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Apresentação 

 

Estamos muito felizes, especialmente neste momento em que alcançamos 21 anos em atividade 

ininterrupta, particularmente trabalhando muito nos dois últimos anos para podermos nos manter 

produzindo e divulgando Conhecimento e Ciência, quando todos enfrentamos momentos tão difíceis. 

 Oportunamente estamos publicando mais uma obra denominada Pesquisa em Saúde, temática do 

cotidiano de todas as pessoas em todos os cantos do mundo. Por isso entendemos ser de grande 

relevância presentearmos nossos leitores com algumas páginas sobre esta temática. 

A presente obra em saúde, retrata perspectivas de profissionais, professores e pesquisadores que sentiram 

a necessidade de aprofundar-se sobre temas relevantes e em contribuir significativamente com a 

literatura acadêmica e científica, desenvolvendo pesquisas teóricas e de campo, correlacionando com 

suas experiências profissionais, dessa forma, nos possibilitando em produzir este e-book denominado 

Pesquisa em Saúde.  

 Nesse sentido, este e-book, trabalha com o modelo de publicação contínua pois contribui de 

forma direta com a comunidade acadêmica como também com a população em geral, trazendo respostas 

científicas e comprovadas de problemas que assolam a saúde e o bem-estar social, tendo em vista 

profilaxias, tratamentos e a manutenção da qualidade de vida das pessoas, não nos restringindo apenas 

aos fatores biológicos, mas também de qualidade biopsicossocial. Além de poder servir de consultas 

para realização ou aprofundamentos de outras pesquisas.   

 Portanto, o nosso objetivo abrange a multidisciplinaridade de conhecimentos na perspectiva da 

saúde, dessa forma, consideramos que produções científicas que abordem essas temáticas, são de caráter 

imprescindível para o amadurecimento e aperfeiçoamento da literatura acadêmica brasileira. Desta 

forma, fatores ambientais, as condições de vida, políticas públicas, se estão sendo discutidos com 

interface da saúde, são aceitos. Deixamos aqui o convite para futuros autores que desejam submeter 

textos para novas publicações de nossa editora.  

 Por fim, agradecemos a todos os autores e coautores que contribuíram com o desenvolvimento 

desta obra. Pedimos ainda, o compartilhamento nas mídias sociais, para que possamos alcançar ainda 

mais não só a comunidade acadêmica, mas também a população em geral que necessita conhecer 

contribuições científicas e acadêmicas, como as que aqui estão sendo disponibilizadas, para 

compreenderem um pouco mais sobre o binômio saúde-doença. 

 

Os organizadores  
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RESUMO 

O estudo teve como objetivo geral analisar a importância da participação do fisioterapeuta esportivo 

como participe no processo gerencial das academias. E como objetivos específicos; qual opinião dos 

pesquisados sobre a importância deste profissional nas academias; verificar qual a qualificação dos 

gestores das academias; quantificar o número de academias e de clientes nas academias do estudo. O 

estudo foi do tipo exploratório e descritivo e teve como população o universo dos gestores. Resultados: 

34% atuam como gestor até 2 anos; 34% são gestores de 03 a 05 anos. 36% entre 11 e 15 anos. Das 

academias 25% possuem até 50 alunos e 25% de 151 alunos a 200 alunos. O Fisioterapeuta deverá 

participar de um processo gerencial das academias possuindo a figura de protagonista também uma vez 

que seu trabalho é muito importante tanto para prevenção quanto na reabilitação. 

Palavras-chave: Gestão. Gestão de Academias. 

 

ABSTRACT 

The objective of this study was to analyze the participation of the physiotherapist in the management 

process of the academies. And as specific objectives verify how the management of the academies 

registered in the Regional Council of Physical Education - CREF 18; check the qualification of the 

managers of the academies; to quantify the number of academies and clients in the study academies. The 

study was of the exploratory and descriptive type and had as population the universe of the managers. 

Results: 34% act as manager until 2 years; 34% are managers from 03 to 05 years. 36% between 11 and 

15 years. Of the academies 25% have up to 50 students and 25% of 151 students to 200 students. The 

Physiotherapist must participate in a management process of the academies having the figure of 

protagonist also since their work is very important for both prevention and rehabilitation. 

Keywords: Management. Management of Academies 

 

RESUMEN 

El objetivo general del estudio fue analizar la importancia de la participación del fisioterapeuta deportivo 

como participa en el proceso de gestión de los gimnasios. Y como metas específicas; qué opinión de los 

encuestados sobre la importancia de este profesional en los gimnasios; verificar la calificación de los 

gerentes de las academias; cuantificar el número de gimnasios y clientes en los gimnasios del estudio. 

El estudio fue exploratorio y descriptivo y contó con una población de gestores. Resultados: el 34% 

trabaja como gerente hasta por 2 años; El 34% son gerentes de 3 a 5 años. 36% entre 11 y 15 años. De 

las academias el 25% tiene hasta 50 estudiantes y el 25% de 151 estudiantes a 200 estudiantes. El 

Fisioterapeuta debe participar en un proceso de gestión de las academias, teniendo además el rol de 

protagonista, ya que su labor es muy importante tanto para la prevención como para la rehabilitación. 

Palabras clave: Gestión. Gestión de academias. 
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INTRODUÇÃO 

 

Observa-se no mundo moderno em que vivemos que cada vez mais os indivíduos, em suas 

atividades diárias, são envolvidos por tecnologias cada vez mais modernas sendo estas oferecidas as 

populações ao redor do mundo no intuito de proporcionar mais conforto e praticidade. 

O uso cada vez maior de tecnologias, que em tese facilitam a vida das pessoas, também tem 

proporcionado a uma boa parte da população sérias consequências a manutenção da saúde dos 

indivíduos. 

Várias são as causas que podem contribuir para indivíduos do mundo inteiro tenham a saúde 

deficitária, dentre elas destacamos, alimentação inadequada, stress face as atividades profissionais, 

relacionamentos familiares, e em especial a falta de atividade física regular, sendo esta importante 

“ferramenta” na prevenção do aparecimento de doenças que podem ser prevenidas. 

Pelo exposto acima outra importante observação que fazemos atualmente também a 

preocupação que muitas pessoas passaram a ter com a promoção da saúde, com isso passando a ter uma 

série de cuidados de forma preventiva, ou quando esta prevenção não é feita, são obrigados a buscar a 

prática regular de atividades físicas e neste último caso na forma de reabilitação. 

Em se tratando de Brasil de acordo com dados disponíveis na mídia em geral, este País está 

entre os três primeiros em termos dos números de pessoas que buscam a pratica regular de atividade 

física, sendo esta busca como manutenção, prevenção ou recuperação da saúde.  

No estado do Pará, em especial na capital Belém esta realidade não é diferente, que de acordo 

com o Conselho Regional de Educação Física (2017) (CREF-18), a cidade possui mais de duzentas 

academias de atividades físicas registradas neste Conselho, com isso proporcionando a milhares de 

pessoas locais especializados para a prática de atividade física regular independente dos objetivos de 

cada individuo.  

Considerando que muitos indivíduos buscam a prática regular de atividade física por 

recomendações médicas, e em especial por necessidade de reabilitação, é que se torna fundamental a 

atuação do fisioterapeuta nestas academias. 

 Considerando também que em Belém não há nenhum estudo sobre a importância da 

participação do fisioterapeuta na equipe profissional das academias de atividades físicas, entendemos 

ser de suma importância a realização deste estudo exploratório. Entretanto por nossa experiência pessoal 

não percebemos a inclusão deste profissional na maioria das academias visitadas por nós.  

A partir do exposto este estudo teve como objetivo geral analisar a importância da participação 

do fisioterapeuta esportivo como participe no processo gerencial das academias. E como objetivos 

específicosverificar qual a opinião dos pesquisados sobre a importância deste profissional nas academias 
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de atividade física; verificar qual a qualificação dos gestores das academias e quantificar o número de 

academias e de clientes nas academias do estudo. 

Considerando que a contratação deste profissional aparentemente ainda não é uma prática, 

optamos em escolher de forma intencional dois bairros da cidade de Belém considerados de alto poder 

aquisitivo para a realização deste estudo, sendo estes os bairros de Nazaré e Umarizal, que em tese teriam 

mais condições de proceder a contratação do fisioterapeuta como importante profissional para compor a 

equipe multidisciplinar das academias, com isso contribuindo na gestão das academias. 

 

EMBASAMENTO TEORICO 

Fisioterapia  

Desde a implantação do Sistema Único de Saúde (SUS) várias propostas e estratégias têm sido 

adotadas visando atender às necessidades de saúde da população. A que tem tido maior destaque, 

enquanto possibilidade de mudança do modelo assistencial é a Estratégia de Saúde da Família. Criada 

em 1994, está centrada nas ações de promoção, proteção e recuperação da saúde de forma integral e 

contínua. 

Propõe uma reorganização do sistema de saúde, respeitando as diretrizes do SUS, com ênfase 

na atenção primária e na promoção da saúde familiar (RAGASSON et al., 2004).  

A Estratégia de Saúde da Família ampliou a cobertura assistencial, no entanto, essa ampliação 

possibilitou às equipes identificar novas necessidades de saúde, gerando, assim, outras demandas 

assistenciais. 

Evidenciou-se, então, a importância da inserção de outros profissionais, além dos que 

constituem a equipe mínima, a fim de assegurar a integralidade na atenção à saúde. 

Nesse contexto, o Ministério da Saúde propõe a criação dos Núcleos de Apoio à Saúde da 

Família (NASF), através da Portaria Nº. 154/GM, de 24 de janeiro de 2008. Esta proposta busca o 

envolvimento de outros profissionais no apoio às equipes mínimas de saúde da família, visando à 

ampliação da rede de atenção básica (AB) na tentativa de melhorar a assistência ao indivíduo (BRASIL, 

2008). A participação nos NASF representa uma primeira aproximação formal da fisioterapia com a AB, 

sob o ponto de vista de uma política de saúde. O profissional atuante no NASF deve realizar suas ações 

de acordo com algumas diretrizes relativas à Atenção Primária à Saúde como, por exemplo, as ações 

interdisciplinares e intersetoriais; o processo de educação permanente em saúde de profissionais e da 

população; o desenvolvimento da noção de território; a integralidade, a participação social, a educação 

popular; a promoção da saúde e a humanização (BRASIL, 2009). 
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Nesse contexto, a inserção do fisioterapeuta nos serviços de AB à saúde é um processo em 

construção, que esteve associado durante algum tempo à gênese da profissão, quando este profissional 

era rotulado como reabilitador. (RIBEIRO, 2002). 

 

Gestão  

Organizações 

Segundo Dias (2004), Bernardes e Marcondes (2005) é um fator histórico da sociedade uma 

evolução, que necessita de uma especial organização dos grupos e atividades, para que se tornasse 

possível então uma melhor sobrevivência em coletividade. Sendo que com o decorrer da história foram 

surgindo unidades mais bem preparadas para sanear essas carências. Nesse contexto, surgem então as 

organizações, como forma de alcance à determinados objetivos. 

 No que tange as organizações Ezioni (1989) e Colter (1999), explicam que elas não são um fruto 

da sociedade contemporânea, é claro que comparado a sociedade mais antigas, a sociedade hoje tem um 

número maior e mais significativo de organizações. Ainda as organizações que existem hoje são bastante 

mais evoluídas que as de sociedades passadas, pelo fato da evolução da própria sociedade, ainda evoluiu 

a complexidade das organizações, com esse decorrer do tempo. 

Segundo Cárdenas (2013) a literatura administrativa, diverge bastante quando tenta conceituar 

o que seria uma organização. As definições mais aceitas são de Etzioni (1974, 1989); Blau; Scott (1979); 

Hampton (1972); Lakatos (1997); Robbins (1999); Dias (2004); Sobral, Peci (2008), que definem 

brevemente organização como sendo um agrupamento de pessoas que foi criado para especificadamente 

alcançar algum objetivo ou meta almejada, sendo que neste grupo, todos devem almejar as mesmas 

metas e objetivos. 

 Hal (2004) apresenta uma posição mais complexa sobre o conceito de organização, para ele uma 

organização pode ser conceituada como uma coletividade, formada por agentes, que possuem um 

ordenamento, ou seja possuem regras, possuem estrutura hierárquica, onde existem neste meio 

autoridades, das mais superiores as mais inferiores, possuem sistemas que possibilitam a comunicação 

entre seus membros, e um sistema que coordene seus membros, com uma série de procedimentos, essa 

coletividade encontra-se em um ambiente contínuo, e faz parte de uma atividade geralmente formada 

por metas à serem alcançadas, sendo que todas essas atividades são passíveis de consequência tanto para 

os membros da organização, quanto para a própria organização e para a própria sociedade. 

Já Daft (2008), utiliza uma definição mais breve, menos abrangente, e defini organização como 

entidades sociais, que são orientadas por metas que por sua vez, são projetadas como sistema de 

atividades que são programados com a participação dos agentes participantes, que são estruturados e 

coordenados e devidamente ligados com o ambiente externo. 
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 Para Etzioni (1989) e Lakatos (1997), as metas e objetivos mencionados anteriormente nas 

variadas definições, são o núcleo de organizações, o motivo de existência das mesmas, ou ainda, a 

situação ou situações, para o qual se dirigem as organizações, que buscam com todos os esforços o 

devido alcance, tendo em vista que são a razão de existência. 

 Na sociedade de hoje existem variadas organizações, entende-se, portanto, que é necessário que 

haja organizações para que a sociedade sobreviva (EZIONI, 1989).   

 Para Blau e Scott (1979) a busca por objetivos e metas são características marcantes da sociedade 

em que vivemos, e está aí o fato que diferencia esta nova organização, das organizações de épocas mais 

antigas. Sendo que as organizações que possuímos hoje, são mais formais, e ainda mais complexas e 

grandes. 

 Segundo Stoner, Freeman (1999), Hal (2004) e Sobral; Peci (2008) na sociedade as organizações 

atuam de uma forma que são indispensáveis à sociedade hoje, tendo em vista que as necessidades tanto 

humanas quanto coletivas precisam ser atendidas. Para esses autores, o motivo da existência das 

organizações, e para que elas realizem as atividades que o indivíduo por si só não consegue realizar.  

 Para Hampton (1992) organização é uma máquina social que em execução, pode realizar várias 

coisas que uma pessoa sozinha não consegue fazer. 

 Segundo Dias (2004) ao longo do tempo que as pessoas vivem, elas passam uma boa parte do 

tempo interagindo com as organizações, isso acontece a vida inteira, no momento em que chegamos no 

trabalho já estamos interagindo com organizações, pois o loca de trabalho é uma organização, e ainda 

temos outros contatos com as organizações, nas atividades do próprio cotidiano, ou até mesmo de lazer 

e de descanso, nos momentos em que estamos em clubes, cinemas, academias de ginástica, entre outros 

locais que envolvem outros agentes da sociedade. Para o mesmo autor, a sociedade atual, é um retrato 

de uma sociedade de organizações. 

 Ainda para Dias (2004) e Daft (2008) as organizações não tomam distância da vida em sociedade, 

visto que, estão por todos lados, para onde quer que você vá existirá ali uma organização, e isso dá-se 

principalmente nos grandes centros urbanos onde as pessoas estão mais sociáveis, em vários ambientes, 

como por exemplo; escolas, universidades, igrejas, exercito, creches, academias de ginástica, clubes de 

esporte, hoteis, companhias aéreas, eventos em geral, variados tipos de comércio, restaurantes, 

supermercados, associações de moradoes polícia e até mesmo o próprio governo.  

 Para Cardenas (2013) existe uma grande pluralidade e diversidade de organizações que permeiam 

hoje na sociedade comtemporânea, sendo assim, vários estudiosos apresentam apontamos que 

diferenciam uma organização de outra organização. 

 Hampton (1992) nos diz que a organização é sempre formada por pessoas, tarefas e 

administração, esses são então os três elementos básicos de uma organização. Ainda no mesmo sentindo 
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explica Sobral e Peci (2008) que realmente as pessoas estão inseridas nestes elementos básicos da 

organização, mas além das pessoas existem objetivos/metas e uma estrutura organizacional, pois são 

uma das características intrínsecas de toda a organização. 

 Para Etzioni (1898) as organizações possuem por características fundamentais, que podem ser: 

1- a divisão de trabalhos, bem como poderes, de uma forma hierárquica, bem como das atividades que 

são desenvolvidas dentro da organização, de uma forma estabelecida e organizada para o alcance dos 

objetivos organizacionais; 2- a existência efetiva de um ou mais centros de poder, de liderança, para que 

sejam melhor coordenados os esforços para alcance dos objetivos; 3- as substituição de pessoal, o que 

indica que o indivíduo pode ser substituído por outro sem alteração de trabalho, pois a organização 

depende de si só. 

Para Blau e Scott (1979) compreender tudo aquilo que distingue os diferentes tipos de 

organização, e tão importante quanto entender as características ou componentes organizacionai, 

observando este contexto vários estudiosos dislubram bastante possibilidades de classificação das 

organizações por meio do estudo de suas classificações ou tipologias, visto que existe realmente um 

amálgama de tipologia. 

 

Organizações esportivas 

Segundo Cárdenas (2013) as organizações esportivas, fazem parte da mesma base teórica e que 

está alicerçado no mais amplo entendimento relacionado às organizações. Então pode ser considerada 

uma organização esportiva, como aquela diretamente envolvida ou sua atividade principal é o esporte. 

 Segundo Cadori (2006) um time tanto de futebol, quanto vôlei ou qualquer outro esporte, pode 

ser entendido como uma organização esportiva, sendo que os times atendem uma característica da 

organização, que é o agrupamento de pessoas, com um objetivo, uma meta em comum, que no caso dos 

times, busca-se uma vitória, vencer um campeonato, ou não perder nenhuma partida, ou simplesmente 

melhorar a qualidade de vida. 

 Blau e Scott (1979); Lakatos (1997); Hall (2004) e Daft (2008) baseados na classificação na qual 

importa a sua finalidade ou seu setor social, entendem então que uma organização esportiva se distingue 

das demais organizações, pelo fato de que a organização esportiva está intrinsecamente ligada à 

administração, bem como a fiscalização, promoção, coordenação ou o oferecimento das atividades 

físicas, exercícios físicos ou esportes, então conclui-se que a organização esportiva não está somente 

ligada ao esporte, mas também a administração. 

 Para Chelladurai (2009) apud Rocha e Bastos (2011) nos explica acerca das organizações 

esportivas, que se distinguem das outras organizações que apenas se utilizam dos produtos esportivos 

para que sejam promovidos produtos. Sendo assim, é entendido pelo autor, as empresas que vendem 
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materiais esportivos de transmissão de jogos, ou são agências de atletas, não são consideradas 

necessariamente uma organização esportiva, visto que, apenas se utilizam de produtos esportivos, para 

promover seu negócio no momento. 

 Cárdenas (2013) entende então, que uma organização esportiva podem ser: clubes, federações; 

confederações, associações esportivas; órgãos públicos ligados ao esporte – secretaria, ministérios, etc. 

-, ainda podem ser consideradas organizações esportivas algumas empresas de caráter privado, que são: 

as academias de ginásticas, ou também outras empresas, onde seus clientes pratiquem atividade ou 

exercício físico.  

 Ainda segundo Cárdenas (2013) os times de futebol podem ser considerados organizações 

esportivas, como por exemplo: Avá, Figueirense, São Paulo, etc. assim como os outros times de outras 

modalidades, como por exemplo basquete, handebol, etc. A CBF (Confederação Brasileira de Futebol); 

a FINA (Federação Internacional de Natação Amadora); o Cômite Olímpico Brasileiro (COI); a 

Federação Catarinense de Atletismo (FCA); e a Federação de Triathlon de Santa Catarina (FTSC), 

também são consideradas organizações esportivas. Ainda a Fundação Municipal de Esportes de 

Florianópolis e Fundação Catarinense de Esportes (FESPORTE), são exemplos de outras organizações 

esportivas. 

 Para Cárdenas (2013) as academias de ginásticas, ou que são mais voltadas para a musculação, 

bem como os estúdios de pilates e centros de treinamento resistido, são consideradas organizações 

esportivas, visto que, Pitts e Stotlar (2002) nos explicam que o termo esporte que derivam de gestão 

esportiva ou organização esportiva, devem ser consideradas mais simples que o entendimento do esporte 

em si. Ainda segundo Rocha e Bastos (2011) deve se inserir quando se tratar de gestão esportiva, além 

dos esportes, também os esportes e outros exercícios físicos relacionados com a área fitness. 

 Cárdenas (2013) nos explica que na literatura não é possível encontrar a palavra organização, e 

assim a literatura fica presa apenas, no cenário da gestão esportiva e da gestão do esporte, que são 

comumente encontrados dentro da literatura que trata sobre o assunto. Porém Roche (2002) o 

desenvolvimento esportivo, seja ele desencadeado por meio do lazer, é feito por meio de organizações, 

entidades ou instituições, e são estas que fiscalizam, regulamentam e coodernam, as atividades físicas, 

que as mesmas oferecem, então entende-se que as organizações esportivas, que são os administradores, 

e não o esporte em si. 

 Partindo disto, entende Nolasco (2005) que o termo a ser utilizado pela literatura deveria ser 

gestão de organizações esportivas, porém não condena o uso de gestão esportiva ou gestão do esporte, 

sendo que as expressões administrações esportivas, entre outras denominações aplicadas, tratam-se da 

mesma natureza.  
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 Segundo Cárdenas (2013) de acordo com as classificações analisadas pela literatura, as 

organizações podem ser classificadas pelo tamanho, pelo porte da organização, se a organização é 

pública ou privada. 

 Para Hall (2004) que sempre considera os preceitos econômicos da organização, sendo ela 

voltada ou não para fins lucrativos, classificaria a organização de uma maneira bem diferente uma 

organização que oferece serviços como escolinha de futebol, ou outros tipos, de esporte, com fins 

lucrativos, de uma organização que não possui fins lucrativos, apenas são governamentais.  

 Segundo Blau e Socott (1979) e Lakatos (1997) pode ser que seja possível diferenciar uma 

organização não governamental, que possui voluntários, que acreditam que o esporte seja o grande 

transformador de vidas, de um clube esportivo por exemplo, que contém um contrato firmado com os 

atletas, ou até mesmo a CBF, que tem o poder de convocação dos jogadores. 

 Etizioni (1974) considera os clubes de futebol brasileiros como organizações utilitárias, tendo 

em vista, o controle que a organização possui sobre seus atletas, almejando uma recompensa, um abono 

pecuniário, porém neste mesmo clube existem os sócios torcedores, que mantém o time, por sentimento 

pessoal. 

 Blau e Soctt (1979) levando em consideração o sistema cuibonum levam em consideração quem 

são os principais beneficiados com o serviço prestado, sendo assim uma academia, deveria ser uma 

organização de serviço, e a Fundação Municipal de Esportes, como uma organização de bem-estar 

público, visto que objetiva o bem-estar da sociedade como um todo. 

 Roche (2002) elenca alguns tipos de classificações, que estão dividas em 4 grandes grupos, que 

são: 

 Organizações esportivas públicas: tratam-se das organizações que o poder público criou e ainda 

as mantém, em relação ao desenvolvimento de suas atividades, para atender interesses 

governamentais. 

 Organizações esportivas privadas sem fins lucrativos: estas por sua vez se dividem em 2 graus, 

no primeiro grau então várias pessoas físicas se reúnem para formar uma pessoa jurídica, sendo 

que objetivo dessa organização será a promoção de saúde e a prática de atividade física. Já no 

segundo grau, são quando associações já formadas, se agrupam formando-se assim uma nova 

organização. São os tipos de organização típicos de clubes esportes e federações esportivas, na 

sequência apresentada. 

 Empresas de serviços desportivos: tratam-se de organizações da iniciativa privada que 

comercializam seus serviços esportivos ou de esporte, e visam sempre o lucro, sempre afetadas 

pelo mercado, e orientadas pelos princípios do negócio privado. 
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 Sociedades anônimas desportivas: estão por sua vez encontram-se entre as organizações privadas 

com fins lucrativos, e as sem fins lucrativos, possuem suas ações dividas entre vários indíviduos. 

Roche (2002) ainda aponta subclassificações, como por exemplo existem organizações 

monodesportivas como a CBF, pelo fato de promover apenas um esporte, existe ainda as organizações 

poliesportivas, como é o caso da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) que coordena 

esportes aquáticos como nado sincronizado, saltos ornamentais, etc.  

 Segundo Cárdenas (2013) a Lei Pelé cita as organizações esportivas, quando se trata das 

entidades de práticas desportivas, entidades de administração de desporto, ou até mesmo as ligas. 

 Blau e Scott (1979) entendem que quaisquer características de uma organização esportiva, 

poderia ser utilizada para agrupá-la, dentro de um amálgama de organizações. 

 Segundo Cardori e Dazi (2013) existe uma mesmo alicerce teórico-conceitual de todas as 

organizações de maneira bem generalizada, se comparada então a outras organizações, as organizações 

esportivas, apresentam tanto diferenças, quanto semelhanças. 

 Para Cárdenas (2013) é bastante importante o estudo das organizações, pelo fato do poder de 

influência que possuem perante a sociedade, e também as responsabilidades que à ela são imcubidas. 

 Para Dias (2004) as organizações estão por toda parte e cercam a vida do ser humano. 

 Segundo Hall (2004) as organizações são necessárias para que o melhore tanto o ambiente 

interno, quanto o ambiente externo de trabalho, sendo que compreender as organizações, significa 

compreender melhor o contexto social na qual o agente esta inserido.  

 

METODOLOGIA 

Caracterização do estudo 

Trata-se de um estudo descritivo e transversal sobre a importância do fisioterapeuta nas 

academias como integrante no processo de gestão e o número de contratados atuante nas academias. 

 De acordo com Aragão, (2011) os estudos descritivos têm o alvo de descrever a realidade 

analisada e não se destina a ilustrar ou interferir na situação. É um tipo de estudo muito reiterado na área 

da saúde e gestão, de forma a doar conhecimentos. Para Pina (2006) o estudo do tipo descritivo é aquele 

que aprova aferir parâmetros de uma população, nomeadamente proporções e médias 
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Local do estudo 

A pesquisa foi realizada se pautando no banco de dados do conselho regional de educação física 

do Pará. Foi selecionada as academias que possuíam o registro no conselho e estavam em dia com sua 

documentação. 

Descrição da amostra 

A amostra do estudo foi composta de profissionais gestores de 20academias, sendo este n o 

universo da população, localizadas nos Bairros de Nazaré e Umarizal, cadastradas no CREF 18 que 

atenderem aos seguintes critérios de inclusão: 

 O entrevistado deve ser o responsável pela academia, empresário e administrador do 

estabelecimento. Possuírem idade igual ou maior a 18 anos. E aqueles que aceitarem assinar o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Foram excluídos da pesquisa aqueles que recusarem a 

assinar o Termo de Compromisso Livre e Esclarecido (TCLE) e a sua participação no estudo. 

 

Desenvolvimento do estudo 

A pesquisa foi desenvolvida em três etapas. A primeira foi realizada junto ao Conselho Regional 

de Educação Física – CREF 18, levantamento do número de academias cadastradas na cidade de Belém, 

onde foi feito o levantamento do número de academias de atividade física cadastradas na cidade de 

Belém, em especial nos bairros de Nazaré e Umarizal. 

A segunda etapa constou de uma pesquisa de campo onde os dados foram coletados através de 

um questionário aplicado aos empresários e donos dos estabelecimentos, com a finalidade de obter 

informações quanto ao nível de conhecimento da importância do profissional nutricionista na área 

esportiva e em seu estabelecimento e os motivos pelo qual não houve a contratação deste profissional 

(caso não tenha contratado). 

O questionário foi aplicado durante o período da manhã, tarde e noite, de acordo com a 

disponibilidade do empresário. Para a aplicação dos questionários, foram organizadas reuniões com os 

gestores do empreendimento, sendo que nesta ocasião eles assinaram Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE).  

As variáveis trabalhadas no instrumento serão: sexo, idade, graduação e títulos (pós-graduação, 

mestrado, doutorado) e outras que tenham relação com o perfil da amostra, bem como questões relativas 

ao índice de conhecimento da importância do fisioterapeutaesportivo e os motivos que os fazem não 

realizar a contratação desse profissional. 

A terceira etapa foi de análise dos questionários, que foram divididos em três blocos, 

caracterização dos sujeitos da pesquisa (gestores), a opinião dos mesmos sobre a importância do 
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fisioterapeuta esportivopara a gestão da academia e os motivos que os impedem a contratação do 

profissional. 

 

Aspectos éticos da pesquisa  

 Para garantir os aspectos éticos, todos os participantes foram avaliados, respeitando as Normas 

de Pesquisa Envolvendo Seres Humanos (Resolução n° 466/2012) do Conselho Nacional de Saúde, 

garantindo o sigilo da identificação dos empresários entrevistados, através da assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).   

 

Análise dos dados 

 Os resultados serão demonstrados sob a forma de tabelas e gráficos, construídas a partir do 

Software Excel 2010 pertencente ao pacote Office 2010 da Microsoft, sendo utilizado para a análise a 

estatística descritiva. 

 

RESULTADOS 

 

É importante ressaltar que este estudo buscou elucidar o cenário da academia nacidade de Belém 

do Estado do Pará, nos Bairros de Nazaré e Umarizal, pautando-se em uma realidade que o pesquisador 

obteve um contato, logo pode-se falar com determinada propriedade deste universo. 

 

Gráfico 1: Titulação acadêmica dos gestores entrevistados 

 

Fonte: pesquisa de campo, 2017. 
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A análise do gráfico consta que a maioria dos gestores entrevistados apresentam graduação e 

especialização, respectivamente. No estudo de Bastos; Fagnani & Mazzei (2011) em sua pesquisa sobre 

o perfil dos gestores, a maioria apresentou curso concluído de graduação, tendo maior concentração em 

educação física (Bastos; Fagnani & Mazzei, 2011). Para Trielle (2013), a formação acadêmica do gestor 

de academia é de extrema importância tanto na área de administração quanto na área de educação física, 

pois são conhecimento que se completam e se apoiam para fornecer o bom gerenciamento das 

necessidades, planejamento e marketing (Trielle, 2013). 

 

Gráfico 2: Há quanto tempo a academia está em funcionamento. 

 

Fonte: pesquisa de campo, 2017. 

 

No gráfico 02 pautou-se no tempo de funcionamento da academia, nesse aspecto o destaque 

ocorreu com as academias que possuem de 03 a 05 anos de funcionamento, o que equivale a 34% das 

academias outro ponto relevante são os 34% das academias que funcionam até 02 anos. 

 

Gráfico 03: Quantos profissionais atuam na academia? 

 

Fonte: pesquisa de campo, 2017. 
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Gráfico 03.1: Quantitativo de profissionais por formação acadêmica 

 

Fonte: pesquisa de campo, 2017. 

 

No gráfico03 e 03.1, tratou-se do quantitativo dos profissionais que atuam na academia, nesse 

prisma a pesquisa apresentou que 29% das academias possuem de 06 a 10 funcionários e 36% trabalham 

com um plantel de 11 a 15 funcionários. Assim entende-se que esses tipos de organizações necessitam 

de um elenco maior para funcionar (REIS e SILVA, 2012) 

 

Gráfico 4: Qual a quantidade de alunos que frequentam a academia atualmente? 

 

Fonte: pesquisa de campo, 2017. 
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151 e 200 alunos. Esse resultado contribue com o aumento gradativo de pessoas que buscam uma melhor 

qualidade de vida. (PIRES, 2007) 

 

Gráfico 5: Para você, qual a importância do fisioterapeuta fazer parte do quadro de funcionários, para 

uma melhor gestão da academia? 

 

Fonte: pesquisa de campo, 2017. 

 

No gráfico 05, aponta a importância do fisioterapeuta fazer parte do quadro dos funcionários. 

16% apontam que para conseguir melhores resultados e consequentemente maior número de clientes. 

Assim entende-se que o funcionário do fisioterapeuta na equipe é um atrativo conforme Dantas (2009). 

Nesse sentido tem-se 50% que não apresentam ter opinião, logo percebe-se que muitos gestores não 

sabem a importância do fisioterapeuta. (TEIXEIRA, 2012) 

 

Gráfico 6: Há quanto tempo atua na função de gestor? 

 

Fonte: pesquisa de campo, 2017. 
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No gráfico 06 buscou-se saber o tempo de atuação na função de gestor, nessa linha, temos que 

30% dos gestores possuem a experiência de 02 como gestores, outro resultado que merece destaque são 

os 20% dos gestores que trabalham entre 3 e 5 anos. Isso vem reforçar que a temática é uma temática 

nova e que ainda carece um aprofundamento nos estudos pois, ainda é recente esta profissionalização. 

Nessa ótica o gestor esportivo necessita um conjunto de fatores para consolidar a sua formação, 

nesse assunto, Wisnapre (2009) aponta que além da formação características ligadas a vivências dão 

fundamentais. 

 

Gráfico 7: Havendo fisioterapeuta na academia, qual vínculo empregatício? 

 

Fonte: pesquisa de campo, 2017. 

 

No grafico 07, versa sobre o questionamento do fisioterapeuta na academia e seu tipo de vinculo, 

o destaque da pesquisa se polarizou em 50% dos pesquisados serem celetistas, e 45% dos pesquisados 

serem contratados e ganharem por produção. O estudo debate a ausencia de um reconhecimento da 

função no espaço das academias (TEIXEIRA, 2012). Nesse mesmo sentido, o autor defende a existencia 

de uma equipe multiprofissional.A academia é um universo complexo que, para seu funcionamento 

ocorrer de forma otimizada, necessita de uma variedade de profissionais com um conjunto de 

habilidades, conhecimentos especificos, ou seja, competências adequadas para ações especificas. 
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Gráfico 8: Em sua opinião, a academia que possui o fisioterapeuta, quais as principais vantagens em 

relação aos benefícios para alunos? 

