças de médias 
entre grupos através do testes t-Student. As medidas de associação entre variáveis categóricas 
foram analisadas mediante o teste Qui-Quadrado de Pearson. O intervalo de confiança adotado foi 
de 95% e o critério de significância estatística foi o valor de p bicaudal < 0,05. RESULTADOS:149 
pacientes avaliados estavam com o IMC o índice de massa corporal eutrófico, eram (43,6%). A 
circunferência do braços estavam com (61,1%) com desnutrição leve. Pela circunferência muscular 
do braço (57,7%) também estavam desnutridos e as PCT (prega cutânea tricipital) estavam (55%) 
Eutroficos. CONCLUSÃO: Com o presente estudo conclui-se que os pacientes mesmo estando 
internados e com o IMC e a PCT eutrófico eles têm riscos de algumas doenças, pois os dados 
antropométricos (CB e CMB) mostraram um alto nível de pacientes desnutridos.  
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INTRODUÇÃO: Nos últimos anos houve um aumento da procura por orientação alimentar, a 
dietoterapia e o acompanhamento nutricional são indispensáveis na prevenção da obesidade e 
suas complicações. Dessa forma, a identificação do estado nutricional dos pacientes que 
frequentam determinado serviço de saúde permite direcionar meios de prevenção e tratamentos 
para os diferentes grupos etários e verificar os principais indicadores antropométricos alterados. 
OBJETIVOS:  Caracterizar o estado nutricional em pacientes atendidos em um ambulatório de 
nutrição. METODOLOGIA: Estudo transversal com pacientes adultos, de ambos os gêneros. Os 
dados de identificação (nome, idade e sexo) e antropométricos (circunferência do pescoço (CP), 
circunferência abdominal (CA), peso corporal (kg) e altura (m) e IMC (kg/m²)) foram coletados 
através de formulários utilizados pelo serviço. O estado nutricional foi estabelecido pelo IMC de 
acordo com os pontos de corte estabelecidos pela OMS. A CA e CP foram classificadas: CA ≥ 94 
cm para homens e CA ≥ 80 cm para mulheres e CP ≥ 37 cm para homens e CP ≥ 34 cm para 
mulheres, valores de referência para o risco cardiovascular. Para a análise dos dados utilizou-se 
programa R Core Team 2016, para comparação das médias foi utilizado o Teste de Mann-Whitney. 
Nº CAAE: 32346214.8.0000.5546. RESULTADOS: A amostra foi composta por 323 pacientes, 
sendo a maioria (81%) do gênero feminino, com média de idade de 40,9 ± 10,79 anos. Em relação 
ao estado nutricional pelo IMC homens e mulheres apresentaram os seguintes valores 
respectivamente: 4,8% e 3,4% eram desnutridos, 17,7% e 7,3% eutroficos, 25,8% e 21,5% 
sobrepeso, 21% e 27,6% Obesidade grau I, 4,8% e 19,5% Obesidade grau II, 25,8% e 20,7% 
Obesidade grau III. Com destaque para a alta prevalência de obesidade grau I no sexo feminino. 
Os valores médios (±DP) de peso corporal, estatura, IMC, CA e CP para o gênero masculino e 
feminino, respectivamente, foram de:  95,49 kg (± 34,58) e 86,74 kg (± 24,36); 1,7m (± 0,08) e 1,58 
m (± 0,06); 32,87 kg/m² (± 10,89) e 34,73 kg/m² (± 9,56); 109,3cm (± 24,87) e 105,39cm (± 19,12); 
40,62cm (± 4,86) e 36,52cm (± 3,77). A estatura e a CP foram significativamente maiores nos 
indivíduos do sexo masculino (p<0001 para ambos). CONCLUSÃO: Verifica-se que a maioria dos 
participante apresentam excesso de peso e risco cardiovascular elevado, resultados também 
observados em toda a população brasileira, onde o excesso de peso constitui característica 
importante para as mudanças de hábitos alimentares e mostra cada vez mais a importância do 
ambulatório de nutrição como base para ações de prevenção e intervenção. 
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INTRODUÇÃO: Medidas e índices antropométricos tem sido sugeridos como potenciais 
ferramentas para o reconhecimento de fatores de risco cardiovasculares em crianças e 
adolescentes, visto que são eficientes na identificação de adiposidade abdominal e corporal. As 
associações mais comumente encontradas são entre IMC, circunferência da cintura e relação 
cintura-altura com níveis adversos de triglicérides, colesterol total, LDL e HDL (FREEDMAN et al., 
2009; HASHEMIPOUR et al., 2011; SUÁREZ-ORTEGÓN et al., 2013; DE QUADROS et al., 2015). 
OBJETIVO: Investigar possíveis associações entre os indicadores antropométricos e bioquímicos 
(perfil lipídico e glicemia) de crianças e de adolescentes com excesso de peso.  METODOLOGIA: 
Estudo de delineamento híbrido do tipo retrospectivo e transversal com crianças e adolescentes 
com diagnóstico antropométrico de excesso de peso atendidas em ambulatórios de nutrição infantil 
da cidade de Aracaju/Sergipe. Foram coletadas medidas de peso, estatura, circunferências do 
braço, da cintura e do quadril e dobras cutâneas tricipital e subescapular, padronizadas de acordo 
com SISVAN (BRASIL,2008). Após foram calculados o escore z do IMC/Idade e estatura/idade 
segundo OMS (WHO, 2006; 2007) com pontos de corte do SISVAN (BRASIL, 2011) e também a 
relação cintura-altura, relação cintura-quadril, índice de conicidade e somatório das dobras 
cutâneas. Foram coletados dados de colesterol total, LDL, HDL, triglicérides e glicemia de jejum e 
classificados conforme pontos de corte adotados pela Sociedade Brasileira de Pediatria (2012). 
Calculou-se os índices de risco cardiovascular TG/HDL, CT/HDL e LDL/HDL. Foi utilizada a análise 
linear multivariada com significância estatística de p<0,05. RESULTADOS: Das 100 crianças e 
adolescentes, 21% foram classificadas como sobrepeso, 54% como obesidade e 25% como 
obesidade grave. O HDL obteve o maior percentual de inadequação (53,8%), seguido do CT 
(48,8%), TG (31,5%) e LDL (11,1%). Nas crianças, a circunferência braquial foi preditor de 
alterações nos triglicérides e da relação TG/HDL. Nos adolescentes a dobra cutânea subescapular 
foi preditor de alterações no colesterol total e LDL. CONCLUSÃO: A circunferência braquial e dobra 
cutânea subescapular mostraram-se preditores de alterações dos componentes lipídicos do sangue 
em crianças e adolescentes, respectivamente. Assim, tais medidas podem ser potencialmente 
utilizadas para a identificação de fatores de risco cardiovasculares na população infanto-juvenil. 
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INTRODUÇÃO: pacientes internados em unidades de terapia intensiva se caracterizam pelo 
aumento de sua morbidade por infecções, prolongando tempo de hospitalização e atingindo alta 
taxa de mortalidade; eles estão suscetíveis também, a complicações gastrointestinais, tais  como, 
a  diarreia e a constipação – apesar de os estudos se reportarem mais à diarreia, a constipação 
intestinal é uma complicação grave, associada ao aumento do tempo de internação e uso de 
ventilação mecânica. A terapia nutricional enteral é um dos fatores que está associado a estas 
complicações. Desta forma faz-se necessária a avaliação e o monitoramento dos indicadores de 
qualidade em terapia nutricional enteral. OBJETIVOS: avaliar a prevalência de diarreia e 
constipação em pacientes recebendo nutrição enteral exclusiva e relacionar as metas estabelecidas 
nos indicadores de qualidade em terapia nutricional enteral. MÉTODOS: estudo retrospectivo e 
observacional onde os dados foram coletados dos registros realizados nas unidades de terapia 
intensiva (UTI) adulto de um hospital público do estado de Sergipe, no período de março a junho 
de 2016. Este hospital possui duas UTI adulto com 27 (vinte e sete) leitos cada uma, a UTI 1 admite 
pacientes com diagnóstico cirúrgico e a UTI 2 com diagnóstico clínico. Foram incluídos no estudo 
pacientes acima de 18 anos, em uso de terapia nutricional enteral exclusiva. Foram excluídos os 
pacientes em uso de dieta oral e parenteral.  Analisou-se a adequação percentual de pacientes que 
apresentaram diarreia ou constipação durante o estudo e os resultados foram comparados com os 
indicadores de qualidade propostos pelo International Life Sciences Institute (ILSI) Brasil, as metas 
foram expressas em percentuais, sendo a análise dos dados  realizada em programa Excel® versão 
2013. Para o cálculo foi feita a média diária, por mês, dos pacientes que apresentaram diarreia e 
constipação dentre o total daqueles em terapia nutricional enteral exclusiva. RESULTADOS: foram 
avaliados 148 pacientes na UTI 1 e 126 na UTI 2 e os resultados em relação a prevalência de 
diarreia e constipação foram semelhantes em ambas, com percentuais de constipação superiores 
à diarreia. O percentual de diarreia na UTI 1 variou de 4,5 a 4,8% no período estudado, enquanto 
que o percentual de pacientes com constipação variou de 10,9 a 16,8%. Já na UTI 2 o percentual 
de diarreia variou de 5,4 a 8,6% e o de constipação foi de 15,9 a 16,7%. Constatou-se para a 
diarreia um percentual de acordo com as metas estabelecidas pelo ISLI que foi menor que 10%; 
Enquanto que para a constipação os percentuais encontrados em ambas as UTI`s foi superior às 
metas de até 10%. A constipação intestinal é uma complicação grave em pacientes de UTI`s, ela 
está associada a maior tempo de internação e a pior desfecho. Estudos mostraram também uma 
relação estatisticamente significante entre falha no desmame da ventilação mecânica e 
constipação. CONCLUSÃO: o monitoramento dos indicadores de qualidade, em terapia nutricional 
enteral, se faz necessário para avaliar as possíveis complicações relacionadas a esta terapia, com 
o objetivo de melhorar a qualidade da assistência e reduzir o tempo de permanência dos pacientes 
nas UTI`s. 
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INTRODUÇÃO: Dentre os fatores de risco para o desenvolvimento das doenças crônicas, destaca-
se o sedentarismo. A OMS aponta a inatividade física como responsável por 3,2 milhões de mortes 
por ano, ocupando a quarta posição dentre os fatores. De forma contrária, a prática regular de 
atividade física e atividades rotineiras como uma simples caminhada diária superior a 30 minutos e 
subir escadas, tanto de natureza ocupacional ou de lazer podem resultar na proteção 
cardiovascular e trazerem benefícios à saúde. OBJETIVOS:  Comparar os indicadores 
antropométricos, bioquímicos em pacientes ativos e inativos atendidos em um ambulatório de 
nutrição. METODOLOGIA: Foi realizado um estudo transversal, com pacientes adultos e idosos, 
de ambos os gêneros, em primeira consulta à um ambulatório de nutrição. Foram coletados dados 
antropométricos de circunferência abdominal (CA) e circunferência do pescoço (CP), peso (kg) e 
altura (m) para a avaliação nutricional, sendo os dois últimos utilizados para o cálculo do Índice de 
Massa Corporal (IMC) que foi classificado de acordo com os pontos de corte estabelecidos pela 
OMS. Dados bioquímicos (colesterol total e frações, triglicerídeos e glicemia de jejum), nível de 
atividade física, presença de fatores de risco como Diabetes, Hipertensão, hábitos de etilismo e 
tabagismo e nível de atividade física também foram verificados. O nível de atividade física foi 
avaliado por meio do Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ) forma curta. 
Considerou-se a classificação da OMS para determinar indivíduos ativos (> 75 minutos semanais 
de atividade vigorosa) e não ativos (≤ 75 minutos semanais de atividade vigorosa). CAAE: 
45758915.5.0000.5546 RESULTADOS: A população foi composta por 31 indivíduos com média de 
idade de 45,81 ± 12,52 anos, sendo a maioria (87,1%) do gênero feminino.  Foram classificados 
como ativos 51,6% da população, 9,7% eram etilistas, 12,9% eram tabagistas, 9,7% possuíam 
Diabeles Mellitus tipo 2, 58,1% possuíam Hipertensão Arterial Sistêmica e 98,5% excesso de peso.  
As variáveis de excesso de peso, CC elevada, CP elevada, colesterol total, LDL, HDL e 
triglicerídeos foram mais prevalentes no grupo considerado como inativo (48,39%; 48,39%; 41,16%; 
29%; 41,94%; 38,71%. 32,26% respectivamente). Foi observado, comparando o grupo de paciente 
ativos e inativos, que as variáveis antropométricas IMC (p=0,53), CC (p=0,80), CP (p=0,32) e as 
variáveis bioquímicas Colesterol total (p=0,13), LDL-c (p=0,38), HDL-c (p=0,06), TGL (p=0,08) e 
Glicemia de jejum (p=0,2) não apresentaram diferença significativa entre os dois grupos. 
CONCLUSÃO: Apesar da maioria das variáveis preditoras para o desenvolvimento de doenças 
crônicas apresentarem maior prevalência no grupo de inativos, não houve diferença significativa 
entre todos os preditores entre os dois grupos de indivíduos ativos e não ativos.  
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INTRODUÇÃO: A educação alimentar e nutricional é uma das principais estratégias de promoção 
da saúde, visto que contribui para o desenvolvimento da autonomia dos indivíduos quanto a sua 
alimentação, bem como a adesão de práticas alimentares adequadas e saudáveis (SANTOS, 
2012). O Guia Alimentar da População Brasileira constitui um importante instrumento para apoiar 
as práticas educativas, principalmente nos serviços de saúde (BRASIL, 2014). OBJETIVO: 
Executar uma atividade de educação alimentar e nutricional com os pacientes na sala de espera 
da UFS campos Lagarto-SE. MÉTODO: Trata-se de um relato de experiência da execução, de uma 
atividade de educação alimentar e nutricional desenvolvida durante o mês de março de 2016 com 
os pacientes na sala de espera da Clínica Escola de Nutrição da UFS, Lagarto-SE, na qual foram 
apresentados os 10 passos para uma alimentação saudável, disponível no Guia Alimentar da 
População Brasileira 2014. RESULTADOS: Foi realizada uma atividade dinâmica, inicialmente com 
uma roda de conversa composta pelos pacientes da sala de espera, nutricionistas e estudantes de 
nutrição, na qual foram apresentados os 10 passos para uma alimentação saldável, permitindo a 
participação dos pacientes ao decorrer da apresentação de cada passo supracitado, uma vez que 
a promoção da autonomia, a horizontalidade e o respeito aos saberes populares constituem eixos 
centrais dessas ações educativas (OLIVEIRA; OLIVEIRA, 2008). A execução dessas atividades 
além de contribuir para formação do vínculo entre os profissionais e pacientes, ameniza o desgaste 
físico e emocional associado ao tempo de espera pelo atendimento. Bem como constitui um espaço 
de reflexões e troca de saberes (ROSA, BARTH; GERMANI, 2011). Essa iniciativa na sala de 
espera buscou propiciar um atendimento mais humanizado e acolhedor, além possibilitar a 
oportunidade aos profissionais e estudantes de desenvolver atividades que extrapolam o cuidado 
exclusivamente clinico, como a educação em saúde (RODRIGUES, et al 2009). CONCLUSÃO: Os 
hábitos alimentares saudáveis são essenciais para a promoção da saúde e a melhoria da qualidade 
de vida da população, utilizar a sala de espera como espaço de diálogo entre pacientes e 
profissionais de saúde, permite potencializar as ações de educação alimentar e nutricional, bem 
como garantir um atendimento mais efetivo, humanizado e resolutivo. Contribuindo para 
empoderamento dos cidadãos, para que os mesmos se tornem responsáveis pela sua saúde e 
críticos quanto a sua alimentação. 
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INTRODUÇÃO: A avaliação nutricional é de fundamental importância em crianças hospitalizadas 
para detectar a desnutrição e a infecção. Essa desnutrição compromete o sistema imunológico, 
facilitando a instalação de infecções que podem contribuir para o comprometimento do estado 
nutricional dos pacientes a longo ou curto prazo no âmbito hospitalar, onde vai influenciar na 
evolução clínica dos mesmos. (RODRIGUES et al,2016) Estudos mundiais apontam que 20 a 50% 
dos pacientes adultos e pediátricos são desnutridos, sendo que alguns já são admitidos com desnu-
trição e outros a desenvolvem após a internação. (BOUSQUET et al, 2016) A Organização Mundial 
de Saúde (OMS) recomenda a antropometria como um dos métodos mais utilizados para avaliar, 
classificar e monitorar o estado nutricional, por ser de baixo custo e empregado universalmente 
para todas as faixas etárias. (Silva EP, Tiengo A) A ferramenta Strongkids também é considerada 
prática e de fácil aplicação composta pelas etapas: Avaliação subjetiva global em que se avalia a 
perda de massa muscular e adiposa; Alto risco da doença, a qual indica também o risco ou previsão 
de uma cirurgia de grande porte; Ingestão e perdas nutricionais (diminuição da ingestão alimentar 
e presença de diarreia e vômito); Dificuldade de ganho de peso ou perda de peso. (CARVALHO, 
2013) OBJETIVO: Este estudo teve como objetivo avaliar o perfil nutricional de crianças internadas 
em um hospital público de Aracaju e associar variáveis à desvios nutricionais e à menor aceitação 
do consumo alimentar durante a hospitalização. MATERIAL E MÉTODOS: A coleta de dados foi 
realizada nas primeiras 48 horas de internação. Para a identificação da população foram coletados 
alguns dados no prontuário como: Sexo, idade, procedência, patologia, e para a identificação do 
estado nutricional foram aplicados métodos subjetivos de avaliação nutricional, a ANSG e 
a Strong Kids, que são ferramentas para avaliar o estado nutricional das crianças hospitalizadas. 
RESULTADO: Deste modo, a ferramenta ANSG teve como resultado 89,20% de baixo risco 
nutricional, 5,40% moderado e 5,40% grave. Dessa forma um maior percentual de desnutrição foi 
evidenciado a partir da utilização desta ferramenta Strong Kids, obtendo como resultados 41,70% 
de baixo risco nutricional, 47,60% moderado, 10,70% grave.CONCLUSÃO: A triagem nutricional 
realizada precocemente auxilia na identificação de grupos de risco que necessitem de uma 
avaliação detalhada e uma intervenção adequada. Os dados coletados permitem concluir que a 
ferramenta que apresentou maior sensibilidade para assimilação e a que detectar alterações 
nutricionais é a Strong Kids. 
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INTRODUCTION: The Tamarindus indica L., a fruit found in many tropical regions of the planet. In 
Brazil, the tamarind production is located mainly in the North and Northeast. The pulp with fibrous 
texture is used to prepare sweets, ice cream, liquor, soft drinks and concentrate juice. AIMS: This 
study aimed to quantify the phenolic compounds of lyophilized tamarind pulp and evaluate the 
antioxidant capacity in different in vitro methods. METHODOLOGY: Aqueous and hydroalcoholic 
extracts (methanol and ethanol) of tamarind pulp were obtained and its total phenolic content was 
determined by the Folin Ciocalteau method and the antioxidant activity was observed in different 
assays: radical scavenging (DPPH), Ferric Reducing Antioxidant Power (FRAP) and Oxygen 
Radical Absorbance Capacity (ORAC). For the statistical treatment of the data the analysis of 
variance was used, followed by Tukey post-test, using the Prism 5.0 software with p<0.05. 
RESULTS: The extracts showed significant amounts of phenolic compounds expressed in mg/g dry 
extract. Aqueous extract showed the highest content (6.83 mg/g) followed by ethanol extract (6.29 
mg/g) and then the methanol extract (5.02 mg/g). For in vitro antioxidant activity, methanol extract 
showed better performance in scavenging the DPPH radical (IC50: 2.62 mg/ml). The ethanol extract 
had higher ascorbic acid equivalence in the ability to reduce iron (3.02 μg of ascorbic acid 
equivalent/mg dry extract) and the aqueous extract showed greater activity in the method that 
assesses the capacity to absorb oxygen radicals (12.02 μmolEq. Trolox/g dry extract). 
CONCLUSION: The extracts presented weighty antioxidant activity in the evaluated methods, 
confirming that the tamarind can be a source of bioactive compounds, particularly phenolic 
compounds with antioxidant activity. 
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INTRODUÇÃO: O envelhecimento é um período caracterizado por alterações corporais, entre elas 
está a redução da quantidade de massa muscular corporal e aumento do tecido gorduroso. A 
quantidade de massa e a força muscular estão associadas ao estado nutricional do indivíduo. A 
Circunferência da Panturrilha (CP) é um indicador antropométrico de avaliação de massa muscular 
que oferece uma estimativa de reserva proteica. OBJETIVOS: Avaliar a perda de massa muscular 
em idosos por meio do indicador da circunferência da panturrilha. MÉTODOLOGIA: Trata-se de 
um estudo transversal, quantitativo, descritivo e observacional com idosos apresentando idade 
igual ou superior a 60 anos. A pesquisa foi desenvolvida em uma instituição de longa permanência 
para idosos (ILPI), no município de Aracaju-SE, cujo perfil tem caráter filantrópico. Foi avaliada a 
perda de massa muscular dos idosos por meio da CP. No momento da avaliação o idoso 
permaneceu com a perna relaxada formando um ângulo de 90º com o joelho. A medida foi realizada 
com fita métrica inextensível na parte de maior circunferência da panturrilha. Foi considerado o 
ponto de corte < 31cm como marcador de desnutrição no idoso, como é estabelecido por Chumlea 
et al. (1988). As informações foram analisadas através da estatística descritiva, através do software 
estatístico SPSS®, versão 18.0. RESULTADOS: Foram avaliados 45 idosos de ambos os sexos. 
A média de idade da população estudada foi de 67 ± 2,32 anos, sendo 38% do sexo masculino. 
Desses indivíduos, 24,4% possuíam diagnóstico de diabetes e hipertensão e 95,5% faziam uso de 
medicação. Foi observado valor médio da circunferência da panturrilha de 29,18 ± 5,74 cm. 
Encontrou-se uma proporção elevada de idosos com perda de massa muscular por meio da medida 
da CP (62%). CONCLUSÃO: Observou-se que a CP foi capaz de caracterizar grande número de 
idosos com perda de massa muscular. Por ser um indicador de baixo custo e fácil realização pode 
ser aplicado para avaliação da redução de massa muscular nessa população. 
 
