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Nota do Presidente do
Conselho Regional de Educação Física da 7ª Região
A oitava edição do ConCREF7 representou um grandioso marco na
história do evento, já consolidado como um dos mais importantes
congressos

científicos

do

Brasil,

voltado

especificamente

para

comunidade de estudantes e profissionais de Educação Física.É que,
pela primeira vez em sua história, o ConCREF7 foi realizado no Centro
de Convenções Ulysses Guimarães, inquestionavelmente, o mais nobre
e grandioso espaço de eventos do Distrito Federal, localizado no Eixo
Monumental do Plano Piloto de Brasília, coração turístico da Capital de
nosso País e considerado um dos equipamentos urbanos mais
modernos do Brasil, com capacidade para até 9,4 mil pessoas, numa
área de 54 mil m².
Com isto, o Congresso Internacional do Conselho Regional de Educação Física da Sétima Região
atingiu os níveis de excelência, de destaque e de prestígio, que permitiram conferir ao evento o status
e a pompa a que fazem jus o público a quem o ConCREF7 se destina: os profissionais e estudantes de
Educação Física do Distrito Federal.
Portanto, a nossa profissão, tida como uma das que mais crescerá nesta primeira metade do século
XXI, passa a discutir e a trocar ideias a respeito de temas de sua alçada num espaço que empresta
dignidade e valorização aos seus profissionais e futuros profissionais.
E não por acaso, neste histórico ano de 2018, tendo como tema norteador A importância da Educação
Física Escolar na formação do cidadão, o ConCREF7, um evento sem fins lucrativos e que conta com
importantes parcerias, como a do GESPORTE e do próprio Governo de Brasília para sua realização,
atingiu recordes positivos em todos os seus aspectos, sendo que nesta edição de seus Anais encontrase o registro da profícua produção científica do nosso congresso em 2018.
Concluindo, desejo a todos uma boa leitura desta publicação dos Anais do 8º Congresso Internacional
do Conselho Regional de Educação Física da Sétima Região, o ConCREF7, com o orgulho de quem
testemunhou este engrandecimento de um evento que foi arrojadamente concebido no propósito da
valorização da nossa profissão e do nosso profissional.
Um forte abraço!

Patrick Novaes Aguiar
Presidente do CREF7
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Palavras do Presidente do Comitê Organizador
O Congresso Internacional do Conselho Regional de Educação
Física da 7ª Região (ConCREF7) chegou à sua nona edição
abordando uma das mais interessantes e instigantes temáticas no
campo de atuação do Profissional de Educação Física: “Atividade
física e saúde de gestantes, crianças e terceira idade: da
preparação profissional ao sucesso na intervenção”.Mais uma vez,
equipe de palestrantes altamente qualificada, dentre eles o
internacional Professor Doutor António Rosado, de Portugal,
proporcionaram conhecimento em alto nível à plateia participante
do evento.
A etapa científica, foi conduzida por uma comissão com 14 pesquisadores, presidida pelo
Professor Doutor Mário Rui Coelho Teixeira, da Universidade de Évora – Portugal, que avaliou e
selecionou comunicações orais e pôsteres oriundos de investigações sobre as temáticas do
congresso, com destaque para a participação de dezenas de alunos de graduação, que deram
fundamental contribuição para o desenvolvimento da pesquisa na área da Educação Física, do
Esporte e do Lazer.
Centenas de congressistas estiveram presentes num evento técnico-científico que propiciou
avanço em seus conhecimentos e conscientização sobre a relevância desse ambiente na
qualificação permanente de profissionais e futuros profissionais de Educação Física.
A equipe organizadora, composta por conselheiros e servidores do CREF7, alguns coordenadores
de cursos de Educação Física, voluntários e, sempre, pela equipe do GESPORTE contribuíram
decisivamente para a realização impecável do 9º ConCREF7.
Já consolidado, esse projeto iniciado em 2011, caminha, agora, para a sua décima edição.
Até 2020.