 

Fonte: pesquisa de campo, 2017. 

 

No gráfico 08, é apontado sobre a academia que possui fisioterapeuta, indicando as vantagens 

em relação aos benefícios para alunos. 50% das academias indicam na melhoria na perda ou ganho de 

massa magra. Na mesma direção tem-se 14% que não consegue identificar as vantagens do profissional. 

Reis e Silva (2012) assevera que é importante a avaliação do desempenho nas organizações, dessa forma 

é necessário o profissional mostrar os pontos contributivos do mesmo. 

 

Gráfico 09: Como gestor, quais são suas atividades profissionais desenvolvidas nesta função na 

academia? 

 

Fonte: pesquisa de campo, 2017. 
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De acordo com os pesquisados a função mais desempenhada nas academias, é a de coordenador com 

69%, a qual é considerada uma função administrativa. Para autores como (BASTOS et al., 2006); 

(SANTANA et al., 2012), e (MARONI; MENDES; BASTOS, 2010) dizem que no Brasil o termo mais 

utilizado é de gestores. 

 

Gráfico 10: Se não houver fisioterapeuta contratado no quadro de profissionais, qual motivo? 

 
Fonte: pesquisa de campo, 2017. 
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 Os objetivos previstos para o estudo nem sempre são os melhores que poderíamos almejar, porém 

quando alcançamos os mesmos temos a sensação do dever cumprido; 

 As dificuldades que acreditamos que vamos encontrar para a realização do estudo, nem sempre 

as encontramos, pois neste estudo tivemos muita receptividade por parte dos pesquisados; 

 Nossas expectativas antes de iniciar o estudo eram as melhores possíveis, e foram mantidas em 

alta quando da realização deste; 

 A partir dos resultados encontrados ampliamos nossas perspectivas, vislumbrando a 

possibilidade da realização de novos estudos a serem feitos a partir deste servindo de base para 

o aprofundamento dele; 

 Foi possível constatarmos que a participação do fisioterapeuta nas academias pesquisadas ainda 

não é como gostaríamos, da importância deste profissional numa atuação multi e interdisciplinar 

na academia contribuindo assim para o processo gerencial nas academias; 

 Acreditamos que uma possível alternativa é as academias trabalharem juntas no formato de 

cooperativas, o que provavelmente facilitaria, não somente, uma maior inclusão do fisioterapeuta 

como de outros profissionais no processo gerencial das academias; 

 Acreditamos também que o estudo deve ser desenvolvido em toda a região metropolitana de 

Belém, alcançando aproximadamente 200 academias de atividade física, pois com este número 

provavelmente a atuação do fisioterapeuta seja mais limitada ainda. 

Por fim temos a intenção de apresentarmos os resultados deste estudo aqueles que colaboraram com 

a realização do mesmo no intuito de contribui de alguma forma para a melhoria da gestão das academias. 
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RESUMO 

Objetivo: Avaliar a qualidade de vida dos pós-graduandos, modalidade lato sensu – residência na área 

da saúde. Metodologia: Estudo descritivo-analítico, transversal de abordagem quantitativa 

desenvolvido com 149 pós-graduandos vinculados a uma Universidade Pública Federal do Nordeste 

brasileiro. Utilizaram-se, para coleta de dados, um questionário composto por dados sociodemográficos, 

ocupacionais, hábitos de vida e de saúde, e o WHOQOL-Bref. Resultados: Houve associação estatística 

significativa entre: a qualidade de vida total, a percepção da qualidade de vida, os domínios físico, 

psicológico, meio ambiente e o sexo; entre o estado civil e a qualidade de vida total e o domínio 

psicológico; e entre o período da residência e os domínios físico e psicológico. Conclusão: Os 

participantes apresentaram uma boa qualidade de vida. No entanto, aqueles do sexo feminino, em união 

estável e os que cursavam o segundo ano de especialização apresentaram escores inferiores aos demais 

nos diversos aspectos da qualidade de vida. 

Palavras-chave: Qualidade de vida; Internato e residência; Internato não médico; Especialização; 

Enfermagem. 

 

ABSTRACT 

Objective: To evaluate the quality of life of graduate students, lato sensu modality - residency in the 

health area. Methodology: Descriptive-analytical, cross-sectional quantitative approach study 

developed with 149 graduate students linked to a Federal Public University of northeastern Brazil. For 

data collection, a questionnaire composed of sociodemographic, occupational, life and health habits, and 

the WHOQOL-Bref were used. Results: There was a statistically significant association between: total 

quality of life, perception of quality of life, physical, psychological, environment and sex domains; 

between marital status and total quality of life and psychological domain; and between the period of 

residence and the physical and psychological domains. Conclusion: The participants presented a good 

quality of life. However, those in stable union and those who were in the second year of specialization 

presented lower scores than the others in the various aspects of quality of life. 

Keywords: Quality of life; Boarding school and residence; Non-medical boarding school; 

Specialization; Nursing. 

 

RESUMEN 

Objetivo: Evaluar la calidad de vida de los estudiantes graduados, la modalidad lato sensu - residencia 

en el área de salud. Metodología: Estudio de enfoque cuantitativo descriptivo-analítico y transversal 

desarrollado con 149 estudiantes graduados vinculados a una Universidad Pública Federal del noreste 

de Brasil. Para la recopilación de datos, se utilizó un cuestionario compuesto por hábitos 

sociodemográficos, ocupacionales, de vida y de salud, y el WHOQOL-Bref. Resultados: Hubo una 

asociación estadísticamente significativa entre: calidad de vida total, percepción de calidad de vida, 

dominios físicos, psicológicos, medioambientales y sexuales; entre el estado civil y la calidad de vida 

total y el dominio psicológico; y entre el período de residencia y los dominios físicos y psicológicos. 

Conclusión: Los participantes presentaron una buena calidad de vida. Sin embargo, los que estaban en 



Pesquisa em Saúde 
 

29 

unión estable y los que estaban en el segundo año de especialización presentaron puntuaciones más bajas 

que los demás en los diversos aspectos de la calidad de vida. 

Palabras-clave: Calidad de vida; Internado y residencia; Internado no médico; Especialización; 

Enfermería. 

          

 INTRODUÇÃO 

  

A qualidade de vida é definida como as percepções dos indivíduos sobre a vida, a cultura e os 

sistemas de valores individuais, e sua relação com os objetivos, expectativas, padrões e preocupações 

vivenciadas. Conceito esse elaborado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), no qual se observa 

uma avaliação subjetiva no que tange à formulação do mesmo (1). 

Dentre os elementos que exercem influência sobre a qualidade de vida, está o trabalho, que faz 

parte de um processo constantemente modificado de acordo com as mudanças sociais e políticas. No 

setor saúde, algumas condições laborais, como o acúmulo de vínculos empregatícios, aumento da 

jornada de trabalho e exigências cada vez maiores do mercado (2), podem resultar em uma carga mental 

que repercute diretamente na qualidade de vida geral e no trabalho desses profissionais (3). 

Entretanto, as condições de trabalho também exercem certa influência nos trabalhadores da saúde 

quando inseridos nos programas de pós-graduação, modalidade lato sensu – residência –, pois esse 

processo de formação especializada tem como foco o aprendizado de forma ativa por meio da prática 

assistencial, ao proporcionar um ambiente idêntico ao do profissional especializado, incluindo os riscos 

ocupacionais (4-7). Dessa forma, durante o processo de formação, esses pós-graduandos passam por um 

período de desenvolvimento pessoal e profissional, no qual estão expostos às condições adversas 

inerentes aos trabalhadores da saúde, além das mudanças no estilo de vida, ocasionadas pelas atividades 

do programa, que podem corroborar para o prejuízo na saúde física e mental, interferindo na qualidade 

de vida destes (8). 

Salienta-se, ainda, que o profissional de pós-graduação, modalidade lato sensu – residência, em 

especial da enfermagem, pela demanda e atenção em muitas atividades, apresenta, por vezes, pouca 

destreza com as tarefas cotidianas e com a organização laboral do serviço de saúde. Somado a isso, esse 

pós-graduando ainda cumpre os compromissos acadêmicos que estão presentes na grade curricular 

obrigatória, tais como trabalho de conclusão de residência, aulas teóricas, provas e trabalhos escritos e 

orais, o que pode acarretar no aumento dos níveis de estresse por conta da sobrecarga física e mental 

presenciada, além dos déficits na qualidade de vida dessa população (9,11). 

Ressalta-se que essa modalidade de especialização é mais antiga na área médica, porém é campo 

recente de formação dos profissionais não médicos. E, são poucas as pesquisas realizadas sobre as 

dificuldades nessa área de atuação no âmbito brasileiro e que envolvam a qualidade de vida, o que 
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dificulta saber mais sobre os fatores de risco e proteção a esses profissionais, necessitando, assim, de 

mais detalhamento e estudos na população dos programas de pós-graduação, modalidade lato sensu – 

residência médica e na não médica. Ao passo que se busca contribuir no entendimento de como e quanto 

o programa de residência influencia na qualidade de vida destes profissionais. Dessa forma, o presente 

estudo teve como objetivo avaliar a qualidade de vida dos pós-graduandos, modalidade lato sensu – 

residência na área da saúde. 

           

 METODOLOGIA 

 

Estudo descritivo-analítico, com delineamento transversal de abordagem quantitativa, norteado 

pela ferramenta Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE), que 

contém recomendações sobre o que deve ser incluído em uma descrição precisa e completa de estudos 

transversais (12). Foi desenvolvido em duas instituições hospitalares públicas executoras das atividades 

dos programas de residências vinculadas a uma Universidade Pública Federal em Teresina, Piauí, sendo 

elas a maternidade de referência estadual em alto risco e o hospital universitário, com os pós-graduandos, 

modalidade lato sensu residência médica e não médica, entre maio e setembro de 2017. 

Os programas de pós-graduação, modalidade lato sensu – residência médica – foram escolhidos 

por especialidades: clínicas (pediatria, geriatria, infectologia, psiquiatria, clínica médica, dermatologia, 

neonatologia, medicina intensiva, endocrinologia, reumatologia, anestesiologia, gastroenterologia e 

cardiologia); cirúrgicas (cirurgia geral R3, cirurgia geral, cirurgia plástica e ortopedia e traumatologia); 

clínicas-cirúrgicas (oftalmologia e obstetrícia e ginecologia); diagnóstico por imagem (endoscopia 

digestiva e radiologia e diagnóstico por imagem). Os programas de pós-graduação, modalidade lato 

sensu – residência não médica: Uniprofissional (enfermagem obstétrica, traumatologia buco-maxilo-

faciais); e multiprofissional com concentração em alta complexidade (nutrição, enfermagem, 

fisioterapia, psicologia e farmácia). 

A população do estudo foi composta por 190 participantes. Foram incluídos na pesquisa os pós-

graduandos que executavam atividades nas instituições hospitalares citadas há, no mínimo, um semestre 

letivo, incluindo-se pós-graduandos de todos os anos de seus respectivos programas. Foram excluídos 

os que estavam em licença maternidade médica ou de férias no período da coleta de dados. Após 

aplicação desses critérios, 149 pós-graduandos compuseram o estudo. Houve perda amostral de 41 

participantes, pois 32 não atendiam aos critérios de exclusão e nove não foram localizados após três 

tentativas via e-mail. 

Quanto ao procedimento, à coleta de dados ocorreu por meio de entrevistas agendadas 

previamente e realizadas em uma sala nas dependências das intuições selecionadas, conforme 
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disponibilidade dos participantes, com um tempo médio de 20 minutos de duração. Houve a utilização 

de dois instrumentos. O primeiro referiu-se a um formulário para caracterização sociodemográfica, 

ocupacional, dos hábitos de vida e de saúde, sendo esse uma adaptação do formulário utilizado em uma 

pesquisa de Recife, Pernambuco, Brasil(6) contendo os seguintes itens: dados sociodemográficos (idade, 

sexo, estado civil, filhos e cor), ocupacional (profissão, tempo de conclusão da graduação e tempo que 

está vinculado ao programa de pós-graduação, modalidade lato sensu – residência); hábitos de vida 

(tempo de sono, atividade física, atividades de lazer, tempo de percurso até o local de trabalho, 

tabagismo, uso de bebida alcoólica); e dados de saúde (doenças diagnosticadas, uso regular de medicação 

e licença médica, falta ou afastamento do trabalho por problemas de saúde nos últimos 06 meses). 

Ressalta-se que não foi avaliada a carga horária semanal dos participantes, visto que a Resolução 

Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde nº 02 de 13 de abril de 2012 institui que os 

programas de pós-graduação, modalidade lato sensu – residência médica e não médica – deve possuir 

uma carga horária padrão de 60 horas semanais (13,14). 

O segundo instrumento utilizado foi o questionário The World Health Organization Quality of 

Life Project- abreviado (WHOQOL-Bref) produzido pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para 

uso internacional na avaliação da qualidade de vida (15). Tendo sido traduzido e validado no Brasil por 

Fleck e colaboradores (2000) (16), possui 26 questões respondidas a partir da percepção do indivíduo, 

sendo duas questões gerais (a primeira sobre percepção da qualidade de vida e a segunda sobre a 

satisfação pessoal da saúde geral) analisadas separadamente, e as demais 24 questões são subdivididas 

em quatro domínios: Físico, Psicológico, Relação social e Meio ambiente (1). 

As respostas do WHOQOL-Bref seguem uma escala Likert que varia de 1 a 5, ou seja, quanto 

maior for a pontuação (escore) melhor a qualidade de vida. Para analisar a qualidade de vida por meio 

dos escores do WHOQOL-Bref, levaram-se em consideração as categorias de resultados: de 1 a 1,99 

necessita melhorar; de 2 a 2,99 regular; de 3 a 3,99 boa; e de 4 a 5 muito boa (17). 

Os dados foram digitados por dupla digitação e armazenados em uma planilha eletrônica no 

programa Excel (Office 2010) e, para a análise os dados, foram exportados para os softwares: R x64 

versão 3.4.0, LibreOffice Calc versão 5.3.3.2 e PSPP versão 3. A análise descritiva das variáveis do 

estudo foi realizada utilizando média, frequência e desvio padrão. Na análise inferencial para comparar 

médias ou verificar as diferenças, foram utilizados testes paramétricos (teste t, ANOVA e teste Tukey) 

e, quando a distribuição não foi normal, os testes substitutos não paramétricos (Mann-Whitney e Kruskal 

Wallis). O nível de significância utilizado foi de 5% para todos os testes. 

O presente artigo foi extraído da dissertação de mestrado intitulada “Qualidade de vida dos 

residentes de programas de residência da Área da saúde”, aprovada em março de 2018 por uma 

instituição pública federal em uma capital do nordeste brasileiro.  A pesquisa foi autorizada pelos 
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programas de pós-graduação, modalidade lato sensu – residência médica e não médica – e, 

posteriormente, aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da instituição citada anteriormente. Todos 

os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido conforme Resolução 466/12 

do Ministério da Saúde. 

 

RESULTADOS 

 

Dos 149 participantes, 86 (57,7%) eram do sexo feminino; a idade média foi de 27,37 ± 3,35 

anos, 100 (69,8%) eram solteiros, 39 (26,1%) eram casados, cinco (3,3%) união estável, 124 (83,2%) 

não tinham filhos e 73 (49%) autodeclararam-se brancos. No tocante à caracterização ocupacional dos 

participantes, 99 (66,4%) eram médicos, 21 (14,1%) enfermeiros, 8 (5,4%) farmacêuticos, 7 (4,7%) 

nutricionistas, 6 (4,0%) odontólogos, 4 (2,7%) fisioterapeutas e 4 (2,7%) psicólogos. Tempo médio de 

graduado (2,82 ± 1,95 anos). Cursavam o primeiro ano de residência 65 (43,6%), 63 (42,3%) o segundo 

ano e 21 (14,1%) o terceiro ou quarto ano. 

Em relação ao quantitativo de pós-graduandos inseridos nos programas de pós-graduação, 

modalidade lato sensu – residência –, 99 (66,4%) estavam em programas médicos, 28 (18,8%) no 

programa multiprofissional, 16 (10,7%) em programa uniprofissional- Enfermagem Obstétrica e seis 

(4,0%) em programa uniprofissional-traumatologia buco-maxilo-faciais. Entre os hábitos de vida e de 

saúde dos participantes, destacam-se a média de duração do sono noturno (6,02 ± 0,88) horas, 75 (50,3%) 

não praticavam atividades físicas e 106 (71,1%) realizavam atividades de lazer. 

A média de qualidade de vida geral dos participantes apresentou escore de 3, 49 ± 0,50. A 

percepção da qualidade de vida, a satisfação pessoal com a saúde, assim como todos os domínios da 

qualidade de vida avaliados pelo WHOQOL-Bref, apresentou médias com valores próximos, que 

variaram entre 3,30 ± 0,95 (percepção da qualidade de vida) e 3,55 ± 0,72 (domínio social) (Tabela 1). 

 

Tabela 1 – Qualidade de vida medida pelo WHOQOL-Bref nos 149 pós-graduandos inseridos nos 

programas de pós-graduação, modalidade lato sensu – residência da área da saúde. Teresina, Piauí, 

Brasil, 2017 

 Médias das escalas Desvio padrão Média dos escores Desvio 

padrão 

Domínio Físico 62,79 15,42 3,51 0,62 

Domínio Psicológico 61,85 15,68 3,48 0,62 

Domínio Social 63,96 17,85 3,55 0,72 

Domínio Meio Ambiente 59,82 11,98 3,41 0,48 

Percepção da qualidade de vida 56,88 23,58 3,30 0,95 
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 Médias das escalas Desvio padrão Média dos escores Desvio 

padrão 

Satisfação pessoal com a saúde 59,56 24,42 3,38 0,99 

Qualidade de vida total 62,06 12,49 3,49 0,50 

 

A Tabela 2 apresenta a análise das 24 facetas que compõem os domínios do WHOQOL-Bref. 

Destacam-se as seguintes médias: dor física (2,12), tratamento médico (2,01), sono (2,68), aproveitar a 

vida (2,91), sentimentos negativos (2,64), o ambiente físico (2,98) e o lazer (2,58). 

 

Tabela 2 – Facetas correspondentes aos domínios do WHOQOL-Bref dos 149 pós-graduandos inseridos 

nos programas de pós-graduação, modalidade lato sensu – residência da área da saúde. Teresina, Piauí, 

Brasil, 2017 

Domínios e Facetas Mediana Média Dp 

Domínio Físico    

3. Em que medida você acha que sua dor (física) impede você de fazer 

o que você precisa? 
2 2,12 0,96 

4. O quanto você precisa de algum tratamento médico para levar sua 

vida diária? 
2 2,01 1,06 

10. Você tem energia suficiente para seu dia a dia? 3 3,06 0,82 

15. Quão bem você é capaz de se locomover? 4 4,33 0,69 

16. Quão satisfeito(a) você está com o seu sono? 3 2,68 1,07 

17. Quão satisfeito(a) você está com sua capacidade de desempenhar as 

atividades do seu dia a dia? 
3 3,22 0,97 

18. Quão satisfeito(a) você está com sua capacidade para o trabalho? 4 3,44 0,84 

Psicológico    

5. O quanto você aproveita a vida? 3 2,91 0,82 

6. Em que medida você acha que a sua vida tem sentido? 4 4,08 0,80 

7. O quanto você consegue se concentrar? 3 3,29 0,75 

11. Você é capaz de aceitar sua aparência física? 4 3,81 0,88 

19. Quão satisfeito(a) você está consigo mesmo? 4 3,40 0,95 

26. Com que frequência você tem sentimentos negativos tais como 

mau humor, desespero, ansiedade, depressão? 
2 2,64 1,03 

 

 

Relações Sociais 

   

20. Quão satisfeito(a) você está com suas relações pessoais (amigos, 

parentes, conhecidos, colegas)? 
3 3,35 1,00 

21. Quão satisfeito(a) você está com sua vida sexual? 4 3,61 0,92 
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Domínios e Facetas Mediana Média Dp 

22. Quão satisfeito(a) você está com o apoio que você recebe de seus 

amigos? 
4 3,72 0,76 

Meio Ambiente    

8. Quão seguro(a) você se sente em sua vida diária? 3 3,35 0,75 

9. Quão saudável é o seu ambiente físico (clima, barulho, poluição, 

atrativos)? 
3 2,98 0,90 

12. Você tem dinheiro suficiente para satisfazer suas necessidades? 3 3,03 0,83 

13. Quão disponíveis para você estão as informações que precisa no 

seu dia a dia? 
4 3,59 0,75 

14. Em que medida você tem oportunidades de atividade de lazer? 3 2,58 0,75 

23. Quão satisfeito(a) você está com as condições do local onde mora? 4 4,05 0,78 

24. Quão satisfeito(a) você está com o seu acesso aos serviços de 

saúde? 
4 3,61 0,94 

25. Quão satisfeito(a) você está com o seu meio de transporte? 4 3,95 1,01 

Legenda: dp (desvio padrão). 

 

Na Tabela 3, observou-se que há uma diferença significativa na percepção da qualidade de vida 

(p < 0,01) e na avaliação da qualidade de vida geral (p = 0,01) entre os homens e as mulheres, na qual 

essas obtiveram menores escores. 

Houve diferença significativa entre a qualidade de vida total e o estado civil (p < 0,03), no qual 

os pós-graduandos em união estável (casal que coabitam com finalidade de constituir família sem 

registro civil de casamento) apresentaram menores escores em relação aos casados e solteiros (Tabela 

3). 
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Tabela 3 – Aspectos gerais da qualidade de vida medida pelo WHOQOL-Bref associados às variáveis 

idade, sexo, período da residência e estado civil dos 149 pós-graduandos inseridos nos programas de 

pós-graduação, modalidade lato sensu – residência da área da saúde. Teresina, Piauí, Brasil, 2017 

Variáveis N 

Aspectos Gerais da Qualidade de Vida 

Percepção da 

Qualidade de Vida 

Satisfação com 

a Saúde 

Whoqol-Bref 

Total 

Idade 
De 22 a 25 52 

 

3,27 ± 0,89 

 

3,21 ± 0,96 

 

3,41 ± 0,47 

De 26 a 29 61 3,36 ± 0,91 3,57 ± 0,97 3,58 ± 0,50 

De 30 a 33 22 3,14 ± 1,08 3,05 ± 1,05 3,41 ± 0,59 

Acima de 33 10 3,40 ± 1,17 3,70 ± 0,82 3,44 ± 0,43 

p-valor 

 

Sexo 

 

 

0,786† 

 

0,057† 

 

0,263† 

 

Feminino 82 3,14 ± 0,90 3,27 ± 0,99 3,39 ± 0,49 

Masculino 63 3,51 ± 0,97 3,51 ± 0,98 3,61 ± 0,50 

p-valor 

 

Período da residência  

<0,01* 

 

0,162* 

 

<0,01† 

 

Primeiro ano 63 3,32 ± 0,95 3,47 ± 0,99 3,57 ± 0,47 

Segundo ano 61 3,33 ± 0,94 3,26 ± 0,95 3,41 ± 0,52 

Terceiro ano 21 3,14 ± 0,96 3,43 ± 1,12 3,47 ± 0,55 

p-valor 

 

Estado civil  

0,83* 

 

0,173* 

 

0,10† 

 

Casado 39 3,31 ± 1,06 3,62 ± 0,99 3,66 ± 0,46 

Solteiro 100 3,29 ± 0,91 3,29 ± 0,97 3,43 ± 0,49 

União estável 5 3,20 ± 1,10 3,20 ± 1,30 3,28 ± 0,83 

p-valor  0,99* 0,237* 0,03† 

 Legenda: * (teste de Mann-Whitney ou de Kruskal-Wallis); † (teste t de student ou ANOVA). 

 

A associação entre os domínios que compõem o WHOQOL-Bref destaca que, além do escore 

geral, a diferença significativa entre os sexos apareceu também nos domínios físico (p = 0,005), 

psicológico (p = 0,002) e meio ambiente (p = 0,04), nos quais as mulheres apresentaram menores 

escores. Houve diferença significativa entre o período da pós-graduação e os domínios: psicológico (p 

= 0,007) e físico (p = 0,002), nos quais os pós-graduandos do segundo ano apresentaram menores 

escores. E entre o estado civil e o domínio psicológico (p = 0,038), nos quais os pós-graduandos em 

união estável apresentaram menor média (Tabela 04). 
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Tabela 4 – Análise dos domínios da qualidade de vida medida pelo WHOQOL-Bref associados às 

variáveis idade, sexo, período da residência e estado civil dos 149 pós-graduandos inseridos nos 

programas de pós-graduação, modalidade lato sensu – residência da área da saúde. Teresina, Piauí, 

Brasil, 2017 

Variáveis n 

Domínios WHOQOL-Bref 

Físico Psicológico 
Relações 

Pessoais 
Meio Ambiente 

Idade 
De 22 a 25 

 

52 
 

3,42 ± 0,59 
 

3,45 ± 0,61 
 

3,47 ± 0,71 
 

3,33 ± 0,53 

De 26 a 29 61 3,59 ± 0,59 3,54 ± 0,62 3,70 ± 0,74 3,49 ± 0,45 

De 30 a 33 
22 

3,53 ± 0,72 3,37 ± 0,75 3,36 ± 0,69 3,36 ± 0,50 

Acima de 33 10 3,45 ± 0,70 3,47 ± 0,43 3,43 ± 0,65 3,41 ± 0,34 

p-valor 

Sexo 
 

0,522† 

  

0,705† 

  

0,158† 

  

0,327† 

  

Feminino 82 3,4 ± 0,58 3,35 ± 0,59 3,46 ± 0,75 3,34 ± 0,52 

Masculino 63 3,65 ± 0,64 3,65 ± 0,63 3,67 ± 0,68 3,50 ± 0,42 

p-valor  

0,005* 

 

3,58 ± 0,55 

0,002* 

 

3,64 ± 0,56 

0,116* 

 

3,60 ± 0,74 

0,04† 

 

3,46 ± 0,46 

Período da residência 

Primeiro ano 63 

Segundo ano 61 3,42 ± 0,65 3,35 ± 0,63 3,51 ± 0,71 3,37 ± 0,50 

Terceiro ano 21 3,58 ± 0,71 3,42 ± 0,66 3,52 ± 0,76 3,38 ± 0,51 

p-valor 

 

Estado civil 

 0,02† 

 

0,007† 

 

0,484* 

 

0,379* 

 

Casado 39 3,66 ± 0,58 3,69 ± 0,54 3,78 ± 0,70 3,50 ± 0,39 

Solteiro 100 3,45 ± 0,62 3,41 ± 0,61 3,47 ± 0,70 3,38 ± 0,51 

União estável 5 3,40 ± 0,78 3,24 ± 0,94 3,18 ± 1,17 3,26 ± 0,70 

p-valor  0,129* 0,038* 0,06* 0,323† 

Legenda: * (teste de Mann-Whitney ou de Kruskal-Wallis); † (teste t de student ou ANOVA). 
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DISCUSSÃO 

 

Na presente pesquisa, o maior percentual dos pós-graduandos do sexo feminino converge com 

os achados de outros estudos, com contextos similares, realizados nos âmbitos nacional (6,17) e 

internacional (18,19), mostrando a crescente feminização das profissões de saúde que historicamente eram 

desempenhadas por homens, como, por exemplo, a medicina e a odontologia (10,20,21). A idade média dos 

pós-graduandos, bem como um maior percentual de participantes solteiras e sem filhos, foi apontado 

também em outros estudos (8,20-25).  Esse achado pode indicar que essa modalidade de pós-graduação é 

escolhida por profissionais recém-graduados, os quais buscam agregar aos conhecimentos adquiridos na 

graduação a capacidade de atender a população de forma integral, a partir dos saberes específicos. A 

carga horária extensa exigida e a remuneração oferecida parecem diminuir o interesse daqueles com 

mais idade e com maior experiência pessoal e profissional (10).  

A pós-graduação modalidade lato sensu – residência –, outrora denominada de internato, surgiu 

no Brasil no ano de 1945 e a área médica foi a pioneira na oferta dessa modalidade, a qual é considerada 

um padrão ouro na medicina (26-14). Tais considerações podem explicar o predomínio do profissional 

médico nos participantes estudados, como também em residentes europeus, apontados na literatura 

internacional (19). 

A maioria dos residentes estavam no primeiro ano da pós-graduação. Resultado semelhante foi 

identificado no estudo realizado em Recife, Pernambuco, com os residentes multiprofissionais em saúde 

da família (25). Em discordância com esses resultados, a pesquisa realizada com 45 pós-graduandos 

multiprofissionais, em Pernambuco, Brasil, identificou que a maioria cursava o segundo ano da 

residência (6). 

A qualidade de vida geral dos pós-graduandos, no presente estudo, foi avaliada como boa. 

Achado semelhante foi evidenciado em um Hospital Escola da cidade de Goiânia/GO (17). Esse resultado 

pode estar relacionado à satisfação desses profissionais com o aprendizado, o desenvolvimento de 

habilidades e competências proporcionado pelos programas de pós-graduação, modalidade lato sensu – 

residência –, apesar da redução do tempo para vida social, amigos e família, devido à extensa carga 

horária. 

O menor escore atribuído à percepção da qualidade de vida e da qualidade de vida geral, 

demonstra que os residentes percebem a sua qualidade de vida mais prejudicada do que ela realmente é. 

Esse fato pode se relacionar aos eventos desafiadores, associados a pressões internas e externas, aos 

quais estão sujeitos os pós-graduandos na modalidade lato sensu – residência médica e não médica (27). 

Tais situações podem ir desde a insatisfação do trabalho, remuneração inadequada, falta de 

conhecimento, ausência de autonomia, instabilidade, carência de infraestrutura até o não reconhecimento 
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do trabalho desenvolvido no cotidiano dos serviços, o que pode gerar estresse e afetar de forma negativa 

a qualidade de vida (17,27). Além disso, o sentimento de insatisfação pode ser resultante do fato de os pós-

graduandos ocuparem dois papéis simultâneos: hora estagiário, hora profissional; e, nesse conflito de 

papéis, os mesmos passam a se enxergar como “mão de obra barata” (19). 

     No WHOQOL-Bref, as facetas dor (física), tratamento médico e satisfação do sono se 

apresentaram como regulares. A avaliação regular da satisfação do sono foi também evidenciada em um 

estudo com médicos pós-graduandos de Goiânia. Tal fato é preocupante, pois indica que a duração do 

sono não está sendo suficiente para o descanso dos participantes, o que, por sua vez, pode promover 

baixo desempenho, afetar a agilidade, diminuir atenção e concentração e função cognitiva, mudança no 

humor, estresse, cansaço, sonolência diurna, além de aumentar os riscos de acidentes e redução da 

expectativa de vida (28,29). 

De acordo com a análise do WHOQOL-Bref, em relação ao domínio psicológico, as facetas que 

avaliam o quanto o indivíduo aproveita da vida e a frequência que a pessoa tem sentimentos negativos, 

apresentaram médias regulares. Resultado semelhante foi identificado em um estudo desenvolvido em 

Goiânia com residentes de medicina (15), cujas facetas aproveitar a vida, ambiente físico e o lazer 

obtiveram médias que indicam qualidade de vida regular.  

As facetas que avaliam a saúde do ambiente físico e a oportunidade de lazer se apresentaram com 

um escore regular. Estudos apontam que o ambiente físico é um dos que apresenta menores escores (30-

31). Poucas pesquisas que avaliam a qualidade de vida de profissionais da saúde, pós-graduandos ou 

acadêmicos, analisam as facetas de cada domínio. Geralmente, discutem os valores atribuídos aos 

domínios que formam o WHOQOL-Bref de uma forma geral, o que pode dificultar a discussão em 

relação aos resultados identificados nas facetas. 

O sexo feminino esteve associado à baixa avaliação da qualidade de vida, com escores inferiores 

nos domínios físico, psicológico e meio ambiente. Resultado similar foi encontrado em outra 

investigação com médicos pós-graduandos (17). Tal achado pode ser justificado pelo fato de a mulher ser 

mais cuidadosa e atenta com a sua saúde, além de possuir uma visão mais crítica. Além disso, por vezes, 

a mulher se encontra sobrecarregada pelos papéis sociais e familiares impostos pela sociedade, com 

dupla jornada de trabalho, no lar e fora dele (17). 

O período da pós-graduação vem sendo um dos fatores associados à qualidade de vida, fato 

confirmado na presente pesquisa, sendo observada diferença significativa nos domínios físico e 

psicológico, em relação ao período da pós-graduação, no qual os pós-graduandos do segundo ano 

obtiveram menores escores. Estudo realizado no Mato Grosso do Sul, Brasil, com pós-graduandos 

multiprofissionais, revelou que a qualidade de vida dos pós-graduandos apresenta uma piora progressiva 
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dos aspectos físicos, dor, vitalidade e saúde mental. Esses resultados podem estar relacionados à carga 

horária de trabalho, às longas jornadas e ao trabalho em turnos (32). 

O estado civil se mostrou como um preditor de pior qualidade de vida, pois os pós-graduandos 

que vivem em união estável obtiveram os escores mais baixos, tanto na qualidade de vida geral quanto 

no domínio psicológico. A pesquisa desenvolvida com 62 médicos das equipes da Estratégia de Saúde 

da Família (ESF) do estado de Roraima, na qual a maioria dos profissionais era casada ou em união 

estável, indicou que o fato de ser casado, não casado, divorciado ou separado tem diferenças 

significativas para os domínios físico e ambiente de trabalho. Possivelmente, a relação afetiva apresenta 

importância para reduzir o estresse no ambiente laboral e na relação com os demais profissionais, que 

são fatores que influenciam na qualidade de vida (33). 