REFERÊNCIAS: 
CHUMLEA, W.C.; GUO, S.; ROCHE, A.F.; STEINBAUGH, M.L. Prediction of body weight for the 
nanambulatory elderly from anthropometry. Journal of the American Dietetic Association, v.88, 
n.5, p. 564-568, 1988. 
CUPPARI, L. Guia de Nutrição Clínica do Adulto. Barueri: Manole, 2005. 
MARTIN, F. G.; NEBULONI, C. C.; NAJAS, M. S. Correlação entre estado nutricional e força de 
preensão palmar em idosos. . Bras. Geriatr. Gerontol., v. 15, n. 3, p. 493-504, 2012. 
SALMASO, F.V. VIGÁRIO, P. S. MENDONÇA, L. M. C., MADEIRA, M, LEONARDO VIEIRA-
NETTO, L., GUIMARÃES, M. R. M., FARIAS, M. L. F. Análise de idosos ambulatoriais quanto ao 
estado nutricional, sarcopenia, função renal e densidade óssea. Arq Bras Endocrinol Metab., 
v.58, n.3, p. 226-231, 2014. 
VITOLO MR. Nutrição da gestação ao envelhecimento. Rio de Janeiro: Rubio, 2008. 
 



 

  
 

 
COMPARAÇÃO ENTRE MÉTODOS UTILIZADOS COMO PREDITORES DO RISCO 
NUTRICIONAL DE IDOSOS RESIDENTES EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA 
 

LARISSA MARINA SANTANA MENDONÇA DE OLIVEIRA (CRN 5 6663) 
LARISSA MONTEIRO COSTA (CRN 5 6631) 

REBECA ROCHA DE ALMEIDA (CRN 5 5875) 
TICIANE CLAIR REMACRE MUNARETO LIMA (CRN 5 6661), ADRIANNE BISPO PEREIRA 

(CRN 5 5131). 
Hospital Universitário de Sergipe, Aracaju, Sergipe, Brasil 

E-MAIL: larimarina014@hotmail.com 
PALAVRAS-CHAVES: estado nutricional, desnutrição, saúde do idoso institucionalizado, nutrição 

do idoso.  
 

INTRODUÇÃO: Envelhecer é um processo que envolve uma complexidade de fatores de ordem 
biológica, psicológica e social. A avaliação nutricional na senescência pode não caracterizar o 
estado nutricional do idoso devido modificações corporais presentes nessa fase, decréscimo da 
estatura, acúmulo de tecido adiposo, redução da massa muscular e diminuição da quantidade de 
água no organismo, comum no processo do envelhecimento. Os métodos subjetivos como a Mini 
Avaliação Nutricional (MAN), o Nutrition Screening Initiative (NSI) associados a avaliação 
nutricional vem sendo utilizados. OBJETIVOS: Comparar três métodos de avaliação nutricional 
(MAN, NSI e IMC) para verificar o nível de significância entre eles. MÉTODOLOGIA: O estudo é 
do tipo transversal, quantitativo, descritivo e observacional. Os dados foram coletados no período 
de agosto a setembro de 2015. A pesquisa foi desenvolvida em uma instituição de longa 
permanência para idosos (ILPI), no município de Aracaju-SE, cujo perfil tem caráter filantrópico. 
Foram inclusos na pesquisa 45 idosos residentes de ambos os sexos, com idade igual ou superior 
a 60 anos que estivessem em regime de internação. Sendo aferido a massa corporal (kg) e a 
estatura (m), mensurado o índice de massa corporal, aplicado os dois instrumentos Mini Avaliação 
Nutricional (MAN) e Nutrition Screening Initiative (NSI) para averiguar o estado nutricional dos 
pacientes. Os dados foram analisados no programa SPSS® 18.0. A Avaliação da evolução 
nutricional da amostra foi realizada através do teste de “t” de Student e o teste “t” pareado, a 
associação foi verificada por meio do teste de Correlação de Pearson. Para os resultados foi 
considerado o nível de significância de 5%. RESULTADOS: Na análise comparativa dos 
indicadores na detecção do risco nutricional, pela classificação da MAN, 76,5% apresentaram risco 
nutricional, 24,4 % apresentaram bom estado nutricional, pela NSI, 71,1% apresentaram risco 
nutricional, 28,9% apresentaram bom estado nutricional, pelo IMC, 62,2% apresentaram risco 
nutricional, 37,7% sem risco nutricional. Na analise a avaliação subjetiva global foi o método mais 
sensível para detecção do risco nutricional. CONCLUSÃO: A prevalência de estado nutricional 
inadequado atingiu significativamente a população estudada. Observou-se um número elevado de 
idosos diagnosticados em risco nutricional, tanto pelo método de avaliação nutricional IMC quanto 
pela MAN e NSI, sendo a maior prevalência nas avaliações subjetivas. O estado nutricional do 
idoso auxilia na promoção ou reabilitação da saúde dos idosos institucionalizados. 
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INTRODUÇÃO: Na área da educação, vem se confirmando um aumento do número de agravos 
relacionados à saúde dos docentes, no qual são comumente atrelados às condições e 
características de trabalho exigido (GASPARINI; BARRETO; ASSUNÇÃO, 2005; OLIVEIRA et al., 
2011; PENTEADO; PEREIRA, 2007; SANTOS; MARQUES, 2013). Entretanto, pouco foi 
investigado sobre o perfil antropométrico e hábito alimentar de docentes da área da saúde em nível 
superior. OBJETIVO: O objetivo do presente estudo foi descrever o perfil antropométrico e hábito 
alimentar de professores da área da saúde da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba 
(FCMPB). METODOLOGIA: Participaram do estudo 57 professores com faixa etária de 25 a 64 
anos (37,0±8,50 anos) de quatro cursos (Nutrição = 16, Fisioterapia = 15 Enfermagem = 8 e 
Farmácia = 18) da FCMPB, sendo 71,9% do sexo feminino. Todos os professores tinham formação 
específica no curso para qual lecionava. Foi avaliado a massa corporal, estatura, circunferência da 
cintura (CC) e foi aplicado um questionário para avaliação do consumo alimentar descrito no Guia 
Alimentar para a População Brasileira proposto pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2006). 
RESULTADOS: No perfil antropométrico, observa-se que os professores apresentaram uma CC 
dentro dos padrões recomendados (81,9±12,8), com a média do índice de massa corporal na 
classificação de sobrepeso (25,1±4,0); porém, em relação à classificação, verifica-se que 58,9% 
estavam classificados como normal, 30,4% sobrepeso e 10,7% em obesidade. No hábito alimentar, 
observa-se que os professores apresentaram uma média na classificação aceitável (40,2±6,3), 
porém em relação à classificação, observa-se que 35,1% estavam classificação satisfatório, 57,9% 
aceitável e 7,0 insatisfatório. CONCLUSÃO: Os professores da área da saúde da FCMPB 
apresentam características antropométricas e hábitos alimentares dentro dos valores considerados 
normais.  
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INTRODUÇÃO: O câncer é um processo patológico caracterizado pela divisão anormal e 
reprodução de células que podem se disseminar através do corpo, penetrando nas células e nos 
tecidos normais, gerando um aglomerado de células, massa denominada câncer. O paciente 
oncológico está exposto a alterações hematológicas e a mais comum entre elas é a anemia que 
pode se desenvolver por vários fatores, podendo estar associada a perdas sanguíneas, deficiências 
nutricionais e ao tratamento quimioterápico. Trazendo como consequência variadas manifestações 
clínica, como fadiga, falta de ar, palpitações, palidez cutânea, dor de cabeça, tontura e dispneia. 
OBJETIVO: Verificar a prevalência de anemia em pacientes oncológicos internados no Hospital de 
Urgência de Sergipe. METODOLOGIA: O estudo foi realizado com 38 pacientes adultos e idosos, 
de ambos os sexos. Para determinação da alteração hematológica foram observados exames 
bioquímicos contidos no prontuário do paciente, no qualapenas exames realizados no intervalo 
máximo de três meses anterior à coleta de dados foram considerados. O diagnóstico da anemia foi 
feito baseado na hemoglobina coletada de prontuário, que, segundo a OMS, é definida como nível 
de hemoglobina abaixo de 13,0g/dLpaa homens e 12g/dL para mulheres não grávidas.Os dados 
foram expostos em frequências absolutas e percentuais para as variáveis categóricas. 
RESULTADOS: Foram estudados 38 pacientes oncológicos adultos e idosos com idade média de 
52,92±11,95anos, dos quais, de acordo com exames bioquímicos 13,15 %possuem o valor de 
hemoglobina abaixo do recomendado, identificando assim, a presença da anemia. CONCLUSÃO: 
A anemia é uma alteração hematológica, que pode se desenvolver em pacientes oncológicos 
desencadeando variados sintomas que podem impactar negativamente a vida dessas pessoas. 
Portanto a solicitação de hemograma em pacientes com câncer tem grande importância, visando 
acompanhar tais alterações para maior redução da doença.  
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INTRODUCTION: The accumulation of body fat is associated with oxidative stress and inflammation 
in several studies using animal model. In obesity, excessive amount of adipose tissue is related with 
greater secretion of adipokines. AIMS: Therefore, this study aimed to evaluate the effects of an 
aqueous extract of tamarind on markers of oxidative stress in C57BL/6J mice fed with high fat diet 
(HFD) for 10 weeks. METHODOLOGY: The effects of the aqueous extract of tamarind, incorporated 
into a high fat diet at concentrations of 0.2 and 1%, it was evaluated in animals by biochemical 
parameters (Oral Glucose Tolerance Test – OGTT; triglycerides, total cholesterol, HDL cholesterol, 
glucose) in serum. Some hormones (leptin, adiponectin and insulin) and markers of oxidative stress: 
activity of the antioxidant enzymes superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT) and glutathione 
peroxidase (GPx), TBARS and ORAC, and triglycerides in hepatic tissue. For the statistical 
treatment of the data the analysis of variance was used, followed by Tukey post-test, using the Prism 
5.0 software with p<0.05. RESULTS: The results of this study showed that the aqueous extract of 
tamarind, in low doses, 0.2% reduced weight gain and fat accumulation in adipose tissues, and 
modulates the parameters of glucose tolerance, insulin and leptin in serum when compared to HFD 
control group. In liver, the extract reduced the concentrations of the triglycerides and lipid 
peroxidation, and increased GPx activity, allowing these variables to reach values similar to the 
normolipid control group. CONCLUSION: This study showed the effects of aqueous extract of 
tamarind in biochemical and oxidative stress markers of the animals fed with high fat diet, revealing 
possible hepatoprotective effects and weight gain.  
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INTRODUÇÃO: A alergia alimentar (AA) é uma reação adversa do sistema imunológico, sendo 
provocada por antígenos presentes no alimento desencadeador da alergia. A AA é mais prevalente 
em crianças que em adultos, sendo que a mais comum nos lactentes é a alergia a proteínas do 
leite de vaca (APLV). Os sintomas mais frequentes dessa alergia apresentam-se no trato 
gastrointestinal, no trato respiratório e na pele. A APLV pode ser ocasionada por introdução precoce 
do leite de vaca ao lactente, quando o mesmo deveria estar alimentando-se apenas do leite materno 
até os 6 meses de idade; sendo que a alimentação da mãe também tem fator influente nos 
antígenos passados ao filho, presentes no leite materno. OBJETIVO: O presente trabalho tem por 
objetivo, a partir da realização de um estudo bibliográfico, investigar as prováveis causas da APLV 
em lactentes, tomando nota sobre diagnósticos, além de averiguar substitutos ao leite de vaca. 
METODOLOGIA: Os procedimentos metodológicos utilizados foram leituras bibliográficas de 
artigos publicados no google acadêmico acerca da alergia alimentar ao leite de vaca em lactentes. 
DESENVOLVIMENTO: Devida a APLV, é necessária a exclusão do leite de vaca - e seus derivados 
- como alimento ao lactente. As fórmulas à base de soja são o substituto mais comumente utilizado, 
devido ao seu baixo custo e sabor palatável, porém há controversas quanto ao seu uso, devido a 
sua possível alergenicidade. Existem também as fórmulas extensamente hidrolisadas e 
parcialmente hidrolisadas - em que as proteínas estão fragmentadas para obstar a reação alérgica 
- e há as que contêm 100% de aminoácidos livres, apresentando maior custo financeiro para as 
famílias, sendo, por isso, inacessíveis a muitas delas. O diagnóstico da alergia a proteínas do leite 
de vaca deve ser efetuado com muita cautela, sendo executado teste de provocação e exclusão do 
alimento, associado a testes cutâneos de hipersensibilidade, etc. Vale salientar que os testes 
cutâneos, sozinhos, sugerem mas não confirmam o diagnóstico. CONCLUSÃO: A alergia a 
proteínas do leite de vaca é uma alergia alimentar mais comumente presente nos lactentes, sendo 
possivelmente ocasionada pela introdução precoce do leite de vaca, fazendo-se necessárias a total 
exclusão desse alimento e de seus derivados e a escolha de seu(s) substituto(s). O indivíduo com 
APLV pode apresentar uma gama de sintomas, sendo, portanto, indispensáveis o conhecimento 
das diversas formas clínicas e uma minuciosa anamnese, a fim de efetuar o diagnóstico correto. 
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INTRODUÇÃO: O Brasil tem passado por uma fase de transição epidemiológica, caracterizada 
pela redução de doenças infecciosas e simultaneamente o aumento das doenças crônicas não 
transmissíveis, em especial, as doenças cardiovasculares, diabetes e obesidade. Estas, incluem 
os hábitos alimentares entre os principais agentes etiológicos para o seu desenvolvimento. 
(BRASIL, 2010). Segundo Motta & Bogg (1991), a Educação Nutricional tem por finalidade a 
transmissão de conhecimento para a formação de atitudes e práticas que conduzam à melhoria da 
saúde por meio de uma alimentação saudável. A partir deste cenário, na clínica escola de nutrição 
da Universidade Federal de Sergipe – campus Lagarto, a pirâmide alimentar brasileira foi utilizada 
como ferramenta para a aplicação da educação nutricional. Segundo Phillipi (1999) e Welsh (1992), 
a pirâmide é uma representação gráfica qualitativa e quantitativa facilitadora na adoção de hábitos 
alimentares adequados e na escolha de alimentos saudáveis. OBJETIVOS: Conscientizar os 
pacientes da clínica escola de nutrição por meio da pirâmide alimentar a importância da alimentação 
saudável e equilibrada para a saúde. METODOLOGIA: Trata-se de um relato de experiência, da 
execução de uma atividade de educação alimentar e nutricional, utilizando a nova pirâmide 
alimentar brasileira redesenhada por Phillipi (2013), a atividade foi desenvolvida com os pacientes 
na sala de espera da Clínica escola de Nutrição da UFS, Lagarto-SE. Para a construção da 
atividade, foram utilizados uma cartolina amarela 50x66, em que, foi desenhado a pirâmide com o 
auxílio de uma régua de 30 cm e um pincel para quadro branco da cor preta, para preencher a 
pirâmide foram impressos imagens de alimentos pertencentes aos grupos alimentares e requisitado 
aos pacientes que indicassem em qual posição da pirâmide esses alimentos deveriam estar. 
RESULTADOS: A atividade foi realizada na presença de cinco pacientes, três mulheres adultas, 
um homem adulto e uma criança. Entre estas, todos tinham conhecimento da existência da pirâmide 
alimentar brasileira, porém, surgiram dúvidas em relação as porções, as medidas caseiras, aos 
grupos alimentares e aos benefícios oferecidos por alguns alimentos presentes na pirâmide, estes 
questionamentos foram elucidados e os pacientes possuíram então conhecimentos a mais que 
facilitariam a escolha de alimentos de forma adequada e a formação de hábitos alimentares 
saudáveis. CONCLUSÃO: Ações de educação nutricional, se aplicada de forma correta, adequada, 
respeitando as especificidades do público alvo e aliado a uma ferramenta eficiente, como, a 
pirâmide alimentar brasileira, podem desempenhar um efetivo papel na formação de hábitos 
alimentares saudáveis para a melhoria da qualidade de vida. 
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INTRODUÇÃO: Estudos com abordagem nutrigenética sugerem que alterações nos genes das 
selenoproteínas, como a glutationa peroxidase (GPx), podem influenciar no aproveitamento do 
selênio dietético, podendo variar de um individuo para outro (FERGUSON; KARUNASINGHE, 
2011; MÉPLAN, 2011; HESKETH, 2008). O primeiro polimorfismo de nucleotídeo único (SNP) 
identificado nos genes das glutationa peroxidases foi o Pro198Leu, o qual possui uma variação da 
base citosina, que codifica prolina, por timina (C>T), que codifica leucina, na região codificadora 
para a proteína no gene da GPx1 (rs1050450) (MOSCOW et al., 1992). Associado a isso, tem-se 
buscado esse entendimento nas doenças crônicas, dentre elas, a diabetes mellitus, visto que a 
presença de polimorfismos nos genes que codificam a GPx pode influenciar no sistema de defesa 
antioxidante. OBJETIVO: Avaliar a influência do SNP Pro198Leu no gene da GPx1 no status de 
selênio e atividade da GPx de pacientes com diabetes tipo 1 (DM1), após a suplementação com 
castanha-do-brasil. METODOLOGIA: Estudo longitudinal, no qual foram avaliados 35 pacientes 
com DM1, idade entre 10 e 25 anos, que receberam suplementação com 290 µg/selênio/dia por 
meio da ingestão de castanha-do-brasil, durante  60 dias. A avaliação do status de selênio foi 
realizada por meio das concentrações de selênio no plasma e eritrócitos pelo método de 
Espectrofotometria de Absorção Atômica por Geração de Hidretos Acoplada à Cela de Quartzo 
(HAO et al., 1996). A atividade da GPx no sangue total foi determinada pelo consumo de NADPH 
nas amostras, com auxílio de kit comercial (Ransel, Randox®). A genotipagem do SNP no gene da 
GPx1 (rs1050450) foi realizada pelo sistema TaqMan SNP Genotyping Assays. Os resultados 
foram agrupados de acordo com a presença de alelos polimórficos (CT e TT, n=15) e alelo 
selvagem (CC, n=20). A comparação foi feita por meio do teste T de Student com nível de 
significância de 95%. RESULTADOS: Em relação ao status de selênio, houve aumento significativo 
na concentração de selênio no plasma e eritrócitos após a intervenção (p<0,05), sem diferença 
entre os genótipos. A suplementação aumentou a atividade da GPx no grupo de pacientes com 
alelo selvagem (CC: basal: 36,51 ± 8,18 U/g Hb; após suplementação: 43,02 ± 13,91 U/g Hb, 
p<0,05). Alterações não foram observadas no grupo com alelos polimórficos (CT e TT). 
CONCLUSÃO: A suplementação com castanha-do-brasil melhorou o status de selênio, 
independente do genótipo. A presença do alelo polimórfico influenciou no aumento da atividade da 
GPx após a suplementação. Isto demonstra que o aproveitamento do selênio dietético está 
relacionado ao genótipo.  
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INTRODUÇÃO: O diabetes mellitus tipo 2 é uma doença metabólica crônica que pode levar a 
complicações micro e macrovasculares, sendo caracterizada pela hiperglicemia, podendo ser 
influenciada por diversos fatores como hábitos alimentares, sedentarismo, tabagismo e obesidade, 
os quais apresentam impacto negativo sobre a qualidade de vida (SBD, 2016; ADA, 2015). A 
incidência de doença arterial coronariana é duas a quatro vezes maior nos pacientes com diabetes 
tipo 2 do que na população geral, sendo que os que desenvolvem essas doenças apresentam um 
pior prognóstico e uma menor sobrevida em relação aos indivíduos não-diabéticos (OLIVEIRA, et 
al., 2007). OBJETIVO: Avaliar o risco cardiovascular de indivíduos diabéticos tipo 2 assistidos pela 
Liga Acadêmica de Nutrição em Diabetes (LANUD). METODOLOGIA: Estudo transversal, no qual 
foram avaliados 22 pacientes com diabetes tipo 2, de ambos os gêneros, atendidos no ambulatório 
de Nutrição do Departamento de Nutrição da Universidade Federal de Sergipe. Para análise do 
risco cardiovascular utilizou-se o Escore de Risco de Framingham, proposto pelo National 
Colesterol Education Program (NCEP, 2001). Neste escore foram contempladas as variáveis dos 
indivíduos: sexo, idade, tabagismo, diabetes mellitus, lipoproteína de alta densidade (LDL-c), 
colesterol total, pressão arterial sistólica e diastólica. O resultado do escore representa um 
percentual de probabilidade de ocorrência de doença cardiovascular em 10 anos, considerando 
risco baixo, médio e alto quando o escore final é <10%, de 10 a 20% e >20%, respectivamente 
(LLOYD-JONES 2004). Também foi determinado o Índice de Castelli I, o qual é obtido pela relação 
das concentrações de colesterol total e lipoproteína de alta densidade (HDL-c), considerado 
elevado valores acima de 4,4. Foi realizada uma analise descritiva dos resultados com 
apresentação de frequências relativas e valores médios. RESULTADOS: A média de idade dos 
indivíduos avaliados foi 55,7 anos e tempo de diagnóstico de 8,83 anos. Observou-se que entre as 
classificações de risco para doença cardiovascular, o alto (36,4%) e médio (36,4%) risco foram os 
mais frequentes. A frequência dos indivíduos com baixo risco foi de 27,2%. Quando avaliado pelo 
Índice de Castelli I, 77,3% dos pacientes avaliados apresentaram risco de doenças 
cardiovasculares, com média de 5,3. A dislipidemia nesta doença é caracterizada pela alta 
concentração de triglicérides no plasma, reduzida concentração HDL-c e elevada concentração de 
LDL-c, resultados encontrados nos indivíduos avaliados. CONCLUSÃO: A partir dos dados obtidos, 
conclui-se que os pacientes com diabetes tipo 2 apresentaram risco para o desenvolvimento de 
doença cardíaca coronariana, assim como outros fatores de risco associados como sedentarismo. 
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INTRODUÇÃO: Estimativas indicam que o Brasil em 2025 estará entre as seis nações mais 
envelhecidas do mundo (NERY, 2007 e IBGE, 2015). Com o processo de envelhecimento ocorrem 
mudanças metabólicas que refletem na composição corporal resultando, normalmente, em declínio 
da massa livre de gordura e aumento e redistribuição da adiposidade, concentrando principalmente 
na região visceral. Essas alterações corporais unidas ao sedentarismo e a má alimentação, 
contribuem para obesidade entre os idosos (MELLO, 2008). Dentre a população idosa, há um 
elevado número de mulheres que se mostram insatisfeitas com o excesso de peso corporal 
(PEREIRA, et al. 2009). OBJETIVOS: Comparar se idosas mais jovens e idosas mais velhas 
apresentam diferenças quanto a variáveis antropométricas econdições de saúde e nutrição. 
METODOLOGIA: A coleta de dados foi realizada no mês de junho de 2015. A amostra é composta 
por dezoito idosas ativas que foram divididas em dois grupos: Idosas Jovens ≤ 69 anos (IJ) (N=10) 
e Idosas Mais Velhas ≥ 70 anos (IMV) (N=8). Foi aplicada anamnese de saúde e nutrição e aferidos 
a massa corporal (kg), estatura, circunferência do braço (CB) e dobra tricipital (DCT). A partir destas 
medidas antropométricas foi calculado o Índice de Massa Corporal (IMC) classificados de acordo 
com os critérios preconizados por Lipschitz (1994). A normalidade dos dados foi analisada pelo 
teste Shapiro Wilk. Aplicou-se o testes T de Student e Qui-quadrado para comparação dos grupos. 
Considerou-se diferença estatística o valor de p<0,05. RESULTADOS: A amostra possui média de 
idade de 67 anos; 83% relata o uso de medicamentos contínuos, 73% apresenta fundamental 
incompleto. As IJ apresentaram maiores valores de DCT (32,2 ± 8,24 mm) (p=0,001) e massa 
corporal (71,6 ± 13,3 kg) (p= 0,029) quando comparado as II. Embora não haja diferença quanto a 
classificação do IMC (p= 0,57), as IJ apresentaram significativamente maior percepção de excesso 
de peso (78%) (p=0,01), como também tentativa de emagrecimento jovens (66,7%) (p= 0,04). 
CONCLUSÃO: As IJ apresentaram maior composição corporal relativa à adiposidade. Apesar de 
não haver diferença quanto ao IMC, há uma maior percepção do excesso de peso e tentativas de 
emagrecimento nos últimos seis meses entre as IJ em comparação com as IMV.  
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INTRODUÇÃO: A antropometria se mostra uma alternativa interessante na avaliação da gordura 
central, devido a uma série de vantagens que a apontam como o método de maior aplicabilidade, 
encorajando uma parcela cada vez maior de profissionais a recorrerem a seus procedimentos, tanto 
na prática clínica quanto em pesquisas científicas. Devido ao baixo custo, inocuidade, simplicidade 
de utilização e interpretação que as medidas antropométricas apresentam, tem servido como 
indicadores de risco para doenças não transmissíveis. (MACHADO,2013).  Segundo Salomão 
(2013), evidências apontam para a importância dos determinantes sociais na diminuição do risco 
em desenvolver doenças, especialmente naquelas influenciada diretamente por condições moradia 
e influências alimentares. Dessa forma, o presente estudo objetivou investigar a existência de 
associação entre o diagnostico nutricional por meio da antropometria e as variáveis 
socioeconômicas. OBJETIVOS: O objetivo do trabalho foi identificar perfis relacionando 
indicadores antropométricos e sociodemográficos, visando uma melhor compreensão da 
associação entre essas variáveis para a prática profissional do nutricionista. MÉTODOS: Foi 
realizada uma pesquisa exploratória de corte transversal envolvendo 459 pacientes atendidos no 
Ambulatório do Hospital Universitário de Sergipe (HU), Aracaju - SE, no período entre Agosto de 
2015 e Agosto de 2016. Foram incluídas no estudo pessoas adultas, de ambos os sexos, atendidos 
nos diversos serviços de saúde do Ambulatório. Os critérios de não inclusão foram: apresentar 
diagnóstico de transtorno mental ou outra morbidade que inviabilizasse a aplicação do questionário 
ou da avaliação antropométrica. Esse projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 
Universidade Federal de Sergipe- HU/UFS (protocolo: 16895213.5.0000.5546) e todos os 
participantes foram esclarecidos quanto aos objetivos e procedimentos da pesquisa. Os 
participantes responderam um questionário com questões sociodemográficas, como idade, sexo, 
escolaridade e renda salarial. A avaliação antropométrica foi composta pelo Índice de Massa 
Corporal (IMC) e pela Circunferência da Cintura (CC). Para o cálculo do IMC foi feita a aferição do 
peso, utilizando balança digital, e da estatura, aferida com auxílio de um estadiômetro, com os 
pacientes descalços em posição ortostática. A classificação do IMC e da CC foi realizada conforme 
recomendação da Organização Mundial de Saúde (OMS, 1998). A CC foi aferida com fita métrica 
inelástica no ponto médio entre a crista ilíaca e última costela. Os dados foram compilados no 
software SPSS versão 18.0. Os resultados foram expressos como média ± desvio padrão e 
percentual. RESULTADOS: A idade média dos participantes foi 59,11±12,36 anos, sendo a maioria 
do sexo feminino (74,7%). Os resultados mostraram que a maior parte dos participantes estava 
com sobrepeso (40,4%) e apresentando risco muito elevado para complicações metabólicas 
relacionadas a obesidade (42,3%), conforme a CC. As análises entre os dados antropométricos e 
sociodemográficos revelaram uma associação entre a renda salarial e o nutricional, em ambos os 
sexos. A maior parte dos participantes com renda de 01 a 03 salários mínimos estavam obesos, de 
acordo com o IMC (30,86±8,47) e apresentou CC elevada (99,41±14,75). Com relação à 
associação entre os indicadores antropométricos e a escolaridade foi observado que os de níveis 
mais baixos de aprendizagem e frequência escolar se distribuíram entre as classificações de 