Paulo Henrique Azevêdo
Presidente do Comitê Organizador do ConCREF7
Coordenador do GESPORTE
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Mensagem do Presidente da Comissão Científica
Exmos(as). Senhores(as)Na pessoa do estimado Coordenador do
Laboratório de Pesquisa sobre Gestão do Esporte – GESPORTE e
do ilustre Presidente do Conselho Regional de Educação Física da
7ª Região – CREF7 Distrito Federal, cumprimento todos os
presentes neste extraordinário encontro.
Enquanto presidente do comitê científico, foi com enorme
satisfação que aceitei o convite e tenho absoluta convicção que o
9º Congresso Internacional alcançou novamente um invejável
sucesso.
A elevada notoriedade e prestígio conquistado, dentro e fora do
Brasil, certifica este evento como, porventura, o mais importante
acontecimento nesta área em território nacional e uma destacada
referência no espaço ibero-americano.
No âmbito da produção científica e transferência do conhecimento, o assinalável número de
submissões e a qualidade dos estudos de investigação presentes neste certame justificam o
interesse alargado dos participantes pelo acesso aos conteúdos de ponta e metodologias
inovadoras que partilhámos nos últimos dias.
Em resultado da apreciação rigorosa realizada ao longo de 3 meses pelos 14 pesquisadores que
integram o comitê científico, foram avaliadas largas dezenas de trabalhos, tendo sido aprovadas 8
comunicações orais (relativas a trabalhos completos) e 27 pôsteres.
A competência demonstrada pela excelente equipa que liderei permitiu, mais uma vez, reforçar a
reputação corporativa das diversas instituições envolvidas. Obrigado a todos, sem exceção.
Agradecemos, também, aos autores que submeteram trabalhos, aos palestrantes que
apresentaram comunicações e a todos os participantes que nos deram o privilégio da sua
presença.
Agradecemos, ainda, às universidades e centros de investigação que foram nossos parceiros este
ano e anunciamos que voltaremos fortalecidos no próximo ano.
Porque justo e merecido, o meu singelo reconhecimento público aos principais responsáveis por
este fantástico congresso. Ao Professor Doutor Paulo Henrique de Azevêdo, um profissional de
primeira linha e um homem ético que muito apreciamos aqui na Europa, e ao Doutor Patrick
Novaes Aguiar pela visão estratégica, atitude empreendedora e capacidade de dirigir a nossa
classe profissional, de forma exemplar.
Desde já, convidamos todos os pesquisadores para a próxima edição.
Encontrar-nos-emos novamente em 2020!
Lisboa, 25 de maio de 2019

Mário Rui Coelho Teixeira
Presidente da Comissão Científica do 9º ConCREF7
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Programa do Evento
24 de maio – sexta-feira
08h00 – Sessão vídeo técnico
08h45 – Solenidade de abertura – Apresentação do evento
09h00 – 1ª Sessão técnica
Palestra – “Educação física e desporto como agente de inclusão de crianças na escola”
Prof. Dr. António F. B. Rosado – Universidade de Lisboa – Portugal
10h20 – Intervalo
10h40 – 2ª Sessão técnica
Palestra – “O Profissional de Educação Física como empreendedor: o Projeto Diva's Dance”
Profª. Roberta Marques – Empresária e Profissional de Educação Física
12h00 – Intervalo para o almoço
14h00 – 3ª Sessão técnica
Palestra – “Exercícios físicos na gestação e seus benefícios”
Profª. Esp. Daniela Rico – Diretora do Programa Dani Rico
15h20 – Intervalo e apresentação de pôsteres
16h00 – 4ª Sessão técnica
Palestra – “Atuação do profissional de Educação Física com idosos”
Prof. Drª. Marisete Peralta Safons
17h20 – Apresentação de Comunicações Orais
18h00 – Encerramento do Primeiro dia do 9º. ConCREF7.

25 de maio – sábado
08h00 – Sessão vídeo técnico
09h00 – 5ª Sessão técnica
Palestra – “Psicologia do esporte: da infância a terceira idade”
Prof. Leovane Gregório
10h20 – Intervalo
10h40 – 6ª Sessão técnica
Palestra – “Treinamento de força para crianças e adolescentes”
Prof. Dr. Amilton Vieira – Universidade de Brasília
12h00 – Intervalo para o almoço
14h00 – 7ª Sessão técnica
Palestra – “Prática de exercício físico orientado para pessoa com câncer”
Prof. Ms. Sandro Nobre Chaves – Faculdade Integradas IESGO
15h20 – Intervalo e apresentação de pôsteres
16h00 – 8ª Sessão técnica
Palestra – “Envelhecimento e saúde na nova era da Educação Física: Método SAFE”
Prof. Dr. Sandor Balsamo – Centro Universitário UNIEURO
17h30 – Entrega de prêmios
18h00 – Encerramento do 9º. ConCREF7
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Comunicações Orais

14

Anais do 9º Congresso Internacional do Conselho Regional de Educação Física da 7ª Região v.1, n.1, 2019

Avaliação da coordenação motora de crianças entre 8 a 12 de idade praticantes do
minibasquetebol
Alan Moreira Monteiro1, Cristiane Melo de Oliveira2, Ronaldo Rodrigues da Silva3