Como limitação do estudo, destacam-se realização da pesquisa somente com pós-graduandos 

inseridos em programas de pós-graduação, modalidade lato sensu – residência – vinculados a uma única 

instituição de ensino superior que tinham suas atividades realizadas em dois hospitais de uma cidade do 

Nordeste brasileiro. Além disso, no que concerne ao delineamento transversal, é importante apontar 

como limitação o fato de a coleta possibilitar uma única análise temporal, não permitindo o 

estabelecimento de uma relação causal mais pertinente.    

Os resultados dessa pesquisa podem servir de subsídio para que medidas de prevenção e 

intervenção sejam efetuadas para manutenção da qualidade de vida dos residentes de forma satisfatória, 

ao revisar a prática cotidiana no ambiente laboral dos programas de pós-graduação, modalidade lato 

sensu – residência. Além disso, o presente estudo corrobora para a realização de mais pesquisas que 

avaliem a qualidade de vida dos pós-graduandos ao longo do processo de treinamento, com delineamento 

longitudinal, tanto no cenário nacional quanto internacional, nas mais variadas realidades, para que 

sejam estabelecidas relações causais mais específicas e estratégias comuns e específicas para os 

programas, a fim de promover a criação de políticas e resoluções que visem prevenir agravos à saúde 

física e mental desses pós-graduandos. 

 

CONCLUSÃO 

 

Os participantes apresentam uma boa qualidade de vida geral, porém, algumas facetas que 

compõem os domínios avaliados pelo WHOQOL-Bref apresentaram escores que indicam qualidade de 

vida regular, a saber: no domínio físico, dor física; tratamento médico e sono; no domínio psicológico, 

aproveitar a vida e sentimentos negativos; e, no domínio meio ambiente, o ambiente físico e o lazer. 

Seguindo a tendência nacional e internacional, em relação à diferença da qualidade de vida 

percebida pelos sexos masculino e feminino, as mulheres do presente estudo apresentaram escores 
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inferiores para a qualidade de vida total, percepção da qualidade de vida e nos domínios: físico, 

psicológico e meio ambiente, em relação aos homens. 

Os dados apresentados neste estudo possibilitaram constatar que, apesar da qualidade de vida 

geral dos participantes ser classificada como boa, alguns fatores essenciais para a manutenção da boa 

qualidade de vida estão sendo afetados pelo treinamento em serviço, a saber: sono, lazer e dor física, 

que geram consequências que vão além da deterioração da saúde física e mental dos profissionais, pois 

podem comprometer tanto o aprendizado como a qualidade da assistência prestada aos usuários dos 

serviços de saúde. Portanto, é preciso um olhar mais atento e a elaboração de estratégias interventivas 

como criação de centros de convivência, rodas de conversa, sessões de terapias integrativas, dentre 

outros métodos, por parte das coordenações dos programas, das instituições hospitalares e até de políticas 

governamentais voltadas a esses profissionais em formação. 

 

Conflitos de interesse: Nenhum declarado. 
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Resumo 

A fibromialgia é uma patologia idiopática, que causa dor nos tecidos moles do corpo. A doença tem 

como característica a fadiga crônica, síndrome do intestino irritável e dor crônica. Neste trabalho, 

utilizou-se o treinamento resistido, que é uma prática que faz parte do tratamento para minimizar os 

efeitos da fibromialgia. Este tipo de treinamento é uma atividade propícia para atenuar os males da 

doença fibromiálgica. O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito dos exercícios resistidos, no peródo de 

12 meses com frequencia de 3 vezes na semana em uma paciente com fibromialgia.  

Para a realização deste trabalho durante a pandemia da COVID-19, foi utilizado como instrumento 

avaliativo a escala de humor de brums, com isso, obteve-se o resultado dos 12 meses de exercícios 

resistido, onde se objetivou a melhora da saúde da praticante (pessoa com FM), e amenizar os principais 

sintomas da fibromialgia como: insônia, dores nas articulações, ansiedade e aumentar o bem-estar da 

paciente.  

Palavras-chave: Fibromialgia; treinamento resistido; estado de humor, atendimento online. 

 

Abstract 

Fibromyalgia is an idiopathic pathology that causes pain in the soft tissues of the body. The disease is 

characterized by chronic fatigue, irritable bowel syndrome and chronic pain. In this work, resistance 

training was used, which is a practice that is part of the treatment to minimize the effects of fibromyalgia. 

This type of training is an activity conducive to alleviating the ills of fibromyalgia disease. The objective 

of this study was to evaluate the effect of resistance exercises, in the period of 12 months, with frequency 

of 3 times a week in a patient with fibromyalgia. 

In order to carry out this work during the COVID-19 pandemic, the brums mood scale was used as an 

assessment tool, with the result of 12 months of resistance exercises, which aimed at improving the 

practitioner's health (with FM), and alleviate the main symptoms of fibromyalgia such as: insomnia, 

joint pain, anxiety and increase the patient's well-being. 

Palabras clave: Fibromialgia; entrenamiento de resistencia; estado de ánimo, servicio en línea. 

 

Keyword: Fibromyalgia; resistance training; mood state, online service. 

 

Resumen 

La fibromialgia es una patología idiopática que provoca dolor en los tejidos blandos del cuerpo. La 

enfermedad se caracteriza por fatiga crónica, síndrome del intestino irritable y dolor crónico. En este 

trabajo se utilizó el entrenamiento de resistencia, que es una práctica que forma parte del tratamiento 

para minimizar los efectos de la fibromialgia. Este tipo de entrenamiento es una actividad propicia para 

aliviar los males de la enfermedad de la fibromialgia. El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto de 

los ejercicios de resistencia, en el período de 12 meses, con frecuencia de 3 veces por semana en un 

paciente con fibromialgia. 
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Para realizar este trabajo durante la pandemia de COVID-19, se utilizó la escala de estado de ánimo de 

brums como instrumento evaluativo, obteniendo así el resultado de los 12 meses de ejercicios de 

resistencia, que tenían como objetivo mejorar la salud del practicante (persona con FM) y aliviar los 

principales síntomas de la fibromialgia como: insomnio, dolores articulares, ansiedad y aumentar el 

bienestar del paciente. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A fibromialgia (FM) é uma patologia idiopática, ou seja, que não tem uma origem específica, 

ocasionando dor, que é o principal indício dessa doença, podendo apresentar o sintoma de forma leve ou 

intensa nos tecidos moles do corpo; portanto, tem-se por caráter a dor crônica generalizada. É uma 

patologia reumatológica que se caracteriza por uma rigidez dos músculos e nas articulações, 

acompanhada de sintomas e distúrbios na qualidade do sono e alterações de humor. 

Isto é, que se manifesta com dor difusa em todo corpo, principalmente nas partes: lombar, quadril 

e cervical. Dentre os sintomas apresentados pela FM, estão: a fadiga (cansaço); sono não reparador 

(dificuldade em manter a fase REM do sono); alterações de memória e atenção; ansiedade; depressão e 

irritação intestinal, podendo até comprometer as atividades diárias do indíviduo. (KINGSLEY, 2005; 

HEYMANN, 2010; NUNES et. al., 2012; PROVENZA. et. al., 2004). 

A partir deste ponto, a prática de exercícios físicos é um mecanismo relevante para a conservação 

da saúde. Um dos exercícios físicos fundamentais é o Treinamento Resistido (TR), que consiste em 

qualquer condição de treinamento que que se tem um deslocamento do corpo, contrapondo algum tipo 

de força oposta, tendo, por exemplo, subir escadas, exercícios em equipamentos hidráulicos ou 

levantamento de pesos livres. (STOPPANI, 2008; RAIOL, 2020; FARIAS, RODRIGUES & JUNIOR. 

et. al; 2009). 

O TR pode ser considerado um instrumento de baixo custo que auxília no tratamento da 

fibromialgia (que ainda não possui cura), sendo de fundamental importância para amenizar a dor e seus 

demais sintomas. Não somente isso, mas também ajuda na reparação das funções fisiológicas, ameniza 

os sintomas e melhora o quadro de bem-estar do paciente. 

Por conseguinte, o indivíduo apresenta uma progressiva qualidade de vida, por meio desta 

prática. Tendo em vista, que a boa aplicação do Treinamento Resistido melhora a aptidão física, preserva 

a saúde, servindo assim como um tratamento para a intervenção de doenças; e não só isso, mas também 

essa práxis eleva a disposição do paciente ao realizar as atividades do cotidiano; além de melhorar a 

saúde mental. (VALIM, 2006; RIBEIRO, 2005; CARVALHO, 2004; QUEIROZ & MUNARO, 2012; 

BRUNONI et al, 2015). 

Levando em consideração sobre a saúde mental, o treinamento resistido é um agente que eleva a 
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qualidade de vida do indivíduo, no qual a pratica, tanto física como psicológica, causa impactos de 

maneira positiva em seu estado de humor; tendo como consequência a prevenção de possiveis doenças 

mentais e na condição do indivíduo a respostas a estressores psicossociais.  

Desse modo, pode-se observar que a falta do Treinamento Resistido prejudica a qualidade de 

vida do ser humano, pois o TR proporciona também uma melhora no sistema imunológico, favorecendo 

ainda mais a condição de saúde física e mental desse indivíduo que se encontra em isolamento social 

causado pelo vírus da COVID-19, aonde pessoas estam submetidas a inatividade física por conta deste 

fator. (FANK; MENEZES & MAZO; 2020; VECCHI & GARDENGHI; 2020). 

Diante da atual situação pandêmica, houve a necessidade do isolamento social por conta do surto 

do vírus da COVID-19, no qual vários locais de atendimento ao público tiveram que fechar para não 

haver situações que gerassem aglomerações, como: academias, Universidades, esportes coletivos, 

shows, congressos e outros. O alaste do surto se deu inicialmente na China, notadamente na cidade de 

Wuhan que se expandiu pelo mundo; alastrando-se á Itália e a partir disso se dispersando pela Europa, 

Estados Unidos, até chegar ao Brasil. (RAIOL, 2020; ESCHER, 2020). 

Em virtude disso, o atendimento on-line deste presente trabalho fez parte do Plano de Ação que 

foi elaborado pelo Laboratório de Exercício Resistido e Saúde (LERES), situada no campus III da 

Universidade Estadual do Pará – UEPA, coordenado pelo professor Dr. Eviton Corrêia e dirigido pelo 

Professor Me. Márcio Venício. 

Este estudo tem por objetivo avaliar o treinamento resistido, visando o estado de humor no 

período de 12 meses, usando como ferramenta a Escala de Humor de Brunel (BRUMS); observando 

assim possíveis melhorias no quadro de saúde do indivíduo apresentado neste estudo de caso, tendo 

como respaldo os estudos plausíveis na literatura.  

Assim como, compreender as mudanças significativas que o exercício físico, mais 

especificamente o treinamento resistido, proporcionou no estado de humor da praticante estudada, 

fazendo um comparativo do inicio ao término do programa de atendimento on-line. E assim, foram vistas 

o desenvolvimento do seu no quadro de humor do individuo investigado. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

O que é Fibromialgia? 

A fibromialgia (FM) é uma doença que afeta cerca de 3% da população mundial, sendo que 

atinge 5% das mulheres e 1,5% dos homens. Essa patologia apresenta uma condição neurológica crônica 

que promove uma alteração importânte em aspectos sensoriais e na elevação da dor muscular. Para o 

tratamento de forma não medicamentosa, o exercício físico tem se evidênciado como estratégia em 

combate a patologia. (ELLINGSON, 2012; HEYMANN, 2010).  
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Estado de humor e a Fibromialgia. 

A partir disso, considera-se que o estado de humor são as condições emocionais, 

comportamentais e sentimentais, o tipo de prazer em efetuar uma atividade e os pensamentos de um 

indivíduo. A pessoa que sofre com a fibromialgia, apresenta elementos psicológicos que dificultam a 

diagnose e o tratamento, pois o paciente se sente vulneravel. Dessa forma, se dá inicio há processos no 

lado emocional do individuo, sem excluir as variantes do estado de humor. (WHITE KP et. al, 2002) 

Essa alteração de humor se dá por conta dos neurotransmissores que excercem funções muito 

importantes no corpo humano, como: a noradrenalina (resposta ao estresse), a dopamina (prazer), a 

serotonina (sono) e em especial a endorfina que atua antes e depois ao exercício como uma espécie de 

analgésico natural, com a finalidade de aliviar, tensões musculares, reduzir estresse e dores; para o 

tratamento de sintomas de depressão (DA SILVA BARROS, 2019). 

Com isso, é válido dizer que a FM está bem atrelada com o estado emocional do indivíduo, pois 

se a patologia não estiver tratada pode ocorrer situações como, alterações do humor, ansiedade, 

depressão. Isso se intesifica se o paciente é sedentário (inativo), fazendo com que venha acarretar fatores 

de risco a saúde, tais como: a obesidade, a mortalidade, maior fator de queda e fraqueza física na terceira 

idade, aumento de gordura no sangue e outros. (GRUNDY, CLEEMAN, MERZ, et. Al; 2004; MANINI, 

EVERHART, PATEL, et. Al; 2006; WARBURTON, NICOL & BREDIN, 2006). 

Portanto, a diminuição de exercício físico (que foi gerada pelo distanciamento social) acarreta 

outros fatores que abala desfavoravelmente em relação quanto à saúde mental dos indivíduos, elevando 

assim os sintomas de ansiedade e depressão; este é um processo de intervenção que deve ser orientada, 

com o intuito de haver um avanço na saúde de pessoas que tem a FM. (WEINBERG; GOULD, 2008; 

BRANDT. Et. Al, 2011).  

 

Fibromialgia e o Treinamento resistido. 

O exercício físico é uma alternativa para ser usada como um parâmetro não farmacológico para 

o trato da FM. O efeito dos sintomas da fibromialgia pode ser amenizado, por meio do treinamento 

resistido, mais especificamente, não somente isso, mas também na melhora da moderação do estresse. 

Além disso, pode estar ligada com a diminuição da dor em relação ao treinamento resistido, que de 

acordo com as modificações fisiológicas, pode viabilizar o progresso psicossomático. Desse modo, é 

relevante dizer que esta prática ajuda os portadores de FM, tanto no fisiológico, como no psicológico. 

Pois, a ansiedade é frequente em casos de patologias crônicas. Portanto, um dos agentes que melhora a 

saúde mental e física é o treinamento resistido. (MENEZES & MARTINS, 2008; HURLEY. Et. Al, 

2011; OFFENBAECHER et. al., 1999). 

Entende-se que neste enquadramento de pandemia, surge a situação de isolamento domiciliar, no 
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qual a sociedade tende a adquirir um cotidiano inativo, o que beneficia no crescimento no ganho de 

gordura corporal, fazendo com que haja uma sobrecarga do sistema cardiovascular e o aparecimento de 

comorbidades físicas e psicológicas, como: obesidade, aumento da pressão arterial, intolerância à 

glicose, bem como transtornos psicossociais como ansiedade e depressão. 

 Em contra partida, os aumentos modestos no exercício físico diário são benéficos para função 

física, isto é, o volume deve cresçer de maneira com a individualidade biológica dos indivíduos. Os 

atendimentos proporcionaram a continuidade da orientação e acompanhamento do profissional de 

Educação Física para pacientes/alunos, durante a pandemia da COVID-19. (JUNIOR et al; 2013; 

LASSELIN et al., 2016; FERREIRA et. al 2020; HALLAL et al., 2012; OWEN et al., 2010). 

Dessa forma, pode-se observar que o treinamento resistido é uma boa alternativa para promover 

a saúde física e psicológia neste período pandêmico, principalmente para indivíduos que possui a 

fibromialgia. 

 

Protocolos para o exercício on-line 

O procedimento on-line ligado ao treinamento resistido teve seu início na década de 80, nos 

Estados Unidos da América (EUA), no qual famosos de Holywood publicavam fotos com seus próprios 

treinadores particulares, a fim de fugir de assédio dos fãs em locais como clubes e academias. Por 

consequência disso, a imagem do Personal Trainer favoreceu uma influência sobre as pessoas, para assim 

ganhar um status social, uma boa estética e saúde exclusiva para seus treinos.  

Em relação ao Brasil, a vinda do treinamento personalizado só chegou ao final dos anos de 1980 

e, seu desenvolvimento se deu por volta da década de 90, em virtude do avanço científico em relação 

aos benefícios que o exercício físico estruturado e com a disseminação da mídia quanto à valorização do 

exercício físico de forma direcionada por profissionais de Educação Física como uma “nova moda”. 

(DOMINGUES, 2006; COSSENZA, 1997).  

Sendo assim, o atendimento on-line foi e é extremamente importante, principalmente neste 

período de pandemia, onde o mesmo pôde romper a barreira do distanciamento social, por meio de 

aplicativos virtuais que deram suporte a este estudo de caso e a outros profissionais da saúde que tiveram 

que se reinventar para dar continuidade ao seu trabalho. 

 Além disso, o treinamento online em casa é de fundamental importância, pois, o 

acompanhamento dos exercícios de modo on-line, por condução de um profissional de educação física 

diminui o sedentarismo causado pelo isolamento doméstico; mediante a video chamadas, e outros meios 

de comunicação. (JOY, 2020; MOREIRA et. Al, 2020). 

  



Pesquisa em Saúde 
 

51 

MÉTODO 

Foi realizado um estudo de caso de caráter exploratório, no qual o intuito é conhecer melhor o 

que está sendo estudado. Desse modo, foram consultados artigos indexados no banco de dados do 

Google Acadêmico, Scielo e Pubmed, utilizando as palavras chaves em português e de livre acesso, as 

quais são: Fibromialgia, Treinamento Resistido, Estado de Humor e Atendimento online. 

Foram excluídos os estudos que abordavam o tratamento fisioterapêutico em relação a 

hidrocinesioterapia, e outros como o trato farmacológico, a influência do treinamento resistido em outras 

patologias, atendimento online envolvendo diferentes areas do conhecimento, igualmente com a palavra 

chave estado de humor. Essa exclusão foi usado nas três banco de dados. (VOLPATO, 2007). 

Análises dos bancos de dados  

Abaixo se encontra em anexo uma tabela, na qual será descrita de forma detalhada de como 

procedeu à pesquisa nos seguintes bancos de dados: Fibromialgia (Tabela 1), Treinamento Resistido 

(Tabela 2), Estado de Humor (Tabela 3) e Atendimento On-line (Tabela 4), respectivamente. 

 

Tabela 1: Fibromialgia 

Banco de Dados 
Total dos 

Resultados 

Resultados 

Excluídos 

Resultados  

Selecionados 

Google 

Acadêmico 
31,400 31,385 15 

Scielo 374 368 6 

Pubmed 226 219 7 

Tabela 2: Treinamento Resistido 

Banco de Dados 
Total dos 

Resultados 

Resultados 

Excluídos 

Resultados 

Selecionados 

Google 

Acadêmico 
19,500 19,482 18 

Scielo 167 161 3 

Tabela 3: Estado de Humor 

Banco de Dados 
Total dos 

Resultados 

Resultados 

Excluídos 

Resultados 

Selecionados 

Google 

Acadêmico 
252.000 251.994 6 

Scielo 1,227 1,225 2 

Tabela 4: Atendimento On-line 

Banco de Dados 
Total dos 

Resultados 
Resultados 
Excluídos 

Resultados 
Selecionados 

Google 

Acadêmico 
19,500 19,482 18 
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Tabela 5: Total dos resultados 

Banco de Dados 
Total dos 

Resultados 

Total dos 

Resultados 

Excluídos 

Total dos 

Resultados  

Selecionados 

Google 

Acadêmico 
Scielo Pubmed 306,592 485,155 75 

 

Procedimentos do Atendimento On-line 

Para iniciar os atendimentos on-line, foi necessário instruir a paciente, por meio de mensagens 

de texto (via Whatsapp) antes de dar inicio aos treinamentos, nos quais as instruções foram: chamadas 

de vídeo feitas por meio do Aplicativo Whatsapp, estabelecendo um horário e dias favoráveis para o 

atendente e a praticante em dias não consecutivos (onde não teve nenhuma limitação); os equipamentos 

que a paciente utilizou, para uma boa realização do TR, foram: Halter de 1 kg e um cabo de vassoura. 

 Logo no primeiro dia de atendimento on-line (06/05), passou-se para a paciente um questionário 

(Escala de Humor de BRUMS), no qual se utilizou para verificar como estaria o estado de humor do 

indivíduo no momento da avaliação, no qual foi analisado que seu estado de humor estava bem elevado 

nas subcategorias: tensão, depressão, vigor e fadiga; conforme o gráfico 1 encontrado na sessão de 

análise de dados. 

Dessa forma, o TR deu prosseguimento do 1º semestre até o dia 26/06/2020, onde foi feito a 

reavaliação, viu-se que a tensão e depressão amenizaram, o seu vigor se elevou, porém houve a aparição 

da subcategoria confusão, conforme é observado no gráfico 2 da análise de dados. 

Desse modo, notou-se na avalição do 2º semestre (07/09) que a praticante tinha se adaptado bem 

ao TR, percebendo que seu humor havia apresentado bons resultados, pois a sua tensão e depressão 

estavam em 1 ponto e seu vigor estava mais elevado (8 pontos), por conta da diminuição dos ítens 

anteriores (gráfico 3 indicado na análise de dados).  

Sendo assim, a continuidade aos atendimentos foi se mantendo até o período de 02/12/2020, no 

qual foi à data da reavaliação do 2º semestre, obtendo assim, os resultados esperados para a paciente 

com FM. Desse modo, constatou-se uma melhora do humor do indivíduo nesta ultima avaliação da 

pesquisa, seu vigor permaneceu elevado e a tensão, depressão, fadiga e confusão haviam sido suprimidos 

(gráfico 4 encontrado na análise de dados). 

Portanto, a descrição das etapas (avaliações), foi com o intuito de comprovar os resultados 

obtidos no presente estudo de caso; não somente isso, mas também para melhor o entendimento do 

processo da metodologia aplicada.  
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AMOSTRA 

 

 A participante do estudo uma paciente do LERES (Laboratório de Exercício Resistido e Saúde) 

de 62 anos e diagnosticada com fibromialgia. 

A queixa principal da paciente foram dores na coluna lombar e cervical; dores no antebraço e 

joelhos; dificuldade em dormir (sono não reparador) e indisposição para atividades corriqueiras. Além 

disso, apresenta quadro de pressão alta e ansiedade. 

INSTRUMENTO 

 

A avaliação do estado de humor foi realizada através da escala de Humor de Brunel (BRUMS), 

criado por Terry, Lane e Fogarty (2003) e validado e traduzido para o português brasileiro por Rohlfs 

et. al. (2008). A escala de humor foi feita com o intuito de analisar o estado de humor de populações de 

adolescentes e adultos.  

Esta escala apresenta 24 itens de humor, as quais são: apavorado, animado, confuso, esgotado, 

deprimido, desanimado, irritado, exausto, inseguro, sonolento, zangado, triste, ansioso, preocupado, com 

disposição, infeliz, desorientado, tenso, raiva, energia, cansado, mal-humorado, alerta e indeciso. Este 

instrumento foi criado com a finalidade de analisar as seis subescalas de estados de humor, as quais são: 

tensão, depressão, raiva, vigor, fadiga e confusão. 

Para analisar as subescalas citadas acima, quanto maior for o valor dado, maior a manifestação 

do respectivo estado de humor. Para que o estado de espírito seja positivo são necessários que estejam 

baixo os níveis de fadiga, tensão, depressão, confusão e raiva, que são fatores negativos. O objetivo desta 

escala para esta pesquisa é avaliar o estado de humor da praticante antes e depois do treinamento e 

constatar possíveis melhoras. 

Nessa avaliação, o indivíduo responde sobre seu estado de humor, segundo uma escala de 5 

pontos (0 = nada, 1 = um pouco, 2 = moderada, 3 = bastante, 4 = extremamente) O resultado se obtém 

através da numeração que o praticante está sentindo no momento da avaliação. (ROHLFS et. al., 2008). 

PROCEDIMENTOS 

 

Os atendimentos ocorreram durante o período de 12 meses, realizados três vezes na semana, nos 

dias de segunda, quarta e sexta. Foi realizado um protocolo de exercícios, como: a série de William, 

instrumento este usado para o tratamento de problemas lombares (LEMOS; SOUZA; LUZ, 2003); esta 

série foi criada por Paul Williams, no ano de 1937, que consistia em exercícios para reduzir a dor e 
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promover estabilidade de tronco em pacientes com dor lombar crônica (BLACKBURN SE; PORTNEY 

LG, 1981).  Porém, a série de Williams só foi efetuada no período do 4º mês de atendimento online; 

acompanhado de exercício respiratório (no início e no fim de cada treino); levantar e sentar numa 

cadeira; flexão e extensão de pescoço; rosca; bíceps bilateral; rotação lateral direita e esquerda; flexão 

dos joelhos alternados; marcha estacionária, flexão e extensão do pescoço e abdução dos MMII 

alternados.  

No periodo dos 12 meses dos atendimentos, em cada mês foi realizada na: 

 Primeira semana 1 série de 8 repetições;  

 Segunda semana, realizou-se 1 série de 10 repetições; 

 Terceira semana, 1 série de 12 repetições; 

 Quarta semana foram 2 séries de 8 repetições; 

 Quinta semana, 2 séries de 10 repetições, 

 Sexta semana, 2 séries de 12 repetições.  

Ao longo dos meses, este protocolo de periodização de treino foi se repetindo. Entre as séries, 

foi proposto 1 minuto de intervalo. Durante o período de treinamento, não foi relatodo nenhum tipo de 

lesão na praticante. 

ANÁLISES DE DADOS 

 

Para um melhor entendimento e visualização do que já foi abordado anteriormente nesta 

pesquisa, a seguir mostram-se os gráficos abaixo, apresentando os resultados obtidos da escala de humor 

de BRUMS, obtendo as subescalas, por meio das quatro avaliações do estado de humor da paciente com 

fibromialgia. 
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Gráfico 1: 1º Avaliação do 1º semestre 

 
Fonte: autor do trabalho. 

 

Gráfico 2: 2º Avaliação do 1º semestre 

 
Fonte: autor do trabalho. 

 

Gráfico 3: 3º Avaliação do 2º semestre 

 
Fonte: autor do trabalho. 

 

  

 

Fonte: autor do trabalho. 
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Gráfico 4: 4º Avaliação do 2º semestre 

 

Fonte: autor do trabalho. 

 

RESULTADOS 

 

Analisando os dados que apresentam os gráficos acima; no gráfico 1 a praticante estava com as 

sub-escalas de tensão e depressão com 3 pontos, e o vigor e a fadiga com 2 pontos bem elevados. 

No gráfico 2 as sub-escalas predominantes eram tensão com 2 pontos, depressão com 1 ponto, 

vigor com 5 pontos, confusão com 1 ponto; verificou-se que houve uma diminuição nos ítens de tensão 

e depressão, respectivamente; e elevou-se bastante o ítem de vigor. Porém, houve a aparição do ítem de 

confusão. 

 Para o gráfico 3, analisou-se que os ítens de tensão e depressão minimizaram para 1 ponto, o 

ítem de vigor subiu consideravélmente.  

Por fim, no gráfico 4, prevaleceu somente o ítem de vigor para a pontuação de 10 pontos. 

Foi observada a melhora da disposição da praticante, ou seja, a subcategoria vigor da paciente 

(ao final do treinamento de 12 meses) ficou bastante acentuada; e consequentemente as subescalas de 

tensão e depressão atenuaram-se. 

Analisando mais afundo as 4 avaliações (AVA.), em relação aos 24 ítens de BRUMS, houve uma 

considerável diferença na escala de humor, nos seguintes ítens: apavorado, animado, confuso, sonolento, 

triste, ansioso, preocupado, com disposição, tenso e com raiva.  

 O ítem apavorado na 1ª AVA, estava com 1 ponto, e o restante das AVA abaixo para 0.  

 O ítem animado, na 1ª AVA estava em 0; na 2ª e 3ª AVA foi para 1 ponto, e na 4ª AVA subiu 

para 2 pontos. 

 O ítem confuso, na 1ª AVA estava 0, na 2ª AVA foi para 1 ponto, porém na 3ª e 4ª AVA caiu 

para 0.  

 O ítem sonolento, na 1ª AVA estava com 2 pontos, mas na 2ª, 3ª e 4ª AVA caiu para 0.  
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 O ítem triste, na 1ª AVA estava com 3 pontos, na 2ª e 3ª AVA diminuiu para 1 ponto, mas na 4ª 

AVA caiu para 0.  

 O ítem ansioso, na 1ª AVA estava em 0, na 2ª AVA elevou-se para 1 ponto, na 3ª e 4ª AVA 

diminuiu para 0.  

 O ítem preocupado, na 1ª, 2ª e 3ª AVA estavam com 1 ponto, mas na 4ª AVA caiu para 0.  

 O ítem com disposição, na 1ª AVA estava com 1 ponto, na 2ª AVA com 2, na 3ª AVA com 3, e 

na 4ª AVA elevou-se para 4 pontos.  

 O ítem tenso, na 1ª AVA estava com 1 ponto, na 2ª, 3ª e 4ª diminuiu para 0.  

 O ítem energia, na 1ª AVA estava com 1 ponto, na 2ª AVA 2 pontos, na 3ª e 4ª AVA elevou-se 

para 4 pontos. 

Desse modo, observou-se que os indicadores de energia e disposição se elevaram, e os 

indicadores de tensão, tristeza, pavor, sonolência, preocupação, ansiedade e confuso se atenuaram, de 

acordo no que foi analisado na escala e com os exercícios semanais dos 12 meses de treino.  

Estes indicadores, segundo a praticante, eram os mais agravados por uso de medicamentos, mas 

com os exercícios físicos suas noites de sono melhoraram, dando mais disposição no dia seguinte, com 

isso foi possivel notar melhoras em seu estado de humor. 

É importante observar que, o humor da praticante analizada foi positivamente notório, pois os 

níveis de fatores negativos, como: fadiga, tensão, depressão, confusão e raiva estavam baixas, ou seja, o 

humor positivo é quando os fatores negativos estam baixos. Comprovando assim, a eficácia do 

treinamento resistido na melhora do humor da praticante. 

 Em relação à informação adicional, a praticante relatou que consumia medicamentos para o alívio 

da dor, entretanto o seu efeito colateral provocava tristeza e falta de memória. A partir deste fato, a 

paciente substituiu por meio de prescrição médica o uso dos exercícios físicos. A partir disso, tornaram-

se então, menos frequentes as dores, a tristeza e a falta de memória na praticante em questão.  

 

DISCUSSÃO 

 

Este estudo de caso teve como objetivo analisar a paciente com FM, através da Escala de Humor 

de Brunel (BRUMS), por meio do treinamento resistido sobre o estado de humor no período de 12 meses; 

no qual foram observadas as melhorias na qualidade de vida da mesma, e obtiveram-se respostas 

positivas quanto ao seu estado de humor. 

De acordo com a análise de dados, foi possível observar os resultados com uma boa evolução do 

estado de humor da praticante ao longo dos Treinamento Resistido, pois a subescala de vigor elevou-se 
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consideravelmente; portanto, houve a diminuição das subescalas de tensão, depressão, fadiga e confusão, 

segundo as análises dos gráficos. 

Em concordância com o presente estudo de caso, em relação ao estado de humor e o exercício 

físico; os autores Campos e Papaléu (2019), afirmam que o exercício físico eleva o bom humor do 

indivíduo que o pratica, diminuindo assim os fatores de risco para a saúde mental nos indivíduos que 

tem a patologia da FM.  

BRANDT et al. (2011), abordam em seu estudo de caso, que condiz com esta pesquisa em 

consonância com o estado de humor e exercício físico, 106 participantes, do sexo feminino com 

diagnóstico de FM. A Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), promoveu um programa de 

extensão, visando oferecer o tratamento da FM, por meio de exercícios físicos, onde as mulheres com 

diagnose de fibromialgia. Entre as mulheres, a média de idade delas foi de 49 (±10,29) anos, havendo 

uma variação de idade entre 21 e 75 anos. Esses dados foram coletados logo no inicío da pesquisa.  

Como instrumento de pesquisa, foi usado o Questionário Sociodemográfico e Clínico (QSDC), 

(KONRAD, 2005; SANCHES, 2007); usado para caracterizar as participantes, e a Escala de Humor de 

Brunel (BRUMS). Foi feito dois testes, com finalidade de equiparar os estados de humor em grupos de 

características diferentes, os quais foram Kruskal-Wallis e Mann-Whitney. 

Em relação às características dos grupos de participantes, eram em sua maioria casadas, com 

média de n = 69, 65,1%; a média de participantes que havia realizado o ensino médio era de n = 82, 

77,3%. As mulheres que exerciam trabalho remunerado, no total de Vinte e sete (25,5%), donas de casa 

eram no total de 36 (34%), 11 mulheres estavam afastadas do trabalho devido à FM (10,4%), e só 10 

mulheres aposentadas e 10 (9,4%).  

Os participantes que sofriam com os sintomas da FM, em média, por volta de 9 anos (± 8,5) e 

tinham sua diagnose em um período de 4 anos (± 4,2). Em maior parte das participantes apresentaram o 

diagnóstico clínico de depressão em algum estágio da vida (n = 75, 70,7%). Em questão de medicação, 

a maioria delas usavam com frequência relaxantes musculares (n = 59, 55,7%), analgésicos (n = 52, 

49%) e antidepressivos (n = 56, 52,8%). Porém, seis mulheres não utilizavam de recursos 

farmacológicos (5,6%). 

O resultado apresentado nesta pesquisa aponta que a eminente fadiga, tensão e depressão, e o 

ameno vigor afirma os indícios mais relacionados à FM, pois acentua uma disposição elevada de humor 

deprimido ligado a mulheres que convivem com a doença. Concernênte, às variantes vinculadas aos 

estados de humor observou-se nas participantes mais jovens o humor deprimido mais acentuado, que 

trabalhavam rigorosamente, com diagnóstico clínico de depressão e, especialmente, que tinham um 

elevado número de ocorrências associada à FM.  