 

  
 

 
sobrepeso e obesidade, bem como risco elevado ou muito elevado para complicações metabólicas 
relacionadas à obesidade.  CONCLUSÃO: Com base nesses achados pode-se concluir a 
importância em associar variáveis na avaliação nutricional buscando gerar resultados mais precisos 
e, assim, propiciar condutas mais eficazes na prática do nutricionista. 
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INTRODUÇÃO: Pacientes que realizam hemodiálise e possuem insuficiência renal crônica, 
frequentemente apresentam anormalidade nutricional, demonstrando baixa adequação de peso 
e colesterol, o que aumenta o risco de mortalidade. Também existem fatores associados no 
procedimento dialítico e outras doenças associadas que contribuem para a desnutrição. É 
imprescindível ter um conhecimento sobre os hábitos alimentares dos pacientes, para que se 
possa diagnosticar adequadamente o estado nutricional e ter uma boa conduta na recuperação e 
manutenção da saúde destes pacientes. OBJETIVO: Analisar o consumo de potássio, sódio e 
fósforo, e o estado nutricional de pacientes em hemodiálise em um hospital público de Sergipe. 
METODOLOGIA: Estudo transversal e descritivo, realizado com pacientes dialíticos, de ambos os 
sexos, no período de dezembro de 2014 a abril de 2015. O estado nutricional foi realizado 
através de dados antropométricos da Circunferência do Braço (CB) e classificado segundo 
a Organização Mundial da Saúde. Para avaliar o consumo alimentar foi aplicado o recordatório 
24 horas (Rec 24h) para observar o consumo de Fósforo (P), Sódio (Na) e Potássio (K). Os dados 
foram tabulados no Excel®, analisados no SPSS® e expressos em média e desvio padrão e 
porcentagem. RESULTADOS: Participaram do estudo 34 pacientes de ambos os sexos com idade 
média de 55,88±15,85 anos. De acordo com a avaliação antropométrica da circunferência do 
braço (CB) observou-se que 73,53% dos pacientes apresentavam desnutrição, 23,53% eram 
eutróficos e 2,94% possuíam sobrepeso. O recordatório 24 horas mostrou que o consumo 
médio de potássio (K) foi de 848,11 ± 419,57 mg, o sódio (Na) foi de 668,34 ± 450,24 mg e o 
consumo de fósforo (P) foi de 430,38 ± 216,79 mg. Consumo considerado abaixo do 
recomendado para a referida faixa etária e situação fisiológica. CONCLUSÃO: Os pacientes do 
referido hospital público que realizavam hemodiálise apresentavam em sua maioria desnutrição e estavam 
com o consumo de sódio, fósforo e potássio abaixo do recomendado. Conhecer o estado nutricional e o 
consumo de nutrientes é essencial para estabelecer uma boa conduta nutricional destes pacientes a fim de 
melhorar e/ou recuperar seu estado de saúde. 
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INTRODUÇÃO: A obesidade atinge cerca de 18% dos brasileiros¹ considerada o maior problema 
de saúde pública da atualidade, vem provocando elevados custos para os cofres públicos². 
Observa-se que as estratégias mais comuns para seu enfrentamento dizem respeito a mudanças 
dietéticas, prática de exercícios físicos, uso de fármacos e intervenção cirúrgica3. Porém, a 
efetividade destes tratamentos em longo prazo é bastante variável, estudos apontam que a 
resposta para tal variabilidade pode estar nas barreiras individuais encontradas para a adesão ao 
tratamento4,5. Uma vez que, independente da estratégia, com o passar do tempo há um decréscimo 
na perda ponderal devido a adaptações neuro-hormonais, o que pode acabar desmotivando o 
paciente e promovendo um ganho de peso subsequente6. OBJETIVO: O objetivo deste estudo foi 
investigar as práticas anteriores de estratégias para perda ponderal e as principais barreiras 
identificadas entre indivíduos sobrepesados selecionados para um programa de perda de peso. 
METODOLOGIA: O estudo foi conduzido com indivíduos sobrepesados/obesos, selecionados para 
participar de um programa de perda de peso envolvendo estratégias dietéticas e exercícios físicos. 
Os dados foram obtidos através da anamnese de saúde e nutrição aplicada na seleção de 
participantes com o objetivo de caracterização da amostra. A anamnese consistiu em questionário 
estruturado com questões de múltipla escolha, composto por perguntas referentes à antecedentes 
familiares, histórico ponderal, tratamentos anteriores, resultados e adesão, além disso, foi realizada 
avaliação dietética, a partir de recordatório de 24h. Para análise dos dados foi utilizada estatística 
descritiva, analisando a prevalência e teste qui-quadrado para avaliar possíveis diferenças entre 
gênero, IMC e faixa etária. RESULTADOS: A amostra foi composta por 106 indivíduos com IMC 
entre 24,9 e 34,9Kg/m², destes 64% eram do sexo feminino e 59,6% eram obesos. Dentre as 
justificativas para o excesso de peso, 65,9% da amostra relataram os erros alimentares como 
principal determinante, sendo este determinante estatisticamente significativo entre os obesos 
(p<0,05), de forma coerente com esta informação, a análise dietética destes indivíduos mostrou 
que mais de 60% possui ingestão de gorduras saturadas e colesterol acima do recomendado, e 
71% apresentam baixa ingestão de fibras. Quanto aos tratamentos anteriores, 43% da amostra 
relatou tentativa anterior de perda de peso, destes, 78,3% recorreram a prática de exercícios físicos, 
73% relataram a adoção de estratégias dietéticas e 28,3% afirmaram fazer uso de medicamento, 
sendo esta estratégia encontrada principalmente entre os obesos (p<0,05). Dos indivíduos que 
relataram a prática de alguma estratégia para perda de peso, 93,5% relataram desistir do 
tratamento por falta de adesão e/ou persistência, 10,9% devido as severas restrições alimentares 
e 8,7% devido efeitos colaterais dos medicamentos. Além disso, 86,6% dos indivíduos que 
adotaram alguma estratégia para perda de peso relataram posterior recuperação do peso perdido. 
CONCLUSÃO: Os indivíduos obesos participantes deste estudo reconhecem os fatores do seu 
cotidiano que promovem o ganho ponderal, assumindo o hábito alimentar como principal 
determinante. Além disso, os mesmos buscaram tratamentos e o insucesso também foi 



 

  
 