Resumo
O desenvolvimento motor é um processo longo que está relacionado às constantes
transformações do indivíduo essas transformações segundo Gallahue (2001), podem ser
progressivas ou regressivas dependendo das fases desse processo e outros fatores fundamentais
nesse contexto. O objetivo do estudo foi avaliar a coordenação motora de praticantes do
minibasquetebol entre 8 a 12 anos e analisar que benefícios motores são promovidos pela prática
e como os fundamentos devem ser aplicados na fase motora especializada. Utilizou-se o método
causal-comparativo, referenciando-se outros estudos encontrados na literatura. A amostra foi
constituída por n=14 crianças do sexo masculino. Para verificar o padrão de desempenho motor
desses indivíduos, foi aplicado o teste do quadrado, proposto pelo Projeto de Esporte Brasil
(PROESP), como também algumas medidas antropométricas, circunferência da cintura (CC),
estatura (EST) e relação cintura e estatura (RCE), para analisar o risco cardíaco relacionado ao
índice de gordura visceral dos avaliados. Os dados e as análises estatísticas foram aferidos
através do programa computadorizado IBM SPSS for Windows – versão 11.0 e Microsoft Office
Excel 2010. As frequências encontradas das variáveis foram de 85% dos avaliados ficaram
classificados com desempenho entre “bom” e “muito bom”. O resultado encontrado foi
considerado acima da média relacionado com nível de aptidão física à coordenação motora.
Palavras-Chave: Avaliação. Coordenação motora. Crianças. Minibasquetebol.
Abstract
The motor development is a long process that is related to the constant transformations of the
individual these transformations according to Gallahue (2001), can be gradual or regressive
depending on the phases of this process and other basic factors in this context. The objective of
the study was to evaluate the motor coordination of practitioners of mini basketball enters the 8 12
years and to analyze that motor benefits are promoted by the practical one and as the beddings
they must be applied in the specialized motor phase. The method was used causal-comparative
degree, referencing itself other studies found in literature. The sample was constituted by n=14
children of the masculine sex. To verify the standard of motor performance of these individuals, the
test of the square, considered for the Project of Esporte Brazil was applied (PROESP), as well as
some antropometrics measures, circumference of the waist (CC), stature (EST) and relation waist
and stature (RCE), to analyze the related cardiac risk to the index of visceral fat of the evaluated
ones. The data and the statistical analyses had been surveyed through computerized program IBM
SPSS will be Windows – version 11.0 and Microsoft Office Excel 2010. The joined frequencies of
1
2
3
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the 0 variable had been of 85% of the evaluated ones had been classified with good” and “very
good” performance between “. The joined result was considered above average related with level
of physical aptitude to the motor coordination.
Keywords: Evaluation. Motor coordination. Children. Mini Basketball.

Introdução
Gallahue et al (2001) relata que a fase do movimento especializado, onde a criança passa a ver os
jogos de maneira mais competitiva e busca melhorar suas técnicas no esporte praticado. Portanto, o
desenvolvimento motor é um processo de mudança no comportamento, relacionado com a idade, tanto
na postura quanto no movimento da criança, um processo de alterações complexas e interligadas das
quais participam todos os aspectos de crescimento e maturação dos aparelhos e sistemas do
organismo. Sabe-se que dessa forma o desenvolvimento motor não depende, apenas, da maturação
do sistema nervoso, mas também da biologia, do comportamento, tarefas e do ambiente em que está
sendo relacionado, por esse motivo é válido que seja oportunizado a prática de uma modalidade
esportiva na infância, e também é de grande importância que o professor de educação física tenha o
conhecimento do desenvolvimento motor e suas fases de maturação.
Tomou-se assim como problemática a ser identificado pelo trabalho: o minibasquetebol tem influência
positiva no desenvolvimento motor de crianças na faixa etária de 8 a 12 anos. Proporcionando
vivências novas relacionadas à tarefa realizada, ambiente social, cognitivas e afetivas. A partir desse
princípio, foi abordado alguns dos fundamentos do minibasquetebol e sua metodologia básica de
ensino, esclarecendo os benefícios que a prática da modalidade pode trazer e de que maneira o
professor de educação física pode contribuir no processo de desenvolvimento motor da criança,
estimulando suas habilidades conforme os estágios propostos pelo autor Gallague (2001).
Dividiu-se o trabalho da seguinte forma, no primeiro momento será abordado o conceito do
desenvolvimento motor e suas fases, destacando o período das habilidades específicas e seus
estágios que acontece entre 7 e 14 anos.
No segundo momento, o leitor encontra a contextualização histórica e conceitual do minibasquetebol
para entender qual o objetivo dessa categoria e as principais características do minibasquete, seus
fundamentos e metodologia de ensino.
No terceiro momento a ênfase foi dada na forma de como são aplicados os fundamentos básicos do
minibasquete, respeitando fase motora especializada, e de que maneira devem ser usados para que
aja contribuição nesse processo de desenvolvimento motor, e quais os benefícios que a prática da
modalidade traz para crianças nessa fase.
A pesquisa teve como objetivo avaliar a coordenação motora de praticantes da modalidade
minibasquetebol entre 8 a 12 anos de idade.