Entretanto, é possivel discordar de BRANDT, pois a paciente estudada neste artigo é uma idosa 
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que não se utiliza de medicamentos para o tratamento da fibromialgia, mas que é praticante do 

treinamento resistido. 

O estudo de Urrows et al (1994), aponta a questão entre os tender points, ou seja, pontos 

sensíveis à dor; e outros estudos em relação  com a FM.  Averiguaram uma ligação considerável do 

número de tender points em relação com a dor, estresse diário, depressão e a qualidade do sono. Urrows 

e colaboradores evidênciam que alguns dos indícios apontados pelos indivíduos com a doença de FM, o 

cansaço e o desânimo, estejam ainda mais ligados ao estresse do que à depressão.  

Em discordância com o estudo de Urrows, a praticante pesquisada neste trabalho relatava que os 

indícios que mais lhe incomodava e que estava mais ligada com a FM era o sono não reparador, dores 

musculares e a ansiedade. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conclui-se, que a finalidade desta pesquisa foi verificar as evidências em relação ao Treinamento 

Resistido sobre o estado de Humor em paciente com fibromialgia, no qual foram observadas as melhoras 

no presente estudo de caso, que teve fundamentação nos estudos encontrados na literatura. 

Pode-se observar neste artigo, que o atendimento online, promovido pelo (LERES) proporcionou 

resultados positivos quanto à qualidade de humor da praticante, assim como manteve sua melhora 

fisiológica. Isso nos mostra o quão benéfico são os exercícios resistidos no tratamento da patologia 

estudada, visto que diminuem a ação dos sintomas, como a sonolência, as dores musculares e nos 

distúrbios de humor. 

É indubitável dizer que o profissional de Educação Física tem sua grande importância no 

tratamento da doença da fibromialgia e de outras patologias, pois promove a saúde física e mental. Com 

isso, os profissionais de Educação Física devem ter em mente o conhecimento e o aprofundamento de 

cada enfermidade para que assim este possa atender vários indivíduos com diferentes características e 

entender a patologia de cada paciente, para um melhor atendimento. Com o intuito de contribuir com a 

qualidade da saúde da sociedade. 

Entende-se, portanto, que a necessidade das práticas físicas foi de fundamental importância para 

da paciente estudada. Porém, são indubitáveis novos estudos com questionamentos sobre a abordagem 

estudada neste artigo.  A fim de que aumente as evidências científicas em relação aos impactos do 

treinamento resistido sobre o estado de humor em paciente com fibromialgia. 
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RESUMO 

Este trabalho objetiva apresentar novas metodologias no modelo Ead que vem sendo utilizada pelos 

profissionais de Educação física, sendo estratégias fundamentais em tempos de pandemia. 

A pesquisa pretende mostrar aos gestores de empresas, academias e clubes, a importância e os benefícios 

da aplicação da tecnologia na área da Educação física, proporcionando a clientela frequentadora das 

atividades físicas, aulas on-line “ao vivo”, enfatizando durante o processo a interação entre professor e 

aluno, com orientação e correção dos exercícios. 

A Instituição Sesc em meio da pandemia se moderniza, e busca na inovação tecnológica atender a sua 

clientela alvo - o trabalhador do comércio e dependentes, e também o público geral. Desta forma, o 

Regional do Pará através da Unidade Operacional Sesc Ver-o-Peso, cria um Programa on-line chamado 

“Sesc Bem-estar", com proposta de aulas variadas na área da educação física, voltadas a melhoria da 

qualidade de vida, e o combate ao sedentarismo. 

No decorrer do texto serão abordados os tipos de equipamentos e materiais necessários para montagem 

de um espaço onde são ministradas as aulas, assim como os estilos de aulas adequadas e atrativas para 

que os participantes possam realizar as aulas nas suas residências. 

Palavras-chave: Sesc. On-line. Atividade Física. Pandemia. 

 

ABSTRACT 

This work aims to present new methodologies in the Ead model that has been used by Physical Education 

professionals, being fundamental strategies in times of pandemic. 

The research aims to show the managers of companies, gyms and clubs, the importance and benefits of 

the application of technology in the area of Physical Education, providing the clientele who frequent 

physical activities, online classes “live”, emphasizing during the process the interaction between teacher 

and student, with guidance and correction of exercises. 

The Sesc Institution in the midst of the pandemic is modernizing, and seeks in technological innovation 

to serve its target clientele - the trade worker and dependents, as well as the general public. In this way, 

the Regional of Pará, through the Sesc Ver-o-Peso Operational Unit, creates an online program called 

“Sesc Bem-estar”, with a proposal for varied classes in the area of physical education, aimed at 

improving the quality of life , and the fight against sedentarism. 

Throughout the text, the types of equipment and materials needed to set up a space where classes are 

taught will be discussed, as well as the appropriate and attractive class styles so that participants can take 

classes at their homes. 

Keywords: Sesc. Online. Physical activity. Pandemic. 

 

RESUMEN 

Este trabajo tiene como objetivo presentar nuevas metodologías en el modelo Ead que ha sido utilizado 

por los profesionales de la Educación Física, siendo estrategias fundamentales en tiempos de pandemia. 
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La investigación pretende mostrar a los gerentes de empresas, gimnasios y clubes, la importancia y los 

beneficios de la aplicación de la tecnología en el área de la Educación Física, brindando a la clientela 

que frecuenta actividades físicas, clases en línea “en vivo”, enfatizando durante el proceso la interacción 

entre profesor y alumno, con orientación y corrección de ejercicios. 

La Institución Sesc en medio de la pandemia se está modernizando y busca la innovación tecnológica 

para atender a su clientela objetivo: el trabajador del comercio y sus dependientes, así como el público 

en general. De esta manera, la Regional de Pará, a través de la Unidad Operativa Sesc Ver-o-Peso, crea 

un Programa en línea denominado “Sesc Bem-Estar”, con una propuesta de clases variadas en el área de 

educación física, orientadas a mejorar la calidad de vida y la lucha contra el sedentarismo. 

A lo largo del texto, se discutirán los tipos de equipos y materiales necesarios para configurar un espacio 

donde se imparten las clases, así como los estilos de clase adecuados y atractivos para que los 

participantes puedan tomar clases en sus hogares. 

Palabras clave: Sesc. En línea. Actividad física. Pandemia. 

 

INTRODUÇÃO 

        

A modalidade do ensino a distância não é uma novidade como muitos acreditam, para Litto e 

Formiga (2009), os primeiros registros de utilização da EaD, correspondeu a um curso por 

correspondência realizado na cidade de Boston, nos Estados Unidos, em 1728. Também conhecido como 

ensino a distância, e e-learning(MOORE e KEARSLEY,2008), desde que surgiu tem acompanhado cada 

fase da evolução dos meios de comunicação. 

          A evolução do EaD está dividida em cinco gerações. A primeira com origem em 1880 foi a 

“Geração Textual”, onde a transmissão de conhecimento se fazia através de correspondência. A segunda 

“Geração Analógica” foi na década de 30, com a transmissão por rádio e televisão, onde destacamos os 

“Telecursos”, transmitidos por tv a cabo. A terceira “Geração das Tecnologias de comunicação” ocorreu 

no final da década de 60, e deu origem ao projeto de mídia e instrução articulada, onde várias tecnologias 

de comunicação eram agrupadas para difundir o ensino com custos reduzidos. Em 1980, nos Estados 

Unidos surgiu a quarta geração chamada “Geração da Teleconferência”, considerada a mais próxima do 

ensino tradicional. Na década de 90 surgiu a videoconferência que possibilitou a comunicação nos dois 

sentidos. A quinta geração é a atual, “Geração Digital”, com o apoio das TICS (Tecnologias de 

informação e comunicação), através da televisão digital e internet, que permite maior interatividade entre 

alunos e professores. 

         Em 20 de dezembro de 2005 a EaD foi regulamentada pelo Decreto Federal nº 5.622 que define a 

Educação a distância como modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos 

processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e 

comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos 

diversos (Brasil ,2005). 
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           Para Silva et al. (2019), o EaD abriu um leque de possibilidades, podendo alcançar diversos 

lugares, dando oportunidade a pessoas de diferentes classes sociais; aproximando, motivando e 

dinamizando o processo de ensino e aprendizagem em diferentes faixas etárias. 

A área da Educação física também precisou se adequar aos novos tempos, seja nas aulas de 

educação física escolar, nas aulas aos acadêmicos nas Universidades, ou nas Academias e Clubes 

esportivos. Esta pandemia trouxe uma nova realidade aos profissionais de todas as áreas, sendo 

inevitável aderir às novas metodologias de trabalho para a sobrevivência no mercado. Entretanto, é 

preciso salientar que as atividades físicas on-line já aconteciam antes da pandemia, e grandes academias 

com a Bodytech já disponibilizavam programas de treinos gratuitos, enfatizando a democratização da 

atividade física. 

A pandemia só acelerou essa tendência, pois o isolamento social provocou a necessidade das 

pessoas de se exercitarem, percebendo que é possível realizar exercícios físicos sem precisar sair de 

casa. 

 

OBJETIVOS  

Objetivo Geral - O objetivo geral deste estudo foi mostrar aos gestores de empresas, academias e clubes, 

a importância e os benefícios de um Programa de atividades físicas on-line, em tempos de pandemia. 

Objetivos Específicos - Descrever o desenvolvimento do Programa Sesc Bem-estar através do 

planejamento e execução da proposta da academia on-line, com suas facilidades e dificuldades. Além 

de mostrar a importância e benefícios dos exercícios físicos em tempos de pandemia da COVID-19, e a 

possibilidade de realizar os mesmos em ambiente virtual. 

 

DESENVOLVIMENTO 

               

 O ano de 2020 foi marcado como um período de grandes dificuldades no mundo, com inúmeros 

desafios em todas as esferas da sociedade. As pessoas de qualquer nível, família ou profissão precisaram 

se readaptar para dar continuidade as suas atividades habituais seja elas quais forem. 

            Desta forma, tudo que diz respeito a forma de vida virtual, passa a fazer ainda mais parte do 

cotidiano dos indivíduos, visto que esse meio permite o trabalho em casa, conclusão de atividades 

escolares e acadêmicas, e realização de atividades físicas sem sair do conforto do lar. O dinamismo das 

atividades cotidianas, o sair e movimentar-se, estão sendo substituídos por vários formatos de 

equipamentos ligados à internet. 

             Para que se possam manter alunos/clientes ativos em tempos de pandemia é preciso usar da 

criatividade e motivação, criando diferentes formatos de atividades que possam chegar ao destino do 
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outro lado da tela, e injetar de maneira saudável, segura e educativa práticas para manter o bem-estar 

daqueles que estão realizando as atividades. 

              O uso de novas ferramentas de ensino/métodos a distância, através das tecnologias de 

informações ditadas pela internet, é ratificado através de relatos de experiências que demonstram a 

interação do mundo virtual e o real, comprovando a parceria entre a tela virtual, a internet e a vida 

comum, para o desenvolvimento de ações realizadas no dia-a-dia em busca do desempenho físico e 

social mais atuante, mesmo estando confinado em casa. 

          De acordo com os artigos de: Costa; Vigário (2020), Moraes (2020) e página da Revista Educação 

Física - Relatos que inspiram, Confef,74,2020, “Os instrumentos virtuais estão dimensionando vários 

novos modelos da prática da atividade física em substituição a presença física, sendo então agora, 

realizadas em espaços virtuais”. 

 

METODOLOGIA 

Este artigo é resultado de uma pesquisa bibliográfica e qualitativa, com vivências na prática das 

aulas on-line do Programa Sesc Bem-estar. Para a exposição do presente estudo foram coletados por 

meio virtual, através de pesquisas a respeito da educação à distância, assuntos da pandemia em 

decorrência do coronavírus - COVID-19, a prática da atividade física pela tecnologia virtual e a 

experiência da equipe Sesc com a implantação e desenvolvimento do Programa Sesc Bem-estar.  Quanto 

a pesquisa bibliográfica, referenciamos o que expõe Vianna (2013, p.1): 

 

Coloca o pesquisador em contato com as publicações existentes acerca de determinado 

assunto (livros, revistas, periódicos e artigos científicos, jornais, boletins, monografias, 

dissertações, teses, material cartográfico. Internet) e deve dar destaque a veracidade das 

fontes e dados, observando possíveis incoerências. 

       

Utilizamos relatos de trabalhos acadêmicos que tratavam do assunto das tecnologias virtuais, e 

aliamos aos relatos do Sesc no desenvolvimento da academia on-line. Em toda a pesquisa observamos a 

importância do ensino através dos meios que permitem chegar a quilômetros de distância, através dos 

vários tipos de dispositivos móveis conectados à internet. 

 

COVID-19 e exercicio físico 

           

O coronavírus da COVID-19 emergiu no final de dezembro de 2019, na cidade de Wuhan na 

China, como a principal causa de pneumonia viral, e espalhou-se pelo País, e por todos os continentes 

do mundo. Em março de 2020 a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou o vírus SARS-COV-2 

uma pandemia global. 
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              A transmissão ocorre principalmente a partir da disseminação respiratória de pessoa para pessoa 

(em contato próximo ou através das gotículas respiratórias produzidas quando uma pessoa infectada 

tosse ou espirra), e em menor nível do contato com pessoas contaminadas, superfícies ou objetos. 

               Em virtude dessa situação de pandemia os governos de todo o mundo têm adotado políticas de 

contenção do vírus, instalando diversas medidas com a intenção de amenizar o número de contágio. A 

medida de quarentena ou de monitoramento de saúde se faz presente em todos os países. Em pandemias 

passadas ficar em casa era resguardar de um modo rigoroso e penoso. Já no isolamento da COVID-19 

temos uma natureza diferente, pois as residências já não isolam as pessoas do mundo. As tecnologias 

digitais permitem a aproximação virtual dentro das residências das pessoas. 

 
Então, estar em casa, agora, significa circular aceleradamente pelos ambientes do 

ciberespaço. Desse modo, quando usamos a expressão isolamento social, na verdade, estamos 

nos referindo a isolamento físico (HENRIQUE, 2020 / Apud Couto; Cruz, p. 206). 

 

A OMS propõe o distanciamento social para conter a propagação da COVID-19, impedindo o 

aparecimento de novos casos. Também se incluiu no distanciamento a prática da atividade física, o que 

impulsionou um novo modo de se exercitar, ou seja de estar em grupo, através de um contato social 

virtual. Desta forma, ajustes tiveram que ser realizados para interação das pessoas, com a possibilidade 

de praticar seus exercícios através de uma rotina virtual, com aulas por vídeos gravados e depois 

acessados, ou por videoconferência, e pelas redes sociais, Instagram, Whatsapp, Youtube e facebook. 

A prática de exercícios físicos atua para melhora da imunidade na prevenção e tratamento 

complementar para doenças crônicas e infecções virais como o coronavírus. Objetivando combater o 

sedentarismo e melhorar a saúde física e mental o American College of Sports Medicine (ACSM) 

divulgou recentemente um guia em que sugere que a atividade física de intensidade moderada deva ser 

mantida na quarentena em função da COVID-19, com ênfase na importância para a saúde de cada minuto 

do indivíduo em atividade.  

Observa-se que devido ao aumento global da pandemia, torna-se indispensável que as 

preocupações de segurança e controle de infecções sejam obedecidas. Desta forma, ficar em casa é uma 

etapa imprescindível que pode limitar a disseminação de infecções. Entretanto, manter-se muito tempo 

em casa pode intensificar comportamentos que levam ao sedentarismo e contribuem para ansiedade e 

depressão, tendo como consequência uma série de condições crônicas de saúde. Assim, manter a 

atividade física regular e exercitar-se rotineiramente em um ambiente doméstico seguro é uma estratégia 

importante para uma vida saudável durante a pandemia. 

Programa sesc bem-estar – academia on-line 
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O Sesc - Serviço Social do Comércio foi criado em 13 de setembro de 1946 como resultado da 

ação de empresários e organizações sindicais, sob o comando de João Daudt d’Oliveira. É uma entidade 

privada mantida pelos empresários do comércio, de bens, serviços e turismo, que objetiva proporcionar 

o bem-estar e qualidade de vida do trabalhador do comércio, sua família e da sociedade. Suas Unidades 

Operacionais estão em todos os estados brasileiros valorizando a diversidade cultural local e 

promovendo atividades em prol da melhoria das condições de vida da sua clientela alvo, mas 

disponibilizando ações para o público em geral. 

Educação, Saúde, Cultura, Assistência e Lazer são áreas de atuação que chamamos de Programas, 

e o Sesc possui ações abrangentes a todas as faixas etárias com infraestrutura que contempla suas áreas 

de atuação, tendo como sua principal marca a responsabilidade social. 

No Pará o Sesc possui diversas unidades: Sesc Doca, Sesc Ver-o-peso, Sesc Ananindeua, Sesc 

Tenoné, Sesc Santarém, Sesc Castanhal, Sesc Ler Salinópolis, Sesc Ler Benevides, Sesc Ler São 

Francisco do Pará, Sesc Ler Inhagapi e a Sede Administrativa. Além de clínicas odontológicas em 

Altamira, Paragominas, Redenção e Tailândia. Todas as Unidades desenvolvem os programas de acordo 

com as suas infraestruturas, atendendo o trabalhador do comércio e dependentes, e a comunidade. 

Com o início da pandemia no estado em meados de fevereiro/2020, as unidades do Sesc e demais 

instituições e empresas tiveram que interromper suas atividades no mês de março/2020, visto que o 

quadro da COVID-19 se agravou, sendo necessário em abril o Governo do Pará declarar lockdown. 

Neste período nas unidades do Sesc o funcionamento se deu apenas nos atendimentos emergenciais da 

Odontologia e alguns serviços administrativos, sendo as demais atividades todas suspensas. 

Por este motivo no mês de junho quando parte da equipe técnica da Unidade Sesc Ver-o-Peso 

retornou as ações burocráticas, esta situação trouxe incômodo e inquietação, e os técnicos de esporte e 

cultura juntamente com a gerência iniciaram um processo de estudo e estruturação para realização das 

“lives”, objetivando levar à clientela que estava em casa as programações do Sesc. Foi neste momento 

que surgiu a proposta de aulas de atividades físicas on-line “ao vivo”, onde a buscar pela saúde e o 

combate ao sedentarismo foram os principais pontos almejados pela equipe, pois se sabe que em tempos 

de pandemia a ansiedade e depressão são as principais queixas das pessoas que permanecem em 

isolamento social. 

De acordo com Raiol 2020 (25), durante o distanciamento social, os exercícios físicos devem ser 

realizados em casa ou em locais ao ar livre, evitando aglomerações. Recomenda-se 5 a 7 dias por semana 

com adaptações no volume e intensidade de treino. Exercícios resistidos devem ser inseridos, pelos 

menos 2 a 3 dias na semana. A intensidade deve ser moderada como intuito de maximizar os efeitos 

positivos no sistema imunológico.   Assim, com base através de estudos mostrando os benefícios à saúde 

através da prática da atividade física no isolamento social, foi que em outubro/2020 ocorreu a 
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implantação do “Programa Sesc Bem-estar” com montagem de um estúdio de gravação na unidade Sesc 

Ver-o-peso contendo equipamentos modernos como: Mesa de áudio/vídeo, Microfones sem fio tipo 

travessa, Câmeras webcam full hd, Ring light, kit de iluminação foto/vídeo softbox com tripé, 

Computador com CPU e TV, além de internet de qualidade para sustentar as aulas durante toda a semana. 

A plataforma escolhida foi o ZOOM, que une videoconferência em nuvem, oferecendo qualidade 

na transmissão de vídeo, áudio e compartilhamento de tela. Em 2020, ela tornou-se a plataforma mais 

conhecida, fazendo parte do dia a dia de muitas pessoas, podendo ser acessada pela clientela, através de 

vários dispositivos como, computadores, notebooks, celulares e tablets conectados na internet. 

Na versão gratuita para uso pessoal, podem ser realizadas reuniões/aulas individuais ilimitadas e 

chamadas em grupo com até 100 participantes, com o tempo máximo de 40 minutos. Na versão paga há 

mais recursos para funcionalidades em aulas, reuniões, palestras e conferências com tempo ilimitado, 

além do plano básico a plataforma dispões de planos profissionais, corporativos e outros mais avançados, 

com preços diversificados. 

A equipe Sesc gerencia a plataforma gerando os links para aulas sistemáticas e eventos pontuais 

comemorativos que também são gratuitos e abertos ao público. Estes links das aulas são repassados a 

todos os alunos inscritos através do whatsapp. Ressaltamos a importância destes eventos pontuais como 

estratégias de marketing, pois a clientela pode experimentar as aulas durante um dia, sentir a segurança 

na condução das aulas pelos professores, e interagir com os demais participantes, tudo isso no conforto 

da sua casa. 

O Programa propõe funcionamento de segunda a sexta com 12 aulas diárias nos turnos: manhã, 

tarde e noite, totalizando 60 aulas semanais. O tempo de cada aula varia de 40min a 60 min, pois sempre 

os professores interagem com a clientela, avaliando as aulas e esclarecendo dúvidas quanto a execução 

dos exercícios. A equipe atuante é composta por: dois profissionais de Educação Física com formação 

em Licenciatura e Bacharelado, dois professores de Dança, com formação em dança pela Universidade 

Federal do Pará (UFPA), e três técnicos de áudio/vídeo que são responsáveis pela condução de todos os 

equipamentos do estúdio, auxiliam os professores, e esclarecem as dúvidas dos alunos quanto ao 

manuseio do zoom.  As aulas são variadas e diversificadas conforme cronograma abaixo. 

Horários Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

07h00 Flexibilidade Alongamento Flexibilidade Alongamento Flexibilidade 

08h00 
Yôga Meditação/ 

Asana 

Yôga -Prática 

completa Swasthya 

Yôga Meditação/ 

Asana 

Yôga -Prática 

completa Swasthya 

 

Yôga Meditação/ 

Asana 

09h00 Dança de salão 
Fortalecimento 

corporal 

Dança de salão 

 

Fortalecimento 

corporal 

 

Fitdance 

 

10h00 Pilates solo 
Pilates solo 

 

Pilates solo 

 

Pilates solo 

 

Pilates solo 
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11h00 Fitdance Dança de salão 
Fitdance 

 
Dança de salão 

Fortalecimento 
corporal 

12h00 
Yôga -Prática 

completa Swasthya 
Pilates solo 

Yôga -Prática 

completa Swasthya 
Pilates solo 

Yôga -Prática 

completa Swasthya 

14h00 

Fortalecimento 

corporal 

 

Balé intermediário 
Fortalecimento 

corporal 
Balé intermediário 

Composição 

coreográfica 

15h00 Balé básico Balé intermediário Balé básico Balé intermediário Flexibilidade 

16h00 Dança contemporânea Jazz dance 
Dança contemporânea 

 

Jazz dance 

 

Relaxamento 

Corporal 

17h00 

18h00 

19h00 

Step Training 
Treino funcional 

power 
Step mix 

Treino funcional 

cárdio 
Circuito power mix 

Obs: Cronograma é flexível podendo ser alterado a cada mês. 

A maioria das aulas utiliza o peso corporal do aluno. Entretanto, em algumas metodologias do 

“Treino Funcional”, o professor faz adaptação de alguns materiais como: garrafas pet cheias de água ou 

areia (funcionando como halteres), cabo de vassoura (bastão), embalagem fechada de arroz/feijão 

(funcionando como sobrecarga) e cadeiras (apoio como barra). Estes materiais tornam as aulas com 

volumes e intensidades diferenciadas, intensificando os treinos. 

 “As taxas cobradas à clientela devem ser acessíveis e compatíveis com o seu poder aquisitivo, 

principalmente de menor renda”, conforme as Diretrizes Gerais de ação do Sesc, (2004). Significa que 

o parâmetro para a fixação de preços deve ser as condições socioeconômicas da clientela, e 

secundariamente, os preços do mercado. Por este motivo as taxas mensais do Programa Sesc Bem-estar, 

foram fixadas em: Trabalhador do comércio e dependentes – R$ 15,00 (Quinze Reais), e público em 

geral – R$ 25,00 (Vinte e Cinco Reais). 

As atividades físicas no Sesc estão lotadas dentro do Programa Lazer, que reconhece a 

importância do lazer, no que diz respeito à ocupação do tempo livre. Proporcionando a sua clientela 

atividades que objetivem não só o atendimento das necessidades humanas de recuperação física e mental, 

mas também das necessidades de participação, solidariedade e integração sociocultural. 
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CONCLUSÃO 

 

Com este novo panorama de isolamento e distanciamento social devido a pandemia da COVID-

19, o Sesc buscou a atualização dos seus serviços no mundo virtual. A academia on-line através do 

Programa Sesc Bem-estar foi o primeiro passo do Regional, com a inovação de aulas na área da atividade 

física ministradas “ao vivo”, contemplando a interação entre professor e aluno. Esta nova metodologia 

trouxe conhecimentos e habilidades que estão sendo desenvolvidas pelos profissionais atuantes, 

mostrando que é possível atender os alunos com qualidade mesmo a distância, sempre buscando atingir 

como resultado a melhoria da qualidade de vida do trabalhador do comércio, dependentes e público em 

geral. 

A atuação no mundo virtual possui suas facilidades e dificuldades, e não podemos fechar os 

olhos para esta nova realidade. As dificuldades como acesso à internet, é um dos pontos que ainda 

entrava este tipo de metodologia. Entretanto, o uso para atividades físicas foi mais um degrau de 

evolução, pois em 2020 presenciamos escolas, Universidades, Palestras e Seminários utilizando as 

tecnologias de videoconferências para o desenvolvimento das suas ações. 

Quanto a atividade física estudos como de Pitanga et al.2020(36) afirma que as evidências com 

base na literatura confirmam a importância da continuidade da prática da atividade física durante a 

COVID-19, na intensidade/duração leve a moderada, preferencialmente em ambientes abertos, ou 

mesmo dentro de casa. Ressaltando a necessidade de redução do tempo sentado, deitado ou reclinado 

em frente a televisão, computador e semelhantes, excetuando-se as horas de sono, reduzindo, dessa 

forma, o comportamento sedentário. 

Desta forma o Sesc quanto entidade vislumbra proporcionar sempre melhores condições para o 

aproveitamento do tempo livre da clientela, empregando recursos habilitados a explorar, de modo 

eficiente, as várias possibilidades de crescimento pessoal, potencialmente presentes nas atividades 

desenvolvidas, resgatando dessa forma o sujeito, do papel de mero consumidor de serviços e atividades 

de entretenimento e, assim , contribuindo para a expansão de sua consciência individual e sua inserção 

na cidadania. 
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RESUMO 

Este estudo objetivou analisar e descrever os benefícios que a dança proporciona para qualidade de vida 

e variáveis de saúde de mulheres idosas. Trata-se de um estudo do tipo revisão de literatura com 

características integrativa, em que, após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, dos 24 

resultados encontrados nas bases eletrônicas de dados, obteve-se um total de 09 estudos, dentre estes, 04 

eram da base de dados SCIELO e 05 da LILACS. A maior parte dos estudos descrevem a dança como 

uma atividade motivadora, e em idosos, é capaz de prevenir a inatividade, retardar a senilidade e ainda, 

promover o enriquecimento da qualidade de vida através da socialização, pois, há melhora da 

autopercepção de saúde, que ameniza os efeitos do período da menopausa, onde há a diminuição de 

massa magra e aumento de gordura, potencializando os riscos de comorbidades crônicas. É uma 

atividade que utiliza os movimentos seguidos por um determinado ritmo, auxiliando na expressão das 

emoções, estimulando a memória e a coordenação motora. Por se tratar de uma atividade realizada em 

grupo, é comprovada que atua diretamente na saúde mental de mulheres idosas, diminuindo a ansiedade 

e sintomas depressivos decorrentes do processo de envelhecimento. 

Palavras-chave: Dança. Envelhecimento. Saúde da Mulher. 

 

ABSTRACT 

This study aimed to analyze and describe the benefits that dance provides on quality of life and health 

variables in elderly female. This is a Literature Review with integrative characteristics in which, after 

applying the inclusion and exclusion criteria, of the 24 results found in the electronic databases, a total 

of 09 studies, among these, 04 were from the SCIELO database and 05 from LILACS. Most of the 

literature describes dance as a motivating activity, and in the elderly, it is able to prevent inactivity, delay 

senility and also promote the enrichment of quality of life through socialization, as there is an 

improvement in self-perceived health, which softens the effects of the menopause period, where there is 

a decrease in lean mass and an increase in fat, increasing the risk of chronic comorbidities. It is an activity 

that uses the movements followed by a certain rhythm, assisting in the expression of emotions, 

stimulating memory and motor coordination. Because it is a group activity, it is proven that it acts 

directly on the mental health of elderly women, reducing anxiety and depressive symptoms resulting 

from the aging process. 

Keywords: Dance. Aging. Women's Health. 

 

RESUMEN 

Este estudio tuvo como objetivo analizar y describir los beneficios que aporta el baile a las variables de 

calidad de vida y salud de las mujeres mayores. Se trata de un estudio del tipo de revisión de la literatura 

con características integradoras, en el que, luego de aplicar los criterios de inclusión y exclusión, de los 

24 resultados encontrados en las bases de datos electrónicas, se obtuvieron un total de 09 estudios, 

de estos, 04 fueron la base de datos SCIELO y 05 de LILACS. La mayoría de los estudios describen 

la danza como una actividad motivadora y, en los ancianos, es capaz de prevenir la inactividad, el 

retraso senilidad y promover aún más el enriquecimiento de la calidad de vida a través de la 
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socialización, ya que hay una mejora en la autopercepción de la salud y, que suaviza los efectos del 

período de la menopausia, donde hay una disminución de la masa magra y un aumento de la grasa, 

aumentando los riesgos de comorbilidades crónicas. Es una actividad que utiliza los movimientos 

seguidos por un cierto ritmo, ayudando en la expresión de las emociones, estimulando la memoria y la 

coordinación motora. Al ser una actividad grupal, está comprobado que actúa directamente sobre la 

salud mental de las mujeres mayores, reduciendo la ansiedad y los síntomas depresivos derivados 

del proceso de envejecimiento. 

Palabras clave: Danza. Envejecimiento. Salud de la mujer. 

 

INTRODUÇÃO    

 

Para a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), o envelhecimento pode ser caracterizado 

como a forma que o organismo responde ao processo de morte das células somáticas (envelhecimento 

celular) e dessa forma, acabam não sendo substituídas por novas, como ocorre na juventude e 

considerando a genética associada ao estilo de vida, as funções fisiológicas normais podem diminuir em 

50% até a meia-idade (BRASIL, 2006; SOCIEDADE BRASILEIRA DE DERMATOLOGIA, 2017). 

A maioria dos países no mundo vem apresentando um crescimento de envelhecimento 

populacional. No Brasil, em 2018, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) a população idosa, em 2043, crescerá nas próximas décadas, pois 1/4 (16,3%) será composta por 

idosos em comparação, a taxa de jovens até 14 anos, o que caracteriza o envelhecimento populacional 

(IBGE, 2018). 

Nesse contexto, a Política Nacional do Idoso, Lei nº 8842, sancionada em 1994, considera uma 

idosa, a partir dos 60 anos para países em desenvolvimento no qual o Brasil se insere, sendo parâmetros 

de medição, as condições favoráveis ao idoso para saúde psicológica, social e física, buscando diminuir 

o impacto que estão associados a diminuição da capacidade funcional, trabalho e resistência; perda dos 

papéis sociais; prejuízos psicológicos, motores e afetivos (CAVALCANTE et al., 2018, p.24 apud 

VERAS, 2015). 

Neste contexto, a falta de atividade física é fator de risco prevalente para doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNT) acompanhadas de hábitos inadequados relacionados a dieta, tabaco e bebida 

alcoólica. Portanto, a atividade física na terceira idade torna-se imprescindível para uma melhor 

qualidade de vida (QV), além da inserção social (BRASIL, 2006).  

O envelhecimento nas mulheres possui características particulares mediante as alterações 

hormonais. Neste sentido, menopausa é uma alteração natural, dentre os sintomas: as dores nas 

articulações, trato urinário ou vaginal, fadiga, osteoporose, suor noturno, ondas de calor, dificuldade em 

dormir ou insônia, são bem definidos, alguns são atribuídos ao desequilíbrio hormonal e outros ao estado 

geral de saúde da mulher, além do estilo de vida adotado (BRASIL, 2004, p.42). Dessa forma, a atividade 
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física torna-se essencial, visto que, os benefícios gerados podem garantir uma velhice com menos 

impactos desse processo nas mulheres.  

Dentro dos exercícios, a dança vem sendo estudada e é bem aceita pelo público feminino, pois, 

além das melhorias, ela proporciona um momento de lazer e diversão. Esta atividade pode ser entendida 

como linguagem corporal, que nos traz mensagens de modo que interpretemos ao sentimento gerado por 

ela. (PAIVA et al., 2010). A dança nesta perspectiva trabalha o corpo através de coreografias, sendo 

realizada em grupo em distintos estilos como as danças circulares (BENETTI, 2015, p.4). O movimento 

gerado na dança estimula a motricidade e a mobilidade das articulações; favorece uma oxigenação e 

irrigação das células mais satisfatória; desenvolvem a capacidade cognitiva, através da memorização de 

passos e coreografias (BENETTI, 2015). 

É um método de estímulo ao idoso na prática de atividade física pois, ajuda na melhora das 

condições de saúde e prevenção de doenças, estimula no prazer, emoções e socialização. Dentre suas 

modalidades voltadas a este público podemos destacar: dança de salão, valsa, samba, sapateado, dança 

sênior, etc. (HERMANN, LANA, 2016). A dança faz com que os idosos se exercitem sem cobranças ou 

pressão, devolvendo seus movimentos em atividades que geram prazer, mantêm ativo e restabelecem a 

resistência para tarefas do cotidiano, com isso, a frequência regular pode fazer com que o idoso 

reestabeleça a resistência e melhoria na capacidade respiratória, mantendo a circulação sanguínea e o 

coração saudáveis (FRITZEN, OLIVEIRA, ARAÚJO, 2015). 