 
reconhecido, considerando como principal fator a falta de persistência/adesão as estratégias, 
levando consequentemente a recuperação do peso em um alto percentual da amostra. 
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INTRODUÇÃO: A obesidade infantil já pode ser considerada um problema de saúde pública no 
nosso país, com inúmeras repercussões negativas na qualidade de vida de crianças e 
adolescentes. A avaliação e o acompanhamento de indicadores antropométricos é útil para predizer 
os riscos de doenças metabólicas e cardiovasculares, auxiliando na intervenção precoce e na 
redução das co-morbidades (VITOLO, 2015). OBJETIVO: Investigar o perfil nutricional de crianças 
e adolescentes com excesso de peso atendidos em ambulatório de nutrição do Hospital 
Universitário de Sergipe. METODOLOGIA: Estudo com dados retrospectivos de prontuários da 
primeira consulta de pacientes de 5 a 18 anos de idade com IMC/idade superior a +1 escore z da 
referência da OMS (2007). Foram coletadas informações de caracterização dos pacientes, bem 
como história clínica e antecedentes familiares. O estado nutricional foi classificado pelo IMC/idade 
segundo referência da OMS (WHO, 2006; 2007) e   de corte do SISVAN (2011), a circunferência 
da cintura (CC) avaliada por Freedman et al (1999), razão CC/estatura (superior a 0,5) e dobras 
cutâneas tricipital (DCT) e subescapular (DCSE) (Frissancho, 1990). RESULTADOS: Avaliou-se 
dados de 68 pacientes com excesso de peso, sendo 51,7% meninas e 53,4% com idade < 10 anos. 
Somente para 35,4% dos pais, o ganho de peso tornou-se preocupação antes de 5 anos de idade, 
e 87,9% nunca fizeram dieta. O excesso de peso associado à dislipidemia foi o motivo da consulta 
para 31%. No total 24,1% tinham sobrepeso, 51,7% obesidade e 24,1% obesidade grave. Cerca 
de 90% apresentaram gordura excessiva pelas dobras cutâneas, 60,3% de CC aumentada e 87,7% 
risco na razão CC/estatura. Os meninos apresentaram mais obesidade grave (35,7%) em relação 
as meninas (13,3%). O risco de CC aumentada foi maior entre as crianças (84,6%) quando 
comparada aos adolescentes (48,1%). CONCLUSÃO: Conclui-se que o excesso de peso nesta 
amostra é caracterizado por significativas alterações em diversos indicadores antropométricos que 
aumentam o risco metabólico e cardiovascular, havendo maior gravidade no grupo das crianças e 
no gênero masculino.   
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INTRODUÇÃO: A antropometria é o método indireto mais comumente utilizado na prática clínica e 
apresenta boa acurácia e precisão, sendo capaz de predizer risco nutricional além de descrever a 
magnitude dos problemas nutricionais de um indivíduo. No que diz respeito aos pacientes em 
estado crítico, essa eficácia dos dados antropométricos fica limitada já que as alterações no 
conjunto dos componentes que formam a massa corporal são muito comuns nesses tipos de 
pacientes dificultando a precisão na avaliação do estado nutricional. O EN (estado nutricional) do 
paciente hospitalizado influencia na evolução clínica, sendo de extrema importância que seja 
avaliado de maneira eficaz para detectar desnutrição ou risco nutricional, os quais estão associados 
ao maior risco de infecção, internações prolongadas, complicações metabólicas e morbimortalidade 
principalmente em pacientes graves. OBJETIVO: O objetivo do estudo foi avaliar o estado 
nutricional através do índice de massa corporal (IMC) e da circunferência do braço (CB), dos 
pacientes críticos internados em um hospital público de Aracaju, SE. METODOLOGIA: Trata-se de 
um estudo transversal realizado no Hospital de Urgência de Sergipe com pacientes críticos 
admitidos entre dezembro/2014 a abril/2015. Foram avaliados dados clínicos como causa da 
internação, tempo de permanência na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e dados antropométricos 
de peso (kg) e atura (m) para o cálculo do índice de massa corporal (IMC) expresso em kg/m² e a 
circunferência do braço (CB) em centímetros (cm). Através desses dados foi classificado o estado 
nutricional dos pacientes em estado crítico. Os dados foram tabulados no Excel®, analisados no 
programa SPSS® e expressos em média, desvio-padrão e percentuais. RESULTADOS: Foram 
avaliados 40 pacientes sendo 22,5% adolescentes, 75% adultos e 2,5% idosos dos quais 65% são 
do gênero masculino e 35% do gênero feminino todos internados na UTI. Desses, 15% 
permaneceram na UTI por ˂ 5 dias, 20% de 6-10 dias, 22,5% de 11-15 dias, 25% de 16-30 dias e 
17,5% ˃ 31 dias. Observou-se que 50% das causa de internação era o trauma. Com relação ao 
IMC, 37,5% encontravam-se dentro do parâmetro de eutrofia, enquanto 27,5% estavam com grau 
de obesidade grau I. Em relação a CB: 50% dos pacientes estavam dentro dos parâmetros de 
eutrofia e 25% apresentavam desnutrição leve.  CONCLUSÃO: A maioria dos pacientes avaliados 
encontravam-se com estado nutricional normal pelo IMC e pela CB e uma pequena parcela 
apresentava grau de desnutrição leve. No entanto, por se tratar de pacientes críticos os quais estão 
mais predispostos a desnutrição ou risco nutricional, faz-se necessário um acompanhamento diário 
que foque uma maior atenção aos aspectos subjetivos e objetivos para identificar possíveis causas 
que agravem seu estado nutricional. 
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INTRODUÇÃO: A doença renal crônica, afeta praticamente todos os órgãos e sistemas do 
organismo, desencadeando assim importantes distúrbios nutricionais tais como a desnutrição 
energético-proteica. A avaliação do consumo alimentar fornece informações sobre a ingestão de 
energia e de nutrientes, essas informações são importantes para avaliar a adequação da ingestão 
alimentar e para o monitoramento da adesão do paciente às orientações dietéticas. OBJETIVO: O 
presente estudo tem como objetivo avaliar a adequação do percentual de ingestão de 
macronutrientes através da dieta consumida por pacientes, portadores de doença renal crônica 
submetidos a tratamento dialítico em um hospital público de Aracaju, SE. METODOLOGIA: Trata-
se de um estudo transversal realizado no Hospital de Urgência de Sergipe nos pacientes de 
hemodiálise admitidos no período de dezembro/2014 a abril/2015. Foram avaliados dados clínicos 
como tempo de diálise, doenças associadas e dados dietéticos através do recordatório de 24 horas 
(Rec 24h). Através dessas dados foi classificado a quantidade energética consumida e o percentual 
de adequação de proteínas, carboidratos e lipídios. Os dados foram tabulados no Excel®, 
analisados no programa SPSS® e expressos em percentuais. RESULTADOS: Foram avaliados 34 
pacientes (adultos e idosos) sendo 61,76% do gênero masculino e 38,23% do gênero feminino que 
estavam em tratamento dialítico. Desses, 26,47% estavam em tratamento dialítico a mais de um 
ano e 73,52% a menos de um ano. A grande maioria apresentava doenças associadas sendo as 
de maiores prevalências a hipertensão arterial sistêmica (HAS) com 58,82 % e o diabetes mellitus 
(DM) com 26,47 %. Observou-se que 100% estavam consumindo calorias abaixo do recomendado, 
67,65% consumiam um percentual de carboidratos acima do recomendado, 88,24% consumiam 
um percentual de proteínas abaixo do recomendado e 76,47% possuíam a distribuição percentual 
de lipídios abaixo do recomendado. CONCLUSÃO: A grande maioria dos pacientes deste estudo 
encontrava-se com a distribuição de macronutrientes inadequado para a patologia presente e o 
referido tratamento. É necessário que os pacientes com DRC (doença renal crônica) recebam 
orientação nutricional adequada às suas condições clínicas para uma melhora considerável no 
estado nutricional e consequentemente na qualidade de vida.  
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INTRODUÇÃO: A falha do planejamento de cardápio em uma Unidade de Alimentação e Nutrição 
(UAN) pode afetar a satisfação dos comensais. A substituição de preparações, falta de ingredientes 
e mudanças de cocção são fatores que distorcem o serviço contratado e o cardápio divulgado. 
OBJETIVO: Identificar os fatores que levam a alteração de cardápio de UAN que fornece 
alimentação transportada a um restaurante. METODOLOGIA: O estudo foi realizado em uma 
unidade que presta serviço terceirizado à uma UAN de responsabilidade pública durante o período 
de um mês. O critério utilizado para considerar mudança de cardápio foi a substituição de 
preparações (ex.: strogonoff de frango por bife à rolê), falta de ingrediente e mudança de cocção 
definidas no cardápio semanal exposto aos clientes. Foram registradas em planilha as preparações 
que compunham o cardápio do almoço elaborado de forma prévia e as preparações que foram 
servidas aos comensais da UAN contratante em cada dia da semana. As alterações do cardápio 
foram classificadas em parcial (quando pelo menos, parte de uma preparação programada foi 
alterada) e absoluta (quando pelo menos, uma preparação fora toda alterada). Os dados coletados 
foram armazenados e processados no software Statistical Package for Social Science, SPSS, for 
Windows, versão 20.0. Foi utilizada análise descritiva de frequência absoluta e relativa dos dados. 
RESULTADO: Foi identificada em ordem decrescente, mudanças da preparação (32%), seguida 
de mudanças de cocção (28%) e de ingredientes (16%). Ao classificar a alteração de cardápio em 
parcial e absoluta, foi observada a prevalência de mudança absoluta em 44% das refeições. Por 
outro lado, a mudança parcial correspondeu a 32% das refeições. Vale ressaltar que as mudanças 
absolutas foram mais frequentes nas preparações (28%), enquanto as mudanças parciais foram 
mais ocorridas na cocção (16%). As alterações foram muito presentes nos pratos principais 
(carnes) devido as alterações na cocção (28%) preparação (20%) e ingredientes (16%) quando 
comparadas as guarnições que apresentou única inadequação em 12% na preparação. 
CONCLUSÃO: Foi observada constante alteração de cardápio como reflexo de inadequado 
planejamento na UAN contratada. 
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INTRODUÇÃO: O consumo alimentar na infância e adolescência exerce influência nos processos 
de crescimento e desenvolvimento, bem como na prevenção e controle de carências nutricionais e 
no risco de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) a curto e longo prazo (BELTRÁN, 2014; 
PRADO et al., 2015; VITOLO, 2015). OBJETIVO: Avaliar o perfil nutricional e o consumo alimentar 
de crianças e adolescentes atendidos em ambulatório de nutrição. METODOLOGIA: Estudo do tipo 
transversal com dados dos prontuários da admissão de pacientes em acompanhamento nutricional 
no ambulatório de nutrição infantil do Hospital Universitário/SE. Foram analisados dados do 
questionário de frequência alimentar qualitativo com 33 itens alimentares. As categoriais da 
frequência alimentar eram:  2 ou mais vezes ao dia, 1 vez ao dia, 2 a 4 vezes por semana, 1 a 3 
vezes ao mês, menos de uma 1 vez ao mês e nunca. Foram coletados os dados de peso estatura, 
circunferência da cintura (CC) e dobras cutâneas tricipital (DCT) e subescapular (DCSE) 
padronizados de acordo com SISVAN (BRASIL,2008), e calculados o escore z do IMC/Idade 
segundo OMS (WHO, 2006; 2007) com pontos de corte do SISVAN (BRASIL, 2011), a CC foi 
classificada por Freedman et al (1999) e as dobras cutâneas por Frisancho, (1990). 
RESULTADOS: Foram analisados dados de 128 prontuários, sendo a média da idade 9,5±3,9 
anos, 53,1% do gênero feminino, 73,2% excesso de peso, 81,3% tinham altos níveis de 
adiposidade corporal nas DCT e DCSE (78,4%), e 57,6% elevado risco associado a CC. A grande 
maioria possuía hábito de beliscar (81,5%), tinham aversão a verduras e legumes (53,2%), e 
preferência por doces e guloseimas (28,6%). Quanto a frequência alimentar, observou-se altos 
percentuais de consumo uma vez por semana de refrigerante (32,3%), cachorro quente (20,2%), 
chocolate/bombom (20,2%) e salgado frito (15,2%). Aproximadamente cerca de 45% faziam 
ingestão de carnes ou ovos fritos de duas a quatro vezes durante a semana. Os embutidos 
(presunto/salame 25,3% e salsicha/linguiça 15,2%) obtiveram uma frequência de consumo em 
torno de duas a quatro vezes na semana. CONCLUSÃO: A alta prevalência de excesso de 
adiposidade e o significativo consumo de alimentos ricos em gorduras e açucares na amostra de 
pacientes do ambulatório de nutrição infantil do Hospital Universitário, são indicativos do alto risco 
para o desenvolvimento de DCNT. O acompanhamento nutricional com orientações sobre estilo de 
vida saudável são de especial importância para melhores prognósticos.  
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INTRODUÇÃO Informações associadas à composição corporal são de fundamental importância na 
orientação dos programas de controle do peso corporal dos atletas do futebol. OBJETIVOS 
Comparar dois métodos utilizados na avaliação nutricional de atletas do futebol, o índice de massa 
corporal (IMC) e percentual de gordura (% GC). METODOLOGIA Participaram do estudo 26 
futebolistas da equipe de futebol da Escolinha Bola de Ouro do município de Lagarto-SE. As 
variáveis antropométricas utilizadas foram: o peso e a estatura para obtenção do IMC, e exame de 
bioimpedância elétrica para a obtenção do % GC. Para comparar os indicadores nutricionais IMC 
e o percentual de gordura utilizou-se a correlação linear de Pearson. As condições 
socioeconômicas foram avaliadas por meio do critério de Classificação Econômica Brasil, proposto 
pela ABEP (2015). A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital 
Universitário de Aracaju com número 50122715.3.0000.5546.  RESULTADOS De acordo com o 
IMC, observou-se 3,8% de baixo peso e não foi encontrado nenhum futebolista com sobrepeso ou 
obesidade.  Quanto ao %GC observou-se que 38,5% apresentaram baixo %GC e 7,7% 
moderadamente alto. Observou-se uma correlação moderada entre as variáveis e coeficiente linear 
de Pearson de 0,52. Quando comparados os resultados encontrados, constata-se que o IMC 
poderia superestimar o diagnóstico do estado nutricional adequado em relação ao %GC. Na 
avaliação do perfil socioeconômico das famílias, foi encontrado condições razoáveis de 
saneamento, nível baixo de escolaridade dos pais e alta densidade familiar. CONCLUSÃO Desta 
forma, conclui-se que o IMC não é um bom parâmetro para classificar o estado nutricional de atletas 
de futebol quando comparado ao percentual de gordura, sendo por tanto a suma importância da 
avaliação deste. 
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Introdução A cirurgia bariátrica é um tratamento da obesidade, que tem como finalidade a perda 
de ponderal, redução das comorbidades relacionadas e consequentemente a melhora na qualidade 
de vida (COSTA, 2009; SANTOS et al., 2015; MAGNO et al., 2014; SANTOS et al., 2014; SANTOS 
et al., 2015). Objetivo Analisar o perfil dos obesos graves candidatos a cirurgia bariátrica de um 
ambulatório de nutrição em um hospital público de Aracaju-SE. Metodologia Trata-se de um estudo 
transversal, em pacientes obesos graves em acompanhamento nutricional no pré-operatório da 
cirurgia bariátrica no ambulatório de Nutrição do Hospital Universitário-Se. Foram coletados dados 
antropométricos e dietéticos obtida através do Recordatório 24 horas. As análises estatísticas 
descritivas foram realizadas utilizando o Statistical Package for the Social Science, SPSS versão 
15.0 para Windows. A pesquisa foi previamente aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 
Universidade Federal de Sergipe (CEP/UFS, sob registro do CAAE Nº 0065.0.107.000-11 
Resultados Participaram 55 pacientes ambos os sexos. As comorbidades que frequentes foram 
hipertensão arterial sistêmica 81,8% para homens e 18,2% mulheres, esteatose hepática 34,5% 
para homens e 65,5% para mulheres, dislipidemia 34,5% homens e 65,5% mulheres, Diabetes 
Mellitus 58,2% homens e 41,8% mulheres. As médias do Índice de Massa Corporal feminina foi 
43,3± 7,6 kg/m² e masculina 50,0± 7,9 kg/m², e da circunferência da cintura feminina foi 130± 13,7 
cm e masculina 24,45± 23,02 cm. O consumo de porções alimentares no grupo das carnes e ovos 
foi 3,90± 1,28 homens e mulheres 3,17± 1,80. Consumo de açucares e doces homens 3,11± 1,36 
e mulheres 3,40± 1,78. As hortaliças tiveram um baixo consumo de 1,77± 1,30 homens e 2,57± 
1,26 porções para as mulheres. Conclusão Verifica-se que os pacientes ainda apresentam hábitos 
alimentares errôneos com elevado consumo de açúcares e doce, e baixo consumo de hortaliças.  
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INTRODUÇÃO Na adolescência ocorrem diversas mudanças na composição corporal. Nesta fase 
as variações fisiológicas, neurológicas e psicológicas ocorrem constantemente durante o 
crescimento e desenvolvimento dos adolescentes. OBJETIVO Avaliar o estado nutricional de 
adolescentes jogadores de futebol da Escolinha de futebol Bola de Ouro, no município de Lagarto 
- SE. METODOLOGIA Foi realizado um mutirão de avaliação do estado nutricional de 125 
adolescentes, sexo masculino, para inclusão daqueles que apresentarem desvios e déficits 
nutricionais em um programa de educação alimentar e nutricional. A Escolinha é de cunho social e 
esportivo que promove a integração entre crianças e adolescentes, através da prática 
supervisionada do futebol, com a frequência de treino de duas vezes por semana e duração de 3h. 
Aferiu-se peso e estatura para calcular o índice de massa corporal (IMC) e avaliar a adequação da 
estatura para idade de acordo com idade e sexo, comparados com os padrões de referência da 
Organização Mundial da Saúde (2007). Os dados foram apresentados mediante estatística 
descritiva e tabuladas no programa Microsoft Excel 2013. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de 
Ética e Pesquisa do Hospital Universitário de Aracaju com número 50122715.3.0000.5546. 
RESULTADOS Os futebolistas apresentaram idade média de 13,89± 2,39, valor mínimo de 09 anos 
e máximo de 18 anos, altura de 162,11 ± 13,11 cm, peso de 50,86 ± 14,23 kg e IMC de 18,9 ± 3,0 
kg/m². Na avaliação do IMC para idade 85,6 foram classificados como adequado, 6,4% como baixo 
peso, 5,6% com sobrepeso e 2,4% com obesidade. Na avaliação da estatura para idade, 97,6% 
apresentaram estatura adequada e 2,4% baixa estatura. CONCLUSÃO Conclui-se que houve 
adequação antropométrica na maioria dos participantes do estudo, porém ocorreu a presença de 
baixo peso, sobrepeso e obesidade e baixa estatura. Os futebolistas diagnosticados com desvio ou 
déficits nutricional foram encaminhados para consultas nutricionais. 
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INTRODUÇÃO: Tanto a obesidade como a diabetes mellitus tipo 2 representam mundialmente uma 
problemática agravante na saúde pública. Diante deste contexto que a cirurgia bariátrica surge 
como alternativa promissora no controle de diabéticos com ou sem obesidade. Os benefícios da 
cirurgia bariátrica em pacientes obesos do tipo III que desenvolveram diabetes mellitus tipo 2(DM2) 
tem obtido resultados animadores. Muitos dos pacientes após cirurgia bariátrica obtiveram seu 
índice glicêmico controlado. Os pacientes obesos diabéticos quando submetidos a esse 
procedimento cirúrgico apresentaram melhorias na glicemia antes mesmo de perderem peso. 
OBJETIVO: Investigar a cirurgia bariátrica como ferramenta positiva para obesos em grau 
avançado e com a saúde em risco acometida pela DM tipo 2.  METODOLOGIA: A pesquisa se 
realiza por meio de investigação bibliográfica e discussão entre as alunas e professor. 
Selecionaram-se, principalmente, os estudos de aplicação de técnicas cirúrgicas nos tratamentos 
da obesidade e do diabetes tipo 2.  RESULTADOS: Os tratamentos de cirurgia bariátrica têm 
exibido resultados positivos para as pessoas com DM2. As vantagens decorrentes da cirurgia 
bariátrica também incluem outros benefícios além da perda de peso, como a melhoria dos níveis 
glicêmicos e uma redução ou eliminação dos medicamentos antidiabéticos. Os estudos ainda são 
iniciais e precisam ser aprofundados para que a cirurgia bariátrica confirme-se como cientificamente 
válida para tratamentos como esse. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A cirurgia bariátrica e seus efeitos 
pós-cirurgia merecem atenção especial quanto aos seus resultados, pois constitui um método 
eficaz para melhorar e reverter o quadro do DM2. Para que ela aconteça devem ser considerados 
mais de um fator e não somente aspectos ou doenças isoladas. É de fundamental importância a 
avaliação clinica com a equipe multidisciplinar que pode incluir vários especialistas, como 
endocrinologista, nutricionista, psiquiatra, psicólogo e avaliador físico. Vale ressaltar que deve ser 
respeitada e orientada a todos os pacientes. 
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INTRODUÇÃO: A identificação das crianças com agravo nutricional à internação possibilita 
adequar o tratamento e estimar o prognóstico. No ambiente hospitalar, a desnutrição é pouco 
reconhecida, e nem sempre tratada, o que pode levar à morbidade e à mortalidade, principalmente 
por infecções. Atualmente, não há um consenso sobre o método ideal de triagem para risco de 
desnutrição na admissão e durante o período de hospitalização. OBJETIVO: Pacientes pediátricos 
constituem um grupo de grande risco de desenvolver desnutrição durante a internação hospitalar, 
desta forma a identificação do risco nutricional se faz necessária. O objetivo desse estudo foi 
comparar os métodos de avaliação para classificação do estado nutricional. MÉTODOS: Foi 
realizado estudo no Hospital Universitário de Sergipe, localizado na cidade de Aracaju, de caráter 
transversal, com pacientes internados na pediatria. A coleta de dados ocorreu de agosto de 2014 
a fevereiro de 2015. Participaram dessa pesquisa 183 pacientes, sendo 63,5 % (n= 115) crianças 
e os demais adolescentes. Foram coletados dados de idade, sexo, presença de comorbidades, 
perda de peso e tempo de perda ponderal. O risco nutricional foi classificado pela pontuação obtida 
pelo STRONGkids e em associação foram aferidos peso e estatura para classificar o estado 
nutricional. RESULTADOS: Observou-se elevada taxa de pacientes com alto risco nutricional (32, 
7 %) quando avaliados pelo método de triagem do risco de desnutrição de crianças hospitalizadas 
destes 8,2% apresentou baixa estatura segundo E/I e 15,2% desnutridos pelo IMC/I. Usando o 
escorre-Z de P/I, E/I e IMC/I para diagnostico nutricional, foi encontrado 0,9% (n=1), 10,7% (n=10) 
e 6,5% (n=6) de desnutrição dentre o total de 183 pacientes.  
CONCLUSÃO: O diagnóstico e intervenção nutricional precoce deve ser uma das metas dos 
hospitais. A STRONGkids se mostrou uma ferramenta de fácil aplicabilidade e sensibilidade para 
índices de estatura e IMC para idade, visando a terapia nutricional adequada.  
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INTRODUÇÃO: A preconização do jejum prolongado (6 a 12 horas) para realizações de exames 
implica em queixas como sede, fome, ansiedade, fraqueza, além de riscos de desequilíbrio 
hidroeletrolítico, metabólico e nutricional. Em paciente internados, o efeito deletério do jejum 
prolongado são potencialmente maiores, já que o organismo encontra-se mais fragilizado e 
susceptível às complicações (KOEPPE et al., 2013). OBJETIVOS: Avaliar o tempo de jejum para 
exames e o estado nutricional de pacientes hospitalizados. MÉTODOS: Trata-se de um estudo 
transversal, com pacientes internados em um hospital universitário, no período de março à junho 
de 2015. Os pacientes foram avaliados em dois momentos distintos: no período que antecede o 
jejum para o primeiro exame e no momento da alta hospitalar. Foi avaliado o estado nutricional dos 
pacientes utilizando métodos de triagem nutricional, dados antropométricos, bioquímicos, tempo de 
internamento, número de episódios em que o paciente ficou em jejum e diagnóstico que motivou o 
internamento. Os dados foram analisados no programa SPSS® 18.0. A Avaliação da evolução 
nutricional da amostra foi realizada através do teste de “t” de Student e o teste “t” pareado, a 
associação foi verificada por meio do teste de Correlação de Pearson. Para os resultados foi 
considerado o nível de significância de 5%. RESULTADOS: Foram analisados 34 pacientes com 
uma média de idade de 50,4 ± 16,4 anos, sendo 53% do sexo masculino. Os principais diagnósticos 
de internação foram doenças infectocontagiosas (26,5%) e câncer (23,5%). Encontrou-se uma 
proporção elevada de pacientes desnutridos por meio da ASG e MAN. O tempo médio de 
internação foi 18 ± 9 dias e foi observado que esse tempo se correlacionou com IMC final dos 
adultos (r = 0,830; p <0,001) e idosos (r = 0,990; p <0,001). O tempo de jejum para exames foi 
aproximadamente 13,84 ± 3,65 horas e o tempo de jejum para exames se correlacionou com IMC 
final dos adultos (r=0,602; p <0,001). CONCLUSÕES: Observou-se que o tempo médio de jejum 
para exames foi superior ao preparo convencional, ocorreu elevada prevalência de desnutrição e o 
estudo revela a importância do desenvolvimento de novos trabalhos relacionados ao jejum para 
exames e a influência no estado nutricional em pacientes hospitalizados e a complementaridade 
dos métodos aplicados, para prevenir as complicações associadas a desnutrição e permitir a 
implementação precoce da terapia nutricional. 
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INTRODUÇÃO: O trauma é uma das principais causas de morte e vem crescendo com grande 
proporção na saúde pública. A desnutrição energético-proteica em indivíduos hospitalizados é 
bastante comum e sua causa envolve vários fatores como falta de estratégias nutricionais 
específicas. Conhecer o estado nutricional do indivíduo internado torna-se muito importante pois 
a desnutrição está associada a infecção hospitalar, complicações metabólicas, internações 
prolongadas, aumento de morbimortalidade e custo hospitalar. Os pacientes numa Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI) precisam de acompanhamento contínuo com o uso de métodos eficazes da 
equipe médica, para o desenvolvimento, monitoramento, e análise dos resultados finais, bem 
como os aspectos nutricionais, que tem grande relevância para o sucesso terapêutico. 
OBJETIVO: Avaliar o estado nutricional de pacientes traumatizados internados em uma unidade 
de terapia intensiva de um hospital público em Sergipe. METODOLOGIA: Estudo transversal e 
descritivo realizado com 17 pacientes de ambos os sexos, com idade entre 15 a 88 anos, no 
período de dezembro de 2014 a abril de 2015. Avaliou-se o estado nutricional desses pacientes 
através das medidas antropométricas. Foram coletados: circunferência do braço (CB) e altura do 
joelho (AJ) para posterior cálculo do índice de massa corporal (IMC). O estado nutricional foi 
classificado através da adequação da CB e pelo IMC segundo a Organização Mundial da Saúde. 
Os dados foram tabulados no Excel® e analisados no SPSS® e expressos em porcentagem. 
RESULTADOS: Através do IMC foi observado que 47,06% dos pacientes apresentaram 
obesidade, 17,65% sobrepeso, 29,41% eutróficos, e 5,88% magreza grau I. A CB mostrou que 
43,75% dos politraumatizados são eutróficos, 25% possui sobrepeso, e 18,75% desnutrição 
grave. CONCLUSÃO: A maioria dos pacientes com trauma avaliados apresentaram obesidade 
através do IMC e eutrofia pelos parâmetros da CB, entretanto associado a avaliação 
antropométrica devem ser usados outros parâmetros de avaliação nutricional a fim de evitar os 
problemas causados pelo politraumatismo que pode agravar ainda mais o paciente. 
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INTRODUÇÃO: Os pacientes submetidos ao processo de hemodiálise apresentam sinal de 
desnutrição energético-proteico grave, em razão da redução do consumo alimentar decorrente da 
síndrome hemolítica-urêmica, náuseas e vômitos. OBJETIVO:O objetivo desse estudo foi avaliar o 
estado nutricional e o consumo alimentar de pacientes que fazem hemodiálise em um hospital de 
urgência da cidade Aracaju/SE. METODOLOGIA: Estudo transversal e descritivo onde foram 
avaliados 34 pacientes ambos os sexos, sendo 59% adultos e 41% idosos, com idade de 24 a 89 
anos. Para a classificação do estado nutricional foi utilizado o índice de massa corporal (IMC), 
circunferência muscular do braço (CMB), prega cutânea triciptal (PCT) e circunferência do braço 
(CB). O consumo alimentar foi analisado a partir de um recordatório 24 horas, a classificação da 
ingestão alimentar seguiu os critérios para a patologia renal. Os dados foram tabulados no Excel® 
e analisados no SPSS® e expressos em porcentagem. RESULTADOS: Em relação ao tempo de 
tratamento foi observado que os pacientes que estavam fazendo hemodiálise, a maioria (74%) 
estava a mais de um ano. A grande maioria destes pacientes apresentaram, além da doença renal 
outras patologias associadas como: Hipertensão Arterial Sistemática (HAS), Diabetes Mellitus 
(DM), câncer e doença cardiovasculares. Em relação ao consumo energético foi observado que 
100% dos pacientes consumiam calorias abaixo do recomendado. A distribuição dos 
macronutrientes estava alterada na maioria dos pacientes. O percentual de distribuição de proteína 
e lipídio estava abaixo do recomendado em 88,23% e 76,47% dos pacientes, respectivamente. Já 
a distribuição de carboidrato estava acima do recomendado em 67,65% dos dialíticos. Observou-
se que a maioria estavam classificados como desnutridos pelos parâmetros antropométricos 
usados. O percentual de desnutrição pelo IMC, CB, CMB e PCT foi de: 53%, 73,53%, 50% e 79,41% 
respectivamente. CONCLUSÃO: Foi observado um alto percentual de desnutrição entre os 
pacientes do estudo bem como um consumo de calorias abaixo do ideal e distribuição de 
macronutrientes alterada para a faixa etária e situação fisiológica. É necessário diagnosticar 
precocemente o consumo alimentar e o estado nutricional destes pacientes para melhorar a 
qualidade de vida dos mesmos. 
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INTRODUÇÃO: Nos últimos anos houve aumento significativo da procura por alimentação fora de 
casa, devido à falta de tempo para preparação e distância de casa para o local de trabalho, 
consequentemente com esse aumento de demanda muitos viram como oportunidade de trabalho, 
sem devida especialização na área de segurança alimentar. O setor passou a contar com forte 
concorrência, para a qual só a diferença de preço não é suficiente para aumentar o público, 
percebeu-se a necessidade de um serviço de boa qualidade, e, sobretudo na segurança alimentar, 
por conta das ocorrências de toxinfecções alimentares, gerando propaganda negativa a qual pode 
decretar a falência do estabelecimento. OBJETIVO: O presente estudo visa analisar as condições 
físicas e higiênico-sanitárias de duas Unidades de Alimentação e Nutrição (UAN) comerciais, 
relacionados às Boas Práticas e a presença de um responsável técnico capacitado na unidade de 
alimentação. METODOLOGIA: Estudo transversal e descritivo, realizado no período de novembro 
de 2015 em duas UAN de pequeno porte, localizadas na cidade de Aracaju, Sergipe, sendo uma 
om responsável técnico e a outra não. Para a avaliação, utilizou-se a lista de verificação proposta 
no pela Resolução RDC 275/2002 contendo 162 itens. Foi avaliado: a edificação e instalações; 
(78itens); os equipamentos, móveis e utensílios (21 itens); manipuladores (14 itens); produção e 
transporte dos alimentos (33 itens) e documentação (16 itens). A classificação de cada UAN seguiu 
os critérios de pontuação estabelecidos pela mesma RDC 275/2002. RESULTADOS: As duas UAN 
foram classificadas no grupo 1 com um percentual de conformidades > 76%. Observou-se que o 
estabelecimento que não tinha acompanhamento do responsável técnico (RT), encontrava-se 
inadequado em 78,39% dos itens, enquanto o outro estabelecimento que possui responsável 