Referencial teórico
O desenvolvimento motor é um processo contínuo e sequencial, que está diretamente ligado à idade,
porém, não depende somente dela para que se modifique o comportamento motor. A ordem da
mudança é a mesma para todos, o que varia é a velocidade com que essa mudança ocorre. Segundo
Goodwey (2001, p.22) afirma que: “é um processo contínuo que começa na concepção e cessa com a
morte”. Dessa forma, esse longo processo está diretamente relacionado aos aspectos que envolvem o
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comportamento humano, que é separado em estágios ou faixas etárias e de forma sequencial. É
importante estudar o desenvolvimento motor por ser um processo que dura toda a vida.
Existem alguns fatores segundo Mello (2010) que são fundamentais nesse processo: Fatores
ambientais estão ligados diretamente à maneira com que diferentes povos organizam a criação de
seus bebês, e isso trarão consequências boas ou ruins para do desenvolvimento motor deles. Fatores
individuais têm restrições que são caracterizadas por estruturais (peso, altura, massa corporal, etc.) e
funcionais (velocidade, agilidade, melhor coordenação dos membros, etc.). Relacionados à herança
genética.
Tricoli (2005), afirma que o Basquetebol ajuda no desenvolvimento motor, social e cognitivo de seus
participantes, envolve o trabalho de capacidades motoras, condicionantes e coordenativas. Todos
esses aspectos relacionados formam um conjunto de fatores que conduzem a modalidade a ser um
esporte complexo e que exige altos níveis de preparação e condicionamento físico para sua prática e
que determina as funções e as características técnicas-desportivas do atleta no jogo e dentro da
equipe.
O minibasquetebol é uma categoria praticada dentro do basquetebol por crianças na faixa etária de 8 a
12 anos e, é vista como uma forma de iniciar as crianças neste esporte, sendo a primeira fase do
basquetebol convencional. Ainda Tricoli (2005), o primeiro contato da criança com o esporte nessa
categoria, deve-se valorizar o jogo infantil, proporcionando vivências motoras e lúdicas. Surge, então,
como um meio de educação (formação) integral. Teve seu princípio baseado no basquetebol
tradicional, usando os mesmos materiais e local de disputa. Atualmente estima-se que seja praticado
em todos os países em que se joga basquetebol, figurando inclusive como parte dos programas de
Educação Física de muitos deles.
Com o objetivo de desenvolver inúmeras experiências motoras e trazendo facilidade no aprendizado
das técnicas específicas do basquete possuindo algumas adaptações do basquetebol tradicional e
com suas regras básicas como; altura do aro deve ter o pico máximo de 2.60m, não deve existir linha
que demarque o arremesso de 3 pontos, a linha de lance livre deve estar a 4 metros de distância do
garrafão, todos os jogadores deverão jogar 20 minutos, a bola deve ser esférica, com a superfície
exterior de couro, borracha ou de outro material sintético. Sua circunferência deve estar entre 68 e 73
cm e o peso deve estar entre 450 e 500 gramas (AMORIN, 2009).

Materiais e métodos
O estudo segue o método causal-comparativo, pois procura analisar o problema, já mencionado.
Amostra: crianças entre 8 a 12 anos de idade, do gênero masculino, praticantes da modalidade
minibasquetebol, matriculados na escolinha de basquete AR4, total da amostra 14 crianças, com aulas
duas vezes por semana em dias alternados (segunda e quarta) no horário de 19:00hs as 20:30hs,
realizadas no colégio Rogacionista localizado no Guará II QE 38 – Guará, Brasília – DF.
A seleção da amostra foi realizada com o parâmetro de idade proposto pelo trabalho, e de forma
voluntária. Instrumentos e procedimentos: a) Medida da estatura (EST) foi feita com fita métrica com
precisão até 2 mm. Na utilização da fita métrica (considerando que normalmente ela mede 1,50 metro
de comprimento) foi fixada na parede a 1 metro do solo, estendendo-a de baixo para cima (neste caso
não foi esquecido de acrescentar 1m ao resultado aferido pela fita métrica). Para a leitura da estatura
deve ser utilizado um dispositivo em forma de esquadro. Deste modo um dos lados do esquadro é
fixado à parede e o lado perpendicular inferior junto à cabeça do sujeito avaliado. Este procedimento
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elimina erros decorrentes das possíveis inclinações de materiais tais como réguas ou pranchetas
quando livremente apoiados apenas sobre a cabeça do sujeito avaliado. A anotação das medidas da
estatura foi em centímetros com uma casa após a vírgula conforme Gaya (2016); b) Medida do
Perímetro da Cintura (CC) foi feita por meio de uma fita métrica flexível com resolução de 1mm. A
medida é realizada no ponto médio entre a borda inferior da última costela e a crista ilíaca. Anotação: A
medida é registrada em centímetros com uma casa após a vírgula; c) Medida da Razão cintura
estatura (RCE) foi determinada através do cálculo RCE= CC ÷ EST, sendo registrado em centímetro
com uma casa após a vírgula; d) Teste de agilidade para coordenação motora (teste do quadrado): foi
utilizado um cronômetro, um quadrado com 4 metros em cada lado. Quatro cones médios. Piso
antiderrapante. Foi demarcado no local de testes um quadrado de quatro metros de lado. Colocando
um cone em cada ângulo do quadrado. Foi feita uma reta desenhada com giz indica a linha de partida.
O aluno parte da posição de pé, com um pé avançado à frente imediatamente atrás da linha de partida
(num dos vértices do quadrado). Ao sinal do avaliador, deverá deslocar-se em velocidade máxima e
tocar com uma das mãos no cone situado no canto em diagonal do quadrado (atravessa o quadrado).
Na sequência, corre para tocar o cone à sua esquerda e depois se desloca para tocar os cones em
diagonal (atravessa o quadrado em diagonal). Finalmente, corre em direção ao último cone, que
corresponde ao ponto de partida. O cronômetro deverá ser acionado pelo avaliador no momento em
que o avaliado tocar pela primeira vez com o pé o interior do quadrado e será travado quando tocar
com uma das mãos no quarto cone. Foram realizadas duas tentativas, com intervalo mínimo de 2’
minutos permitindo a recuperação do ATP-CP, sendo registrado para fins de avaliação o menor tempo.
A medida foi registrada em segundos e centésimos de segundo (duas casas após a vírgula). Para a
execução dos testes e para classificação dos resultados, foram utilizados as padronizações e os
critérios sugeridos pelo Projeto Esporte Brasil (PROESP-Br).
Os testes foram realizados em dois momentos distintos. Primeiramente, após a entrega do termo de
consentimento livre esclarecido e devidamente assinado por um dois pais ou responsável, eram
realizadas as mensurações antropométricas utilizadas (EST e CC), que posteriormente serviram de
base para a determinação dos fatores de risco dos avaliados, como indicador de excesso de gordura
visceral relacionado a fatores de risco cardiovasculares. No segundo momento, foi realizado o teste de
avaliação da coordenação motora (teste do quadrado). Para tal, os alunos foram submetidos ao teste
individualmente, tendo referência como ordem de aplicação, as crianças com mais tempo de vivência
na modalidade. Tanto para coleta de dados das medidas EST e CC, como o teste de avaliação para
coordenação motora, foram realizados no horário das aulas, que já seriam de hábitos da prática
esportiva. A tabulação dos dados e as análises estatísticas, foram utilizadas através do programa
computadorizado IBM SPSS for Windows – versão 11.0 e Microsoft Office Excel 2010.
A estatística, média, desvio padrão e percentual, foram utilizadas para caracterizar a amostra por
idade, referenciar as medidas da circunferência da cintura, estatura, razão cintura e estatura e
desempenho da coordenação motora. Para ser classificado o desempenho da coordenação motora
dos alunos adotou-se um sistema referenciado em normas utilizando como parâmetro os padrões da
população brasileira estratificada por idade pelo PROESP-Br, referente ao mesmo teste aplicado nesse
trabalho se divide a amostra em cinco categorias de desempenho, conforme a tabela 1.
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Tabela 1 – Classificação de desempenho em segundos e centésimos de segundo.
Idade
8
9
10
11
12