Diante do contexto citado, pode-se afirmar que, a mulher idosa ainda necessita buscar meios para 

adquirir uma QV através de atividades que possam ajudá-la nesse processo, visto que, a autopercepção 

alterada do seu corpo além das já mencionadas dificultam no processo de aceitação do envelhecimento, 

influenciando a QV. Assim, partimos da seguinte questão norteadora: Quais os benefícios e 

contribuições da dança para a QV e variáveis de saúde de idosas relatados na literatura brasileira?  

Nessa perspectiva, o objetivo deste estudo foi analisar e descrever os benefícios e contribuições 

que a dança proporciona para a QV e varáveis de saúde da população de mulheres idosas. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

O processo do envelhecimento humano 

O envelhecimento pode ser caracterizado como um processo complexo e inerente a todas as 

composições e funcionalidades do corpo humano, pois, causa uma ação de declínio progressivo na 

capacidade funcional e operante do organismo. Com o avanço da idade a senescência afeta 

gradativamente todos os órgãos e tecidos que pode variar conforme a resposta que cada do corpo de cada 

indivíduo demonstrando a importância de um estilo de vida mais saudável e ativo enquanto jovem 

(CAVALCANTE et al., 2018). 
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O envelhecimento gera perda da capacidade física ao longo da vida passa por diversas variáveis, 

como a mudança de hábitos, processo genético e também o envelhecimento celular e as alterações 

fisiológicas com danos moleculares e celulares, ainda que seja um processo natural do ciclo de vida 

humano, as pessoas desejam e/ou esperam que esse processo aconteça de modo satisfatório ou com 

qualidade (CAVALCANTE et al., 2018, p.24; OPAS BRASIL, 2018, p.12).  

Entretanto, essas mudanças não são de natureza exata, ou seja, a debilidade da saúde não é 

proporcional a idade avançada, visto que, existem diversos fatores que contribuem para o desfecho da 

velhice, sendo a idade, estilo de vida, hábitos alimentares e etc. (OMS, 2015). Dessa forma, além das 

mudanças biológicas, o envelhecimento também está associado ao cotidiano e a outras transições de 

vida, como a aposentadoria, a mudança para uma moradia mais apropriada e a morte de amigos e 

parceiros.  

 

A mulher idosa no contexto brasileiro 

A população idosa, atualmente no Brasil, é majoritariamente feminina, revelando várias 

explicações para tal afirmação no que concerne ao maior número de investimentos em políticas públicas 

e programas voltados a saúde da mulher com objetivo de reduzir a mortalidade feminina, resultando no 

acesso a saúde, além disso, as mulheres vivem em média sete a nove anos mais que os homens 

(FRANCO, JUNIOR, 2011). De acordo com Camarano (2003) a mulher compõe o maior quantitativo 

de idosos no Brasil:  

 

“o contingente feminino de mais de sessenta anos de idade passou de 0,9 milhões em 1940 

para oito milhões em 2000, ou seja, quase decuplicou em sessenta anos. Em termos 

proporcionais, as mulheres idosas respondiam por 2,2% do total da população brasileira em 

1940, passando a ser responsáveis por 4,7% em 2000. A proporção comparável para a 

população masculina em 2000 foi de 3,8%.” (CAMARANO, 2003, p. 36) 

 

Quando descrevemos a velhice feminina, é notório que muitas reflexões acerca da autopercepção 

na mulher nesta fase demonstram alterações principalmente do corpo, dentre os quais, são influenciadas 

no psíquico, além disso, é sabido que a mulher possui o maior tempo de longevidade se comparado aos 

homens, fazendo com que muitas se tornem chefes de família e sejam responsáveis por administrar o 

ambiente doméstico (FRANCO, JUNIOR, 2011).  

Através da análise feita por Cunha (2015) do censo demográfico das mulheres idosas foi revelado 

que a maior parcela é de mulheres brancas, em 62,1%, sendo as negras constituídas por 6,8% e as pardas 

29,2%, fato este que pode ser explicado por meio das diferenças de mortalidade por raça. 

Para Alves (2016) levando em consideração o nível educacional: 
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Até o ano 2000 as mulheres idosas (aquelas nascidas antes de 1940) tinham nível 

educacional, em média, menor do que o dos homens, refletindo a discriminação de gênero 

existente na educação brasileira do passado. Porém, o novo contingente de mulheres com 

mais de 60 anos tem revertido a desigualdade de gênero, fazendo com que o nível de 

escolaridade do sexo feminino atualmente seja maior do que o do sexo masculino também 

entre a população idosa. Ou seja, as mulheres têm dado uma grande contribuição para elevar 

o nível educacional do conjunto das pessoas do topo da pirâmide populacional (ALVES, 

2016, p.1). 

 

De acordo com os dados analisados pelo estudo de Barreto et al., (2003) realizado no estado de 

Pernambuco, constatou que (44,48%) são viúvas; (27,92%) são casadas e 52 (16,88%) referem nunca 

terem casado; (81,16%) tiveram filhos, a média verificada é de quatro filhos por cada idosa; em se 

tratando do domicilio (49,68%) das idosas moram com duas a cinco pessoas, (25,00%) com uma pessoa 

e (17,53%) moram sós, embora, a maioria (90,58%), diz satisfeita com suas vidas. 

 

A qualidade de vida e a mulher idosa 

Sabemos que a QV é uma representação das nossas relações e sentimentos subjetivos, como o 

amor, inserção e realização social, liberdade e dos fatores objetivos, como alimentação, lazer, educação, 

saúde e habitação, que proporciona conforto, realização individual e coletiva (VIEIRA et al., 2012). 

Para a mulher, além das limitações enfrentadas nesta fase da vida, está ainda precisa lidar com 

aspectos importantes que afeta diretamente na sua QV como a menopausa (suspensão definitiva da 

menstruação) em que parte das mulheres que passam por esse período relatam algum dos seguintes sinais 

e sintomas: ondas de calor e sudorese noturna, alteração no padrão do sono, secura vaginal, diminuição 

da libido e sintomas depressivos (choro fácil, tristeza, desinteresse em fazer determinadas coisas) 

(HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN, 2020).  

Na velhice a QV está conexa à manutenção da autonomia, a qual pode ser percebida no 

desempenho das atividades diárias, nos idosos que mantêm sua capacidade funcional. Contudo, se a 

habilidade motora estiver restrita a QV pode ser afetada consideravelmente. Portanto, é imprescindível 

propostas de intervenção que estimulem o uso ativo do corpo, pois a adoção de um estilo de vida ativo 

é um fator determinante para o sucesso do processo de envelhecimento (TOLDRÁ et al., 2014). Para 

Santos et al (2019) existem diversos fatores que influenciam na QV da mulher idosa e que podem 

influenciar positiva ou negativamente: 

 
As atividades físicas e o lazer, por exemplo, uma vez que promovem a socialização da idosa, 

tornando-a ativa, auxiliam na percepção de controle e diminuição de sintomas depressivos e 

proporciona um desenvolvimento da saúde mental e físico. Já a ausência ou limitação do 

lazer ocasiona o sedentarismo e compromete a capacidade funcional da idosa (SANTOS et 

al., 2019 p. 75) 
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É sabido que a QV está associada ao contexto socioeconômico, dessa forma, as condições 

socioeconômicas desfavoráveis para as idosas, sejam por necessidade de auxílio financeiro, físico ou 

afetivo, comprometem a forma com que cada uma vivencia as experiências sociais e familiares 

(CAMPOS, FERREIRA, VARGAS, 2015). 

 

A dança na promoção da qualidade de vida 

Umas das formas de prevenção de doenças crônicas não transmissíveis enfatizam nos hábitos de 

vida como a alimentação saudável associada à prática de atividades físicas que podem diminuir a 

progressão dessas doenças, oferecendo efeitos sobre o sistema cardiovascular e benefícios na mente e 

no corpo (SILVA et al., 2014). Dentre as atividades físicas, a dança é uma das modalidades que contribui 

de forma significativa na manutenção ou melhora da saúde principalmente na terceira idade como afirma 

Hermann, Lanna (2016) apud Witter et al. (2013): 

 

A dança é uma forma de se expressar através dos movimentos guiados pela música, dançar 
desperta emoções positivas, prazer e socialização. Esses são os motivos que levam as pessoas 

a dançarem e a se manterem empenhados na atividade. Nos últimos cem anos somente, 

apareceram estudos relativos sobre a dança e a imagem corporal, ressaltando sua atuação no 

processo biopsicossocial, dentro do campo da promoção da saúde e de um envelhecer ativo 

e saudável (HERMANN, LANNA, 2016, p.24 apud WITTER et al., 2013)  

 

A dança é uma das estratégias mais eficazes na promoção da QV, pois, promove bem-estar físico 

e psicológico o que demonstra que a dança vai além da expressão artística, sendo fonte de conhecimento, 

prazer, opção de lazer, aumento da criatividade e importante forma de comunicação (HERMANN, 

LANNA, 2016). A dança promove mudanças no estilo de vida, incentivando com que o idoso adote um 

estilo de vida melhor, fator este importante para a conservação de sua saúde e QV (BATISTA et al., 

2015).  

Dentre os benefícios que a dança pode proporcionar, em seu estudo Nanni (2001) destaca que o 

convívio social estimula na vivência em grupo e isto resulta na melhora da autoestima e benefícios para 

a capacidade motora, muscular, cardiorrespiratória e das articulações possibilitando a realização de 

movimentos amplos. Portanto, suas contribuições para a saúde tornam-se essenciais, pois, a dança 

permite se adequar as limitações e respeitar a individualidade de cada ser humano (HERMANN, 

LANNA, 2016).   
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MÉTODOS 

 

Trata-se de um estudo descritivo, de caráter exploratório e abordagem qualitativa, do tipo 

Revisão de Literatura com características de revisão integrativa. Souza, Silva e Carvalho (2010) 

descrevem a realização da revisão de Literatura em seis passos, iniciando-se pela elaboração da questão 

norteadora do estudo, em seguida, a busca na literatura, coleta de dados, análise de forma crítica dos 

estudos incluídos, e por fim, a discussão destes resultados e a apresentação da revisão. A busca pelas 

referências da literatura ocorreu com o uso dos descritores “dança”. “Envelhecimento” e “Saúde da 

mulher”, interligados pelo operador boleano “and”. As bases de dados eletrônicas escolhidas para este 

estudo foram a LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde) e SCIELO 

(Scientific Electronic Library Online). 

Os critérios de inclusão para a realização das buscas foram artigos, dissertações e monografias 

publicados em português, correspondentes aos anos de 2016 a 2020. Obteve-se um total de 24 artigos 

encontrados nas referidas bases digitais, utilizando-se os descritores acima mencionados. Destes, 10 

constavam na SCIELO e 14 na LILACS. Após uma análise refinada, foram excluídos os artigos não 

disponíveis na íntegra ou de forma gratuita e os que não respondiam às perguntas norteadoras resultando 

dessa forma em 09 artigos, destes foram extraídas as seguintes informações: ano de publicação, base de 

dados, título, autores, descritores, objetivo, método e resultados apresentados em um quadro (quadro 1) 

a fim de sintetizar as informações.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, dos 24 resultados nas bases eletrônicas de 

dados, obteve-se um total de 09 estudos. Dentre estes, 04 eram da base de dados SCIELO e 05 da 

LILACS. 

Quanto a distribuição de publicações por ano, verificou-se, dentre os resultados, 04 no ano de 

2020, 01 em 2018, 03 em 2017, 01 em 2019 conforme mostra o quadro 01. Embora o período deste 

estudo para as produções encontradas fosse referente ao período de 2016 a 2020, não foram encontradas 

referências no ano de 2016 nas bases eletrônicas supracitadas. Tal fato evidencia que quanto mais 

próximo dos dias atuais, maior é a produção referente às atividades físicas na terceira idade. Quanto aos 

descritores dos estudos encontrados, a maioria continha palavras como Idoso, Envelhecimento, QV, 

Dança e Equilíbrio. 
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Quadro 1: Distribuição de Estudos por ano, base de dados, título, autores e descritores 

 

Nº 

 

BASE 

 

TÍTULO 

 

AUTORES 

 

DESCRITORES 

 

TIPO DE ESTUDO 

 

RESULTADOS 

 

01 

 

SCIELO 

A Dança Sênior como recurso 

do terapeuta ocupacional com 

idosos: contribuições na 

qualidade de vida 

NALDONY et al. 

(2020) 

QV. Envelhecimento. 

Dança, Terapia 

Ocupacional. Prática de 

Grupo. 

 

Exploratório, 

descritivo, 

intervencional, 

longitudinal 

prospectivo. 

Observou-se melhora na qualidade de 

vida, com destaque para as médias 

individuais dos domínios aspectos físicos 

 

02 

 

SCIELO 

Dança de salão na prevenção 

de quedas em idosos: estudo 

caso controle 

PAIVA; LOURES; 

MARINHO (2019) 

Idoso. Acidentes por 

Quedas. Dança. Equilíbrio 

Postural. 

Estudo caso controle. 

A dança de salão protegeu na prevenção 

de quedas da pessoa idosa como também 

em seu equilíbrio. 

 

03 

 

SCIELO 

Idosos robustos na atenção 

primária: 

fatores associados ao 

envelhecimento 

bem-sucedido 

 

MAIA et al. (2020) 

Idoso. Envelhecimento 

Saudável. Estilo de Vida 

Saudável. Fatores de 

Proteção. 

Atenção Primária à Saúde. 

Estudos Transversais. 

Estudo transversal. 

Associaram-se ao envelhecimento bem-

sucedido: autopercepção positiva da 

saúde, dançar, fazer caminhada, não ter 

comprometimento cognitivo, ausência de 

sintomas depressivos e de polipatologia, 

além de independência para atividades 

de vida diária. 

 

04 

 

SCIELO 

Saúde, lazer e 

envelhecimento: uma 

análise sobre a brincadeira de 

dança 

de roda das Meninas de Sinhá 

BORGES; BRITO; 

MONTEIRO 

(2020). 

 

Atividades de lazer. 

Envelhecimento. 

 

Descritivo, analítico 

documental. 

A brincadeira de roda constituiu-se como 

uma necessidade social específica para 

fruição da experiência do lazer, para 

mobilizar uma rede de encontros e 

cuidados e para o empoderamento das 

idosas. 

 

05 

 

LILACS 

Análise do tempo de reação e 

a correlação com quedas e 

seus danos em idosos. 

 

 

HUDSON (2017) 

Tempo de reação. Idoso. 

Acidentes por quedas. 

Fisioterapia. 

Transversal, 

quantitativo. 

O grupo de dança, apresentou menor 

Tempo de Reação frente ao grupo 

controle, onde este mostrou significância 

p < 0,0001, para maior número de 

quedas. 
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Nº 

 

BASE 

 

TÍTULO 

 

AUTORES 

 

DESCRITORES 

 

TIPO DE ESTUDO 

 

RESULTADOS 

 

 

06 

 

 

LILACS 

Experiências de pessoas 

idosas que participam de 

Grupos de convivência 

 

 

GUERRA et al. 

(2020) 

Idoso. Centros comunitários 

para idosos. Envelhecimento 

saudável. Serviços de Saúde 

para 

Idosos. QV. 

 

Descritivo, 

Exploratório, 

qualitativo. 

Emergiram seis categorias: melhoria na 

condição de saúde; evitar a solidão, fonte 

de suporte social; apoio e incentivo 

familiar; atividades aquáticas e dança 

 

07 

 

LILACS 

 

Autopercepção de saúde de 

idosas praticantes de 

atividades físicas e fatores 

associados 

 

BORTOLUZZI et 

al. (2018) 

 

 

Envelhecimento. Atividade 

Física. Saúde da Mulher. 

Autopercepção. 

Transversal, 

longitudinal. 

A autopercepção de saúde foi positiva 

por 75,4% das idosas, e saúde negativa 

não houve referência a saúde muito ruim 

e menos de 1% para saúde ruim. 

 

08 

 

LILACS 

Terapia com música em 

idosos do Sertão Central do 

Ceará 

CERDEIRA et al. 

(2017) 
Música. Idoso. Fisioterapia. 

 

Descritivo, 

quantitativo. 

A dança foi a atividade predominante 

(68%) dos entrevistados quando estes 

estão ouvindo música. A música 

influencia na autoestima (90%) e no 

bem-estar (40%). 

 

09 

 

LILACS 

Promoção da motricidade e 

saúde mental dos idosos: 

Um estudo de revisão 

KERBER; 

CORNICELLI; 

MENDES (2017). 

Atividade motora. Cognição. 

Envelhecimento. 

Promoção da saúde. 

Revisão de Literatura. 

As principais atividades foram: o 

treinamento funcional, os exercícios 

aquáticos, a dança, as atividades 

nas academias da terceira idade, os 

exercícios físicos resistidos, a caminhada 

e a yoga. 
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O envelhecimento é um processo, no qual é preciso que os direitos reconhecidos a saúde sejam 

efetivados, considerando a autonomia, bem-estar e dignidade, e, é preciso a adoção de atitudes positivas, 

como a ocupação da mente e atividades físicas por parte do idoso (KERBER; CORCINELLI; MENDES, 

2017). 

O sexo feminino, no público idoso, realiza mais atividades físicas do que o masculino, que ao 

praticarem exercícios, mostram melhora da autopercepção de saúde o que pode estar relacionado a 

constância dessas atividades, que amenizam os efeitos do período da menopausa, onde há a diminuição 

de massa magra e aumento de gordura, potencializando os riscos de comorbidades crônicas 

(BORTOLUZZI et al., 2018). Neste sentido a pesquisa realizada por Borba-Pinheiro, Araújo-Gomes e 

Monteiro-Santos (2018) mostrou que um programa de diferentes abordagens de estilos de dança, 

favoreceu a manutenção da autonomia funcional em classificação regular e boa, porém o IMC da maioria 

das voluntárias idosas, mante-se em excesso de peso e na minoria em peso adequado, evidenciando que 

o programa realizado foi mais efetivo para autonomia funcional do que para redução da massa corporal.  

A dança é uma atividade motivadora que utiliza o lúdico, e em idosos, é capaz de prevenir a 

inatividade, retardar a senilidade e ainda, promover a melhora da qualidade de vida através da 

socialização (HUDSON, 2017). É uma arte que utiliza os movimentos seguidos por um determinado 

ritmo, tornando-se uma forma de comunicação a partir do corpo humano, podendo ainda ser realizada 

em grupos, auxiliando na expressão das emoções, estimulando a memória e a coordenação motora 

(CERDEIRA; VARELA; ARANHA, 2017). 

Em um estudo realizado por Botoluzzi et al., (2018), foi observado que mulheres idosas que 

praticavam oficinas de alongamento, ioga, pilates, treinamentos funcionais e ainda a dança como 

atividade física com a frequência maior que duas vezes na semana, foram as que apresentavam melhor 

autopercepção relacionada à saúde. O que também foi mostrado na pesquisa realizada por Borba-

Pinheiro, Araújo-Gomes e Monteiro-Santos (2018) onde um programa de dança de diferentes 

abordagens de estilos realizado duas vezes por semana, promoveu a manutenção da autonomia funcional 

nas mulheres idosas. 

Dentre as formas de práticas corporais e atividades físicas, a dança sênior é uma atividade lúdica, 

capaz de melhorar a qualidade de vida de idosos, está age sobre os parâmetros motores, com melhora da 

postura e do equilíbrio, além da mobilidade e prevenção de quedas (KERBER; CORNICELLI; 

MENDES, 2017). 

Os estudos de Paiva, Loures e Marinho (2019) evidenciaram ao estudarem dois grupos de idosos, 

que aqueles que praticavam a dança, tinham maior equilíbrio e por sua vez, menor risco para quedas. A 

prática de dança de salão, por exemplo, promove a saúde, beneficia aspectos físicos e aumenta a QV, 

pois propicia um meio motivador para os seus praticantes, dessa forma, mulheres idosas apresentam 
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melhor percepção fisiológica e psicológica após as práticas desta modalidade de dança (PAIVA; 

LOURES; MARINHO, 2019). O estudo de Souza et al. (2018), também mostrou benefícios da dança 

para variáveis de saúde de mulheres idosas, o método foi composto da dança com estilos variados 

associado ao treinamento resistido com efeitos concorrestes para autonomia funcional, força muscular e 

condicionamento aeróbico, além da manutenção da QV e flexibilidade em um período de 16 semanas. 

 Em outro estudo, realizado no município de Belo Horizonte, um grupo de mulheres idosas e de 

baixa renda, denominado “Meninas de Sinhá”, utilizou a brincadeira de dança de roda, isto é, uma 

experiência de suas infâncias, como meio de controle para a depressão (BORGES; BRITO; 

MONTEIRO, 2020). 

Borges, Brito e Monteiro (2020) mencionam que a compreensão do ser no mundo pode situar o 

corpo e sua relação com o espaço, assim, a corporeidade é configurada como um estado corporal, de 

forma integral, transcendendo os limites da dicotomia corpo e mente. A totalidade do ser é constituída 

pelas esferas biológicas, mentais e sociais, que se relacionam entre si. No grupo anteriormente citado, 

percebeu-se que essa totalidade é recuperada por meio das brincadeiras, do encontro e do cuidado 

(BORGES; BRITO; MONTEIRO, 2020). 

É predominante a presença de mulheres idosas em grupos de convivência, tal fato associa-se ao 

aumento da longevidade deste grupo e à maior participação em atividades que promovam o bem-estar, 

o que diverge da população do sexo masculino, que demonstra menos interesse em cuidar de sua saúde 

(GUERRA et al., 2020). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Constatou-se que a maioria dos os estudos encontrados relatam a dança como uma das formas de 

atividade física mais realizadas por idosas, através dela, há melhora que vão além da QV, mas que ao 

mesmo tempo estão associadas a ela, como: a autopercepção, condicionamento físico, equilíbrio, 

postura, além de controle nos efeitos da menopausa. Por se tratar de uma atividade realizada em grupo, 

atua diretamente na saúde mental de mulheres idosas, diminuindo a ansiedade e sintomas depressivos 

decorrentes do processo de envelhecimento. 

Com os 09 estudos encontrados e analisados nesta revisão, percebeu-se que ainda há carência de 

estudos relacionados aos efeitos da dança em idosas, como assunto central, portanto, este trabalho 

contribuiu para a formação do pesquisador. Amplia o conhecimento, aperfeiçoando os conceitos e 

métodos relacionados à prática da dança em mulheres idosas, amplia ainda a discussão e o debate na 

literatura sobre esse tema. 
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RESUMO 

Introdução: Dados epidemiológicos indicam que a obesidade infantil está aumentando na população 

brasileira e é apontada como um fator de risco para o desenvolvimento precoce de doenças. O crescente 

aumento da obesidade está associado a diversos fatores, principalmente externos, como estilo de vida, 

alimentação, ambiente, e razões psicológicas. Objetivo: Verificar as produções científicas nacionais sobre 

a prevalência de crianças obesas nas redes de ensino e seu estilo de vida. Metodologia: Utilizou-se como 

banco de dados o Sistema Online de Apoio a Congressos (SOAC) do Colégio Brasileiro de Ciências do 

Esporte (CBCE) e a Revista de Educação Física indexada no The Scientific Electronic Library Online 

(SciELO). Resultados: Os resultados encontrados demonstram que a prevalência de sobrepeso e obesidade 

infantil é de 28,44% do total de 2.219 crianças, principalmente entre indivíduos de nível socioeconômico 

médio ou alto, em questão de hábitos de lazer, o maior tempo gasto em frente à televisão e ao computador 

são condutas sedentárias que têm sido relacionadas ao ganho de peso e obesidade na infância. Conclusão: 

Os resultados encontrados nesta pesquisa indicaram uma elevada prevalência de fatores de risco para 

sobrepeso e obesidade nas crianças investigadas, mesmo apresentando como prevalência menos da metade 

de crianças obesas. 

Palavras-chave: Escolares; Qualidade de vida; Obesidade. 

 

ABSTRACT  

Introduction: Epidemiological data indicate that childhood obesity is increasing in the Brazilian 

population and is identified as a risk factor for the early development of diseases. The increasing increase 

in obesity is associated with several factors, mainly external, such as lifestyle, nutrition, environment, and 

psychological reasons. Objective: To verify the national scientific productions on the prevalence of obese 

children in educational networks and their lifestyle. Methodology: The Online Congress Support System 

(SOAC) of the Brazilian College of Sport Sciences (CBCE) and the Physical Education Magazine indexed 

in The Scientific Electronic Library Online (SciELO) were used as database. Results: The results found 

demonstrate that the prevalence of overweight and childhood obesity is 28.44% of the total of 2,219 

children, mainly among individuals of medium or high socioeconomic level, in terms of leisure habits, 

the greatest time spent in front of television and to the computer are sedentary behaviors that have been 

related to weight gain and childhood obesity. Conclusion: The results found in this research indicated a 

high prevalence of risk factors for overweight and obesity in the children investigated, even though the 

prevalence was less than half of obese children. 

Key words: Student; Obesity; Quality of Life. 

 

RESUMEN 

Introducción: Los datos epidemiológicos indican que la obesidad infantil está aumentando en la población 

brasileña y se identifica como un factor de riesgo para el desarrollo temprano de enfermedades. El 

creciente aumento de la obesidad está asociado a varios factores, principalmente externos, como el estilo 

de vida, la alimentación, el medio ambiente y razones psicológicas. Objetivo: Verificar las producciones 
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científicas nacionales sobre la prevalencia de niños obesos en las redes educativas y su estilo de vida. 

Metodología: Se utilizó como base de datos el Sistema de Apoyo a Congresos en Línea (SOAC) de la 

Facultad Brasileña de Ciencias del Deporte (CBCE) y la Revista de Educación Física indexada en The 

Scientific Electronic Library Online (SciELO). Resultados: Los resultados encontrados muestran que la 

prevalencia de sobrepeso y obesidad infantil es del 28,44% del total de 2.219 niños, principalmente entre 

individuos de nivel socioeconómico medio o alto, en cuanto a hábitos de ocio, mayor tiempo frente a la 

televisión y la computadora son conductas sedentarias que se han relacionado con el aumento de peso y 

la obesidad en la niñez. Conclusión: Los resultados encontrados en esta investigación indicaron una alta 

prevalencia de factores de riesgo de sobrepeso y obesidad en los niños investigados, incluso con menos 

de la mitad de los niños obesos como prevalencia. 

Palabras Clave: Escolares; Calidad de vida; Obesidad. 

 

INTRODUÇÃO 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera a obesidade como uma epidemia mundial 

condicionada principalmente pelo perfil alimentar e de atividade física (OMS, 2000). Sua crescente 

prevalência vem sendo atribuída a diversos processos biopsicossociais, em que o “ambiente” (político, 

econômico, social, cultural), e não apenas o indivíduo e suas escolhas, assume um lugar estratégico na 

análise do problema e nas propostas de intervenções (SWINBURN, et al., 2015). 

O sobrepeso e a obesidade infantil representam alguns dos principais problemas de saúde pública 

no mundo devido ao aumento da prevalência e à predisposição ao desenvolvimento de várias doenças 

crônicas (CAMARGOS, 2019). Evidências apontam um quadro de epidemia de obesidade na infância e 

na adolescência e essa prevalência de sobrepeso e obesidade em jovens vem substancialmente aumentando 

em muitos países do mundo (MARINHO, 2015). No Brasil, uma revisão sistemática com metanálise 

recente identificou que a prevalência de obesidade foi de 14,1% entre crianças e adolescentes, já em 

crianças menores de 2 anos de idade, 6,5% foram identificadas com sobrepeso e/ou obesidade 

(CAMARGOS, et al., 2019). 

O aumento da prevalência de obesidade infantil tem sido observado na população brasileira, e 

apontado como um fator de risco para o desenvolvimento precoce de doenças crônicas. Esse distúrbio 

pode ter causa multifatorial, fazendo com que o tratamento da obesidade seja altamente complexo, tendo 

em vista que o aumento do peso corporal pode ser decorrente de fatores hereditários e de fatores 

comportamentais (MIRANDA, et al., 2015). 

Logo, o presente estudo tem como objetivo verificar as produções científicas nacionais sobre a 

prevalência de crianças obesas nas redes de ensino e seu estilo de vida. 

 

METODOLOGIA 

 

Nas buscas, utilizou-se como banco de dados o Sistema Online de Apoio a Congressos (SOAC) 

do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte (CBCE) e a Revista de Educação Física indexada no The 
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Scientific Electronic Library Online (SciELO). Este estudo é de natureza exploratória, pois abrange o 

maior número de trabalhos considerando o Grupo de Trabalhos Temáticos (GTT) – Atividade Física e 

Saúde, levou-se em consideração o SciELO para uma melhor abrangência de dados estatísticos escolares.   

É uma pesquisa bibliográfica sistemática, portanto possui o intervalo de anos entre 2009-2015, 

sendo este período definido em decorrência da maior abrangência de estudos, concomitantemente dados 

atualizados sobre o assunto. Foram usados para este estudo 5 documentos, os critérios de inclusão foram 

trabalhos que abordassem a temática obesidade infantil e seus estilos de vida. A análise dos dados ocorreu 

por meio da leitura e exploração criteriosa dos achados, tendo como amostra total 12 artigos, porém apenas 

5 abordaram sobre dados escolares e estilos de vida de crianças.  

 

RESULTADOS  

Prevalência de obesidade 

A partir dos indicadores de obesidade é possível perceber a prevalência significativa de crianças 

obesas nas redes de ensino, sejam elas escolas (públicas ou privadas) ou creches. Diversos índices 

antropométricos têm sido utilizados para avaliar o risco de doenças, sendo o Índice de Massa Corporal 

(IMC), o mais amplamente utilizado, calculado a partir do peso corporal e da estatura, e a antropometria, 

que permite acompanhar o nível de adiposidade em crianças e adolescentes. Já a Regressão de Poisson 

analisou os indicadores de estilo de vida associados à obesidade através dos valores de Razão de 

Prevalência (RP) e Intervalos de Confiança (IC) de 95%.   

Outra proposta para quantificar a aptidão física de diferentes populações é a bateria de testes 

conhecida como EUROFIT, essa bateria foi elaborada pelo Conselho Europeu para as crianças em idade 

escolar e tem sido utilizada em diversas pesquisas. Essas avaliações são de fácil aplicação na escola e 

baseiam-se em nove testes: flamingo teste; tapping test; sentar e alcançar; impulsão horizontal; preensão 

manual; abdominal 30 segundos; flexão na barra; shutlle run 5x10 m; shutlle de 20 m. Adicionalmente, 

um grupo de pesquisadores brasileiros elaboraram outra bateria de testes através do Projeto PROESP-Br 

(MARINHO, 2015), desenvolvida também para avaliação de parâmetros de saúde e desempenho motor.  

Foram coletados dados como a classe socioeconômica, sexo, idade (em anos), hábitos alimentares 

e hábitos de lazer (hábitos sedentários e de atividade física).  Os resultados encontrados demonstram que 

a prevalência de sobrepeso e obesidade infantil é de 28,44% do total de 2.219 crianças, principalmente 

entre indivíduos de nível socioeconômico médio ou alto (TOLOCKA, et al., 2008). Em questão de gênero, 

meninas demonstraram resultados melhores nos testes de aptidão física, de sentar, e de alcançar, 

entretanto, apresentaram maior prevalência de sobrepeso.     

Em questão de hábitos de lazer, o maior tempo gasto em frente à televisão e ao computador são 

condutas sedentárias que têm sido relacionadas ao ganho de peso e obesidade na infância. A deficiência 
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nutricional das crianças com sobrepeso/obesidade é consequência de um hábito alimentar baseado em fast 

food, salgadinhos e guloseimas (alimentos pobres em nutrientes importantes para o desenvolvimento 

adequado da criança), associado às muitas horas de sedentarismo, o que pode corroborar com o estudo de 

SOARES e PETROSKI (2003) que encontraram uma associação positiva entre o tempo gasto assistindo 

televisão e obesidade entre as crianças.  

As medidas antropométricas coletadas para análise do perfil de crescimento foram obtidas de 

acordo com as normas preestabelecidas pelo Centro Nacional de Estatística em Saúde (1983) foram: peso 

(massa), estatura, perímetro cefálico, perímetro tricipital e dobras cutâneas tricipital e subescapular. A 

força explosiva foi analisada pelo teste de salto horizontal. Para o teste de velocidade, utilizou-se o teste 

de corrida de 50 m. Em uma tentativa, os indivíduos percorreram em terreno plano a distância de 50 m, 

no menor intervalo de tempo possível. 

 

Tabela 1. Prevalência de obesidade e seus indicadores, nos estudos científicos 

Obras 
Nº 

crianças 

Idade 

média 
Indicadores Prevalência 

MARINHO et al. 2015 142 10,5 
EUROFIT, PROESP-Br e MCT 

(MASSA CORPORAL TOTAL) 
40% 

SALES, et al., 2015 92 6 
IMC 

(proposto com Cole et al. 2000) 
36% 

RODRIGUES, et al., 2011 298 15 
IMC + ANÁLISE DE 

VARIÂNCIA (ANOVA) 
16,5% 

TOLOCKA. R. E., et al. 2008 202 5 
Centro Nacional de Estatística em 

Saúde (NCHS) 
48% 

FERNANDES, et al., 2012 357 8 

Flexibilidade + força 

Explosiva + Velocidade + Peso 

corporal e 

Estatura 

11,48% 

TOTAL 2.219 9,08* - 28,44%* 

Legenda: *Média 

Fonte: Coleta de dados, 2019 

 

A alimentação com baixo teor nutritivo e de fácil preparo, aliada ao sedentarismo traz grande 

preocupação ao combate à obesidade. Esses hábitos começam desde muito cedo quando crianças são 

precocemente desmamadas e introduzidos alimentos inadequadamente, levando à obesidade adulta em 

indivíduos predispostos. Os resultados encontrados demonstram que a prevalência de sobrepeso e 

obesidade infantil na escola privada é maior quando comparado aos da escola pública, o que leva à questão 

socioeconômica (FILIPINI; ZAREMBA, 2016). 