técnico estava adequado em 95% dos itens analisados. Na unidade de alimentação sem RT foi 
evidenciado maiores falhas em relação a: documentação fora das normas da legislação como por 
exemplo falta de Manual de Boas Práticas, de descrição dos Procedimentos Operacionais 
Padronizados (POP), falta de registro de suas operações. CONCLUSÃO: A UAN que possui 
responsável técnico possui um maior percentual de conformidades em relação a parte física e 
higiênico-sanitária. Alguns itens não conformes encontrados na UAN sem RT são de extrema 
importância para a garantia da segurança alimentar. Assim a presença do RT evidenciou ser eficaz 
no referido estudo. 
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INTRODUÇÃO: As medidas antropométricas como índice de massa corpórea (IMC), circunferência 
de cintura (CC) e a circunferência de pescoço (CP) são frequentemente utilizadas na prática clinica 
e nos estudos epidemiológicos para identificação do sobrepeso e obesidade. A circunferência do 
pescoço, por sua vez, vem sendo recentemente utilizada como um bom indicador de acúmulo de 
gordura subcutânea e risco cardiovascular. OBJETIVO: Avaliar a utilização da medida da 
circunferência do pescoço como indicador de excesso de peso em participantes de um projeto 
comunitário na cidade de Aracaju-SE. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo transversal, de 
natureza quantitativa, com participantes adultos do projeto de extensão Saúde na Comunidade: 
Uma abordagem multiprofissional, realizado em Aracaju-SE, entre os meses de outubro de 2015 a 
março de 2016. Foi realizada avaliação antropométrica, com aferição de peso, altura, circunferência 
da cintura e circunferência do pescoço. Para o diagnóstico nutricional foi utilizado o índice de massa 
corporal, classificado segundo Organização Mundial da Saúde (1998).  Quanto à classificação da 
circunferência do pescoço, a classificação se deu conforme estudo de Ben-Noun et al (2006) que 
utiliza os valores <37 cm e >37 cm para homens ou <34 cm e >34 cm para mulheres. Os dados 
foram tabulados e analisados através do software Excel versão 2007 e foi realizada estatística 
descritiva. O estudo foi previamente aprovado pelo comitê de ética. RESULTADOS: Foram 
incluídos 40 pacientes, 27 (67,5%) do sexo feminino, com idade média de 56 anos. A média de IMC 
foi de 29,2 kg/m². O excesso de peso (sobrepeso e/ou obesidade) foi diagnosticado em 70% dos 
participantes, sendo 30% com sobrepeso e 40% com obesidade. A CC mostrou-se aumentada 
tanto para mulheres quanto para os homens, valores médios respectivamente, 89,9 cm e 95,4 cm. 
Com relação à CP a média encontrada foi de 36,3 cm; sendo 34,7 cm para as mulheres e 39,6 cm 
para os homens, ambos aumentados e indicando excesso de peso. CONCLUSÃO: A circunferência 
do pescoço é uma ferramenta fácil e de baixo custo para estimar excesso de peso, podendo ser 
um importante rastreio dos profissionais de saúde. 
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INTRODUÇÃO: Tumores hipofisários são caracterizados pelo aumento de células 
adenohipofisárias produtoras de hormônios tróficos como o hormônio de crescimento (GH), a 
corticotropina (ACTH), o hormônio tireoestimulante (TSH), o hormônio luteinizante (LH), o hormônio 
folículoestimulante (FSH), e a prolactina (PRL) (MOLITCH, 2014; LAKE et al., 2013). Dentre as 
manifestações clínicas decorrentes, pode-se observar ganho de peso nesses pacientes. Esse 
provável ganho de peso pode estar associado a anormalidades endócrinas que causam 
hiperatividade do eixo hipotálamo-hipófise adrenal aumentando a produção de cortisol e acúmulo 
de gordura (BJÖRNTORP, 1996).OBJETIVO: Avaliar a prevalência de excesso de peso em 
pacientes com tumores hipofisários. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo transversal, de 
natureza quantitativa, com pacientes adultos do ambulatório de neuroendocrinologia do Hospital 
Universitário de Sergipe, entre os meses de junho de 2012 a julho de 2013. Foi realizada avaliação 
antropométrica com aferição de peso e altura. Para o diagnóstico nutricional foi utilizado o índice 
de massa corporal, classificado segundo Organização Mundial da Saúde (1998). Os dados foram 
tabulados e analisados através do software Excel versão 2007 e realizada estatística descritiva. 
RESULTADOS: Foram incluídos 61 pacientes, 49 (80%) do sexo feminino, com idade média de 40 
anos. Os tipos de tumores mais prevalentes foram: prolactinoma (49,9%), hipotuitarismo (14,3%), 
acromegalia (10,7%) e Sindrome de Cushing (7%). A média de IMC foi de 28 kg/m², sendo 28,6 
kg/m² para mulheres e 26 kg/m² para homens diagnosticando sobrepeso. A prevalência de excesso 
de peso (sobrepeso e/ou obesidade) foi de 70,5%. CONCLUSÃO: A desregulação hipotalâmica 
decorrente dos tumores hipofisários provocam alterações metabólicas importantes, visto que o 
excesso de peso é um fator preditor para o desenvolvimento da síndrome metabólica e aumento 
da morbimortalidade.   
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INTRODUÇÃO: A população mundial apresenta-se em processo de nova estruturação demográfica 
caracterizado pela redução das taxas de fecundidade e aumento da expectativa de vida (CLOSS, 
SCHWANKE, 2012). O Brasil é um dos países em desenvolvimento com maior velocidade no 
envelhecimento da população (ALVES et. al., 2016). Durante a senescência o indivíduo passa por 
mudanças morfológicas, fisiológicas, imunológicas e metabólicas que interferem na alimentação 
(NOLTE, 2011). Por isso, observa-se que nessa fase o indivíduo tende a apresentar dieta monótona 
(FREITAS, PHILIPPI, RIBEIRO, 2011). Estudos têm apontado a correlação entre educação 
nutricional, comportamento alimentar e doenças. Para uma maior chance de efetividade é 
importante que a intervenção nutricional inclua práticas habituais, que promovam mudanças 
pequenas e confortáveis (CERVATO et al., 2005). OBJETIVO: O objetivo foi comparar os hábitos 
alimentares após educação nutricional, de acordo com a adesão as intervenções, em mulheres 
menopausadas praticantes de exercício físico. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo quase-
experimental, realizado com 22 menopausadas, participantes do projeto +ViverUFS. Foram 
realizadas 3 sessões de treinamento semanais e 3 intervenções de educação nutricional, com 
encontro mensal durante 12 semanas, onde foi abordado os grupos da pirâmide alimentar, ingestão 
hídrica, quantidade de açúcar e sal dos alimentos e substituições por alimentos mais saudáveis 
considerando o custo financeiro. Pertencem ao grupo adesão completa (AC) (n=12) aquelas que 
compareceram a todas as intervenções e adesão incompleta (AI) (n=10) aquelas que perderam 1 
ou 2 intervenções. O hábito alimentar foi medido através dos questionários de anamnese de saúde 
e hábitos alimentares. Médias entre 1,0 e 2,9 foram classificadas como bom/ótimo para variáveis 
da escala Likert. Foi realizada análise descritiva e o teste Quiquadrado de Pearson para 
comparação dos grupos. Considerou-se diferença estatística p<0,05. RESULTADOS: A população 
apresentou média de 65 anos, 68% apresentou escolaridade fundamental incompleto, 68% tentou 
mudar o peso nos últimos 3 meses, 91% limita alguns alimentos e 60% estava com sobrepeso, 
72% relatou beber água sempre que possível, embora 54% beba menos de seis copos de 200 ml 
diariamente. Quando comparados os grupos AC e AI, foi verificado que, após a intervenção, não 
houve diferença significativa para variáveis de hábitos alimentares como a quantidade de água 
ingerida diariamente, a forma de preparo das carnes, a ingestão dos grupos da pirâmide alimentar 
e a frequência de omitir refeições. Foi considerado em média pelas participantes, após a 
intervenção, como bom/ótimo as condições de saúde (X=1,45 ±DP=0,59), hábito intestinal (X=1,36 
±DP=0,58), apetite (X=1,27 ±DP=0,45), qualidade do sono (X=1,59 ±DP=0,85) e da alimentação 
(X=1,32 ±DP=0,47). Embora tenha aumentado os percentuais de quem considerava boa/ótima a 
qualidade da saúde, hábito intestinal, apetite e alimentação, especialmente para AC, ao comparar 
os grupos para estas variáveis não houve diferença estatística após a educação nutricional. 
CONCLUSÃO: Não houve mudança significativa nos hábitos alimentares, independentemente da 
adesão. Possivelmente um programa de educação nutricional com duração de 12 semanas e 3 
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intervenções, não seja suficiente para gerar mudanças, considerando principalmente que o público 
com maior idade possui seus hábitos alimentares enraizados e há múltiplos determinantes da 
alimentação. 
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INTRODUÇÃO: A prevalência de diabetes mellitus tipo 2 apresenta um crescente aumento em todo 
o mundo, tornando-se um sério problema de saúde pública (IDF, 2015). Esta doença caracteriza-
se pela resistência à insulina ou deficiência na sua produção, ocasionando o quadro de 
hiperglicemia, o que promove prejuízos à capacidade funcional, autonomia e qualidade de vida do 
indivíduo (SBD, 2016). O tratamento da diabetes envolve mudanças no estilo de vida, como os 
hábitos alimentares, realização de atividade física e uso de medicamentos (SBD, 2016; 
ANUNCIAÇÃO et al., 2012). Nesse sentido, a Educação Alimentar e Nutricional (EAN) torna-se 
relevante para o auto cuidado dos indivíduos com diabetes, visto que tem apresentado resultados 
promissores no controle da doença, com consequente melhora na qualidade de vida desta 
população (PEREIRA et al., 2015; CAZARINI et al., 2002). OBJETIVO: Avaliar as ações de EAN 
na consolidação do conhecimento sobre a alimentação saudável e a doença. METODOLOGIA: 
Estudo do tipo longitudinal, realizado com um grupo de indivíduos adultos com diabetes mellitus 
tipo 2, de ambos os gêneros, assistidos pela Liga Acadêmica de Nutrição em Diabetes 
(LANUD/DNUT/UFS). As ações de EAN sobre alimentação saudável foram realizadas 
quinzenalmente durante cinco meses, e os voluntários foram avaliados antes das ações (T0) e ao 
final do estudo (T1). Para avaliar o efeito das EAN, foram aplicados três recordatórios alimentares 
de 24h (R24h) e um questionário do Ministério da Saúde (BRASIL, 2008) sobre comportamento 
alimentar e hábitos de vida. Foi realizada uma analise descritiva dos dados. Aplicou-se o teste de 
Wilcoxon para as variáveis de ingestão alimentar, considerando p<0,05 para discriminação de 
médias estatisticamente diferentes e valores-p entre 0,05 e 0,10 para marginalmente significativos. 
RESULTADO: O estudo foi concluído com 12 indivíduos. Quanto ao comportamento alimentar e 
hábitos de vida, as classificações “ótimo” e “satisfatório” predominaram entre os participantes no 
T1. Ressalta-se que no T0 três indivíduos foram classificados como insatisfatórios e no T1 não 
houve classificações insatisfatórias. A avaliação da ingestão alimentar por meio dos R24h mostrou 
que não houve diferença significativa na ingestão de energia e de alguns macro e micronutrientes 
após as EAN. No entanto, observou-se que a ingestão de lipídeos foi menor no T1, sendo esta 
redução considerada marginalmente significativa (p=0,07). CONCLUSÕES: As ações de EAN 
promoveram melhora nas escolhas alimentares, observada tanto pela qualidade dos alimentos 
quanto pela ingestão dietética de lipídios. 
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INTRODUÇÃO: O envelhecimento da população é um fenômeno que acontece em todo o mundo. 
No Brasil, em 2011, a população acima de 60 era de 20,5 milhões, o equivalente a 10,8% da 
população total.  (KÜCHEMANN, 2012). As doenças cardiovasculares (DCV) são consideradas a 
principal causa de morte e incapacidade em idosos (SANTOS e PAES, 2014). A alimentação 
saudável tem importante impacto na prevenção e tratamento destas doenças, assim como 
pequenas melhorias também trazem relevantes benefícios na diminuição do risco cardiovascular 
(LICHTENSTEIN, 2006). OBJETIVO: Avaliar se a adesão completa a um programa de educação 
nutricional influenciou a qualidade da dieta. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo quase-
experimental, realizado com 22 mulheres menopausadas, participantes do projeto +ViverUFS. 
Foram realizadas 3 sessões de treinamento semanais e 3 intervenções de educação nutricional, 
com encontro mensal durante 12 semanas, onde foi abordado os grupos da pirâmide alimentar, 
ingestão hídrica, quantidade de açúcar e sal dos alimentos e substituições por alimentos mais 
saudáveis considerando o custo financeiro. Pertencem ao grupo adesão completa (AC, n=12) 
aquelas que compareceram a todas as intervenções e adesão incompleta (AI, n=10) aquelas que 
perderam 1 ou 2 intervenções. O consumo alimentar foi medido por meio de 2 recordatórios de 24 
horas, um antes e outro após as intervenções. Para a análise da qualidade da dieta utilizou a 
metodologia (FBCE), proposto por Lennernas e Andersson (1999) e adaptado para o padrão 
alimentar brasileiro por Assis et al. (2003). Foi aplicado análise descritiva e o teste Qui-quadrado 
de Pearson para comparação dos grupos. Considerou-se diferença estatística p<0,05. 
RESULTADO: A população estudada apresenta média de 65 anos, 68% apresentam fundamental 
incompleto, 86% usavam algum tipo de medicamento, sendo o mais frequente os anti-hipertensivos 
(45%) e 60% estavam com sobrepeso. Quanto à alimentação, no desjejum foi observado que 11% 
das mulheres do grupo AI tiveram um consumo significativamente menor de frutas e/ou vegetais 
(grupo C) em relação as que tiveram AC (54%) (p=0,04). Apesar disso, na ceia foi observado que 
o grupo AI consumiu significativamente mais frutas e/ou vegetais que o grupo de AC (p=0,08) após 
a intervenção. No entanto, é importante destacar que apenas 30% realizou esta refeição, devido 
ao incentivo do jejum no dia anterior a avaliação. Também foi observado a redução da presença 
dos grupos D (pastries), E (doces) e F (bebidas alcoólicas), que apresentaram respectivamente 
antes da intervenção no almoço (9,5%), ceia (30,8%) e colação (23,5%), os quais não foram citados 
após a intervenção, independente do grupo de adesão. CONCLUSÃO: Apesar de não terem 
consumido frutas na ceia, a intervenção contribuiu para um consumo significativamente maior de 
frutas no café da manhã para o grupo de AC. Porém, independentemente da adesão, a intervenção 
contribuiu para a redução do consumo de pastries, doces e bebidas alcoólicas, indicando que a 
educação alimentar e nutricional pode melhorar a qualidade da alimentação. 
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INTRODUÇÃO: O umbu (Spondias Tuberosa Arruda Cam.) é uma fruta típica do nordeste, 
considerada fonte de renda para pequenos agricultores, podendo ser consumida tanto in natura 
como polpa congelada, doces, umbuzada, sucos, etc. (CAVALCANTI; RESENDE, BRITO, 2000; 
MELO; ANDRADE, 2010).  Destaca-se que as frutas, em geral, são consideradas fontes de 
compostos que propiciam benefícios à saúde, os quais compreendem fibras, minerais, e 
substâncias  antioxidantes, dentre estas, compostos fenólicos e vitaminas A, C e E, etc. Por esse 
motivo as frutas, em particular regionais,  estão sendo cada vez mais estudadas com o objetivo de 
avaliar seus efeitos benéficos ao organismo humano. OBJETIVOS: determinar o conteúdo de 
compostos fenólicos de umbu e avaliar sua capacidade antioxidante em distintos métodos in vitro. 
METODOLOGIA: Foram obtidos extratos a partir de polpa de umbu in natura liofilizada, usando 
como reagentes extratores: água destilada (EAq), etanol 80% (EEtOH) e metanol 80% (EMetOH). 
O conteúdo de fenólicos totais foi quantificado usando Folin Ciocalteau (SWAIN, HILLS, 1959) e o 
potencial antioxidante, avaliado por varredura de radicais DPPH (BRAND-WILLIANS et al., 1995), 
ABTS (RE et al., 1999) e capacidade redutora de ferro – FRAP (OYAIZU et al., 1986). 
RESULTADOS: O teor de fenólicos totais para os EAq, EMetOH e EEtOH foram 39,09, 36,87 e 
21,23mg equivalentes de ácido gálico/g de amostra, respectivamente. Os EMetOH e EAq 
apresentaram maiores porcentagens de sequestro do radical DPPH (acima de 85 e 90%, 
respectivamente), cujos IC50 resultaram em 1,8 e 1,7 mg/mL de extrato, demonstrando serem mais 
efetivos por reduzirem 50% do radical DPPH com menores quantidades de extrato quando 
comparados ao EEtOH (3,5 mg/mL de extrato). Da mesma forma, na captação do radical ABTS, a 
atividade antioxidante foi maior para os EAq e EMetOH, assim como na capacidade redutora do 
ferro, 64,2 e 47,0 M de sulfato ferroso/mg de amostra, respectivamente. CONCLUSÕES: O umbu 
contém quantidades relevantes de fenólicos e expressiva atividade antioxidante para os EAq e 
EMeOH frente aos métodos de varredura dos radicais DPPH e ABTS e um bom potencial redutor 
na redução do ferro (FRAP). Portanto, há evidências de que as substâncias fenólicas presentes no 
umbu contribuam significativamente com a atividade antioxidante, podendo este ser considerado 
fonte natural de antioxidantes, que podem propiciar benefícios à saúde de indivíduos na redução 
do risco de doenças crônicas não transmissíveis. 
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INTRODUÇÃO: A anemia nutricional é uma condição na qual o teor de hemoglobina (Hb) no 
sangue está abaixo dos níveis normais, devido à falta de um ou mais dos nutrientes essenciais que 
são necessários para a sua composição. A Organização Mundial da Saúde reconhece a anemia 
como prioritária para a saúde pública uma vez que existem iniquidades de acesso aos serviços de 
saúde para essas pessoas em diversas partes do mundo. No Brasil, a doença é predominante entre 
negros, pardos e afrodescendentes, em geral, nascendo cerca de 3.500 crianças/ano com anemia 
falciforme ou uma a cada mil crianças. OBJETIVO: Determinar a prevalência de pacientes 
hospitalizados com anemia. METODOLOGIA: Foi realizada uma pesquisa de campo, exploratória, 
descritiva com abordagem quantitativa. O local da pesquisa foi um Hospital de Urgências de 
Sergipe, no qual foi avaliado 149 pacientes hospitalizados, com idades entre 18 a 60 anos. Os 
dados foram coletados através dos métodos de Avaliação Subjetiva Global (ASG), Mini Avaliação 
Nutricional (Man) e Nutritional Risck Screening (NRS). Em seguida foi realizado algumas medidas 
(peso e altura para calcular o índice de massa corporal (IMC) e classificados segundo critérios para 
adultos. O diagnóstico da anemia foi feito baseado na hemoglobina coletada de prontuário, que, 
segundo a OMS, é definida como nível de hemoglobina abaixo de 13,0g/dL paa homens e 12g/dL 
para mulheres não grávidas. Para análise dos dados foi utilizado diferenças de médias entre grupos 
através do testes t-Student. As medidas de associação entre variáveis categóricas foram 
analisadas mediante o teste Qui-Quadrado de Pearson. O intervalo de confiança adotado foi de 
95% e o critério de significância estatística foi o valor de p bicaudal < 0,05. RESULTADOS: Dos 
149 pacientes avaliados com o objetivo de correlacionar a presença ou não de anemia com o IMC, 
foi perceptível a alta prevalência de anêmicos mesmo estando eutrófico. Nos pacientes que 
permaneceram internados < 15, apresentaram anemia em maior proporção (79,65%) dos que 
estavam internado > 15. Pela triagem nutricional NRS foi perceptível que os pacientes mesmo 
estando anêmico continuavam nutridos (94%) dos casos. Com relação a ASG, onde foram 
perguntados se o paciente perdeu peso nos últimos dias, e correlacionar com o estado anêmico do 
paciente.  MAN mini que é a avaliação nutricional, por essa avaliação há uma grande quantidade 
de pacientes com anemia e que estão desnutridos cerca de (38%), é um exame simples e fácil, de 
ser aplicado. Desta forma, o ASG (40%) apresentou pacientes estavam nutridos, e a Man obteve 
um número maior de indivíduos desnutridos (50%). CONCLUSÃO: Nesse estudo foi perceptível 
que mesmo o paciente estando com o IMC eutrófico estava anêmico seja métodos de avaliação 
seja pela triagem nutricional.  
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INTRODUÇÃO: É de suma importância a avaliação do estado nutricional para monitorar a situação 
de saúde do indivíduo e evitar o aparecimento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DNCT), 
atuando como um forte indicador dos distúrbios nutricionais e riscos. Além disso, é utilizado para 
acompanhar a resposta às intervenções. Dentre os parâmetros para avaliação nutricional 
destacam-se as medidas antropométricas, por ser reconhecidamente confiável, de baixo custo, de 
fácil execução e não invasivo. OBJETIVO: O presente estudo teve como objetivo avaliar o estado 
nutricional dos funcionários do Hospital de Urgência de Sergipe, através da avaliação 
antropométrica. METODOLOGIA: Estudo transversal, comparativo e descritivo realizado com 
funcionários da área da saúde do Hospital de Urgência do estado de Sergipe. Os dados 
antropométricos foram obtidos por meio do Índice de Massa Corporal (IMC) e a Circunferência da 
Cintura (CC). Foi avaliado sexo, idade e grau e escolaridade. Os resultados foram tabulados no 
Excel® e analisados no SPSS® e expressos em porcentagem. RESULTADOS: A amostra foi 
composta por 66 funcionários de ambos os sexos, com a maioria expressiva (95,5%) de pacientes 
do sexo feminino. Os resultados obtidos pelo IMC, evidenciaram uma predominância de 40,9% dos 
funcionários com sobrepeso seguido de 37,9% de eutrofia. Comparando o parâmetro de risco para 
Doenças Cardiovasculares (DCV), através da Circunferência da Cintura pode-se verificar as 
frequências das categorias dos indivíduos em desenvolverem doenças cardíacas “Sem risco”, 
“Risco elevado” e “Risco muito elevado”, os quais tiveram valores exatamente iguais a 33,3%.  Não 
foi observado relação entre o grau de escolaridade e o estado nutricional dos indivíduos. 
CONCLUSÃO: Houve um número significativo de indivíduos com sobrepeso no referido estudo 
evidenciando um momento de transição pelo qual o mundo, incluindo o Brasil está passando, 
acarretando mudanças no seu perfil nutricional que podem afetar os hábitos alimentares da 
população. 
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INTRODUÇÃO: O Diabetes Mellitos (DM) representa um grupo heterogêneo de doenças 
metabólicas que são caracterizadas por um distúrbio que aumentam as taxas de glicemia. Há uma 
relação entre o consumo de carboidrato, a prescrição de fibras devido a melhora do controle 
glicêmico e ao uso de adoçantes, que atribuem doçura aos alimentos com pouca ou nenhuma 
caloria. Portanto, é visto a importância desses parâmetros no controle da diabetes. 
OBJETIVOS:Traçar o perfil nutricional e antropométrico de pacientes portadores de DM da 
Unidade Básica de Saúde Doutor Eduardo Vital, localizada no Conjunto Cidade Jardim, em Nossa 
Senhora do Socorro/SE, identificar as principais características da ingestão habitual no que diz 
respeito principalmente ao teor de carboidratos e fibras da dieta, e verificar a frequência do uso de 
adoçantes artificiais. METODOLOGIA: Estudo descritivo transversal, realizado por meio de fichas 
para avaliação antropometrica e recordatório 24h aplicado a adultos e idosos tendo como critério 
DM tipo 2. Foram estudados 24 pacientes (7 homens e 17 mulheres), sendo que 11 adultos e 13 
idosos, coletando-se dados relacionados com o estado nutricional dos mesmos. A coleta de dados 
foi realizada no período de agosto a outubro de 2014. RESULTADOS: A maioria dos pacientes 
avaliados foram idosos (54%); quanto ao gênero, 71% eram mulheres. A média do IMC apresentou-
se mais elevada no grupo dos adultos (27,29 kg/m² ±3,89). Prevaleceu o diagnóstico de sobrepeso 
entre os avaliados (54,2%). Entre os idosos 23,07% foram classificados com desnutrição. 
Observou-se a média geral da CC superior aos parâmetros de normalidade. Correspondente à 
análise das dietas, 79% dos avaliados apresentaram uma ingestão adequada de carboidratos; 92% 
consumiam fibras abaixo das recomendações diárias, e cerca de 83% relataram uso de adoçantes. 
CONCLUSÃO: O trabalho mostra a importância de ações de saúde voltadas a prevenção da 
doença e informações sobre a necessidade de ingestão de determinados nutrientes na dieta. 
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INTRODUÇÃO: O acolhimento com classificação de risco é uma atividade prevista pela Política 
Nacional de Humanização do Sistema Único de Saúde (SUS) indispensável nas unidades de 
urgência e emergência. A diversidade e a gravidade das queixas dos clientes requerem uma 
ordenação de prioridades para que injustiças não sejam cometidas com os que necessitam de um 
atendimento imediato. O Enfermeiro é o profissional mais indicado para realização do 
acolhimento eficiente. Os problemas nos serviços públicos de saúde dificultam a implementação 
adequada desta atividade, gerando rejeição, por parte do enfermeiro, de assumir tal 
responsabilidade. O estudo possibilita a revisão das produções científicas acerca dos desafios da 
gestão para que o enfermeiro assuma o seu papel de ordenador do acolhimento no serviço de 
urgência. OBJETIVO: Identificar os desafios a serem enfrentados pela gestão para tornar o 
enfermeiro o ordenador do acolhimento no serviço de urgência. METODOLOGIA: Trata-se de um 
estudo de revisão bibliográfica, exploratório de natureza descritiva. Foram utilizadas como fontes 
bibliográficas: artigos científicos com temáticas referentes ao acolhimento, serviços de urgência e 
enfermeiros, publicados na íntegra, dos últimos cinco anos, em língua portuguesa. Foi realizado 
um levantamento bibliográfico nas bases de dados de pesquisa eletrônica BVS (Biblioteca Virtual 
de Saúde) por meio dos bancos de dados LILACS (Literatura Latino Americana em Ciências da 
Saúde) e SCIELO (Scientific Eletronic Library online), foi utilizado livros relacionados, documentos 
do Ministério da Saúde e resolução do COFEN. RESULTADOS: Os resultados encontrados no 
estudo demonstram a necessidade de incluir atividades de formação com temáticas sobre o 
acolhimento, protocolos, e estratificação de riscos e humanização para todos os trabalhadores do 
SUS; participação dos enfermeiros nas decisões gestoras por meio da prática da escuta 
qualificada pela gestão; a existência de uma estrutura adequada para a prática do acolhimento; e 
presença da articulação e fortalecimento das redes de atenção à saúde. CONCLUSÃO: O 
presente estudo contribuiu para alertar e subsidiar a atuação da equipe gestora no planejamento, 
organização e implementação da estratificação de riscos nos estabelecimentos públicos de 
saúde, permitir que o enfermeiro esteja respaldado para apresentar suas exigências ao assumir 
determinada atividade e também reforçar a importância de abordar sobre humanização e o 
acolhimento durante a formação acadêmica de estudantes da área da saúde.  
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INTRODUÇÃO: A maturação compreende período de mudanças hormonais e na composição 
corporal dos indivíduos, o que demonstra a importância de se estabelecer protocolos sensíveis 
para avaliar o desenvolvimento, como a idade óssea, por exemplo. OBJETIVO: Correlacionar a 
idade óssea e níveis de testosterona com a composição corporal de escolares de 11 a 13 anos. 
MÉTODOS: Participaram do estudo 41 meninos (11,3±1,00 anos; 33,4±7,00 kg). A idade óssea 
(10,6±1,42 anos) foi estimada segundo equação proposta por Cabral et al (2013). Para o 
percentual de gordura, recorreu-se à equação de Lohman (1987) e o nível de testosterona foi 
analisado por quimioluminescência. As medidas antropométricas seguiram diretrizes da 
Internacional Society for Advancement in Kinanthropometry (ISAK, 2012). Para efeito de 
fidedignidade, verificou-se o erro técnico de medida (<5%) e a correlação de teste-reteste 
(>0,95%). Para verificar a correlação entre a idade óssea e níveis de testosterona com a 
composição corporal foi utilizado o teste de correlação de Spearman. O nível de significância 
estabelecido foi de p< 0,05. RESULTADOS: A análise de correlação não resultou relação entre 
percentual de gordura e idade óssea (r=0,263; p=0,078) nem para níveis de testosterona 
(r=0,128; p=0,397). Os dados divergem dos estudos na literatura que apontam relação entre 
estes componentes, o que possivelmente pode estar associado à prevalência de sujeitos no 
estágio 2 da maturação sexual Tanner (1962), que corresponde ao início do desenvolvimento 
puberal, momento em que as alterações de composição corporal e as de caráter hormonais não 
são tão evidentes. CONCLUSÃO: o percentual de gordura não apresentou relação com idade 
óssea e níveis de testosterona provavelmente porque a maioria dos sujeitos estava no estágio 2 
de Tanner além de estarem com desenvolvimento atrasado, considerando a idade óssea, 
sugerindo que as concentrações do hormônio nessa fase ainda não são significativas para alterar 
a composição corporal dos meninos. 
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INTRODUÇÃO: A Endocardite Infecciosa (EI) é definida como uma infecção que envolve 
geralmente as válvulas cardíacas, mas também pode acometer o endocárdio ou outras estruturas 
intracardíacas resultante da proliferação microbiológica no endotélio cardíaco. Suas 
manifestações clínicas são influenciadas pelas características individuais do paciente, estado 
cardíaco subjacente, microrganismos presentes e complicações existentes, podendo 
desencadear febre, calafrio, perda de peso, sopros cardíacos, manifestações hematológicas, 
imunológicas e eventos trombóticos. Apesar dos avanços nos procedimentos terapêuticos, é uma 
patologia que apresenta alta morbimortalidade, com incidência de 3 a 10 casos por 100 mil 
habitantes. Próteses valvares, alterações degenerativas, abuso de drogas por via intravenosa, EI 
prévia, alterações cardiovasculares congênitas e aumento do uso de procedimentos invasivos de 
risco para bacteremia são fatores predisponentes para o surgimento da EI. OBJETIVO: Avaliar a 
incidência de acidente vascular encefálico isquêmico como comorbidade da endocardite 
infecciosa. METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão integrativa da literatura realizada nas 
bases de dados SCIELO, PUBMED e LILACS sendo critérios de inclusão artigos gratuitos, 
disponíveis na íntegra, idioma português e publicados a partir do ano 2012. Para a coleta de 
dados foram utilizados os descritores em ciências da saúde: Endocardite; Acidente Vascular 
Encefálico; Isquemia Cerebral; Cardiopatia. A coleta de dados ocorreu no período entre junho e 
julho de 2016. Após a seleção dos artigos, estes foram lidos na íntegra, a fim de atender ao 
objetivo proposto por esta revisão. RESULTADOS: Entre as principais complicações causadas 
pela EI, destacam-se as alterações cardíacas (abcesso cardíaco, insuficiência cardíaca, presença 
de sopros), manifestações trombóticas (tromboembolismo pulmonar, infarto agudo do miocárdio, 
acidente vascular encefálico), infecções (pneumonias, meningite) e complicações de outros 
órgãos (abcessos, insuficiência renal). O acidente vascular encefálico destaca-se entre as 
complicações decorrentes da EI devido a sua magnitude e gravidade, sendo resultante da 
migração da vegetação localizada nas estruturas intracardíacas que causa oclusão das artérias 
intracranianas. Na tentativa de reparar o endotélio cardíaco lesionado, ocorre a formação de um 
trombo de fibrina no local da lesão, mas na ocorrência de bacteremia esse trombo é colonizado 
por microorganismos patológicos, aumentando a adesão de plaquetas, fibrina e células 
inflamatórias, sendo essa massa denominada vegetação. As vegetações localizadas do lado 
esquerdo, principalmente na válvula mitral, originam êmbolos que migram para a circulação 
arterial, causando a oclusão das artérias cerebrais, com consequente isquemia do tecido 
cerebral. O dano cerebral é determinado pelo tamanho do êmbolo e sua localização. 
CONCLUSÃO: Devido à alta taxa de letalidade e complicações causadas pela EI, torna-se 