Excelência
<=5,97
<=5,81
<=5,58
<=5,39
<=5,17

Muito Bom
5,98 – 6,78
5,82 – 6,50
5,59 – 6,25
5,40 – 6,10
5,18 – 6,00

Bom
6,79 – 7,20
6,51 – 6,89
6,26 – 6,66
6,11 – 6,50
6,01 – 6,34

Razoável
7,21 – 7,59
6,90 – 7,19
6,67 – 7,00
6,51 – 6,87
6,35 – 6,70

Fraco
> 7,59
> 7,19
> 7,00
> 6,87
> 6,70

Resultado
Na tabela 2 aos resultados gerais encontrados. Para caracterizar a amostra, utilizaram-se variáveis
associadas à idade em anos, tempo de prática em meses (MESOS), circunferência da cintura (CC),
estatura (EST) e Razão cintura e estatura (RCE), e o tempo do teste (TT) em segundos e centésimos
de segundo, para a avaliação motora. Na sequência está contendo os valores da média e desvio
padrão do grupo de estudo referente ao TT caracterizado por idade na tabela 3.
Tabela 2 – Resultados Finais das avaliações.
Idade
12
12
12
11
11
11
10
10
10
9
9
9
9
8

Mesos
10
8
3
21
16
12
21
10
3
10
8
8
1
9

CC
81,5
72,9
80,2
77,5
79,4
81,6
72,5
78,2
71,3
66,2
69,3
70,4
65,6
64,5

EST
166,9
164,6
164,5
140,7
162,2
145,4
145,2
148,1
152,3
146,3
149,3
144,5
138,6
137,5

RCE
0,4
0,4
0,4
0,5
0,4
0,5
0,4
0,5
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4

TT
5,51
5,58
6,58
6,46
6,29
6,07
5,41
6,25
6,43
6,41
6,51
6,42
6,75
6,76

Tabela 3 – Resultados da Tabela com medianas e valores máximos e mínimos do TT
Faixa Etária

Valor máximo

Valor mínimo

Mediana

8

6,76

6,76

6,76

9
10
11
12

6,75
6,43
6,46
6,58

6,41
5,41
6,07
5,51

6,58
5,92
6,27
6,05

Ao compararmos os resultados dos dados obtidos no teste (tabela 3), com o parâmetro proposto pelo
PROESP-Br (tabela 1), foi observado que o resultado da avaliação do grupo pesquisado, situou-se
com mais frequência categorias “bom” e “muito bom”. Esses resultados ratificam os pressupostos
teóricos de Gallahue e Ozmun (2005), onde afirmam que crianças participantes de atividades
esportivas extracurriculares, desenvolvem maior coordenação motora. Abaixo segue a figura 4 que
corresponde ao percentual da classificação de desempenho motor em crianças praticantes do
minibasquetebol.