No que se refere as questões de gênero, não foram especificamente abordadas, porém foi possível 

perceber que quando abordadas os meninos de escola pública apresentaram prevalência maior de 

obesidade/sobrepeso do que as meninas como na creche municipal do Rio de Janeiro, em que os meninos 

possuíam 10% a mais de índice de obesidade do que as meninas, e nas escolas públicas do Paraná que 

possuíam 11% a mais (RODRIGUES, 2011; (SALES; LOTERIO; KOOPSMAN, 2015).  
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Especificamente em uma escola particular do Rio de Janeiro foi possível perceber que meninos, 

independente da faixa etária, possuíam melhor aptidão física do que as meninas (MARINHO, 2015), mas, 

ainda não é clara as possíveis causas dessas diferenças. Percentual mais alto de gordura corporal também 

foi observado nos estudantes da instituição privada. Foi evidenciado também que o aumento do peso e da 

gordura corporal ocorrem precocemente, portanto, cabe ressaltar que fatores como o nível de atividade 

física, hábitos alimentares e nível socioeconômico também podem influenciar na composição corporal 

durante a infância e adolescência (FILIPINI; ZAREMBA, 2016). 

A soma dos percentuais de sobrepeso, obeso e grande obeso está acima de 23% em ambos os 

grupos, índice inserido na margem de risco de obesidade mundial, sendo necessário o acompanhamento 

destes casos, pois a obesidade pode levar a uma série de complicações orgânico-funcionais e psicossociais 

(TOLOCKA, 2008). 

 

Estilo de vida 

 Estilo de vida é uma expressão moderna que se refere à estratificação da sociedade por meio de 

aspectos comportamentais, expressos geralmente sob a forma de padrões de consumo, rotinas, hábitos ou 

uma forma de vida adaptada ao dia a dia. 

a) Hábitos 

O questionário referente aos hábitos alimentares apurou questões sobre a alimentação realizada no 

dia anterior, desde o café da manhã até a última refeição da noite. Após os questionamentos, foi realizado 

o somatório de quantas refeições a criança realizava diariamente (café da manhã, lanche da manhã, 

almoço, lanche da tarde, jantar e ceia), assim como o hábito de tomar ou não café da manhã. As questões 

referentes a tomar café da manhã ou não tomar e o número de refeições diárias foram fatores que estiveram 

associados com o excesso de peso em estudos previamente realizados. A variável dos hábitos de lazer 

apurou duas questões: 1) os hábitos sedentários de assistir televisão, jogar videogame ou permanecer em 

frente ao computador referente a mais de 2 horas por dia; 2) a prática de esportes fora do horário escolar 

(questão objetiva com resposta possível sim ou não e 3) como se dava o deslocamento até a escola (RECH, 

2010). 

Maior tempo gasto em frente à televisão e ao computador são condutas sedentárias que têm sido 

relacionadas ao ganho de peso e obesidade na infância. Pesquisas que avaliaram o impacto da televisão 

no sobrepeso/obesidade tornaram-se populares após 1985, quando SOARES (2003) encontrou uma 

associação positiva entre o tempo gasto assistindo televisão e obesidade entre as crianças (SALES; 

LOTERIO; KOOPSMAN, 2015) 

 

b) Classe Social 
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Informações referentes à classe socioeconômica foram estratificadas, utilizando-se a proposta de 

Barros e Victoria (2005), que considera a utilização de 13 variáveis para produzir o indicador econômico 

nacional (IEN). O IEN foi baseado no censo demográfico de 2000 e pede questões do tipo escolaridade 

do chefe da família, número de dormitórios, banheiros e bens de consumo. Os escolares foram 

classificados em três categorias pelo IEN: baixo, intermediário e alto.  

A classe socioeconômica apresentou associação direta com excesso de peso e a prevalência de 

obesidade e sobrepeso aumentou de forma estatisticamente significativa de acordo com a classe social. 

As crianças classificadas nos níveis intermediário e alto apresentaram mais do que o dobro de chances 

para obesidade e sobrepeso. Estes achados são corroborados por outros estudos, mostrando que o nível 

socioeconômico alto é fator de risco para obesidade e sobrepeso (RECH, 2010). 

c) Inatividade Física 

A obesidade se dá pela inatividade física das crianças de hoje em dia, que mudaram seus hábitos 

devido ao avanço tecnológico, tal como mais tempo a frente da televisão e jogos de computadores, maior 

dificuldade de brincar na rua pela falta de segurança (SALES; LOTERIO; KOOPSMAN, 2015). Os 

participantes de algum esporte/atividade física foram questionados sobre a frequência semanal que 

praticam o determinado esporte/atividade física e ficou assim delimitado: Duas vezes na semana em 

média, o que continua sendo pouco para a quantidade de amostra no presente trabalho. Além disso, a 

possibilidade de maior acesso à tecnologia pelas crianças da escola privada pode gerar menor nível de 

atividade física nos momentos de lazer, quando comparados às crianças de menor renda. 

 

CONCLUSÃO  

É elevada a prevalência de escolares que não praticam atividade física, que se deslocam de forma 

sedentária, que passam tempo excessivo em frente à TV e/ou computador, ou que possuem algum 

problema psicológico devido a situações na família ou sociais no geral, desencadeando na alta prevalência 

de sobrepeso/obesidade no presente estudo, mostrando que a obesidade em crianças e adolescentes 

continua a ser um problema de saúde pública no Brasil (CAMARGOS, 2019). 

Os resultados encontrados nesta pesquisa indicaram uma elevada prevalência de fatores de risco 

para sobrepeso e obesidade nas crianças investigadas, mesmo apresentando como prevalência menos da 

metade de crianças obesas. Estes dados são preocupantes, pois mesmo sendo indivíduos jovens, os hábitos 

diários estão associados diretamente à presença de sobrepeso e sedentarismo. Neste sentido, estratégias 

de intervenções para o controle do peso corporal e incentivo a prática regular de atividade física 

representam uma das principais ações direcionadas à prevenção e ao controle do sedentarismo em 

crianças. Portanto, lança-se um olhar para a necessidade de uma intervenção numa perspectiva didático-

pedagógica, para tentar efetivamente transformar o cotidiano desses escolares.  
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Acredita-se que não basta apenas informar, mas deve-se, antes de tudo, socializar os hábitos 

saudáveis de vida em conjunção com as informações sobre as doenças provocadas ou agravadas pela falta 

de atividade física. Diante desta situação, vale ressaltar a importância do professor de Educação Física 

enquanto um mediador para incentivar seus alunos a adotarem hábitos de vida saudáveis, com destaque 

para a prática regular de atividades físicas. 

Visto isso, é imprescindível políticas públicas de incentivo e de orientação aos pais e responsáveis 

destas crianças para a garantia de uma alimentação adequada, de hábitos comportamentais saudáveis, 

como a prática de atividade física, além de diálogos para a garantia de transformação de problemas sociais 

evitando dificuldades cognitivas, o que colabora de forma ampla e integral para uma boa qualidade de 

vida.  
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RESUMO 

O objetivo dessa pesquisa trata-se de realizar uma analise das produções cientificas, apresentando como 

a doença de chagas vem sendo descrita pelos autores. A metodologia dessa pesquisa possui uma 

abordagem qualitativa. O nível de pesquisa trata-se como descritivo exploratório. Foi definido como 

descritor: “doença de chagas” ou “tripanossomíase cruzi’. Como conclusão foi possível constatar 

atualmente, estima-se que cerca de 7 a 8 milhões de pessoas estejam infectadas com T. cruzi, 

principalmente na América Latina, e mais de 25 milhões de pessoas correm o risco de contrair a doença 

de Chagas. 

Palavras Chaves: Doença de chagas. Tripanossomíase cruz. 

 

ABSTRACT 

The objective of this research is to carry out an analysis of scientific productions, showing how Chagas 

disease has been described by the authors. The methodology of this research has a qualitative approach. 

The research level is treated as an exploratory description. It was defined as a descriptor: “Chagas disease” 

or “trypanosomiasis cruzi '. As a conclusion it was possible to verify today, it is estimated that about 7 to 

8 million people are infected with T. cruzi, mainly in Latin America, and more than 25 million people are 

at risk of contracting Chagas disease. 

Keywords: Chagas disease. Trypanosomiasis cross. 

 

RESUMEN 

El objetivo de esta investigación es realizar un análisis de las producciones científicas, mostrando cómo 

los autores han descrito la enfermedad de Chagas. La metodología de esta investigación tiene un enfoque 

cualitativo. El nivel de investigación se trata como una descripción exploratoria. Se definió como un 

descriptor: “Enfermedad de Chagas” o “Tripanosomiasis cruzi '. Como conclusión se pudo verificar hoy, 

se estima que alrededor de 7 a 8 millones de personas están infectadas con T. cruzi, principalmente en 

América Latina, y más de 25 millones de personas corren el riesgo de contraer la enfermedad de Chagas. 

Palabras clave: Enfermedad de Chagas. Cruce de tripanosomiasis. 

 

INTRODUCAO 

 

A pesquisa teve como objetivo geral realizar uma análise das produções cientificas, apresentando 

como a doença de chagas vem sendo descrita pelos autores. Para alcançar o propósito da pesquisa, foram 

definidos os seguintes objetivos identificar a origem do Trypanosoma cruzi. Apresentar a participação 

pré-colombiana. Pontuar o que ocorreu no século XIX. Destacar os pontos chaves no século XX. Realizar 

um panorama da situação atual. 

 

  



 

101 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

A doença de Chagas ou tripanossomíase americana é uma doença infecciosa zoonótica que afeta 

humanos na América Latina. A doença é causada pelo protozoário flagelado Trypanosoma cruzi, que vive 

e se multiplica dentro das células de uma variedade de tecidos. O parasita é geralmente transmitido através 

das fezes de insetos sugadores de sangue pertencentes à subfamília Triatominae (percevejos ou percevejos 

da conenose), sendo Triatoma infestans, Rhodnius proxilus e Panstrongylus megistus os vetores mais 

importantes.  

Como o Trypanosoma cruzi não consegue penetrar na pele intacta, ele entra no corpo humano por 

microlesões que foram introduzidas e contaminadas com fezes quando o indivíduo coça a picada do vetor 

da coceira. Além disso, O T. cruzi é capaz de romper as membranas mucosas intactas (como a conjuntiva 

e o epitélio gástrico). Outros modos de transmissão incluem transfusão de sangue, transplante de órgãos, 

via leite materno, congênita via placenta e ingestão de alimentos e bebidas contaminados. A doença de 

Chagas é endêmica em todos os países da América do Sul e Central, bem como no México (BERN, El al, 

2011). Além disso, a metade sul dos Estados Unidos contém ciclos enzoóticos de T. cruzi e infecções 

humanas transmitidas por vetores autóctones foram relatadas no Texas, Califórnia, Tennessee, Louisiana 

e Mississippi (BERN, El al, 2011). (CANTEY, et al, 2012) 

Existem duas fases durante o curso da doença de Chagas. A fase aguda começa 6 a 10 dias após a 

infecção e dura cerca de 4 a 8 semanas (COOK; ZUMLA, 2008). Na maioria dos casos, a fase aguda passa 

despercebida, pois os sintomas clínicos são inespecíficos (incluindo febre, hepatoesplenomegalia ou 

linfadenopatia) e são típicos para muitas infecções (BARRET et al, 2003).  

Como sintoma específico, pode ser observado edema inflamatório no local da infecção. Se o local 

de entrada for a pele, o inchaço é conhecido como chagoma. Caso a porta de entrada seja o olho, pode 

ocorrer um inchaço periorbital unilateral, o chamado sinal de Romaña. Miocardite aguda e 

meningoencefalite aguda podem ser vistas ocasionalmente em crianças de 1 a 5 anos e são na maioria dos 

casos fatais (COOK; ZUMLA, 2008). Anormalidades no ECG são observadas em cerca de 50% dos casos, 

que geralmente desaparecem mais tarde no curso da doença (BLUM et al., 2008). Durante a fase aguda, 

os tripanossomas circulantes podem ser facilmente encontrados no sangue dos pacientes (BARRET et al, 

2003). Eventualmente, o parasita e o hospedeiro alcançam um equilíbrio imunológico e a doença entra na 

fase crônica. Nessa fase, a parasitemia é bastante reduzida e os pacientes tornam-se assintomáticos. A 

maioria dos pacientes permanece no chamado estágio crônico indeterminado (latente) pelo resto da vida 

e não desenvolve nenhum sintoma crônico. No entanto, 15-30% das pessoas infectadas entrarão no estágio 

crônico determinado (sintomático) da doença associada à manifestação de lesão de órgão (BARRET et al, 

2003).  
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Isso geralmente acontece 10-25 anos após a infecção inicial (BARRET et al, 2003). As 

manifestações típicas são a dilatação do coração (cardiomiopatia chagásica crônica) e / ou partes do trato 

digestivo (megaoesôfago e megacólon). Embora as manifestações clínicas de megaoesôfago e megacólon 

possam ser condições extremamente debilitantes para muitos pacientes, o desenvolvimento de 

cardiomiopatia é um problema com risco de vida na maioria dos casos. As diferentes patologias da doença 

de Chagas são causadas por seis unidades discretas de tipagem (DTUs) de T. cruzi (TcI-TcVI), que 

apresentam distribuições geográficas distintas e extensa diversidade genética (ZINGALES, et al, 2012) 

Em contraste com os tripanossomos africanos, que foram fatores seletivos importantes na evolução 

humana (STEVERDING, 2008), os tripanossomos americanos afetaram os seres humanos apenas 

recentemente, que chegaram ao Novo Mundo há menos de 15.000 anos (TAMM, et al, 2007). 

 

Origem do trypanosoma cruzi 

A análise filogenética de sequências de rRNA 18S indica que os tripanossomos salivares (o clado 

de T. brucei agrupando os tripanossomos que são transmitidos por picadas) divergiram dos tripanossomos 

estercorarianos (clado de T. cruzi agrupando os tripanossomos transmitidos por contaminação fecal) há 

aproximadamente 100 milhões de anos (STEVENS, et al, 1998).  

Como ao mesmo tempo a América do Sul, a Antártica e a Austrália se separaram da África, foi 

sugerido que o T. cruzi e os tripanossomos relacionados evoluíram isoladamente nos primeiros mamíferos 

terrestres (HAMILTON; TEIXEIRA; STEVENS, 2012).  

Essa ideia é conhecida como hipótese do supercontinente meridional. Com base neste cenário, 

seria de se esperar uma grande diversidade de T. cruzitripanossomas de clado em mamíferos terrestres da 

América do Sul, desde que estivessem presentes no continente desde o desmembramento do 

supercontinente meridional há 40 milhões de anos (HAMILTON; TEIXEIRA; STEVENS, 2012). 

 No entanto, este não é o caso. Nenhuma espécie genuína foi descoberta no clado de T. cruzi de 

qualquer mamífero terrestre sul-americano até o momento (HAMILTON; TEIXEIRA; STEVENS, 2012), 

ou seja, nenhuma coevolução gerando genótipos específicos de espécies hospedeiras ocorreu. Além disso, 

como os tripanossomos do clado do T. cruzi também estão presentes em mamíferos terrestres da África e 

da Austrália (HAMILTON; TEIXEIRA; STEVENS, 2012), o papel do isolamento geográfico na evolução 

do T. cruzi é questionável. 

Evidências moleculares recentes indicam que o T. cruzi evoluiu de um tripanossomo de morcego, 

um cenário conhecido como hipótese de semeadura de morcego (HAMILTON; TEIXEIRA; STEVENS, 

2012). Esta ideia é apoiada pelo fato de que o parente mais próximo geneticamente caracterizado do T. 

cruzi é o T. marinkellei de morcegos sul-americanos (CAVAZZANA et al. 2010). Ambos divergiram 

aproximadamente 6,5-8,5 milhões de anos atrás (MACHADO; AYALA, 2001) e podem ser considerados 
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como subespécies (ou seja, T. c. Cruzi e T. c. Marinkellei) (BAKER, et al. 1978). Os recém-descritos T. 

erneyi e T. livingstonei encontrados em morcegos de Moçambique e T. dionisii de morcegos do Velho e 

do Novo Mundo (CAVAZZANA et al. 2010) também são parentes próximos do T. cruzi. Além disso, 

o T. cruzi foi detectado em morcegos da América do Sul (CAVAZZANA et al. 2010) com um genótipo 

específico, TcBat, encontrado apenas em morcegos até agora. TcBat está mais intimamente relacionado 

ao T. cruzi TcI que está principalmente associado a gambás e percevejos do gênero Rhodnius em ecótopos 

arbóreos (HAMILTON; TEIXEIRA; STEVENS, 2012) 

Com base nesses fatos, é razoável supor que o ancestral comum dos membros do clado do T. 

cruzi foi um tripanossomo de morcego. Presumivelmente, morcegos infectados com tripanossoma 

colonizaram a América do Sul cerca de 7 a 10 milhões de anos atrás, via América do Norte 

(STADELMANN et al., 2007). Então, várias linhagens de tripanossomos de morcegos independentes 

mudaram de morcegos para mamíferos terrestres, provavelmente facilitado por vetores invertebrados se 

alimentando de morcegos e mamíferos terrestres que viviam nos mesmos ecótopos arbóreos (STEVENS, 

et al, 1999). Uma dessas mudanças deu origem ao T. cruzi no Plioceno. A diversificação do T. cruzi nas 

linhagens atuais de DTU TcI-TcVI e TcBat começou bem recentemente, cerca de 1-3 milhões de anos 

atrás (STADELMANN et al., 2007). 

 

Participacao pré-colombiana  

Há evidências de que, logo após povoar a América do Sul, humanos foram infectados pelo T. 

cruzi. A detecção mais precoce de uma infecção por T. cruzi em um ser humano vem de uma múmia 

Chinchorro de 9.000 anos por meio da amplificação por PCR de sequências de DNA de cinetoplasídeo 

(STADELMANN et al., 2007). Os chinchorros foram os primeiros povos identificados a se estabelecer 

ao longo da região costeira do deserto do Atacama, na América do Sul, no sul do Peru e norte do 

Chile. Infecções por T. cruzi também foram encontradas em múmias de culturas posteriores que 

sucederam aos chinchorros e viviam na mesma área até a conquista espanhola no século XVI 

(AUFDERHEIDE et al., 2004). A taxa de prevalência para T. cruzia infecção nessas populações foi de 

41%, sem diferenças significativas entre as culturas individuais, indicando que já na época pré-colombiana 

a doença de Chagas estava amplamente disseminada nas sociedades civilizadas (AUFDERHEIDE et al., 

2004).  

Infecções por T. cruzi também foram detectadas em restos humanos de outros sítios de escavações 

arqueológicas na América (ARAUJO, 2009). Por exemplo, o DNA do T. cruzi foi encontrado em um 

corpo humano parcialmente mumificado de 560 anos e em um fragmento ósseo humano de 4.500-7.000 

anos, ambos desenterrados no Vale do Peruaçu, no Estado de Minas Gerais, Brasil (FERNANDES, et al. 

2008). 
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Outro caso de T. cruzi pré-histórico infecção foi relatada em uma múmia de 1.150 anos recuperada 

do deserto de Chihuahuan perto do Rio Grande no Texas (ARAUJO, 2009). Além da detecção do T. 

cruzi em restos humanos, várias múmias exumadas também apresentavam sinais clínicos da doença de 

Chagas (AUFDERHEIDE et al., 2004). Outra evidência da tripanossomíase americana em tempos pré-

colombianos vem de cerâmica peruanos datados do 13 th -16 th séculos que mostram possíveis 

representações da doença de Chagas (FERNANDES, et al. 2008). Isso também incluiu uma cabeça com 

um inchaço unilateral da pálpebra que lembra o sinal de Romaña (FERNANDES, et al. 2008). 

Com base nos dados paleo parasitológicos, foi levantada a hipótese de que a doença de Chagas se 

originou na região andina (FERREIRA; JANSEN; ARAÚJO, 2011). Acredita-se que o povo Chinchorro 

foi o primeiro a deixar um estilo de vida nômade e se estabelecer para iniciar a agricultura e a pecuária 

(AUFDERHEIDE et al., 2004). Após a colonização, povos pré-históricos intrometeram-se e participaram 

do ciclo silvestre do T. cruzi, e gradativamente surgiu um ciclo doméstico de transmissão da doença de 

Chagas (AUFDERHEIDE et al., 2004). O desenvolvimento de um ciclo de transmissão doméstico do T. 

cruzi foi facilitado pela capacidade de algumas espécies de insetos triatomíneos, em particularT. Infestans, 

para se adaptar facilmente a vegetação mais aberta e desenvolver uma preferência por habitações humanas 

ao longo do tempo (FERREIRA; JANSEN; ARAÚJO, 2011). Nesse contexto, é importante destacar que 

o estabelecimento de assentamentos agrícolas costuma envolver algum grau de 

desmatamento. Crucialmente, o desmatamento está fortemente ligado a um aumento na prevalência da 

doença de Chagas (FERREIRA; JANSEN; ARAÚJO, 2011). 

Essa conexão é apoiada pelo fato de que a tripanossomíase americana está ausente nos habitantes 

indígenas da região amazônica, que usaram diferentes padrões socioambientais de ocupação do solo, 

incluindo cabanas comunitárias desfavoráveis à colonização de vetores, mobilidade contínua e ausência 

de animais domésticos que todos juntos dificultam a transmissão vetorial da doença de Chagas 

(BRICEÑO-LEÓN, 2007) 

 

Tempos modernos: século XIX 

A partir do 16 º em diante século, existem vários relatos de viajantes e médicos descrevendo 

pacientes com sintomas da doença que lembram da tripanossomíase americana. Um primeiro relato 

clínico sugestivo de possíveis sintomas intestinais da doença de Chagas vem de um livro publicado em 

1707 pelo médico português Miguel Diaz Pimenta (1661-1715). Nela descreveu uma condição, que ficou 

conhecida como “bicho”, “que faz com que os humores fiquem retidos, fazendo com que o paciente tenha 

pouca vontade de comer”. (FERREIRA; JANSEN; ARAÚJO, 2011). 

No entanto, uma análise mais detalhada do texto sugere que os sintomas descritos se referem mais 

provavelmente a hemorróidas do que ao quadro clínico de um megacólon chagásico. Um relato mais claro 
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sobre a síndrome mega visceral da doença de Chagas vem de outro médico português, Luís Gomes 

Ferreira (1686-1764), que escreveu em 1735 que “a corrupção do bicho nada mais é do que um 

alargamento e distensão do reto”. (SAMUELS, et al. 2013) 

Outros registros descreveram uma condição conhecida então como “mal de engasgo” que 

provavelmente se refere à disfagia, a dificuldade de engolir. Por exemplo, o médico dinamarquês 

Theodoro JH Langgaard (1813-1884), que emigrou para o Brasil em 1842, deu a seguinte descrição 

característica da condição: “... geralmente o bolo alimentar só passa para a cárdia acima do estômago. (…) 

alguns pacientes conseguem forçar a descida do alimento para o estômago bebendo um pouco de água 

após cada gole de comida ingerida. ... Como resultado da nutrição imperfeita, os pacientes começam a 

perder peso, ficam emaciados. (FERREIRA; JANSEN; ARAÚJO, 2011). 

Muitas outras referências históricas à doença de Chagas podem ser encontradas em um artigo de 

Guerra. Todos esses relatos históricos indicam que a doença de Chagas esteve presente na América Latina 

desde o início da 16 ª século e que estava afetando tanto os povos indígenas quanto os conquistadores. 

Existem também muitos relatos de triatomíneos muito antes de seu papel como vetor do T. 

cruzi ser descoberto. Provavelmente, o relato mais famoso de um besouro do beijo vem de Charles Darwin 

(1809-1882). No dia 25 th de março 1835, ele anotou em seu diário que ele manteve durante a sua viagem 

do Beagle: “À noite eu experimentei um ataque (pois nada menos merece um nome) do Benchuca (uma 

espécie de Reduvius) o grande inseto preto dos Pampas. É muito nojento sentir insetos macios sem asas, 

com cerca de dois centímetros de comprimento, rastejando sobre o corpo. (SAMUELS, et al. 2013) 

Antes de sugar são bastante finos, mas depois tornam-se redondos e inchados de sangue, e neste 

estado são facilmente esmagados. Eles também são encontrados na parte norte do Chile e no Peru. Um 

que peguei em Iquique estava muito vazio. Quando colocado sobre a mesa, e embora rodeado por pessoas, 

se um dedo fosse apresentado, o ousado inseto puxava imediatamente seu sugador, fazia uma investida e, 

se permitido, tirava sangue. Nenhuma dor foi causada pela ferida. Era curioso observar seu corpo durante 

o ato de sugar, pois em menos de dez minutos mudava de plano como uma bolacha para a forma 

globular. Esta única festa, pela qual o benchuca estava em dívida com um dos oficiais, manteve a gordura 

durante quatro meses inteiros; mas, depois da primeira quinzena, o inseto estava pronto para dar outra 

chupada. (HAMILTON; TEIXEIRA; STEVENS, 2012) 

Com base nesse encontro com um percevejo e seus prolongados sintomas gástricos e nervosos, 

chegou-se à hipótese de que Darwin sofreria da doença de Chagas mais tarde. No entanto, a doença de 

Chagas é um diagnóstico muito improvável para a doença crônica de Darwin, pois os sintomas diminuíram 

com a idade, pois ele não parecia ter nenhum dos sintomas chagásicos típicos e já apresentava alguns dos 

sintomas antes da viagem do Beagle. Apesar de todos esses relatos, o papel crítico dos triatomíneos na 

transmissão da doença de Chagas permaneceu desconhecido até 1909. (SAMUELS, et al. 2013). 
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Seculo XX.     

Em 1908, durante uma campanha contra a malária em apoio à construção de uma ferrovia no Norte 

de Minas Gerais, o higienista e bacteriologista brasileiro Carlos Chagas (1879-1934) (Figura 1) foi avisado 

por meio de uma ferrovia engenheiro de grandes insetos sugadores de sangue que viviam em massa nas 

residências locais e mordiam as pessoas adormecidas preferencialmente no rosto. Para ver se esses insetos 

abrigavam patógenos potenciais, Chagas os dissecou e encontrou inúmeros tripanossomos em seu 

intestino posterior, que chamou de T. cruzi em homenagem a seu mentor, o médico e bacteriologista 

brasileiro Oswaldo Cruz (1872-1917) (Figura 02) (FERREIRA; JANSEN; ARAÚJO, 2011). 

Alguns insetos infectados foram enviados para Cruz, no Rio de Janeiro, onde puderam picar 

macacos sagüis. Dentro de 20-30 dias, os macacos foram infectados e muitos tripanossomos foram 

detectados em seu sangue. Logo depois, Chagas também descobriu que o parasita infectava vários outros 

animais de laboratório. Chagas tinha certeza de ter encontrado um organismo patogênico de uma doença 

infecciosa humana, mas não sabia que tipo de doença era. A descoberta veio em 1909, quando ele foi 

chamado para examinar uma menina de dois anos chamada Berenice, que estava febril com baço e fígado 

aumentados e nódulos linfáticos inchados. Em primeiro exame, não foram encontrados parasitas, mas 

quatro dias mais tarde, no 14 thde abril de 1909, numerosos tripanossomas foram vistos em seu sangue 

com morfologia semelhante àquelas previamente detectadas em macacos sagüis 

infectados. (HAMILTON; TEIXEIRA; STEVENS, 2012) 

Chagas havia descoberto uma nova doença humana que logo levou seu nome. Ele deu uma 

descrição clínica detalhada da fase aguda da doença e relacionou a infecção a alguns sintomas crônicos 

da doença, o que foi notável, considerando que a fase crônica da tripanossomíase americana geralmente 

aparece décadas após a primeira inoculação com T. cruzi. (FERNANDES, et al. 2008). 

 Curiosamente, seu primeiro paciente Berenice nunca desenvolveu doença de Chagas crônica 

determinada e morreu aos 73 anos de causas não relacionadas. No entanto, ela foi infectada com T. 

cruzipor toda a vida, como foi confirmado pelo isolamento de parasitas aos 55 e 71 anos de idade. Em 

1912, Chagas relatou ter detectado o T. cruzi em um tatu e, assim, encontrado o primeiro hospedeiro 

reservatório silvestre. Gradualmente, mais e mais animais reservatórios silvestres da doença de Chagas 

foram descobertos, fornecendo evidências para um ciclo enzoótico do T. cruzi. (SAMUELS, et al. 2013). 

Figura 1: Carlos Ribeiro Justiniano das Chagas em seu laboratório no Instituto Federal de Seroterapia 

em Manguinhos, Rio de Janeiro 
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Sem dúvida, a descoberta da tripanossomíase americana está inseparavelmente ligada a Carlos 

Chagas. No entanto, outros pesquisadores também contribuíram para as descobertas. A orientação de 

Oswaldo Cruz e o instituto que ele e o governo brasileiro fundaram em 1900 para combater as doenças 

endêmicas desempenharam um papel importante na descoberta da doença de Chagas. A identificação e 

caracterização do T. cruzi foi o resultado da colaboração com o zoólogo e parasitologista tcheco 

Stanislaus von Prowazek (1875-1915), que foi convidado por Cruz para passar seis meses no Instituto 

Federal de Seroterapia para realizar pesquisas. (FERREIRA; JANSEN; ARAÚJO, 2011). 

O estágio do ciclo de vida intracelular do T. cruzi, a forma amastigota, foi descrita pelo colega de 

Chagas, o patologista brasileiro Gaspar de Oliveira Vianna (1885-1914), em células cardíacas e 

musculares esqueléticas. (SAMUELS, et al. 2013) 

 O modo de transmissão do T. cruzi foi estabelecido pelo parasitologista francês Alexandre Joseph 

Émile Brumpt (1877-1951) que forneceu em 1912 evidências claras de que a infecção resultava não por 

inoculação, mas pela contaminação da ferida da picada com parasita contendo fezes deixadas por os bugs. 
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Figura 2: Oswaldo Gonçalves Cruz. O médico, bacteriologista e epidemiologista brasileiro foi o mentor 

de Carlos Chagas, que descobriu a tripanossomíase americana. 

 
 

A descoberta de Chagas de uma nova entidade patológica trouxe-lhe reconhecimento e 

reconhecimento mundial, mas também animosidade e inveja em seu próprio país. Essa forte oposição 

pode não apenas ter custado a ele o Prêmio Nobel, pelo qual ele foi indicado duas vezes em 1913 e 1921, 

mas também interrompido o interesse pela nova doença por quase 20 anos. As pesquisas sobre a doença 

de Chagas foram retomadas na década de 1930, quando o médico e epidemiologista argentino Salvador 

Mazza (1886-1946) descreveu mais de mil casos na província argentina do Chaco. 

(HAMILTON; TEIXEIRA; STEVENS, 2012) 

 Mazza também foi o primeiro a levantar a possibilidade de a doença de Chagas ser transmitida 

por transfusão de sangue.  Com a introdução dos testes sorodiagnósticos na década de 1940, foi finalmente 

demonstrado que as infecções pelo T. cruzi estavam disseminadas na América Latina. 

(FERREIRA; JANSEN; ARAÚJO, 2011). 

Os testes de compostos para o tratamento da doença de Chagas começaram logo após a descoberta 

da infecção, mas sem resultados efetivos. Demorou mais 50 anos antes do eventual desenvolvimento de 

dois compostos em drogas para quimioterapia da tripanossomíase americana. Em 1966, Hoffmann-La 

Roche introduziu o benznidazol (Figura 02) para o tratamento da doença de Chagas. (FERNANDES, et 

al. 2008). 
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Figura 3: Estruturas químicas de compostos usados no tratamento e controle da doença de Chagas. 

Benznidazol e nifurtimox são medicamentos para quimioterapia da doença de Chagas aguda. 

 

 

O nifurtimox (Figura 02) foi disponibilizado comercialmente como medicamento anticagásico 

pela Bayer em 1970.  A produção de nifurtimox foi suspensa em 1997 devido à falta de demanda, mas foi 

retomada em 2000 porque o composto se tornou parte de uma nova terapia combinada para o tratamento 

da doença do sono africana. Inicialmente, os dois medicamentos eram usados principalmente para o 

tratamento dos casos agudos da doença de Chagas, por serem considerados menos eficazes na fase 

crônica.  Em 1953 foi descoberto que o corante violeta cristal (Figura 02) mata o T. cruzi na preservação 

do sangue. (SAMUELS, et al. 2013) 

 Desde então, o corante tem sido amplamente utilizado em bancos de sangue em áreas endêmicas 

para eliminar o parasita do sangue usado para transfusão. O controle do vetor começou na década de 1940, 

quando os primeiros inseticidas organoclorados foram desenvolvidos. Embora o DTT tenha sido 
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rapidamente considerado ineficaz contra a maioria dos insetos triatomíneos, dois outros compostos, o 

lindano (Figura 02) e dieldrin foram altamente eficazes em matar o vetor quando pulverizados sobre as 

paredes da casa.  A introdução de inseticidas piretróides sintéticos (por exemplo, deltametrina (Figura 02) 

e ciflutrina) no início dos anos 1980 foi um grande avanço no controle dos triatomíneos domésticos, pois 

eles são mais econômicos e não deixam cheiros desagradáveis e marcas nas paredes tratadas. 