 

  
 

 
essencial o conhecimento sobre a patologia para que seja realizada a identificação dos fatores de 
risco e manifestações clínicas de forma precoce com o objetivo de melhorar o prognóstico do 
paciente e minimizar suas complicações.  
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INTRODUÇÃO: O câncer gástrico é caracterizado como a mais frequente neoplasia do aparelho 
digestivo, sendo uma patologia de origem multifatorial que se desenvolve a partir de lesões na 
mucosa gástrica causadas pela ação de fatores endógenos e exógenos durante um período de 
tempo prolongado. Apresenta alta taxa de mortalidade devido ao diagnóstico ser usualmente 
realizado em estágios avançados da doença, pois a maioria dos pacientes sintomáticos 
encontram-se nesse estágio. As lesões precoces são normalmente assintomáticas, dificultando o 
diagnóstico precoce, diminuindo a eficácia do tratamento e consequentemente reduzindo a 
chance de cura. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA), cerca de 65% dos 
pacientes diagnosticados com esse tipo de câncer possui mais de 50 anos, tendo pico de 
incidência aos 70 anos com predominância no sexo masculino. No Brasil, a neoplasia gástrica é a 
terceira que mais acomete o sexo masculino e quinta no sexo feminino. Em 2016 são esperados 
20.520 novos casos, sendo 12.920 homens e 7.600 mulheres. OBJETIVO: Descrever as 
características epidemiológicas e os principais fatores causais da neoplasia gástrica. 
METODOLOGIA: Tratou-se de uma revisão integrativa a partir das bases de dados SCIELO, 
LILACS e BVS, nas quais foram utilizados os descritores: Câncer de Estômago; Neoplasias; Trato 
Gastrointestinal; Helicobacter pylori. Foram incluídos artigos gratuitos, disponíveis na íntegra e 
publicados entre 2012 e 2016, sendo selecionados 8 artigos. A coleta de dados ocorreu no 
período de julho de 2016. Por se tratar de dados de domínio público, não se fez necessária a 
aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa (CEP). RESULTADOS: Os fatores de risco para 
neoplasia gástrica são multicausais, envolvendo os seguintes determinantes: gênero masculino e 
idade avançada; causas infecciosas (principalmente as causadas pela Helicobacter pylori (H. 
pylori), bactéria carcinogênica, considerada o agente causal mais importante na etiologia do 
câncer de estômago); etilismo e tabagismo; dieta pobre em produtos de origem vegetal e 
vitaminas, principalmente a A, C e E, consumo excessivo de sal (que atua através da destruição 
da camada mucosa gerando inflamação, erosão e degeneração epitelial), nitrito, nitrato, 
carboidrato e  alimentos conservados; associação com outras patologias gástricas como gastrite 
crônica atrófica, úlceras gástricas, anemia perniciosa, metaplasia intestinal da mucosa gástrica, 
pregas gástricas hipertróficas (doença de Ménétrier) e pólipos adenomatosos gástricos; e 
antecedentes pessoais e/ou familiares  de câncer gástrico ou outras patologias gástricas. Apesar 
de apresentar um número elevado de fatores de risco, observou-se uma redução da incidência 
em alguns países desse tipo de câncer, sendo atribuída a adesão de hábitos mais saudáveis e 
aos novos tratamentos para a bactéria H. pylori, diminuindo a exposição aos fatores de risco. 
Porém, mesmo com a diminuição da incidência, a mortalidade ainda permanece elevada devido 
ao diagnóstico tardio.  CONCLUSÃO: Devido ao prognóstico negativo da doença, torna-se 
essencial a prevenção através de hábitos saudáveis de alimentação e redução da infecção pela 



 