19

Anais do 9º Congresso Internacional do Conselho Regional de Educação Física da 7ª Região v.1, n.1, 2019

Conclusão
Conclui-se que o minibasquete proporciona habilidades motoras acima da média, onde 85,8%
encontram-se entre “bom” e “muito bom”, conforme a proposta de parâmetro PROESP-Br. Em
relação às medidas da RCE, todos se caracterizaram com valores abaixo de 0,5, dentro da zona
saudável.
Sugere-se que a prática extracurricular de uma modalidade esportiva é importante para o
desenvolvimento e a aprendizagem motora de crianças, portanto, é de responsabilidade dos
professores de educação física contribuir de forma positiva com o processo de desenvolvimento
infantil de seus atletas e alunos, trabalhando de maneira adequada em relação aos padrões
motores ideais para cada faixa etária.
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Efeito da omissão do café da manhã sobre a modulação autonômica cardíaca antes,
durante e após o exercício cardiorrespiratório matinal de intensidade moderada
Enoque Barbosa Júnior 4, Raiane Maiara dos Santos Pereira 5,Weslayne Lima Guaraná 6,
Guilherme Eckhardt Molina 7, Carlos Janssen Gomes da Cruz 8

Resumo
Os efeitos metabólicos do treinamento cardiorrespiratório (TC) em condição de jejum (TCJ) têm
sido amplamente investigados. Porém os efeitos autonômicos dessa estratégia nutricional frente
ao treinamento cardiorrespiratório permanecem obscuros. Desta forma, o objetivo do presente
estudo foi investigar o efeito agudo do jejum noturno sobre a modulação autonômica cardíaca em
diferentes condições de estresse físico. 21 homens jovens (22,6±5,1 anos; 23,3±3,1 kg/m2) foram
submetidos à análise da variabilidade da frequência cardíaca (VFC), por meio dos índices SD1 e
SD2 da Plotagem de Poincaré, em condição de repouso, durante uma sessão de TC (65 a 70% da
FC máxima) e no período de recuperação pós-exercício. Durante e após o exercício a análise da
VFC foi realizada a partir de registros obtidos a cada segmento de 10 minutos de recuperação.
Todos os procedimentos foram realizados em condição de jejum e 90 minutos após a ingestão do
café da manhã. Não foram observadas diferenças entre as condições para os índices SD1 e SD2
avaliados em condição de repouso (p=0,21-0,22), durante o exercício (p=0,26-0,63) ou no período
de recuperação pós-exercício (p=0,10-0,72). Concluímos que o jejum noturno não promove
mudanças significativas na VFC de jovens avaliados nas condições avaliadas (repouso ,durante
exercício e pós-exercício).
Palavras-chave: Jejum, reativação parassimpática, treinamento aeróbico, recuperação da
frequência cardíaca, hipotensão pós-exercício
Abstract
The metabolic effects of cardiorespiratory (TC) training in fasting conditions (TCJ) have been
extensively investigated. However, the autonomic effects of this nutritional estrategy in front of the
cardiorespiratory training remain obscure. Thus, the objective of the present study was to
investigate the acute effect of overnight fasting on cardiac autonomic modulation in different stress
conditions. Twenty-one young men (22.6±5.1 years, 23.3±3.1 kg/m2) underwent heart rate
variability (HRV) analysis at supine and standing positions, using the SD1 and SD2 indices of the
Poincaré Plot, during a CT session (65 to 70% of maximal HR) and in the post-exercise recovery
period. During and after the exercise the HRV analysis was performed from records obtained at
each segment of 10 minutes. All procedures were performed in the fasted state and 90 minutes
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after eating breakfast. No differences were observed between the conditions for the SD1 and SD2
indices assessed in resting condition (p = 0.21-0.22), during exercise (p = 0.26-0.63) or in the postrecovery period (p = 0.10-0.72). We conclude that overnight fasting does not promote significant
HRV changes in young men evaluated under resting conditions (in the rest, during exercise or
post-exercise).
Keywords: Fasting, parasympathetic reactivation, aerobic training, recovery of heart rate, postexercise hypotension
Introdução
Diferentes protocolos de jejum são comumente adotados por questões culturais, religiosas ou com
objetivos de promover reduções da gordura corporal (Al-Barha e Aljaloud, 2018), o que pode resultar
em melhora das funções neuroendócrina, cardiovascular e metabólica (Antoni et al., 2017; Erdem et
al., 2018). Por outro lado, o jejum noturno seguido da omissão do café da manhã tem sido associado a
desfechos negativos para a saúde (Ballon et al., 2019).
No cenário do treinamento físico, a prática do treinamento cardiorrespiratório (TC) em condição
de jejum (TCJ) aumenta a oxidação de gordura durante o exercício e pode contribuir para a redução da
ingestão calórica 24 horas pós treino (Bachman et al., 2016). Entretanto, embora tais efeitos
metabólicos estejam bem descritos na literatura, o impacto da omissão do café da manhã sobre as
respostas autonômicas agudas frente a uma sessão de TC permanecem pouco exploradas.