(HAMILTON; TEIXEIRA; STEVENS, 2012) 

 

Situação atual  

Atualmente, estima-se que cerca de 7 a 8 milhões de pessoas estejam infectadas com T. cruzi, 

principalmente na América Latina, e mais de 25 milhões de pessoas correm o risco de contrair a doença 

de Chagas. Somente em 2008, mais de 10.000 mortes por doença de Chagas foram relatadas. Desde a 

década de 1990, iniciativas multinacionais levaram a reduções significativas no número de casos agudos 

da doença de Chagas e na presença de vetores triatomíneos domésticos em muitas regiões endêmicas da 

América Latina.  (SAMUELS, et al. 2013) 

A pulverização residual interna levou até mesmo à eliminação de R. proxilus na América 

Central.  Apesar dessas conquistas no controle de parasitas e vetores, novos desafios surgiram. Estes 

incluem recentes surtos da doença de Chagas na bacia amazônica, uma região que se pensava estar livre 

da doença, devido à transmissão oral por alimentos contaminados, e a transmissão ativa contínua da 

doença de Chagas na região do Chaco boliviano em apesar do controle do vetor estar em andamento lá 

desde 2000.  Outro problema é o surgimento de vetores triatomíneos resistentes a inseticidas no Gran 

Chaco, região localizada a oeste do rio Paraguai e a leste dos Andes. 

(HAMILTON; TEIXEIRA; STEVENS, 2012). 

Apesar de muitos esforços nas últimas décadas, nenhum medicamento para o tratamento da doença 

de Chagas crônica foi desenvolvido até o momento. No entanto, de acordo com as novas recomendações 

publicadas em 2005 e 2007, o tratamento com nifurtimox e benznidazol é indicado para pacientes com 

infecção aguda, bem como para pacientes <18 anos de idade com infecção crônica. Além disso, o 

tratamento deve ser oferecido a mulheres em idade reprodutiva, bem como a adultos <50 anos de idade 

com evidência de infecção crônica.  O tratamento também é indicado em pacientes imunossuprimidos 

com infecção reativada. (HAMILTON; TEIXEIRA; STEVENS, 2012). 

Os custos com tratamento e prevenção da doença de Chagas são outro desafio atual e representam 

um grande ônus para o sistema de saúde dos países afetados. Por exemplo, somente na Colômbia, os 

custos de atendimento médico de todos os pacientes chagásicos e de aplicação de inseticidas para controle 

de vetores foram estimados em US $ 267 milhões e US $ 5 milhões em 2008, respectivamente. 

(FERNANDES, et al. 2008). 
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Além disso, a doença de Chagas está se tornando cada vez mais um problema de saúde global. Isso 

se deve à migração de pessoas infectadas com T. cruzi de países endêmicos para a América do Norte, 

Europa e região oeste do Pacífico. O número total estimado de pacientes chagásicos fora da América 

Latina é de mais de 400.000, sendo os EUA o país mais afetado responsável por três quartos de todos os 

casos. Somente na Europa, o número de pacientes que desenvolverão cardiomiopatia chagásica crônica é 

estimado em 54.000. (HAMILTON; TEIXEIRA; STEVENS, 2012) 

Um estudo realizado por meio de dados disponíveis na plataforma do Sistema de Informação de 

Agravos de Notificação (SINAN). Considerando a variável de pesquisa tipo de transmissão, que pode ser 

dividida em Ign / branco, hemotransfusão, portadora, vertical, acidental, oral ou outros tipos. (LIMA; 

FARIAS 2020) 

Um total de 2.646 casos, a taxa de prevalência é mais elevada no Norte do Brasil, com um total de 

2.505 casos de doença de Chagas aguda, correspondendo a 94,67% dos casos brasileiros. Em seguida, 

houve 96 casos confirmados (3,63%) no Nordeste da China. Em terceiro lugar estão as regiões Centro e 

Oeste com 34 casos (1,28%), seguidas do Sudeste com 7 casos (0,26%), enquanto a região Sul tem apenas 

4 casos registrados, respondendo por 0,15%. (LIMA; FARIAS, 2020) 

 

CONCLUSÃO 

 

Portanto é perceptível que ao longo dos anos muitos estudos tentando redesenhar a trajetória da 

doença no mundo para poder identificarem a forma de prevenção e tratamento da doença. Muitas vezes 

as recomendações não são seguidas pelos povos. Os autores compreendem que existe uma limitação 

cultural muito grande que vem se manifestando ao longo da história. Os povos cometem os mesmos erros 

quanto a hábitos e costumes. Os números mostram está celeuma existente. Outro aspecto que se deve 

destacar, se refere a forma que o Poder Publico faz um combate nesse aspecto. 
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RESUMO: Juntamente com o crescente número de praticantes de corridas de rua, há os malefícios de executá-la 

sem preparação e orientação adequadas, resultando, assim, em lesões na articulação do joelho. Com isso, este 
estudo buscou mostrar a prevalência de lesões na articulação do joelho e descrever as contribuições do treinamento 

resistido na prevenção dessas lesões nos corredores de rua da cidade de Belém/Pa. A coleta de dados foi feita por 

meio de 100 questionários, distribuídos de forma aleatória, constituído por perguntas referidas aos treinos, 
competições realizadas ao ano, se sofreram alguma lesão advinda da prática da corrida de rua e se praticavam o 

treinamento resistido. Os resultados demonstraram que a prevalência de lesões na articulação do joelho foi de 7,5% 

em relação às mulheres e 15% a respeito dos homens; e 92,5% das mulheres e 85% dos homens não sofreram 

lesão. Logo, os corredores que adicionaram o treinamento resistido às suas práticas de corrida criaram 
mecanismos de prevenção de lesões. Diante disso, é notável a importância do treinamento resistido voltado à 

prevenção de lesões na articulação do joelho. 

Palavras-chave: Corredores de rua. Treinamento resistido. Prevenção. Lesão na articulação do joelho. 

 

ABSTRACT: Along with a number of street runners, there are the problems of performing without preparation 

and proper guindance, causing injuries on the knee joint. Therefore, this paper has the objetctive of showing the 

prevalence of injuries on the knee joint and describe the contributions of resistance training in the prevention of 
those injuries on the street runners in the city of Belém / Pa. Data collection was done through 100 questionnaires, 

randomly distributed, consisting of responses to training, competitions to the year, if they suffered any injury 

resulting from the practice of the street race and if they practiced resistance training. The results showed that the 
prevalence of injuries on the knee joint was 7.5% in relation to women and 15% in relation to men and 92.5% of 

women and 85% of men do not suffer injuries. In view of this, runners who added resistance training to your 

practices of running created mechanisms of injury prevention. In view of this, the importance of resistance training 
to the loading of the knee joint is remarkable. 

Keywords: Street running. Resistance training. Prevention. Injury in the knee joint. 

 

RESUMEN: Junto con el creciente número de practicantes de carreras callejeras, existen los daños de 

hacerlo sin la preparación y guía adecuadas, lo que resulta en lesiones en la articulación de la rodilla. Así, 

este estudio buscó mostrar la prevalencia de lesiones en la articulación de la rodilla y describir las 

contribuciones del entrenamiento de resistencia en la prevención de estas lesiones en corredores callejeros 

de la ciudad de Belém / Pa. La recolección de datos se realizó a través de 100 cuestionarios, distribuidos 

aleatoriamente, compuestos por preguntas relacionadas con el entrenamiento, las competencias que se 

realizan cada año, si sufrieron alguna lesión derivada de la práctica de carrera callejera y si practicaron 

entrenamiento de resistencia. Los resultados mostraron que la prevalencia de lesiones en la articulación 

de la rodilla fue del 7,5% en relación a las mujeres y del 15% en relación a los hombres; y el 92,5% de 

las mujeres y el 85% de los hombres no resultaron heridos. Por lo tanto, los corredores que agregaron 

entrenamiento de resistencia a sus prácticas de carrera crearon mecanismos de prevención de lesiones. 

Ante esto, se destaca la importancia del entrenamiento de resistencia dirigido a prevenir lesiones en la 

articulación de la rodilla. 

Palabras clave: Corredores callejeros. Entrenamiento de resistencia. Prevención. Lesión en la 

articulación de la rodilla. 
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INTRODUÇÃO 
 

 De acordo com Dallari (2009), a modalidade de corrida de rua está com seu contingente de atletas cada vez 

maior, além das competições dessa modalidade esportiva estarem mais frequentes na sociedade contemporânea. 

Ainda, baseando- se em Dallari (2009), tal fenômeno está em alta no cotidiano social, sendo praticada por pessoas 

de diversas idades, desde adolescentes a idosos. 

 Uma das principais características dessa modalidade é que, de acordo com Dallari (2009), os locais de prática 

dela são em ruas, parques, estradas e outros espaços públicos. Assim, os praticantes dessa atividade estão, 

continuamente, em espaços abertos e em contato com a natureza e população, sendo eles os atletas que, 

normalmente, estão em locais públicos correndo.  

 Em contrapartida, como mostrado em Rangel e Farias (2016), ocorre um elevado número de lesões 

provenientes da corrida de rua devido à falta de orientação do profissional de educação física. Como exemplo 

disso, estudos de Taunton et al. (2002), no qual participaram 2002 corredores de rua, constatou-se que 42% desse 

público apresentaram lesões na articulação do joelho. 

 Essa articulação, segundo Santos e Barroso (2005), é complexa e recebe diversos impactos violentos 

provenientes do solo, aumentando tais sobrecargas com a forma de correr errônea, além de calçados inadequados à 

atividade. Logo, tais ações, posteriormente, podem desencadear o rompimento dos ligamentos e articulações que 

compõem o joelho, ocasionando lesões. 

 De acordo com Santarém (2013), por meio do Treinamento Resistido (TR), as qualidades físicas como força, 

velocidade, equilíbrio e elasticidade muscular, imprescindíveis para os corredores de rua, podem ser trabalhadas 

de forma eficaz e, ainda, são de suma importância para o desempenho e segurança do atleta. Além disso, baseando-

se em Badillo e Ayestarán (2001), os praticantes de modalidades esportivas de resistência ou de repetições elevadas 

podem ter benefícios com o treinamento de força voltado a profilaxia de lesões. 

 Diante dos fatos mencionados, é de fundamental importância desenvolver e melhorar o corpo de forma geral, 

principalmente nos segmentos musculoesqueléticos, por meio do TR, com o intuito de promover a profilaxia de 

lesões na articulação do joelho, segmento este bastante impactado pela atividade. 

 Por fim, esse trabalho tem o objetivo de verificar a prevalência de lesões na articulação do joelho em uma 

amostra corredores de rua na cidade de Belém, além de descrever as contribuições do treinamento resistido na 

prevenção de lesões em corredores de rua, além de servir como embasamento teórico para estudos futuros sobre o 

assunto e melhorar a qualidade de vida da população. 

 
1 REVISÃO DE LITERATURA 

1.1 CORRIDAS DE RUA 
 

 Segundo Bompa (2001), a corrida se encaixa numa modalidade repetitiva, ou seja, há movimentações 

contínuas da estrutura biomecânica do movimento. Nesse sentido, deve-se tomar cuidado com o uso excessivo 

das musculaturas e articulações envolvidas, pois tal configuração de repetições, em longo prazo, pode se tornar 

uma das causas de lesões. 
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 De acordo com Salgado e Mikahil (2006), as corridas de rua têm trazido muitos praticantes para seu seio 

devido aos baixos custos para a inserção na modalidade e os fatores benéficos que são gerados por praticá-la. Desse 

modo, há um crescente contingente de pessoas aderindo a modalidade para suas vidas. 

 De acordo com Barbanti (2010), deve-se haver um planejamento correto das bases e componentes do 

desempenho atlético da modalidade a ser praticada. Tal fato é necessário para haver o correto e ideal treinamento 

para cada praticante, permitindo, assim, o desenvolvimento das capacidades físicas necessárias à atividade. Para 

tanto, é imprescindível conhecer as valências físicas que regem a modalidade. 

 Baseando-se em Roth (2018), pelo fato de ser um esporte livre, muitos praticantes iniciam esse por conta 

própria, sem considerar fatores como peso corporal, nível de condicionamento, calçados adequados e os locais 

onde se realizam os treinos, evidenciando, assim, descuido com a preparação para as corridas de rua. 

 Diante disso, não considerar esses fatores em relação às corridas de rua pode resultar em complicações de 

diversas ordens, tais como: musculares, articulares e ortopédicas. 

  
1.2 ARTICULAÇÃO DO JOELHO E LESÕES 
 

 A anatomia do joelho, segundo Santos e Barroso (2005), é composta por diversos segmentos: a cápsula 

articular, ligamentos, meniscos, membrana sinovial, bolsas sinoviais, estruturas musculares, irrigação e inervação. 

Todas essas estruturas, em conjunto, compõem a articulação do joelho e são responsáveis pelos seus movimentos. 

 Dentre esses segmentos, os mais acometidos por traumas são, segundo Santos e Barroso (2005), rompimento 

dos ligamentos colaterais, dos ligamentos cruzado anterior e posterior, meniscos e derrame das articulações. Desse 

modo, os impactos sofridos nesses segmentos podem resultar em lesões na articulação do joelho. 

 Baseando-se em Pereira (2010), essa é uma articulação complexa, a qual absorve diversos traumas 

provenientes de longos períodos de treino, sofrendo, assim, intensa sobrecarga durante as corridas de rua, mais 

precisamente, quando acontece um número alto de repetições. Além disso, utilizando-se as ideias de Wen (2007), 

a grande maioria das lesões acontecem por uso excessivo (overuse) do segmento corporal utilizado na corrida de 

rua, isto é, os membros inferiores. 

 De acordo com Pereira (2010), a velocidade do movimento e o contato com o solo podem ser fatores que 

influenciem no surgimento de lesões. Aliado a isso, atributos corporais, sociais e interações com o local da prática 

do corrida de rua são fenômenos que podem, também, influenciar na predisposição de lesões. Em relação a isso, as 

lesões podem ocorrer por fatores relacionados aos praticantes e aos locais da prática da corrida de rua. Por isso, 

administrar as atividades de forma específica para cada atleta é de fundamental importância para evitar lesões na 

articulação do joelho, além de prescrever o treinamento resistido profilático. 
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1.3 TREINAMENTO RESISTIDO PROFILÁTICO 
 

 A princípio, Chagas e Lima (2008) afirma que o TR é um modo de treinamento caracterizado pela utilização 

de pesos com o intuito de promover cargas mecânicas contra as movimentações dos segmentos corporais, 

promovendo, assim, o fortalecimento muscular com o intuito de prepará-los para os impactos provenientes da 

prática da corrida de rua, modalidade esta que implica grande sobrecarga nas articulações e outros segmentos 

corporais dos praticantes. 

 Segundo estudos de Millet et al. (2002), verificou-se que atletas de corrida de rua, os quais promovem muitas 

repetições de movimentos, obtiveram melhoras com a adição do treinamento de força em suas práticas físicas, 

propiciando, assim, a diminuição de lesões e melhorando seu desempenho voltado à modalidade de corrida. 

 A velocidade dos movimentos progride juntamente com os níveis de força muscular. Logo, promover a 

manutenção da força muscular, por meio do TR, é imprescindível para prevenir e criar mecanismos de proteção. 

(FLECK; FIGUEIRA JUNIOR, 2002). 

 De acordo com um estudo de Freitas e Rodrigues Júnior (2012), entende-se que o TR é muito importante 

para corredores de rua voltados à profilaxia de lesões na articulação do joelho, no intuito de trabalhar as 

capacidades físicas, sendo uma delas o fortalecimento muscular, o qual é de suma importância para os corredores 

de rua. 

 
2 METODOLOGIA 
  

 Esse estudo é do tipo de campo, que, de acordo com Gil (2002), é a busca representativa de um universo 

definido e de resultados sobre questões propostas a respeito do objeto de estudo. Tal pesquisa apresenta enfoque 

empírico analítico e possui caráter quantitativo. 

 A população se constituiu de corredores de rua adultos de ambos os sexos entre 20 e 50 anos que participam 

regularmente de competições desta modalidade na cidade de Belém-Pa. A amostra foi composta por 100 sujeitos 

escolhidos aleatoriamente durante a retirada dos kits da corrida do círio do ano de 2018 em Belém. Foram adotados 

os seguintes critérios de inclusão: idade entre 20 e 50 anos e ser praticante de corrida de rua amador, o qual é 

caracterizado pelo aspecto recreacional (PREDEL, 2014). Os critérios de exclusão foram: doenças agudas ou 

crônicas que impossibilitam os atletas a participarem do estudo e se recusar a assinar o termo de consentimento 

livre e esclarecido. 

 A coleta de dados foi feita por meio de questionários, baseando-se no questionário de Salgado et al. (2014), 

com perguntas fechadas, buscando coletar dados referentes à prática da corrida, tais como: números de treinos 

semanais, tempo de duração desses treinos, período de prática da modalidade, ocorrência de lesão durante as 

corridas e se pratica o treinamento resistido. 

 A pesquisa foi realizada obedecendo à resolução 466/12 do Conselho Nacional de Pesquisa envolvendo 

Seres Humanos, de modo que os participantes assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido, ocasião em 

que serão esclarecidos sobre os objetivos e procedimentos da pesquisa. Este trabalho foi submetido ao comitê de 
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ética em pesquisa do curso de Educação Física da Uepa, campus III, obedecendo ao número de protocolo de 

aprovação: 99272118.2.0000.5167. 

 Os dados foram organizados em categorias e demonstrados quantitativamente, de forma a expor as 

prevalências das variáveis  em gráficos, demonstrando valores de média e percentuais. A seguir, os dados foram 

discutidos qualitativamente, buscando, para isso, o referencial teórico. 

 
3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 Os resultados estão demonstrados em gráficos. Os valores encontram-se expressos em % de prevalência, 

considerando os gêneros masculino e feminino para as variáveis de estudo. 

 Em relação à amostra, ela foi estratificada por gênero, idade média e codição. Pode-se observar que o N 

amostral masculino foi de 60 sujeitos com idade média de 37,8 anos. Para o feminino, o N amostral foi de 40 

mulheres com idade média de 38,4 anos. A totalidade dos atletas são corredores amadores. 

 Inicialmente, cabe apresentar uma visão panorâmica da relação estabelecida pelos corredores amadores com 

a prática da corrida de rua. Trata-se da exposição do número de competições por ano, local de treinos, número de 

treinos semanais e distância percorrida. Os indicadores estão distribuídos entre homens e mulheres. 

 No que se refere ao número de competições realizadas por ano, verifica-se uma prevalência de 47,5 % das 

mulheres informando que corre menos de 5 corridas por ano. Em relação aos homens, a prevalência foi de 56,6 % 

neste mesmo estrato. O percentual de mulheres que participam ente 5 a 10 corridas por ano foi de 32,5 % e dos 

homens 28,3 %. A participação entre 10 a 20 corridas por ano, que certamente se traduz em um número elevado de 

competições, foi verificado um percentual de 17,5 entre as mulheres e nos homens de 11,6 %. Uma minoria (2,5 % 

entre as mulheres e 3,3 entre os homens) relatou participar de mais de 20 competições por anos, o que é considerado 

um número extremamente elevado (gráfico 1).  

Gráfico 1: Número de competições anuais feitas pelos corredores 
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Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa. 

 

 O conjunto de segmentos 5 a 10, 10 a 20 e mais de 20 competições configura mais da metade do percentual 

total em relação às mulheres e pouco menos da metade para os homens, mostrando, assim, um índice 

consideravelmente elevado de competições, tanto para o público feminino quanto para masculino. De acordo com 

McKean, Manson e Stanish (2006), isso está ligado à ocorrência de lesões, pois, de uma competição para outra, 

há pouco tempo de recuperação do sistema articular envolvido na corrida, o que propicia ocorrência de lesões. 

 Van Middelkoop et al. (2008), constataram que, até mesmo, poucas competições podem provocar lesões nos 

segmentos articulares inferiores, devido a predisposição de lesões antes da corrida, as quais podem ser adquiridas 

nos treinos e de competições anteriores. Entende-se que o número de competições, sendo ele baixo ou alto, está 

diretamente ligado à prevalência de lesões na articulação do joelho. Van Mechelen (1995) e Hreljac (2005), 

demonstraram que 37% a 56% e 27% a 70%, respectivamente, dos corredores amadores que participam 

regularmente ou constantemente de competições, apresentam lesões provenientes das corridas, sendo grande parte 

delas na articulação do joelho. 

 Quanto aos locais de treino, foi possível visualizar que há uma elevada prevalência da utilização das ruas 

como local de treino, com 87,5 % indicado pelas mulheres e 81,6 % entre os homens (gráfico 2). 

 

Gráfico 2: Local de treinos dos corredores 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos resultados da pesquisa. 

 
 Taunton et al. (2003), encontraram prevalência das ruas como local de treinos dos corredores, tanto para o 

público feminino quanto masculino, corroborando com os dados apresentados acima. A prática da corrida nas ruas 

aumenta progressivamente devido ao baixo custo de inserção. Porém, tal local traz riscos aos corredores, pois 

muitos desses espaços são inadequados devido a irregularidades que se apresentam no decorrer do percurso 
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(FREITAS; RODRIGUES JUNIOR, 2012). Porém, Van Gent et al. (2007), relataram que o tipo de piso não está 

diretamente ligado a incidência de lesões. 

 Outro indicador importante, com implicações para possíveis lesões, é o uso que se faz do corpo, que pode 

ser medido pela sobrecarga dos treinamentos. As distâncias entre 20 a 30 Km semanal teve prevalência de 92,5 % 

para as mulheres, enquanto para os homens foi de 70 %. Quando se analisa a quilometragem média semanal entre 

30 a 50 Km, há uma prevalência maior nos homens (28,3 %) e nas mulheres de 7,5 %. Apenas uma pequena 

porcentagem (1,66%) dos homens corre mais de 50 km, o que se caracteriza como um número exacerbado de 

distância percorrida por semana (gráfico 3). 

 

Gráfico 3: Distância média semanal percorrida pelos corredores 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos resultados da pesquisa. 

 

Yamato, Saragiotto e Lopes (2011), sugerem que os corredores percorrem distâncias relativamente altas 

em relação ao período de uma semana de treino e, ainda, que grande parte desses indivíduos irão relatar queixa ou 

alguma lesão osteomioarticular devido ao exacerbado volume de treino. 

Fredericson e Misra (2007), relacionam a distância semanal percorrida com a prevalência de lesões devido 

à sobrecarga articular proveniente dos treinos, além de haver um motivo competitivo para o treinamento, o que 

influencia os corredores a percorrerem distâncias elevadas em relação ao indicado, propiciando lesões. Num estudo 

de Nieman et al. (1990), avaliou corredores antes e depois da Maratona de Los Angeles, os resultados demostraram 

que tanto os que percorreram acima ou abaixo de 60 km semanais de treino sofreram lesões devido à preparação 

física para a competição, a qual não foi devidamente planejada para a especificidade da mesma. 

Borel et al. (2019), afirmam que a distância percorrida semanalmente é um fator preditivo de 

lesões e que a articulação do joelho é o local mais afetado devido à sobrecarga de treino. Van Poppel 

et al. (2013), e Van der Worp et al. (2015), os quais relacionam a distância maior que 20 km como 

fator que predispõe lesões na articulação do joelho. Desta forma, tanto a kilometragem baixa ou alta 

são variáveis que podem ocasionar lesões, caso não sejam orientadas de maneira individualizada. 
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Fernandes, Lourenço e Simões (2014), alegam que   delimitar   o volume semanal de 32 km 

referente aos treinos seccionados em 3 dias na semana é uma boa alternativa para reduzir o perigo de 

lesões em corredores recreacionais. 

Em relação ao número de treinos semanais realizados pelos atletas envolvidos na amostra, a 

quantidade de 1 a 3 treinos semanais prevaleceu entre mulheres e homens, sendo de 50% para elas e 

63,3% para eles.   Quanto à opção de 4 a 6 treinos por semana, um percentual mais elevado das 

mulheres (47,5%) realiza essa quantidade de treinos, enquanto que os homens 4 a 6 treinos semanais 

foram apresentados por 33,3% da amostra. Uma minoria realiza mais de 7 treinos semanais (gráfico 4). 

 

Gráfico 4: Número de treinos semanais praticados pelos corredores 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos resultados da pesquisa. 

 

Sobre a quantidade de 1 a 3 treinos semanais, os dados se aproximaram aos resultados apresentados no 

estudo de Tauton et al. (2003), no qual 59,6% dos participantes treinava 3 vezes por semana, que, de acordo com 

os autores, seria um número adequado de treinos semanais. Entretanto, Lun et al. (2004), demonstraram que a 

média de 3 treinos semanais, de distâncias acima de 5 km, pode provocar lesões na articulação do joelho, 

configurando-se por uma das lesões mais comuns (15%) do total identificadas (52%) em seu estudo. 

Em relação a grande maioria, tanto o público feminino quanto masculino, representados por 82,5% e 70%, 

respectivamente, praticaram o TR. A respeito dos outros treinamentos, os índices foram baixos, tendo percentuais 

próximos dentre eles, mais precisamente, no TF, para os homens 6,66% e mulheres 10%; sobre o ciclismo, para as 

mulheres foi de 5% e homens 10%; 2,5% das mulheres e 10% dos homens não fazem algum tipo de treinamento; 

três modalidades são praticadas somente pelos homens, sendo elas o boxe 3,3%, o futebol 1,6% e a natação 

1,6% (gráfico 5). 
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Gráfico 5: Treinamento complementar praticado pelos corredores 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos resultados da pesquisa. 

 

 Baseando-se nas ideias de Freitas e Rodrigues Júnior (2012), o TR é de suma importância para corredores 

porque aumenta a força física, capacidade imprescindível para os corredores, pois a mesma configura a manutenção 

do desempenho físico, resultando na prevenção de lesões na articulação do joelho. Souza et al. (2014), defendem 

que é importante a adição do TR como treinamento complementar para os corredores de rua, visto sua contribuição 

preventitva. Além disso, tal somatória irá contribuir para melhora no desempenho e reduzir possíveis efeitos 

negativos das sobrecargas de treinos e competições (PEREIRA et al., 2009). 

 Em relação a lesões advindas da prática da corrida de rua, 92,50% das mulheres e 85% dos homens não 

sofreram lesão. Em relação aos que sofreram lesão, o índice foi baixo, configurando-se pelos valores de 7,5% em 

relação às mulheres e 15% a respeito dos homens (gráfico 6). 

 

Gráfico 6: Lesão na articulação do joelho proveniente da prática da corrida de rua 
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Fonte: Elaborado pelo autor com base nos resultados da pesquisa. 

 

Souza et al. (2014), mostraram que dos 33,9% dos corredores que praticavam o TR, 24,6% não sofreram lesões, 

demonstrando o fator preventivo do TR. Outra variável que está diretamente ligada à prevenção de lesões é o uso 

da propriocepção no TR, pois ela melhora a coordenação articular, estabilidade do joelho e fortifica tecidos moles, 

atuando, assim, como fator preventivo de lesões (SARGENTIM, 2010). Além disso, ajuda a prologar esforços, 

sendo de baixa ou alta intensidade, nas modalidades repetitivas, como a corrida, por meio do aumento da resistência 

muscular localizada (SANTARÉM, 2013). Diante disso, tais fundamentos explicam o fator preventivo do 

treinamento resistido em lesões na articulação do joelho de corredores de rua. 

 
CONCLUSÃO 

 

Diante dos fatos mencionados, sobre a prevalência de lesões na articulação do joelho, o índice de lesionados foi 

baixo, configurando-se pelos valores de 7,5% em relação às mulheres e 15% a respeito dos homens. Sobre a outra 

parcela, 92,5% das mulheres e 85% dos homens não sofreram lesão. Desse modo, pode-se observar que o TR 

contribui, por meio do fortalecimento osteomioarticular, para a prevenção de lesões na articulação do joelho de 

corredores de rua. O presente estudo contribui para investigações futuras sobre o assunto abordado. Além disso, 

desenvolver estudos a respeito de análises bioquímicas e articulares sobre os efeitos do TR na prevenção de lesões 

são importantes para enriquecer o meio acadêmico. As dificuldades referentes à pesquisa foram na coleta de dados, 

pois houve falta de receptividade de uma parcela dos corredores que não aceitaram responder os questionários. 
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RESUMO 

O estudo se propôs a verificar a relevância do desporto Handebol na vida dos jovens e adolescentes de 12 

a 24 anos, do município de Abaetetuba-Pa. A pesquisa tem por base o enfoque fenomenológico, com 

abordagem qualitativa-quantitativa, do tipo pesquisa de campo. A coleta de dados foi realizada através de 

entrevista semiestruturada, com 24 atletas de Handebol, de 12 a 24 anos, de Abaetetuba, sendo que os 

dados foram analisados por meio da análise de conteúdo. Identificou-se através dos resultados analisados, 

que o Handebol é de grande importância para os jovens e adolescentes do município de Abaetetuba, por 

diversos motivos citados pelos sujeitos da pesquisa: o aprimoramento da socialização e das relações 

interpessoais, faz bem para saúde física e mental, incentiva no crescimento e desenvolvimento como 

atleta; ajuda no fator social, em que pode servir de caminho para tirar muitos jovens do mundo das drogas 

e da criminalidade; além de servir como incentivo educacional, na busca da formação de cidadãos. 

Palavras-chave: Esporte. Handebol. Jovens e Adolescentes. 

 

ABSTRACT 

The study aimed to verify the relevance of handball for the lives of young people and teenagers from 12 

to 24 years old, players of the sport in the municipality of Abaetetuba. The research was based on the 

phenomenological approach, with a qualitative-quantitative approach, a fieldwork type. Data collection 

was performed through a semi structured interview with 24 handball athletes, aged 12 to 24 years old, 

from Abaetetuba, and data was analyzed through content analysis. It was identified, through the 

interpretation of the collected information, that Handball has great importance for the young people and 

teenagers of Abaetetuba, for several reasons cited by the research subjects: the improvement of 

socialization and interpersonal relationships, it is good for physical and mental health, it encourages 

growth and development as an athlete; it helps in the social factor, where it can function as a way to take 

many young people out of the world of drugs and crime; besides serving as an educational incentive, in 

search of the formation of citizens. 

Keywords: Sport. Handball. Young people and Adolescents. 

 

RESUMEN 
El estudio tuvo como objetivo verificar la relevancia del deporte de balonmano en la vida de jóvenes y 

adolescentes de 12 a 24 años, del municipio de Abaetetuba-Pa. La investigación se basa en un enfoque 

fenomenológico, con un enfoque cualitativo-cuantitativo, como la investigación de campo. La recolección 

de datos se realizó mediante entrevistas semiestructuradas, con 24 atletas de balonmano, de 12 a 24 años, 

de Abaetetuba, y los datos se analizaron mediante análisis de contenido. Se identificó a través de los 

resultados analizados, que el Balonmano es de gran importancia para los jóvenes y adolescentes de la 

ciudad de Abaetetuba, por varias razones citadas por los sujetos de investigación: la mejora de la 

socialización y las relaciones interpersonales, es bueno para la salud física y mental. salud, fomenta el 

crecimiento y desarrollo como deportista; ayuda en el factor social, en el que puede servir como vía para 

sacar a muchos jóvenes del mundo de las drogas y el crimen; además de servir como incentivo educativo, 

en la búsqueda de la formación de ciudadanos. 

Palabras clave: deporte. Balonmano. Juventud y Adolescencia.  
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INTRODUÇÃO 

 

O esporte é considerado hoje, como um dos fenômenos sociais mais importantes da humanidade. 

Greco e Romero (2012) em seus estudos, apontam que sua presença na mídia, seja escrita, radial, 

televisiva, internet etc, tem despertado o interesse e a curiosidade no mundo todo. Os mesmos reforçam 

que independentemente de classe, crença, religião ou condição física, o esporte é indicado para todos os 

indivíduos. 

As atividades esportivas se apresentam como elementos educacionais; têm papel fundamental na 

educação e formação integral de jovens e adolescentes, pois ajudam os mesmos a desenvolverem suas 

competências técnicas, psico-cognitivas e sociais, que são essenciais para o desenvolvimento individual. 

Assim, nos referimos 

  

ao Handebol, uma das modalidades esportivas coletivas mais dinâmicas e que se trabalha diversos 

aspectos do corpo através do correr, saltar e arremessar. 

Para Tenroler (2005), o handebol pode ser considerado um esporte de base, pois desenvolve nos 

seus praticantes as mais variadas qualidades: físicas, psíquicas, sociais e morais. Esta modalidade 

desportiva apresenta uma grande facilidade em sua aprendizagem, por não exigir muitos requisitos como: 

uma quadra e materiais oficiais para ser trabalhado, principalmente em sua fase de iniciação, em que deve 

predominar a parte lúdica nas atividades aplicadas. Deste modo, despertou-me o interesse em fazer essa 

pesquisa voltada para o referido desporto no município de Abaetetuba. Diante disso, buscou-se responder 

a seguinte problemática: Qual a relevância do Handebol na vida dos jovens e adolescentes de 12 a 24 

anos, atletas do esporte no município de Abaetetuba? 

Justifica-se o interesse deste estudo do handebol no município de Abaetetuba (Pa), por ser atleta 

do esporte, o qual comecei a praticar aos 14 anos no referido município, onde atualmente é muito 

praticado atraindo um grande número de jovens e adolescentes. Inclusive já tendo revelado um atleta de 

alto nível que joga na Europa, sendo o único brasileiro até hoje a ter conseguido um título da Champions 

League; além disso, posteriormente como professora de Educação Física, pretendo trabalhar esse esporte 

com meus alunos de modo a contribuir com as finalidades gerais da educação, já citadas e, oferecer 

possibilidades de revelar mais atletas de handebol para o Brasil e o mundo. 