  
 

 
bactéria H. pylori, além da importância do diagnóstico precoce para que o tratamento seja mais 
efetivo, contribuindo para que ocorra a diminuição da morbimortalidade causada pela doença. 
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INTRODUÇÃO: Segundo a Organização Mundial de Saúde a maioria da população mundial 
utiliza alguma planta medicinal no alívio dos sintomas. A partir dos levantamentos 
etnofarmacológicos, as plantas medicinais começaram a ter respaldo científico. A medicina 
tradicional vem sendo resgatada, com o apoio da Organização Mundial de Saúde, pois sempre 
constituiu uma alternativa terapêutica culturalmente difundida na busca da promoção da saúde. 
OBJETIVO: Relatar a importância da utilização de produtos naturais como prática terapêutica 
para promoção da saúde. METODOLOGIA: Este trabalho consistiu em uma revisão de literatura, 
cuja estratégia de busca incluiu consulta à base de dados eletrônicas SciELO, Science Direct e 
Bireme. Foram incluídos 16 artigos científicos entre os anos 2006 a 2016, sendo selecionados 10 
estudos. Os descritores utilizados foram: Produtos naturais, Medicamentos Fitoterápicos e Saúde 
Pública.    RESULTADOS: Os resultados evidenciaram que medicamentos fitoterápicos possuem 
diferentes formas de apresentação e podem ser usados por variadas vias de administração. 
Podem ser encontrados por via oral, na forma de pó para diluição, decocções, infusões ou chás. 
Já por via tópica apresentam-se na forma de preparações à base de água ou óleo. Uma das 
formas de utilização terapêutica das plantas é através dos seus óleos essenciais, também 
chamados de óleos voláteis, obtidos de diferentes materiais vegetais como flores, folhas, frutos e 
raízes originam-se do metabolismo secundário destes vegetais, sendo uma excelente forma de 
aplicação tópica, por apresentarem bom índice de absorção. Além disso, os efeitos adversos e 
colaterais dos produtos naturais são menos agressivos, o que proporcionam melhor condição de 
saúde para população. Isso não significa que os fitoterápicos não causem riscos ao organismo, 
fazendo-se necessárias pesquisas que reproduzam sua qualidade, eficácia e segurança do seu 
uso. CONCLUSÃO: A inclusão da fitoterapia nos serviços de saúde pública brasileiros incentiva 
as práticas naturais de cuidado à saúde, bem como a integração do conhecimento popular ao 
científico. A base operante do Sistema Único de Saúde é a Estratégia da Saúde da Família, em 
que o maior foco é a atenção primária à saúde, ocorrendo à inversão de valores, uma vez que a 
doença era anteriormente, a maior preocupação do indivíduo. 
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INTRODUÇÃO: O Linfoma de Burkitt, também conhecido como Linfoma Não-Hodgkin, é um tipo 
agressivo de câncer originado nos gânglios linfáticos e caracterizado por uma translocação do 
material genético situada entre os cromossomos 8 e 14. Embora possa acometer todas as idades, 
é mais comum em crianças e jovens, com predominância para o sexo masculino. Os fatores de 
risco para o desenvolvimento da patologia ainda são pouso conhecidos e incluem a exposição ao 
vírus Epstein-Barr, sistema imune comprometido, exposição química ou radiação, os quais podem 
ser diagnosticados através de biopsia, exames de imagem e coleta do líquor. OBJETIVO: 
Realizar uma revisão de literatura sobre o Linfoma de Burkitt, com ênfase nos cuidados de 
enfermagem ao portador. METOLOGIA: As informações foram obtidas por meio de revisão de 
literatura, advinda das seguintes bases de dados: Instituto Nacional do Câncer, Scientific 
Electronic Library Online, Biblioteca Virtual em Saúde e o PubMed. RESULTADOS: Os estudos 
demonstram que os linfomas de Burkitt atacam os linfócitos B e T e o tratamento quimioterápico 
desencadeia um quadro de leucopenia no indivíduo, sendo necessária administração de 
medicamentos que revertam tal quadro, a exemplo do Granulokine. Estes sugerem que a 
intervenção da enfermagem seja através da adesão ao tratamento medicamentoso prescrito, bem 
como, avaliação dos sinais, sintomas, possíveis complicações, além de traçar metas para 
melhoria durante a internação do paciente. CONCLUSÃO: O desempenho dos profissionais da 
saúde direcionado ao portador do Linfoma de Burkitt têm no âmbito biológico e psicossocial uma 
importância significativa, no que se refere ao raciocínio crítico, julgamento clínico e capacidade de 
investigação acurada. Além disso, o uso do processo de enfermagem na prática clínica do 
enfermeiro é essencial para uma assistência de qualidade.  
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INTRODUCCIÓN: La oxidación de LDL y el estrés oxidativo están estrechamente relacionados 
con la aterosclerosis (VOGIATZI et al., 2009; FERNANDEZ-BRITTO, 1998). Muchos 
investigaciones en la actualidad se centran en la búsqueda de antioxidantes naturales por sus 
escasos efectos nocivos para la salud humana (KALIORA et al., 2006). Las algas marinas pueden 
conservar su integridad estructural ante los diferentes tipos de estrés ambiental a los que estén 
sometidas, debido a que poseen combinaciones de sistemas de defensa antioxidante altamente 
desarrollados en la naturaleza (YUAN; WALSH, 2006). Por ello, las algas marinas constituyen una 
fuente promisoria de compuestos con propiedades antioxidantes (JIMENEZ-ESCRIG et al., 2001). 
OBJETIVO: evaluar el efecto que tiene el extracto acuoso de Bryothamnin triquetrum frente a la 
oxidación de LDL-heparina con Cu2+, en relación a sus propiedades antioxidantes. 
METODOLOGÍA: Fue empleado un extracto acuoso liofilizado obtenido a partir del alga marina, 
se evaluó su efecto frente a la oxidación de LDL-heparina y se determinó el tiempo de retraso en 
la formación de dienos conjugados. Se cuantificó el contenido de polifenoles totales, se evaluó las 
propiedades antioxidantes del extracto mediante ensayo FRAP, atrapamiento de H2O2 y actividad 
quelante. RESULTADOS: Bryothamnion triquetrum mostró efecto inhibitorio frente a la oxidación 
de LDL-heparina con Cu2+, con una respuesta dosis dependiente durante las cuatro primeras 
horas de ensayo. El valor de CI50 para las cuatro horas de exposición fue de 0,05 mg/mL. El 
extracto tiene la capacidad de retrasar en el tiempo la formación de dienos conjugados en las 
LDL-heparina en presencia de Cu2+, con una CE50=1mg/mL. Este efecto puede ser relacionado 
con la actividad antioxidante que presenta el extracto, ya que tiene la capacidad reductora dosis 
dependiente a las concentraciones 1, 2, 3 y 5 mg/mL  con valores de formación de Fe2+ de 153.2 
± 22.8; 235.1 ± 10.2; 333.5 ± 25.2 y  478.0 ± 18,7 µM respectivamente, actividad atrapadora de 
H2O2 de un 42,09% a una concentración de 2,5 mg/mL y presenta actividad quelante de Cu2+ en 
un rango de concentraciones de 0,1-1mg/mL. CONCLUSIONES: La capacidad del extracto 
acuoso de Bryothamnion triquetrum para inhibir la oxidación in vitro de las LDL-heparina inducida 
por Cu2+ pudiera ser explicada por el retraso en la formación de dienos conjugados y su actividad 
quelante sobre en Cu2+. Los resultados obtenidos demuestran la actividad antioxidante del 
extracto acuoso de Bryothamnion triquetrum y profundiza en el conocimiento hacia una futura 
aplicación del alga en el tratamiento y prevención de enfermedades relacionadas con el estrés 
oxidativo. 
 
 
 



 

  
 

 
Referencias 
FERNANDEZ-BRITTO, J.E. La lesión aterosclerótica: estado del arte a las puertas del siglo XXI. 
Revista Cubana de Investigaciones Biomédicas., v.17, n.2, p.112-127, 1998. 
JIMENEZ-ESCRIG, A.; JIMENEZ-JIMENEZ, I.; PULIDO, R.; SAURA-CALIXTO, J. Antioxidant 
activity of fresh and processed edible seaweeds. Journal of the Science of Food and 
Agriculture., v.81, n.5, p.530-534, 2001. 
KALIORA, A.C.; DEDOUSSIS, G.V.Z.; SCHMIDT, H. Dietary antioxidants in preventing 
atherogenesis. Atherosclerosis., v.187, n.1, p.1-17, 2006. 
VOGIATZI, G.; TOUSOULIS, D.; STEFANADIS, C. The role of oxidative stress in atherosclerosis. 
Hellenic Journal of Cardiology., v.50, n.5, p.402-409, 2009. 
YUAN, Y. V., AND WALSH, N. A. Antioxidant and antiproliferative activities of extracts from a 
variety of edible seaweeds. Food and chemical toxicology., v. 44, n. 7, p. 1144-1150, 2006. 
 
 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjMkqvUhc7OAhWKhZAKHeTaDnsQFgghMAA&url=http%3A%2F%2Fonlinelibrary.wiley.com%2Fjournal%2F10.1002%2F(ISSN)1097-0010&usg=AFQjCNGTOkutgjHb7xs1XsOiU49A5NQajg&sig2=_oUoPfTg1Ys1AvvMmleQrA
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjMkqvUhc7OAhWKhZAKHeTaDnsQFgghMAA&url=http%3A%2F%2Fonlinelibrary.wiley.com%2Fjournal%2F10.1002%2F(ISSN)1097-0010&usg=AFQjCNGTOkutgjHb7xs1XsOiU49A5NQajg&sig2=_oUoPfTg1Ys1AvvMmleQrA
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiY5I2chs7OAhUBE5AKHaMjD28QFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.journals.elsevier.com%2Fhellenic-journal-of-cardiology%2F&usg=AFQjCNEokhhPsHdmYoCgOhJAiLPxSiVCpQ&sig2=zJ5fZ3q02a0su43GiPKtig


 

  
 

 
IMPORTÂNCIA DO PRÉ-NATAL NA DETECÇÃO PRECOCE DE COMPLICAÇÕES DA 
TOXEMIA GRAVÍDICA 

 
SERGIO DANILLO SANTANA DE LIMA JURASSI* 

IGOR HENRIQUE FARIAS SANTOS* 
DANIEL BATISTA CONCEIÇÃO DOS SANTOS* 

CLEMERSON SILVA* 
VIVIANE FERNANDES CONCEIÇÃO DOS SANTOS* 

*Universidade Tiradentes, Aracaju, Sergipe, Brasil 
santana_danillo@hotmail.com  

PALAVRAS-CHAVE: Toxemia Gravídica; Enfermagem Obstétrica; Cuidado Pré-Natal 
 
INTRODUÇÃO: A gestação deve ser vista como algo natural, que faz parte de uma experiência 
saudável para a vida da mulher. Contudo, existem complicações que colocam em risco a saúde 
do binômio mãe-filho, entre essas se elenca a toxemia gravídica. Consiste em hipertensão arterial 
induzida pela gravidez, onde os níveis pressóricos apresentam-se elevados, a partir da vigésima 
semana de gestação, representando um risco obstétrico e neonatal. OBJETIVO: Avaliar a 
importância do pré-natal na detecção precoce de complicações da toxemia gravídica. 
METODOLOGIA: As informações foram obtidas por meio de revisão de literatura, advinda de 
artigos científicos nas seguintes bases de dados: Literatura Latino Americana em Ciências da 
Saúde, Scientific Electronic Library Online, Biblioteca Virtual em Saúde. RESULTADOS: As 
gestantes que apresentam Doença Hipertensiva Específica da Gestação como complicação 
estabelecem partos prematuros. Os profissionais encontram dificuldades no delineamento da 
doença, tornando-se imprescindível considerar a importância de uma atuação direcionada. 
Elevação dos níveis de ácido úrico, proteinúria, pressão arterial, diabetes, mulheres primigestas, 
configuram fatores de risco ao estabelecimento da doença. O esclarecimento de dúvidas sobre as 
patologias e suas possíveis complicações é fator essencial ao emponderamento da gestante 
acerca de sua condição de saúde. O enfermeiro deve englobar durante toda a gravidez as 
questões que cercam o quadro clínico da paciente, atentando-se ao fator emocional. O 
enfermeiro também deve estar atento e resoluto às questões emotivas para que no percurso da 
gravidez, a gestante se sinta amparada e orientada sobre a patologia e os agravos que podem 
decorrer. CONCLUSÃO: Conclui-se que tanto a falta de acompanhamento no pré-natal durante a 
gravidez quanto em situações de risco, principalmente acima de 35 anos e abaixo de 15 anos, 
são fatores de risco para o desenvolvimento dessa patologia especifica da gravidez.  
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Introdução: A unidade central de materiais esterilizados (CME) é definida pelo Ministério da 
Saúde (MS) como um conjunto de elementos destinado à recepção e expurgo, preparo e 
esterilização, guarda e distribuição de matérias para as unidades de estabelecimento de saúde. 
Todas as atividades do setor devem ser executadas de maneira dinâmica e sequenciadas. O 
déficit no treinamento de práticas profissionais, o não uso de equipamentos de proteção 
individual, e estrutura física inadequada são exemplos de fatores que influenciam negativamente 
a dinâmica do processo de trabalho, bem como a qualidade do serviço disponibilizado na 
assistência direta ao cliente. Objetivos: O objetivo do presente estudo foi analisar o 
processamento e controle de materiais hospitalares da central de materiais esterilizados e seus 
interferentes na qualidade da assistência. Metodologia: As informações foram obtidas por meio 
de revisão de literatura, advinda de artigos científicos e periódicos nas seguintes bases de dados: 
LILACS (Literatura Latino Americana em Ciências da Saúde), SCIELO (Scientific Electronic 
Library Online), Ministério da Saúde, Biblioteca é Virtual em Saúde (BVS). Resultados: Estudos 
apontam que o funcionamento desse setor (CME), tem impacto em todas as unidades de um 
hospital. O bom funcionamento garante materiais estéreis para que assim técnicas possam ser 
realizadas de maneira que não venha gerar dano ao paciente. Não gerar dano ao paciente, 
garante a segurança dos mesmos que é a meta número um de qualquer rede hospitalar. Para 
gestão do hospital torna importante manter seus indicadores de qualidade com resultados 
positivos, e para isso é necessário que não existam falhas em nenhuma fase da assistência. 
Conclusão: O déficit e conhecimento dos enfermeiros alocados na unidade assistencial CME, 
reflete no funcionamento e trabalho realizado no hospital, já que aumentam para a unidade 
hospitalar e impacta diretamente na assistência ao cliente e consequentemente nos indicadores 
de qualidade. 
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INTRODUÇÃO: No Brasil e no mundo com o aumento da expectativa de vida, e com as 
mudanças dos indicadores de saúde, diminuição da fecundidade e mortalidades a população vem 
envelhecendo, sendo assim esses indivíduos apresentam maiores condições crônicas e 
cognitivas. OBJETIVO: Enfatizar a importância da equipe multiprofissional na atenção primária a 
saúde, prestando assistência na promoção do envelhecimento saudável do idoso. 
METODOLOGIA: O levantamento bibliográfico foi elaborado nas bases de dados pesquisadas 
em SCIELO, LILACS e MEDLINE. Trata-se de um estudo descritivo, exploratório e de abordagem 
qualitativa. No resumo foram analisados em dez artigos de 2013- 2016, para construção da 
discussão final como embasamento das análises, foram verificados que cinco artigos 
contemplavam uma descrição desejada. RESULTADOS: Segundo dados da OMS estima que, 
até 2025, o Brasil será o sexto país mais envelhecido do mundo, abrigando mais de 32 milhões 
de idosos. Tornando necessário o rompimento de estereótipos que enxergam a velhice como um 
fardo. A saúde do idoso aparece como uma das seis prioridades pactuadas pelas três esferas do 
governo, tendo em vista que a atenção da pessoa idosa e caracterizada como uma das políticas 
públicas fundamentais no Brasil e no mundo.  CONCLUSÃO: Percebe-se que devido ao aumento 
da expectativa de vida que vem aumentando significativamente nos últimos anos, é preciso que a 
atenção primária juntamente com a equipe multiprofissional e interdisciplinar aplique estratégia e 
ações destinadas à melhoria da saúde, levando em consideração que essas ações devem ser 
voltadas não apenas para a patologia, mas à prevenção e promoção da população idosa. 
Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde; Idoso; Equipe Multiprofissional. 
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INTRODUCCIÓN: El estrés oxidativo es el resultado de un desbalance en la homeostasis entre 
compuestos pro-oxidantes y los mecanismos antioxidantes celulares (HALLIWELL, 2000) y está 
asociado a la patogénesis de enfermedades como la aterosclerosis, diabetes mellitus, entre otras 
(HALLIWELL et al., 1992). Los organismos marinos son fuentes potencialmente prolíficas de 
metabolitos secundarios bioactivos (EL GAMAL, 2010). Entre estos se destacan las algas marinas 
ya que poseen combinaciones de sistemas de defensa antioxidante altamente desarrollados en la 
naturaleza (O´SULLIVAN et al., 2010). Por ello, han aumentados las investigaciones científicas en 
este campo con miras a encontrar nuevos compuestos naturales que puedan ser empleados en el 
tratamiento de enfermedades donde el estrés oxidativo contribuya fuertemente a su patogénesis 
(YUAN; WALSH, 2006). OBJETIVO: evaluar las propiedades antioxidantes del extracto acuoso 
del alga marina Halimeda opuntia y su relación con la inhibición de la oxidación de LDL-heparina. 
METODOLOGÍA: Se llevó a cabo la determinación del contenido de polifenoles totales. Fue 
evaluada la actividad antioxidante por su capacidad de atrapar H2O2, su actividad antioxidante 
total por el método del fosfomolibdeno, su capacidad reductora de hierro por el método de FRAP, 
la inhibición de la oxidación de LDL-heparina y el retraso en la formación de dienos conjugados. 
RESULTADOS: El contenido de polifenoles totales del extracto acuoso de Halimeda opuntia fue 
igual a 19.99 ± 1.12 µg EAG/mg de liofilozado La capacidad de atrapamiento de H2O2 fue de 
5.01% a una concentración de 2.5 mg/mL. La actividad antioxidante total fue igual a 36.00 ± 3.08 
de mg EAA/g a una concentración de 10 mg/mL. Tiene capacidad reductora dosis dependiente 
determinada por FRAP a las concentraciones 1, 2, 3 y 5 mg/mL  con valores de formación de Fe2+ 
de 110.0 ± 2.2; 175.7 ± 3.4; 220.3 ± 5.6 y 324.5 ± 7.7 µM respectivamente. El extracto tiene la 
capacidad de inhibir la oxidación de in vitro de LDL-heparina inducida por Cu2+ con un valor de 
CI50 menor de 0.01 mg/mL y retrasa la formación de dienos conjugados con una CE50 = 0.25 
mg/mL. CONCLUSIONES: El extracto acuoso de Halimeda opuntia tiene poca capacidad de 
atrapamiento de H2O2, presenta capacidad reductora y inhibe la oxidación de LDL-heparina 
mediada por Cu2+ y tiene la capacidad de retrasar en el tiempo la formación de dienos 
conjugados. Su actividad antioxidante este principalmente relacionada con mecanismos 
inhibitorios de la peroxidación lipídica desde sus primeras etapas. Por lo que puede ser empleado 
en el tratamiento y prevención de enfermedades donde el estrés oxidativo influye 
sustancialmente. 
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INTRODUÇÃO: O homem apresenta um conjunto de características próprias que são mantidas 
desde a antiguidade. A inclusão dos homens em ações de saúde é desafiadora, pois estes não 
reconhecem a importância do cuidado do corpo e de sua saúde como questões sociais. Percebe-
se a necessidade de aumentar o nível de conscientização, quanto à prevenção, promoção e 
adesão do homem ao serviço primário de saúde, assim como o conhecimento da população 
masculina sobre os fatores de risco das doenças acometidas. OBJETIVO: Investigar a ocorrência 
de políticas públicas voltadas para campanhas que conscientizem a população masculina e 
identificar medidas relacionadas à promoção e prevenção da saúde. METODOLOGIA: Trata-se 
de uma revisão de literatura, cuja estratégia de busca incluiu consulta à base de dados 
eletrônicas SciELO, Science Direct e Bireme. Para procura dos trabalhos foram utilizados os 
termos saúde do homem, enfermagem e Atenção Básica. Estes foram coletados no período 
compreendido entre fevereiro e maio de 2013. Foram inclusos estudos que tratavam da 
abordagem da enfermagem na saúde do homem e/ou sobre promoção e prevenção da saúde 
masculina. Os textos foram analisados e sintetizados de forma crítica, a fim de discutir as 
informações obtidas que correspondiam especificamente ao tema pretendido para compor esta 
revisão. RESULTADOS: A ausência de um programa específico para a saúde do homem pode 
ser um dos principais motivos da não realização periódicas de exames, os quais podem prevenir 
e até minimizar doenças, através de um diagnóstico precoce. Os valores que envolvem a 
educação familiar colocam o homem como um ser provedor e protetor. Esta tradição gera 
modelos masculinos pouco envolvidos as práticas de autocuidado. O enfermeiro, além de ser um 
profissional da saúde, atua como um educador onde desenvolve esclarecimentos de dúvidas e 
age incentivando a população masculina a realizar o autocuidado. CONCLUSÕES: A procura dos 
homens pelos serviços de saúde deve ser aproveitada de diferentes formas para garantir que 
estes criem o hábito rotineiro de cuidados e que diferentes meios sejam utilizados para alcançá-
los através de ações de educação em prol da saúde.  
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INTRODUÇÃO: A morte súbita é causada pela perda repentina da função cardíaca e pode ser 
ocasionada em todas as idades, em indivíduos aparentemente saudáveis. Existem evidências de 
que o exercício físico regular durante a meia e terceira idade tende a reduzir o declínio fisiológico 
com o envelhecimento e, além disso, promove um estilo de vida saudável, sendo um fator positivo 
para prevenção de doenças cardiovasculares, entretanto, atividades físicas de grande intensidade 
pode representar um grande risco para desencadear tal evento.  Estima-se aproximadamente 
uma morte a cada 200 mil por ano em atletas, que é 2-4 vezes mais frequentemente quando 
comparado com não atletas (BOLOGNESI, 2014). Quando o esforço físico é monitorado e 
controlado apresenta um menor risco para que o indivíduo sofra uma morte repentina. Por isso se 
faz necessária uma avaliação clínica antes de iniciar atividades físico-esportivas, com o intuito de 
identificar doenças cardiovasculares que sejam incompatíveis com a realização da atividade. 
OBJETIVO: Identificar na literatura a relação da importância do acompanhamento médico com a 
prática segura da atividade física. METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão integrativa 
executada por meio de pesquisas bibliográficas em fontes secundárias. A revisão foi realizada 
através de pesquisas em buscas virtuais de saúde como BVS, Scielo e PubMed. Como critérios 
de inclusão artigos gratuitos, sem restrição de idiomas, publicado nos últimos 5 anos e excluídos 
os artigos em anos anteriores e aqueles que não foram disponibilizados na íntegra. Para a coleta 
de dados foram usados os descritores: Morte Súbita. Doenças Cardiovasculares. Atividade Física. 
RESULTADO: Recomenda-se que o inicio de qualquer atividade física se inicie com um período 
de adaptação, que varia de uma a quatro semanas, para que o corpo possa se habituar. Estudos 
demonstram que a intensidade em uma atividade física deve variar entre 60% a 85% da 
frequência cardíaca máxima prevista para idade, para calcular estima-se uma frequência cardíaca 
máxima de 220 batimentos por minuto, diminuindo pela idade. Sendo assim o acompanhamento 
médico durante a prática de atividade física é imprescindível, especialmente antes de iniciar uma 
rotina esportiva, para prevenção de agravos, como a morte súbita.   CONCLUSÃO: Deve-se 
privilegiar a procura de manifestações clínicas relacionados com a possibilidade de doença 
cardiovascular, antes de iniciar as atividades, para identificação de condições que possam 
predispor o individuo à morte súbita, sendo que o indicador mais importante é a síncope, que 
deve ser identificada durante uma pré-avaliação médica, sendo um importante passo para a 
prática segura da atividade física.  
 