Revisão de literatura
É bem estabelecido na literatura que a baixa disponibilidade de glicose na corrente sanguínea pode
aumentar a atividade simpática e promover uma recíproca redução da atividade vagal com o objetivo
de manter a homeostase glicêmica (Bisschop et al., 2015). No mesmo sentido, durante o exercício
físico é observada uma alteração do balanço autonômico em direção ao predomínio simpático para a
adequação do débito cardíaco de acordo com a demanda tecidual (Michael et al., 2017). No entanto,
ainda não está bem estabelecido se o estado de jejum pode potencializar a depressão vagal durante o
exercício e/ou retardar a reativação vagal pós-esforço.
Visto que uma hiperatividade simpática e/ou uma depressão parassimpática aumentam o risco de
arritmias cardíacas e morte súbita em indivíduos vulneráveis (Lai et al., 2019) os desfechos do
presente estudo podem contribuir de forma robusta para os cenários clínico e da fisiologia do exercício.
Objetivo
O objetivo do presente estudo foi investigar o efeito agudo do jejum noturno (10-12 horas) sobre a
modulação autonômica cardíaca em diferentes condições de estresse físico (posições supina e
ortostática, durante uma sessão de TC matinal de intensidade moderada e no período de recuperação
pós-exercício).
Materiais e métodos
Trata-se de um delineamento quase-experimental com amostragem não probabilística de
conveniência. A amostra foi composta por 21 homens jovens (22,6 ± 5,1 anos; 23,3 ± 3,1 kg/m2).
Como critérios de inclusão, os voluntários deveriam estar envolvidos regularmente em programas de
exercícios físicos nos últimos seis meses, não serem fumantes, não deveriam ser diagnosticados com
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qualquer doença ou estarem sob tratamento medicamentoso. Os voluntários seriam excluídos caso
apresentassem os seguintes parâmetros: pressão arterial elevada em condições de repouso (pressão
arterial sistólica>130mmHg e / pressão arterial diastólica ou> 90 mmHg), relato de menos de 6 horas
de sono antes do teste, início de tratamento medicamentoso durante o estudo, não atendimento às
recomendações do pesquisador ou identificação de artefatos excessivos (> 1%) nos segmentos de
intervalos R-R (iRR).
Todos os voluntários completaram três visitas ao laboratório entre as 7:00 e 9:00 da manhã. Na
primeira visita, os voluntários receberam orientações sobre o protocolo do estudo, responderam ao
Questionário Internacional de Atividade Física – IPAQ (Craig et al., 2003) e foram submetidos a uma
avaliação antropométrica. Na segunda e terceira visita, os parâmetros cardiovasculares e autonômicos
foram avaliados em condição de repouso (supino e ortostático), durante 30 minutos de TC em esteira
rolante (65-70% da FC máxima predita) e durante 30 minutos de recuperação passiva pós-exercício.
Os procedimentos nas visitas 2 e 3 foram conduzidos de forma aleatória em condição de jejum ou em
estado alimentado (20% das calorias diárias totais recomendadas).
A análise da VFC foi realizada a partir de registros de segmentos de iRR com duração de 5 minutos
obtidos nas posições supina e ortostática (após 10 minutos de repouso), nos últimos 5 minutos de
cada segmento de 10 minutos durante o exercício e nos últimos 5 minutos de cada segmento de 10
minutos no período pós-exercício.
A glicemia foi avaliada antes das sessões de treinamento, após aproximadamente 20 minutos de
repouso, imediatamente após o exercício e após os 30 minutos de recuperação passiva. Para esse
fim, foi utilizado um glicosímetro da marca AccuChekPerforma®.
O delineamento da pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisas do Centro Universitário
Euro Americano-UNIEURO. Todos os voluntários leram e assinaram o termo de consentimento livre e
esclarecido.
Diante da não normalidade dos dados, a estatística descritiva foi realizada por meio da mediana e
quartis e a estatística inferencial foi realizada por meio do teste não paramétrico de Wilcoxon (p<0,05).
Resultados
Conforme destacado na Tabela 01, não foram observadas diferenças entre as medidas da frequência
cardíaca, pressão arterial sistólica e pressão arterial diastólica realizadas nas condições jejum e
alimentado.
Tabela 1: Medianas e Quartis das variáveis autonômicas e hemodinâmicas de repouso avaliadas em
condição de jejum e estado alimentado.
Variável
Jejum
Alimentado
pp
TE
PASsupino (mmHg)
110 (107 ; 120)
110 (104 ; 118)
0,87
<0,10
PADsupino (mmHg)
78 (70 ; 82)
76 (60 ; 80)
0,21
0,23
FCsupino (bpm)
58,6 (55,2 ; 62,1)
64 (60 ; 72)
<0,01*
<0,10
FCortostática (bpm)
84,7 (78,3 ; 87,8)
86,5 (79,8 ; 99,3)
0,31
0,21
SD1supino (ms)
32,7 ( 21,6 ; 47,2)
32,3 (23,3 ; 40.5)
0,82
0,21
SD2supino (ms)
57,5 (41,1 ; 73,1)
63,4 (46,1, 77,7)
0,52
0,13
SD1ortostático (ms)
12,9 ( 11,2 ; 19,2)
13,8 (10,4 ; 17,1)
0,22
0,22
SD2ortostático (ms)
52,1 (42,9 ; 63,9)
51,4 (40,3 ; 59,8)
0,33
0,22
Teste de Wilcoxon (p < 0,05). PAS: Pressão arterial sistólica; PAD: Pressão arterial diastólica; FC: Frequência cardíaca.