Também, vislumbro academicamente que este estudo poderá estar contribuindo com os 

graduandos e os egressos de Educação Física, para que os mesmos possam conhecer e aprimorar seus 

conhecimentos sobre o Handebol, já que há uma carência muito grande de materiais acerca do assunto no 

acervo bibliográfico das faculdades, universidades e, principalmente nas bibliotecas das escolas do estado 

do Pará. 
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Portanto, a pesquisa teve como objetivo geral verificar a relevância do desporto Handebol na vida 

dos jovens e adolescentes de 12 a 24 anos, praticantes da modalidade no município de Abaetetuba (Pa) 

em conformidade com os seguintes objetivos específicos: a) conhecer a história geral do Handebol e, 

como desenvolveu- se no município de Abaetetuba, para um embasamento empírico à pesquisa; b) 

produzir o entendimento dos valores educacionais do esporte e especificamente do Handebol, para 

associar com as respostas das entrevistas; c) apontar formas de se 

  

trabalhar o Handebol com os jovens e adolescentes, contribuindo com os profissionais da 

Educação Física, que se interessam com a temática; 

 

1. PROCESSO METODOLÓGICO 

 

Esta pesquisa foi desenvolvida através de um estudo de campo, com abordagem 

qualitativa/quantitativa explicativa e enfoque fenomenológico. Pesquisa explicativa são aquelas que têm 

como preocupação central identificar os fatores que determinam ou que contribuem para a ocorrência dos 

fenômenos. Este é o tipo de pesquisa que mais aprofunda o conhecimento da realidade, porque explica a 

razão, o porquê das coisas. (GIL, 2008). 

Foram realizadas entrevistas através de um questionário com perguntas semiestruturadas, com 

jovens e adolescentes de Abaetetuba, sendo que os entrevistados pertenciam a três clubes de Handebol do 

município: Adena, Chama e São Francisco; contendo um universo de 80 pesquisados (as), pelo fato da 

quantidade de atletas dos clubes que se encaixavam na faixa etária da pesquisa; e uma amostra de 30%, 

que equivalente a 24 jovens e adolescentes, considerado um quantitativo significativo. Além disso, foram 

feitas entrevistas com dois professores de Educação Física e um atleta de Handebol revelado no 

município, para contribuir no embasamento teórico da pesquisa. 

Junto com o modelo do instrumento de coleta de dados, está anexado o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) para menores e maiores de 18 anos, os menores de idade participaram da 

pesquisa mediante autorização, com assinatura de seus pais ou responsáveis. Os sujeitos da pesquisa 

foram identificados por ícones- P1(Pesquisado 01) até o P14 (Pesquisado 14), com intuito de preservar 

suas identidades. 

Os inclusos na pesquisa de campo foram jovens e adolescentes de 12 a 24 anos, tanto do sexo 

feminino quanto masculino, atletas de Handebol do município de Abaetetuba; os exclusos foram todos 

que não atendiam a esses critérios. A análise e interpretação dos dados foi feita a partir da análise de 

conteúdo da autora Bardin (2011). Para que o estudo transcorresse de forma positiva, houve a leitura de 

livros, artigos, TCCs, periódicos e análise bibliográfica. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 HISTÓRIA DO HANDEBOL 

O Handebol é um esporte coletivo que se desenvolve de maneira dinâmica e complexa, através da 

interação de diversos elementos táticos, técnicos e físicos, onde se incluem: velocidade, agilidade, força, 

deslocamentos, fintas, arremessos e outros. Como toda atividade física bem orientada e praticada 

regularmente, é muito prazerosa, de grande aceitação desde a fase de iniciação aos programas de 

treinamento de alto nível. (REIS, 2014, p. 3). 

Observando seus aspectos de jogo com as regras oficias dos dias atuais, o Handebol é praticado 

em uma quadra- conhecido como Handebol de salão- apresentando dimensões de 40 metros de 

comprimento por 20 metros de largura, com duas equipes compostas por sete jogadores de cada lado, 

sendo um goleiro e 6 jogadores de linha. Estes disputam a posse de bola com movimentos constantes de 

ataque e defesa, para se chegar no objetivo final, o gol. 

O Handebol tem mais de um século de existência, porém é o mais jovem dos esportes coletivos 

tradicionais; surgiu de diversos jogos dos séculos XIX e XX, contudo, não há documentos oficiais que 

comprovem uma origem concreta do mesmo. Assim como a maioria das modalidades esportivas coletivas, 

apresenta diversas versões em relação a sua origem. Segundo a Confederação Brasileira de Handebol 

(CBHb), o Handebol foi citado pela primeira vez por Homero, na Odisseia, depois foram os romanos; 

mas quem deu início ao jogo como se conhece hoje foi a Alemanha. 

O Handebol foi sofrendo diversas modificações ao longo dos tempos e foi adquirindo as 

características específicas da modalidade, como conhecemos hoje. Através da literatura, fortes indícios 

indicam que esse esporte foi criado pelo professor de Educação Física Karl Schelenz em 1919, isto porque 

o mesmo que denominou o nome Handebol; além disso, organizou e reformulou regras em que onze 

jogadores disputavam esse jogo em um campo de futebol, com o uso das mãos. Foi oficializado em 1920 

pela Escola de Educação Física e chamado de Handebol de Campo, sendo incluído nos Jogos Olímpicos 

de Berlim em 1936 (TENROLER, 2005). 

O desporto mencionado foi perdendo seu espaço de prática (campo de futebol), porque nessa 

mesma época, o futebol vinha ganhando grande ascensão; além do mais, pelo frio intenso nas épocas de 

inverno, o Handebol passou a ser praticado em locais cobertos. Logo, houve a necessidade da criação de 

novas regras, quanto ao número de jogadores que passou de onze para sete em cada time. Sendo assim, 

foi chamado de Handebol de Salão, o qual conhecemos hoje. 

Assim como quase todos os desportos, o Handebol para se tornar esporte, precisou ser 

institucionalizado, conter instituições responsáveis pela organização de sua prática, que são denominadas 

federações internacionais, no âmbito mundial, e federações ou confederações, no âmbito nacional, 

segundo Greco e Romero (2012). A IHF é a Federação Internacional de Handebol, órgão maior do deporto 
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mundial e a CBHB é a Confederação Brasileira de Handebol, responsável pela organização do esporte no 

Brasil. 

Em continuação aos seus aspectos históricos, Greco e Romero (2012) mencionam que o Handebol 

foi introduzido nos Jogos Olímpicos de Munique, apenas na categoria masculina, em 1972; e nos Jogos 

de Montreal, foi incluída a categoria feminina, em 1976. E devido a todos esses aspectos que o compõe, 

hoje ele ocupa um espaço muito abrangente, sendo considerado um dos esportes mais praticados no 

mundo todo. 

 

2.2 HANDEBOL NO BRASIL 

 

O Brasil é conhecido mundialmente como um país destaque nos esportes, sejam eles individuais 

ou coletivos, isso porque apresenta excelentes resultados na maioria das competições de caráter 

internacional em que participa. Sempre temido em qualquer dos esportes que compete, mas 

principalmente nos esportes coletivos; sendo o futebol dos mais conhecidos e praticados em nosso país. 

Porém, o Handebol vem ganhando grande popularidade em nosso país, pelos grandes resultados que vêm 

alcançando nas competições em que disputa, dando destaque a equipe feminina, que foi campeã mundial 

em 2013. 

De acordo com os estudos de Simões (2008), o autor disserta que o Handebol é uma modalidade 

esportiva praticada em todo o Brasil por ambos os sexos; afirma com grande convicção, que a mesma tem 

caminhado para seu grande destino: ocupar, neste país, os primeiros lugares em quantidade e qualidade. 

O Handebol começou a ser praticado no Brasil a pouco tempo; os autores são bastantes 

concordantes em relação a chegada desse esporte em nosso país, os quais citam que o desporto foi trazido 

para o Brasil por Auguste Listello em 1952. Apontam que São Paulo foi o estado pioneiro do Handebol 

no Brasil, pois na época, foi feita uma exposição pelo professor francês no curso de aperfeiçoamento 

técnico- pedagógico promovido pela Associação dos professores de Educação Física (APEF- SP), em 

1952, na cidade de Santos. (GRECO; ROMERO, 2012) 

Ainda segundo Greco e Romero (2012): 

 

O esporte se disseminou pelo país predominantemente por meio de seu ensino nas escolas. 

Esse esporte despertou nos adolescentes uma grande atração e interesse, fazendo 

que fosse incluído como uma modalidade esportiva nos III Jogos Estudantis 

Brasileiros (JEBs), realizados, em 1971, em Belo Horizonte. A partir desse 

ano, os JEBs tornaram-se o principal propagador do Handebol. (GRECO; 

ROMERO, 2012, p. 25) 

 

Conforme os estudos de Arantes (2010) o Handebol apareceu sendo praticado nos grupos 

germânicos que habitavam o país, por meio de Emil Shemehlin, que trouxe o esporte, na versão praticada 
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em campo, após a Primeira Guerra Mundial. Ocorriam também alguns jogos amistosos entre as colônias 

alemãs do sul e sudeste do país, em 1928. Já em 1954, a Federação Paulista de Handebol instituiu o 

Handebol de salão, com a realização do I Torneio aberto de Handebol. Com isso, a Confederação 

Brasileira de Desportos – CBD, criou um Departamento de Handebol, encarregada de organizar os 

torneios e campeonatos brasileiros. 

Assim o Handebol no brasileiro foi evoluindo e foi institucionalizado em 11 de junho de 1979, 

quando foi criada a Confederação Brasileira de Handebol (CBHb); atualmente é o órgão mais importante 

desse esporte no país. E nos dias atuais, apesar das dificuldades, o Handebol no Brasil vem recebendo 

uma atenção maior tanto da população, quanto da mídia nacional, justamente pelos bons resultados 

principalmente nas Olimpíadas, impulsionando o esporte em nosso país. 

Esse esporte foi ganhando popularidade entre os adolescentes, sendo praticado fortemente nas 

escolas e foi incluído nos III Jogos Estudantis Brasileiros (JEBs), em 1971, em Belo Horizonte. Em 1979, 

o Handebol foi institucionalizado no Brasil em âmbito nacional, através da criação da Confederação 

Brasileira de Handebol (CBHb), em 11 de junho. (GRECO; ROMERO, 2012) 

A partir de então, vários foram os acontecimentos que representaram a difusão do esporte, como   

a   inserção   nos   Jogos   Universitários, a   realização do campeonato adulto, a fundação da Confederação 

Brasileira de Handebol (1979), a participação nos jogos olímpicos de Barcelona (1992), a criação das 

federações estaduais, etc. (HUBENER e REIS, 2005) 

 

3. HANDEBOL NO PARÁ E A HISTÓRIA DO ESPORTE NO MUNICÍPIO DE 

ABAETETUBA 

 

Nos dias atuais o Handebol passou a ser uma das modalidades esportivas mais praticadas no Pará, 

isso porque o esporte apresenta acessível ensinamento e aprendizagem, tornando-se muito bem aceito por 

grande parte da população. A FHEPA (Federação Paraense de Handebol), é o órgão máximo do desporto 

no estado, sendo responsável pela sua administração, organização e funcionamento, realizando seus 

campeonatos regularmente envolvendo capital e municípios do estado, nos quais Abaetetuba tem sempre 

se destacado. 

Abaetetuba é um município do interior do estado do Pará, com aproximadamente 122 km de 

distância da capital do estado (Belém); apresenta uma população estimada em 153.380 habitantes (Censo 

IBGE 2017); com um grande contingente de jovens e adolescentes, que escolheram o Handebol para a 

prática esportiva e como forma de ter um futuro promissor como atleta. 

Esses jovens e adolescentes veem no Handebol oportunidades de uma vida melhor, isso acontece 

bastante, onde muitos atletas escolhidos por sua habilidade diferenciada no esporte, são convidados para 
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jogar em clubes da capital do estado, Belém, em retribuição ganham bolsas de estudo em colégios ou até 

em faculdades; fato este que aconteceu com um dos atletas do município, que foi ainda mais longe. 

Atleta de alto nível Rogério Moraes, um jovem de 24 anos revelado em Abaetetuba, em entrevista 

conta um pouco de sua trajetória; começou a jogar Handebol com 12 anos no colégio Bernardino Pereira 

de Barros, nas aulas de Educação Física, assim como a maioria dos garotos. Recebeu e precisou recusar 

uma bolsa de estudo em uma escola de Belém, em 2010 foi para um acampamento da Seleção Brasileira 

de Handebol em Recife, lá foi convidado pelo técnico Macarrão a jogar no tradicional clube Português. 

Foram três anos em Pernambuco e um no Rio, até surgir o convite do clube kiel da Alemanha; um ano 

depois trocou de clube e foi contratado pelo Vardar da Macedônia (onde atualmente joga), se consagrou 

campeão Europeu pelo clube, sendo o único brasileiro até hoje a ter conseguido o título da Champions 

League; tornou-se herói nacional e orgulho do município de Abaetetuba. 

Apesar de Abaetetuba ser bastante conhecida pelo bom Handebol, há escassez de materiais 

bibliográficos referentes a história do mesmo no município. Por isso, houve a necessidade de realizar 

entrevista com dois professores de Educação Física do município de Abaetetuba, conhecidos pelo trabalho 

que desempenham ou desempenharam com o Handebol. As versões apresentadas pelos dois professores 

(Lorival Cardoso e Jorge Miguel) sobre o início do Handebol abaetetubense são bastantes coincidentes. 

Em entrevista o professor Lorival expõe que conheceu o Handebol através de um professor da 

universidade, da antiga Escola Superior de Educação Física e quando se formou, voltou para Abaetetuba 

e começou a trabalhar no INSA (Instituto Nossa Senhora dos Anjos), onde introduziu o esporte com os 

alunos. Entretanto, tinham espaço e materiais muito precários; utilizavam barras e bolas de ferro para 

trabalhar força, pois não existiam academias; levava os alunos/atletas para correrem de madrugada, para 

melhorar o condicionamento físico e as quadras dos colégios em sua maioria não eram cobertas. Apesar 

dessas dificuldades, levavam a sério o esporte, foram formando um time muito bom, que se consagrou 

campeão no masculino e vice no feminino em uma competição em Imperatriz- MA. 

Professor Jorge comenta na estrevista que começou o Handebol através do seu professor, na 8° 

série no colégio Pedro Teixeira. Diz que conheceu o esporte, por meio de alguns jogadores do Colégio 

São Francisco Xavier, que tinham um time muito forte. Foi convidado pelo professor Lorival a estudar e 

jogar pelo colégio INSA, jogou seu 1°, 2° e 3° ano nos quais foram campeões. Em 1994, já formado em 

Educação Física, começou a trabalhar no colégio Bernardino Pereira de Barros, desenvolvendo o 

Handebol e a partir daí colocou o colégio para participar de competições. Logo depois formou seu próprio 

time, o CHAMA e seu ex-atleta formou o time ADENA, ambos disputam atualmente o campeonato 

paraense de Handebol. 

A partir disso, percebe-se que o Handebol em Abaetetuba teve seu início nas escolas, com os 

professores de Educação Física e foi se expandindo através dos ex- atletas que continuam trabalhando 
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com o mesmo nas escolas, em seus clubes que disputam o campeonato paraense; apesar das dificuldades 

financeiras que ainda enfrenta nos dias atuais, continua revelando grandes atletas dentro do município. 

 

4. VALOR EDUCACIONAL DO ESPORTE E DO HANDEBOL 

 

O esporte é um elemento que não somente tem sua importância para o desenvolvimento das 

qualidades físicas do ser humano (velocidade, resistência, força, coordenação, entre outras), mas também 

tem grande importância na educação dos indivíduos. Isso se dá principalmente, quando o desporto é 

trabalhado de forma adequada, de acordo com as capacidades de cada pessoa, contribuindo para a 

formação de bons cidadãos através da participação, cooperação, solidariedade e criatividade; estes são 

elementos fundamentais para que seus praticantes não sejam apenas reprodutores de uma modalidade 

esportiva. O esporte, quando educativo, precisa fugir daquelas atividades calistênicas, que visam somente 

desenvolver técnica, performance, o chamado esporte competição. 

A competição é importante e faz parte do esporte, sendo elemento desencadeador do espírito 

competitivo-educacional. Mester (1969 apud ZILIO, s/d) aponta que a competição é uma "forma cultivada 

de luta" e esta, por sua vez, é uma "forma básica da natureza comportamental do homem". 

A prática desportiva tem papel de integrar às finalidades gerais da educação: desenvolvimento das 

individualidades, orientação para a prática social e a formação para a cidadania. Bento (apud GRECO; 

ROMERO, 2012, p. 12) aponta que o desporto, é uma qualificação da cidadania e da vida; ele pode ser 

pedagógico e educativo quando proporciona oportunidades, desafios, e exigências para experimentar, 

observando regras e lidando com os outros, quando fomenta a procura do rendimento na competição e 

para isso, é preciso que haja treino, que se exercite e reserve-se um pedaço da vida. 

Dando enfoque a importância do handebol como elemento educacional, podemos perceber, que 

enquanto uma modalidade esportiva coletiva, apresenta grande enfoque na socialização, integração, 

trabalho em equipe entre os seus praticantes. Simões (2006) enfatiza que o Handebol enquanto vetor de 

integração social, assume uma representatividade altamente significativa no sistema educacional 

esportivo; um vetor de socialização intimamente associado com formação e desenvolvimento da 

personalidade esportiva de crianças e adolescentes, e ainda, vetor educacional na formação da consciência 

social e moral nas relações interindividuais dos esportistas. 

Além disso, os alunos/atletas que jogam Handebol, são levados a interagir diretamente com sua 

equipe, aprendendo, a saber, lidar com as imperfeições de seus colegas e admirar suas aptidões; é o saber 

jogar com o outro, conviver diretamente. É preciso haver uma ajuda mútua entre os companheiros de 

equipe, para que os objetivos dentro de quadra (e fora dela) sejam alcançados e, para que o esporte atenda 

a seu objetivo real. 
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Tubino (2001) divide o esporte em três dimensões, onde aí se inclui o esporte- educação; para ele 

o mesmo deve se vincular obrigatoriamente a três áreas de atuação pedagógica: a integração social, 

garantindo a participação de todos, o desenvolvimento psicomotor, atendendo às necessidades motoras e 

de auto avaliação e por último, oferecimento de atividades físicas educativas, concretizando as aptidões 

em capacidades. Os professores de Educação Física e/ou técnicos possuem a missão de realizar ações 

educativas que visem utilizar esses parâmetros, para que esse esporte educacional se concretize; é o que 

veremos no tópico posterior. 

 

5. O TRABALHO DO DESPORTO HANDEBOL COM JOVENS E ADOLESCENTES 

  

A prática esportiva é algo que chama muita atenção das crianças, jovens e adolescentes, quando 

estes sentem a necessidade de fazer alguma atividade física, influenciados pela mídia, familiares ou 

amigos e pela própria escola. São incentivados por razões diversas, que vão desde a saúde até o 

desenvolvimento de bom atleta. 

Também percebemos a grande ingerência da escola, principalmente por parte do professor de 

Educação Física, que convida esse aluno a praticar tal modalidade esportiva, muitas vezes visando a 

formação de um grande atleta. E por fim a mídia tem sua grande atuação, mostrando a essas crianças, 

jovens ou adolescentes, que eles podem se tornar atletas de alto nível e ganhar muito com isso. A 

motivação precoce para iniciação de uma atividade desportiva é essencial, mas com cautelas, levando em 

consideração as fases de desenvolvimento da criança. 

Com isso, observamos a importância da educação e do cuidado que se deve ter ao iniciar um 

treinamento esportivo com estes; daqui falamos mais especificamente dos esportes coletivos. O 

treinamento com crianças e jovens, deveria ser tratado como um meio no qual esse indivíduo irá formar 

seus valores e seus objetivos de vida, assim como se preparar para ela (HERNANDES; FERRONATO; 

FRAGA, 2015). 

Torna-se fundamental que o professor/técnico utilize o esporte como ferramenta educacional, 

utilizando uma metodologia abrangente às limitações de seus alunos, possibilitando-lhes uma qualidade 

de vida futura. No entanto, a ânsia por parte de alguns técnicos em obter resultados imediatistas, envolvem 

as crianças em atividades não adequadas para sua condição exigindo um desempenho precoce, expondo-

as a uma carga de treinamento elevada, tornando-as especializadas em uma determinada modalidade cedo 

demais em relação à idade apropriada para tal (HERNANDEZ; FERRONATO; FRAGA, 2015). 

Através disso, podemos perceber que o Handebol trabalhado precocemente pode acarretar 

prejuízos diversos na formação de crianças e adolescentes. E ainda Hernandes, Ferronato e Fraga (2015), 

reforçam que a especialização precoce no Handebol pode desencadear alterações no desenvolvimento 
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físico, cognitivo, psicológico e social das mesmas, acompanhadas pela possibilidade de abandono precoce 

do esporte, impedindo-a de atingir um nível de alto rendimento. 

Mostra-se imprescindível, que a criança vivencie experiências motoras diversas que lhe 

proporcionem o desenvolvimento de um amplo e diversificado repertório motor. Para tanto, o esporte 

competitivo deve ser incorporado nas aulas de Educação Física tomando o cuidado para que os 

treinamentos atendam às necessidades e à fase de desenvolvimento da criança, pois a competição pode 

ser uma importante ferramenta pedagógica capaz de proporcionar educação moral e ética aos alunos. 

Em Abaetetuba sua prática acontece nas escolas e em clubes de Handebol, sendo que os times 

escolares disputam os jogos intercolegiais, JEPs (Jogos Estudantis Paraenses) e outros. Já os clubes que 

normalmente não têm espaços próprios para treinamentos, nem materiais suficientes, se utilizam das 

quadras dos colégios ou alugam espaços privados; estes disputam o Campeonato Paraense de Handebol 

e outras competições a que são convidados ou que promovem. 

Nada disso compromete os treinos e esforço dos técnicos e atletas, que treinam de três a cinco 

vezes na semana para estarem aptos às competições. Muitas crianças, jovens e adolescentes são 

alunos/atletas do esporte no município, onde sempre se teve o cuidado de trabalhar a base desportiva, 

desde pequeno para que cresça sabendo o que fazer e porque fazer. Talvez isso seja o ponto chave para 

que o Handebol de Abaetetuba seja tão bom e referendado no estado todo. 

 

6. ANÁLISE E DISCUSSÕES 

 

Através da entrevista feita com os jovens e adolescentes do município de Abaetetuba, foi possível 

alcançar um total de 24 entrevistados, sendo 14 pessoas do sexo feminino e 10 do sexo masculino. O 

questionário de entrevista continha um total de 6 perguntas, divididas em abertas e fechadas; em que os 

dados das primeiras foram explicitados em porcentagens, através de gráficos para análise quantitativa e 

as fechadas, em tabela para análise qualitativa. 
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Gráfico 01: Referente a primeira pergunta do questionário de entrevista 

 

No gráfico 01 percebemos, que dos 24 entrevistados, 50% iniciaram a prática do desporto aos 13 

anos, idade recomendada pela maioria dos autores da área. Vários estudos apontam que a iniciação em 

modalidades coletivas tem por recomendações em sua prática à faixa etária dos 10 a 12 anos 

(HERNANDES; FERRONATO; FRAGA, 2015). Segundo estes (2015) diferentemente das idades ideais 

para prática do esporte, o início tem em suas maiores concentrações a faixa dos sete aos 10 anos de idade. 

Ponto positivo encontrado nas respostas da entrevista, em que apenas 4,16% e 8,33% responderam que 

iniciaram o Handebol com 9 e 10 anos de idade, respectivamente. Cerca de 12,5% dos sujeitos da pesquisa 

começaram no Handebol com 12 e 14 anos; 8,33% com 11 anos; e por último 4,0% com 15 anos de idade. 

Gráfico 02: Referente a segunda pergunta do questionário de entrevista 

 

Conforme o gráfico 02, três motivos foram levantados para que os mesmos pudessem assinalar, 

além da alternativa outros, os quais eles poderiam escolher mais de uma opção. Em que 70,83% dos 
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entrevistados, iniciaram porque foram convidados por alguém, em que normalmente são os professores ou 

técnicos que os convidam; 12,5% começaram por influência de seus pais, considerado um quantitativo 

baixo para o total de entrevistados e que nos leva a pensar em concordância com Gomes, Carvalho e 

Vargas (2015), que o esporte favorito do filho nem sempre será o mesmo que o dos pais, assim os pais 

devem apoiar a decisão do filho, motivando o mesmo a praticar este esporte. 

E por último 25% marcaram a opção que começaram a praticar o Handebol porque viram e se 

interessaram. Em conformidade com Mendonça et. al. (2007), os pais são responsáveis por um grande 

apoio à prática da modalidade de handebol, bem como os amigos e professores e estes são também os que 

incentivam as crianças, jovens e adolescentes na permanência da prática do esporte. 

 

Gráfico 3: Referente a terceira pergunta do questionário de entrevista 

 

 

No gráfico 03 percebemos que grande parte dos atletas começaram a jogar Handebol na escola, 

87,5%; em clubes de Handebol 20,83%; ninguém marcou as opções, na rua e outros. 

Assim, podemos perceber que a escola, principalmente o professor de Educação Física, tem 

grande influência e incentivo na iniciação da prática dos esportes, em que foi possível confirmar que os 

jovens e adolescentes do município de Abaetetuba começam a praticar Handebol primeiramente em sua 

escola e depois se direcionam para clubes que praticam o desporto, como foi falado no tópico da história 

do Handebol em Abaetetuba. Por isso, o Handebol, sendo uma modalidade esportiva coletiva, 

atualmente é o esporte mais praticado nas escolas brasileiras; sofreu grandes modificações e hoje vem 

sendo bem aceita pelos professores de Educação Física, por realizar movimentos de fácil execução e que 

ajudam no desenvolvimento motor da criança (SERRA, s/d). 
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O quadro abaixo foi criado para análise das perguntas abertas contidas no questionário de 

entrevista da pesquisa de campo, onde temos presente as perguntas, palavras-chaves das respostas dos 

entrevistados e as conclusões do pesquisador. 

Quadro 01: Análises das perguntas abertas. 

Perguntas Palavras-chaves Conclusões do pesquisador 

O Handebol é importante em sua 

vida? Por quê? 

Sim, a conhecer novas 

pessoas, construindo novas 
amizades; 

Aprimoramento da 

socialização e das relações 
interpessoais; 

 Sim, faz bem para saúde e bem estar; 

Tem influências significativas nos 

aspectos 

físicos e psicológicos. 

 
Sim, me inspira a ser cada vez 

melhor; 

Crescimento e 

desenvolvimento como atleta; 

 Sim, ajuda no controle emocional; 
Formação da 

personalidade esportiva, consciência 

social e moral; 

Você acha esse esporte importante 

para os jovens 

e adolescentes de seu 

município. Por quê? 

Sim, para tirar muitos jovens e 

adolescentes 

das ruas e dos más caminhos; 

Fator social destacado; 

 
Sim, incentivo a buscar o caminho 

da educação; 
Fator educacional destacado; 

No decorrer de sua vida de atleta de 

Handebol, esse desporto já lhe 

proporcionou ou 

possibilitou algo? 

Conhecer novos lugares, através da 

participando de competições 

estaduais e municipais; 

Ser mais sociável e se comunicar 

melhor com as pessoas; 

 

Representar suas escolas em 

competições e com isso alcançar 
diversos títulos 

Satisfatório para um jovem ou 

adolescente alcançar seus objetivos 
pessoais e 

em grupo; 

 Ganhar bolsas de estudo. 
A busca e o incentivo por 

uma educação de qualidade. 

 

A partir das respostas da primeira pergunta do quadro, podemos inferir conforme Gallahue e 

Ozmum (2001), que o esporte e a atividade física têm potencial para serem poderosos agentes de 

socialização. Ressaltado na fala de dois pesquisados: 

Sim, além de ser um esporte muito coletivo e muito sociável, onde construí várias amizades (P1). 

Sim, pois me fez melhorar em vários pontos como me relacionar melhor com as pessoas, que antes 

tinha muita dificuldade por conta da timidez que era um grande problema, aos poucos estou superando e 

que o Handebol me ajudou bastante (P2). 

Além de contribuir ´para saúde física e psicológica ajudando a esquecer os problemas, por ser um 

meio de lazer, trazendo alegria e distração. 

Sim, pois me ajudou bastante a treinar meu físico e psicológico e também em problemas de 

autoestima e depressão. (P3) 

Sim, porque antes sofria de asma, ai quando comecei a treinar parou de me dar crises. (P4) 
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Sim, porque nós fazemos atividades físicas e faz bem pra nossa saúde e nosso bem estar. (P5) 

Soares, Borges e Anjos (2015) em harmonia com os discursos acima, evidenciam que o Handebol 

é um instrumento de saúde, revigoramento e lazer, oferece ao homem reações importantes aos sintomas 

negativos da sociedade. 

O terceiro fator de importância citado pelos pesquisados é que ajuda no desenvolvimento e 

crescimento como atleta, despertando o interesse de ser cada vez melhor e quem sabe um dia ser atleta de 

alto nível: 

Sim, porque eu vejo outras jogadoras boas jogando e eu vou me inspirando nelas, para que um dia 

eu possa ser igual a elas ou melhor (P6). 

E por último citaram que é importante por ajudar na formação da personalidade esportiva, 

consciência social e moral. É fundamental no Handebol, assim como em outros esportes coletivos, saber 

respeitar os adversários e as adversidades dos próprios companheiros de equipe. Presente no comentário 

de um dos pesquisados: 

No decorrer dos anos me trouxe muitos benefícios, me ensinou a respeitar, saber perder e ganhar, 

a me controlar em situações emocionais (P7). 

De acordo com a respostas da segunda pergunta na tabela 01, se eles achavam o Handebol 

importante para os jovens e adolescentes do seu município; citaram que é relevante por dois fatores que 

mereceram destaque, o fator social e o educacional. No primeiro eles citaram que pode servir de caminho 

para tirar muitos jovens do mundo da criminalidade, das drogas, se afastando das más companhias; 

Por que ele pode ajudar muitos jovens a ocupar seu tempo, tirar de más companhias e do mundo 

das drogas (P8). 

Esse esporte realmente ajuda jovens e adolescentes de todos os bairros, sem distinção, retirando 

pessoas das ruas e formando cidadãos (P9). 

O segundo fator mencionado pelos sujeitos da pesquisa foi o educacional, pois o esporte é um 

vetor de educação e um meio e incentivo para tal. Sendo referido na fala do pesquisado 10: 

Possibilita jovens a margem da sociedade, buscarem outros caminhos, como o da educação (P10). 

Em consonância com os fatores aludidos acima, Simões (2006) comenta o Handebol é um esporte 

que leva os indivíduos a assimilarem, atitudes, valores, competências e comportamentos que se integram 

à tênue linha que separa da vida adulta as crianças e adolescentes. 

A última pergunta presente na tabela indagava se o Handebol já teria proporcionado ou 

possibilitado algo aos mesmos. Disseram ter conhecido novos lugares e pessoas, participando de 

competições estaduais e municipais. 

Sair da minha cidade, sair do meu estado e conhecer novas pessoas e culturas, que foi de extrema 

importância e me trouxe muitas alegrias (P11). 
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Outros disseram que proporcionou representar suas escolas em competições e com isso alcançar 

diversos títulos, propiciando muita alegria. É satisfatório para um jovem ou adolescente alcançar seus 

objetivos pessoais e em grupo, esse é um dos motivos para que estes iniciem e permaneçam no esporte. 

O entrevistado 12 coloca: 

Sim, títulos jogando pela escola, a alegria de ganhar um jogo (P12). 

O Handebol também possibilitou, segundo os entrevistados, o incentivo para uma educação de 

qualidade. Alguns deles conseguiram bolsas de estudo em escolas e cursinhos, tanto dentro quanto fora 

do município. Nas falas seguintes percebemos esse incentivo à educação: 

Foi me proporcionado bolsa de estudo, para estudar em Belém (P13). Sim, ganhei bolsa de estudo 

em cursinho (P14). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Handebol é um dos esportes coletivos mais bem aceito e praticado nos dias atuais, por isso, 

mereceu destaque como temática da pesquisa, que teve o desafio de verificar a relevância do desporto 

Handebol na vida dos jovens e adolescentes de 12 a 24 anos do município de Abaetetuba. 

Por meio dos resultados do estudo de campo, realizado em Abaetetuba, foi possível verificar que 

o Handebol é de grande importância para os jovens e adolescentes, devido inúmeros aspectos aludidos 

pelos entrevistados. Citaram que o Handebol é importante por ajudar no aprimoramento da socialização 

e das relações interpessoais, que como vimos é um dos fatores positivos que se obtém na prática dos 

esportes coletivos. Também destacaram que faz bem para saúde física e mental e incentiva no crescimento 

e desenvolvimento enquanto atleta. 

Ainda mediante a fala dos sujeitos da pesquisa, percebemos que o mesmo contribui no fator social, 

servindo de caminho para tirar muitos jovens e adolescentes do mundo das drogas e da criminalidade, 

além de colaborar como incentivo educacional, àqueles que buscam uma vida melhor através da educação. 

Porém, para que esses elementos sejam alcançados, é preciso que o Handebol seja trabalhado de 

maneira adequada, respeitando-se os limites, capacidades e fases de desenvolvimento dos indivíduos. O 

professor ou técnico, necessita ter esse cuidado, para poder alcançar todos esses fatores citados acima; 

pois assim como é relevante para os jovens e adolescentes de Abaetetuba, pode ser de grande valia para 

outros indivíduos. 

Através de todos esses pontos positivos relacionados a importância que o Handebol tem para os 

jovens e adolescentes do município de Abaetetuba, torna-se válido trabalhar esse esporte em clubes, 

projetos ou na própria escola para que possa beneficiar outros jovens e adolescentes. Pela escassez de 
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matérias bibliográficos relacionados à temática, torna-se imprescindível a realização de estudos mais 

aprofundados, que possibilitem uma visão mais abrangente e ratificada a respeito do assunto. 
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