REFERÊNCIAS: 
ARAÚJO, C. G. S. Risco de Morte em Maratonas: uma opinião baseada em evidências. Rev Bras 
Cardiol. 2011; v.24, n. 6, p. 395-400, Nov./dez. 2011. 

mailto:lorena24011@hotmail.com


 

  
 

 
BOLOGNESI, M. Sudden cardiac death in athletes: A brief review of literature with a case 
report. v. 22, n. 37, p. 70, 2014. 
MACHADO, F.A.; DENADAI, B.S. Validade das Equações Preditivas da Frequência Cardíaca 
Máxima para Crianças e Adolescentes. Arq. Bras. Cardiol. v. 97, p. 136-140, 2011. 
SANTOS, F.C.P. et al. Morte súbita cardíaca em atletas. Rev.Fac.Ciênc.Méd. Sorocaba, v.14, 
n.4, p. 131-134, 2012. 
ZUNINO, B.A.E.; PEREIRA, M.S.; DIAS, M. SOUZA, C.A; TAVARES, M.G.S. Fatores de risco 
cardiovascular e risco de morte súbita em praticantes de futebol recreativo. FisiSenectus. 
Unochapecó Ano 1, n. 2, p. 15-23.  Jul./Dez. 2013. 
 
 
 
 
 



 

  
 

 
SÍNDROME DE ARNOLD CHIARI TIPO I: CUIDADOS AO PORTADOR 
 

LORENA PINA GALDINO 
SÉRGIO DANILLO SANTANA DE LIMA JURACI 

MARIA MARTA PRADO LIMA 
NANDIARA VIANA DOS SANTOS  

SHIRLEY DÓSEA SANTOS NAZIAZENO 
Coren/SE: 133115 

Universidade Tiradentes, Aracaju, Sergipe, Brasil 
lorena24011@hotmail.com 

PALAVRAS-CHAVE: Malformação de Arnold-Chiari; Sistema Nervoso Central; Assistência à 
saúde. 

 
INTRODUÇÃO: A Malformação de Chiari é uma síndrome que afeta o Sistema Nervoso Central, 
ocorre esporadicamente, mas também pode ser transmitida geneticamente. É caracterizada pela 
herniação do cerebelo através do forame magno. Em consequência, ocorre a compressão do 
tronco cerebral, o que leva a complicações respiratórias graves. É classificada como rara e possui 
baixa morbidade. A literatura descreve cinco tipos dessa malformação, sendo o tipo 1 o que 
possui maior gravidade. A disseminação do conhecimento desta síndrome, promoverá uma maior 
visibilidade para os profissionais de saúde, garantindo maior efetividade diagnóstica e terapêutica. 
OBJETIVO: Identificar na literatura a sintomatologia, tratamento cirúrgico e prognóstico da 
Síndrome de Arnold Chiari tipo I. METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão de literatura 
executada por meio de artigos científicos publicados em revistas e em fontes virtuais como 
Scientific Electronic Library Online (SciELO), PubMed e Biblioteca Virtual da Saúde.  
RESULTADOS: A Síndrome de Arnold Chiari tipo I muitas vezes apresenta-se assintomática, ou 
pode apresentar alterações motoras, sensoriais, autonômicas, e cefaleia occipital, o que requer 
uma avaliação rigorosa dos indicativos clínicos, junto dos achados acompanhados nos exames 
de imagem. O tratamento cirúrgico consiste na descompressão da fossa posterior do crânio e seu 
principal objetivo é a restauração da circulação do líquido cefalorraquidiano através do forame 
magno. Porém o melhor prognóstico para o paciente exige da equipe uma assistência terapêutica 
voltada à reabilitação. Vale ressaltar que quanto mais cedo o tratamento for iniciado maior será a 
independência respiratória funcional, obtendo assim uma qualidade de vida ampla. 
CONCLUSÃO: Têm-se a necessidade de estabelecer uma maior visibilidade de tal patologia, 
levando em consideração a sua raridade e seus sinais e sintomas inespecíficos. Cabe a equipe 
multiprofissional, ofertar uma assistência efetiva, sendo necessário um conhecimento técnico-
científico em conjunto ao julgamento crítico especializado. 
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INTRODUÇÃO: O tratamento hemodialítico acarreta ao paciente drásticas mudanças na rotina e 
na qualidade de vida que podem comprometer a sua adesão. OBJETIVO: Conhecer os fatores 
que dificulta na adesão dos pacientes ao tratamento hemodialítico. METODOLOGIA: Trata-se de 
um relato de experiência com abordagem descritiva acerca da vivência de profissionais de saúde 
numa clínica de nefrologia, de rede privada, situada na cidade de Aracaju-SE. Os dados obtidos 
foram feitos por meio da observação no período de janeiro a abril no ano de 2016. 
RESULTADOS: Foram observados 45 pacientes, destes 31 possuem dificultam a adesão ao 
tratamento, como: restrição líquida, restrição alimentar, limitação para realizar atividade física e 
no lazer, o tempo destinado para sessão. A dificuldade em cumprir a restrição hídrica e alimentar 
requer tempo e esforço no aprendizado e acondicionamento, pela existência dos hábitos 
anteriores construídos ao longo de sua história bem como seu convívio social. O tempo gasto nas 
sessões somado as limitações físicas e no lazer ocasionam diversas rupturas no cotidiano do 
paciente, tornando-o exposto ao desgaste e ansiedade. Por isso, a importância das terapias 
ocupacionais e a adoção de técnicas de alongamento e relaxamento. CONCLUSÃO: Os 
pacientes têm dificuldades em se adaptar com as exigências do tratamento, entretanto, eles 
procuram seguir as orientações para sua sobrevida. 
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INTRODUÇÃO: O Sistema Único de Saúde em parceria com a Rede Unida abre semestralmente 
vagas para a submissão de projetos que envolvem vivências e estágios nesse sistema público. O 
estágio possui como característica a inserção de alunos das mais distintas áreas do 
conhecimento na comunidade e durante a vivência, são realizadas visitas domiciliares assim 
como instituições que atendem todos os níveis de complexidade. OBJETIVO: Descrever a 
experiência vivenciada como graduando de enfermagem no projeto de extensão Vivências e 
Estágios na Realidade do Sistema Único de Saúde. METODOLOGIA: Este projeto de extensão 
foi desenvolvido em julho de 2015. Foram selecionados 50 viventes, além da participação da 
comissão organizadora. O intuito do projeto foi provocar reflexão acerca da organização do 
Sistema Único de Saúde, de modo a solucionar problemas de maneira interdisciplinar. As áreas 
envolvidas no presente estudo foram discentes de fisioterapia, enfermagem, nutrição, serviço 
social, terapia ocupacional, dentre outros. RESULTADO: Após analise crítica do que fora 
vivenciado, observou-se que os problemas existentes foram a má distribuição da população pelo 
sistema de saúde, com consequente superlotação a nível terciário. Isso é justificado pela 
dificuldade encontrada na resolução dos problemas de saúde da população a nível primário. 
CONCLUSÕES: Conclui-se que os meios encontrados para resolução dos problemas 
evidenciados nesse estudo envolvem a necessidade da participação social, criação de políticas 
públicas mais efetivas, estabelecimento de uma agenda de saúde programada ao atendimento 
das doenças crônicas e aumento no poder de resolutividade no nível primário de atenção.  
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INTRODUÇÃO: O curso de graduação em Enfermagem da Universidade Tiradentes possui 
diversos meios que possibilitam acesso dos graduandos à extensão universitária. Em parceria 
com a Polícia Rodoviária Federal, a Universidade disponibiliza vagas aos estudantes para 
participação do projeto de extensão intitulado “Comando de Saúde nas Rodovias”. São 
executadas ações de intervenção nas rodovias com caminhoneiros, visando diminuir taxas de 
acidentes em decorrência da agudização de doenças crônicas. OBJETIVO: Descrever a 
experiência vivenciada como graduando de enfermagem no projeto de extensão “Comando de 
Saúde das Rodovias”. METODOLOGIA: Foram realizadas ações de intervenção em postos de 
combustíveis de diferentes municípios do estado de Sergipe.  Entre os participantes do estudo, 
foram avaliados fatores de risco: Estresse, obesidade, alterações pressóricas e taxa de glicemia, 
nível de sonolência, força, e acuidade auditiva e visual. Ao final dos exames, o motorista era 
encaminhado à consulta médica. RESULTADO: Foram avaliados por volta de 200 caminhoneiros 
nas ações. Após realização das atividades percebeu-se carência assistencial, além disto, 
observa-se o alto índice de doenças como hipertensão arterial no grupo analisado. As estratégias 
de educação em saúde traçadas pelos estudantes foram realizadas apesar dos fatores 
extrínsecos atrapalharem a execução deste projeto, entre estes se citam carga excessiva de 
trabalho e remuneração inadequada. Os dados coletados sobre as questões associadas à saúde 
dos motoristas não foram disponibilizados para possível análise. CONCLUSÃO: Foi possível 
perceber que se faz necessário um estudo que avalie as condições de saúde e a qualidade de 
vida dos caminhoneiros. Intervenções na comunidade e formulação de políticas públicas são 
métodos necessários para minimizar os problemas evidenciados em populações de risco tais 
como os condutores de veículos pesado.  
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INTRODUÇÃO:A prática de atividade física é de suma importância desde a infância, pois 
contribui para uma vida mais ativa e evita doenças, como aobesidade queé considerada uma 
epidemia global. A prática insuficiente de atividade física é um fator associado ao ganho de peso 
excessivo, uma vez que a obesidade se dá por meio do desequilíbrio entre a ingestão e o gasto 
energético, onde a ingestão alimentar do indivíduo ultrapassa seu gasto calórico com atividades 
físicas diárias. Inatividade física e comportamentos sedentários vêm tornando-se comum entre 
crianças e adolescentes,refletindo a necessidade de intervenções e ações educacionais. 
OBJETIVOS: Avaliar o nível de atividade física e o perfil antropométrico de crianças e 
adolescentes atendidos em ambulatório de nutrição. METODOLOGIA:Estudo transversal com 
dados de prontuários de admissão de pacientes do ambulatório de nutrição infantil do Hospital 
Universitário/ SE. Foram avaliadas as informações referentes a realização de atividade física na 
escola, fora da escola, tipo e frequência. Além do tempo gasto em práticas sedentárias como 
computador, televisão e/ou jogos eletrônicos.Coletou-se as medidas de peso,estatura, 
circunferência da cintura (CC), dobra cutânea triciptal (DCT) e dobra cutânea subescapular 
(DCSE)obtidas conforme técnicas padronizadas pelo SISVAN(BRASIL,2008). Foram calculados o 
escore z do IMC/idade e da estatura/idade,segundo referência da OMS(WHO,2006; 2007) e 
pontos de corte do SISVAN (2011). A CC/Idade foi avaliada segundo Freedman et al(1999), e a 
DCT e DCSE por Frisancho, (1990). RESULTADOS:Foram avaliados prontuários de 133 crianças 
e adolescentes com a média de idade 9,5(±3,9)anos,51,1% eram do gênero feminino.Pela 
classificação do escore-Z de IMC/Idade, 9,9% encontram-se com magreza, 18,3%eutróficos, 
37,4% obesos e 18,3% obesos grave,62,3% estão em risco para DCV de acordo com a 
CC/Idade, cerca de 80% apresentaram altos níveis de gordura corporal.Em relação ao nível de 
atividade física, 50,4% relataram realizá-la na escola (aulas de educação física ou futebol), e 
destes 45,3% possuem frequência de 1 a 2 vezes por semana. A atividade física fora da escola 
(futebol ou caminhada)foi realizada por 46,1%. Quanto a prática sedentária, 62,1% passam mais 
de 2 horas por dia em equipamentos eletrônicos e na TV. CONCLUSÃO:O nível de prática de 
atividade física insuficiente e práticas sedentárias acima do recomendado pela OMS, está 
diretamente relacionado com o aumento da prevalência da obesidade infantil. É notória a 
necessidade de estratégias e práticas educacionais voltadas ao incentivo de atividade física para 
estes pacientes, refletindo em mudanças nos comportamentos sedentários e melhorando a 
qualidade de vida.  
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INTRODUÇÃO: No Brasil e no mundo com o aumento da expectativa de vida, e com as 
mudanças dos indicadores de saúde, diminuição da fecundidade e mortalidades a população vem 
envelhecendo, sendo assim esses indivíduos apresentam maiores condições crônicas e 
cognitivas. OBJETIVO: Enfatizar a importância da equipe multiprofissional na atenção primária a 
saúde, prestando assistência na promoção do envelhecimento saudável do idoso. 
METODOLOGIA: O levantamento bibliográfico foi elaborado nas bases de dados pesquisadas 
em SCIELO, LILACS e MEDLINE. Trata-se de um estudo descritivo, exploratório e de abordagem 
qualitativa. No resumo foram analisados em dez artigos de 2013- 2016, para construção da 
discussão final como embasamento das análises, foram verificados que cinco artigos 
contemplavam uma descrição desejada. RESULTADOS: Segundo dados da OMS estima que, 
até 2025, o Brasil será o sexto país mais envelhecido do mundo, abrigando mais de 32 milhões 
de idosos. Tornando necessário o rompimento de estereótipos que enxergam a velhice como um 
fardo. A saúde do idoso aparece como uma das seis prioridades pactuadas pelas três esferas do 
governo, tendo em vista que a atenção da pessoa idosa e caracterizada como uma das políticas 
públicas fundamentais no Brasil e no mundo.  CONCLUSÃO: Percebe-se que devido ao aumento 
da expectativa de vida que vem aumentando significativamente nos últimos anos, é preciso que a 
atenção primária juntamente com a equipe multiprofissional e interdisciplinar aplique estratégia e 
ações destinadas à melhoria da saúde, levando em consideração que essas ações devem ser 
voltadas não apenas para a patologia, mas à prevenção e promoção da população idosa. 
 
REFERÊNCIAS:  
BESSE, Mariela; DE OLIVEIRA CECÍLIO, Luiz Carlos; LEMOS, Naira Dutra. A Equipe 
Multiprofissional em Gerontologia e a Produção do Cuidado: um estudo de caso. Kairós 
Gerontologia. Revista da Faculdade de Ciências Humanas e Saúde. ISSN 2176-901X, v. 17, 
n. 2, p. 205-222, 2014. 
VIEIRA, Roseli Schminski; DE SOUZA VIEIRA, Reginaldo. SAÚDE DO IDOSO E EXECUÇÃO DA 
POLÍTICA NACIONAL DA PESSOA IDOSA NAS AÇÕES REALIZADAS NA ATENÇÃO BÁSICA 
À SAÚDE. Revista de Direito Sanitário, v. 17, n. 1, p. 14-37, 2016. 
COSTA, Nalciran Rute Câmara Dias et al. POLÍTICA DE SAÚDE DO IDOSO: PERCEPÇÃO DOS 
PROFISSIONAIS SOBRE SUA IMPLEMENTAÇÃO NA ATENÇÃO BÁSICA/HEALTH POLICY 
FOR ELDERLY PEOPLE: PERCEPTION OF PROFESSIONALS ABOUT IMPLEMENTATION IN 
PRIMARY CARE. Revista de Pesquisa em Saúde, v. 16, n. 2, 2016.  
KUWAE, Christiane Ayumi et al. Conceptions of healthy nourishment among elderly persons 
attending the University of the Third Age at UERJ: nutrition, body and daily living. Revista 
Brasileira de Geriatria e Gerontologia, v. 18, n. 3, p. 621-63i0, 2015. 

mailto:biojessica1991@gmail.com


 

  
 

 
SOUZA, Francielle; DIAS, Alexsandra Marinho. Condição multidimensional de saúde dos idosos 
inscritos na estratégia saúde da família. Arquivos de Ciências da Saúde, v. 22, n. 4, p. 73-77, 
2015. 
 
 



 

  
 

 
PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA: RESPOSTAS EMERGENCIAIS NO TREINAMENTO 
DESPORTIVO 
 

GUIMARAES, ERYCK ARAUJO¹; 
SANTOS, ADRIENE DO NASCIMENTO¹;  

REIS, CHIRLEY OLIVEIRA¹;  
COSTA, DANIELE SANTANA¹;  

CARDOZO, LUAN ARAUJO (COREN/SE: 270189) ² 
¹Graduandos do curso de Bacharelado em Enfermagem. Universidade Tiradentes, Aracaju-SE, 

Brasil.  
²Especialista em Enfermagem, professor adjunto I da Universidade Tiradentes. Aracaju-SE, 

Brasil.  
E-mail: eryck.guimaraes@gmail.com 

Palavras chaves: parada cardiorrespiratória, ressuscitação cardiopulmonar, atletas, esportes, 
desfibrilação. 

 
INTRODUÇÃO: A parada cardiorrespiratória - PCR, no Brasil, promove cerca de 100.000 óbitos 
extra hospitalares por ano. Em atletas este agravo pode ocorrer imediatamente durante a 
atividade física ou até uma hora após a cessação das atividades. Este agravo acomete 
principalmente pessoas do sexo masculino e negros, em detrimento de mulheres e caucasianos. 
Os desportos considerados mais agressivos são os que demandam maior esforço cardíaco, com 
longa duração e que envolvem fortes descargas neuro-adrenérgicas, sendo o futebol considerado 
o esporte com maior prevalência de PCRs. Trata-se de um agravo que necessita de ação 
imediata, precisa e sincronizada de pessoas devidamente capacitadas, aptas a reconhecer 
rapidamente a PCR e intervir com manobras eficientes de Ressuscitação Cardiopulmonar – RCP. 
Estima-se que a maior parte das PCRs extra hospitalares iniciam com ritmos passíveis de 
desfibrilação, a saber: Taquicardia Ventricular Sem Pulso – TVSP ou Fibrilação Ventricular - FV. 
O período de PCR sem RCP adequada é inversamente proporcional à chance de sobrevida, 
sendo cada minuto em FV sem assistência adequada, responsável pela perda de 7-10% de 
chance de sobrevida. A conduta mínima para RCP em adultos estabelece 100-120 compressões 
cardíacas por minuto com uma profundidade de 5-6cm, com troca de socorrista a cada 2 minutos. 
Embora as práticas de reanimação possam ser executadas a priori apenas usando as mãos em 
adultos, o retorno da circulação espontânea, apenas com compressões cardíacas é raro, fato que 
justifica a utilização de equipamentos auxiliares como: Desfibrilador Externo Automático – DEA; 
dispositivo bolsa-válvula-máscara e suprimento de oxigênio. OBJETIVO: Demonstrar a 
importância do treinamento da equipe técnica presente nos centros desportivos ou recreativos, 
frente ao reconhecimento e intervenção eficaz diante de situações de parada cardiorrespiratória 
súbita, além de induzir ao conhecimento do uso adequado de equipamentos auxiliares e, 
estabelecer práticas que minimizem os riscos de óbito durante atividades físicas supervisionadas. 
METODOLOGIA: Revisão integrativa de caráter exploratório e qualitativo, que utilizou como base 
de dados o livro ACLS e artigos científicos datados de 2013-2016. RESULTADO: A utilização 
precoce de desfibrilação em adultos mostra-se como um ótimo mecanismo para o 
reestabelecimento da circulação espontânea em PCRs presenciadas. Nos Estados Unidos da 
América foi relatado uma incidência de PCRs em 1:11,000 colegiais que jogam basquete. 
Apresentando ainda um risco de PCR 1,6x maior em estudantes de ensino médio que praticam 
esportes em detrimento aos que não praticam. Na Alemanha foram relatados aproximadamente 
58 casos por ano de PCR em atletas sendo 75% destas apresentadas em locais públicos. 
CONCLUSÃO: O treinamento regular dos professionais de educação física, atletas de alta 



 

  
 

 
performance, amadores ou recreativos, bem como das equipes técnicas, de apoio e, suporte, 
contando com atualizações frequentes em relação às técnicas de RCP e uso de Desfibriladores 
Externos Automáticos - DEAs, é apresentado nesse trabalho como uma alternativa à prática 
segura de esportes. Portanto, é mister que se estabeleça o acesso público à desfibrilação com 
capacitação de todos os indivíduos que utilizam determinado espaço público onde haja prática de 
atividades desportivas que demandem fortes descargas adrenérgicas, objetivando reduzir o risco 
de óbitos por PCR nestes ambientes.  
 
REFERÊNCIAS: 
AEHLERT, B. ACLS, suporte avançado de vida em cardiologia: emergência em cardiologia. 
Rio de Janeiro, Ed. Elsevier, 2013. 
GONZALEZ, M. M.; TIMERMAN, S.; GIANOTTO-OLIVEIRA, R.; et al. I Diretriz de ressuscitação 
cardiopulmonar e cuidados cardiovasculares de emergência da sociedade brasileira de 
cardiologia. Arquivos Brasileiros de Cardiologia, Sociedade Brasileira de Cardiologia, Vol. 101, p. 
1-221, 2013. 
HAZINSKI, M. F.; SHUSTER, M.; DONNINO, M. W. Destaques da American Heart Association 
2015 – Atualização das Diretrizes de RCP e ACE. American Heart Association, 2015.  
BOHM, P.; SCHARHAG, J.; MEYER, T. Data from a nationwide registry on sports-related 
sudden cardiac deaths in Germany. European Journal of Preventive Cardiology, Vol. 23, p. 
649–656, 2016. 
SOLBERG, E. E.; BORJESSON B.; SHARMA, S. et al. Sudden cardiac arrest in sports – need 
for uniform registration: a position paper from the sport cardiology section of the European 
association for cardiovascular prevention and rehabilitation. European Journal of Preventive 
Cardiology, Vol. 23 p. 657–667, 2016. 
 



II CIAFIS 

2016        

 

 