23

Anais do 9º Congresso Internacional do Conselho Regional de Educação Física da 7ª Região v.1, n.1, 2019

Durante (Tabela 2) e após (Tabela 3) o exercício também não foram observadas diferenças entre os
índices da VFC analisados em jejum ou estado alimentado.
Tabela 2: Mediana e quartis dos índices da variabilidade da frequência cardíaca analisados durante as
sessões de treinamento cardiorrespiratório nas condições de jejum e estado alimentado
Variável

Jejum

Alimentado

p

ES

SD110 (ms)

4,08 (2,91 ; 5,60)

3,49 (2,71 ; 3,89)

0,63

<0,10

SD120 (ms)

3,57 (2,74 ; 4,45)

3,07 (2,80 ; 3,97)

0,26

0,24

SD130 (ms)

3,12 (2,76 ; 4,02)

2,95 (2,65 ; 3,84)

0,53

0,13

SD210 (ms)

7,4 (6,08 ; 10)

7,04 (5,58 ; 8,47)

0,27

0,22

SD220 (ms)

6,80 (5,78 ; 8,58)

6,49 (4,78 ; 8,73)

0,43

0,17

SD230 (ms)

6,1 (4,64 ; 7,81)

5,59 (4,12 ;7,27)

0,56

0,11

SD1 e SD2 10°, 20°, 30°= Medidas da variabilidade da frequência cardíaca do 10°, 20° e 30° minuto.SD1= desvio-padrão da
variabilidade instantânea batimento a batimento; SD2= desvio-padrão a longo prazo dos intervalos R-R contínuos.

Tabela 3: Mediana e quartis dos índices da variabilidade da frequência cardíaca analisados no período
de recuperação passiva nas condições de jejum e estado alimentado.
Variável

Jejum

Alimentado

p

TE

SD110 (ms)

16,9 (14,25 ; 24,3)

15,8 (13,20 ; 20,25)

0,10

0,35

SD120 (ms)

19,7 (15,7 ; 30,05)

20,7 (16,9 ; 30,55)

0,25

0,24

SD130 (ms)

23,4 (17,65 ; 36,45)

21,3 (17,17 ; 34,8)

0,72

<0,10

SD210 (ms)

37,5 (34,6 ; 49,55)

38 (30,85 ; 48,75)

0,48

0,13

SD220 (ms)

50 (36,7 ; 64,2)

48,55 (37,2 ; 64,55)

0,71

<0,10

SD230 (ms)

53 (40,4 ; 60,6)

57 (38,7 ; 71,1)

0,14

0,31

SD1 e SD2 10°, 20°, 30°= Medidas da variabilidade da frequência cardíaca do10°, 20° 30° minuto.SD1= desvio-padrão da
variabilidade instantânea batimento a batimento; SD2= desvio-padrão a longo prazo dos intervalos R-R contínuos.

Por fim, não foram identificadas diferenças entre os protocolos jejum e alimentado na glicemia de
repouso, imediatamente após o exercício e ao final do período de recuperação pós-esforço (Figura 1).
Figura 1. Análise da glicemia antes do exercício (repouso), imediatamente após o exercício (Rec 1) e após 30 minutos de
recuperação passiva (Rec 2).
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Discussão
O principal achado do presente estudo revela que o jejum noturno não altera o grau de modulação
autonômica cardíaca de homens jovens avaliados em condição de repouso, durante uma sessão de
TC de intensidade moderada ou no período de recuperação pós-exercício. Entretanto, valores mais
baixos de FC foram observados em condição de jejum na posição supina, apesar de similaridade nos
valores de pressão arterial.
Embora seja esperada uma maior ativação simpática e depressão parassimpática durante o jejum
prolongado (Enevoldsen et al., 2004; Bisschop et al., 2015), tal fato não foi observado no presente
estudo. Curiosamente, foi previamente demonstrada uma maior modulação parassimpática cardíaca
após o jejum noturno comparativamente ao estado alimentado em homens jovens (Kuwahara et al.,
2011). Provavelmente, tal diferença entre os estudos possa ser atribuída a um maior tempo de repouso
antes do registro da VFC no estudo de Kuwahara e colaboradores (30 vs 10 min.), variável que pode
influenciar de forma substancial a medida da VFC (Rolim et al., 2018).
Quanto ao período pós-exercício, Enevoldsen et al (2004) verificaram uma alta atividade simpática
após 60 minutos de TCJ realizado em cicloergômetro. Assim, é possível que o efeito do estado
nutricional na recuperação autonômica pós-exercício seja influenciado pelo volume/intensidade do
treinamento e/ou pelo ergômetro utilizado durante a sessão.
Em relação à pressão arterial, também não foram observadas diferenças entre os protocolos. Em
contraste, foi recentemente observada uma redução significativa na PAS em repouso, sem alterações
na PAD, após 48 horas de jejum em homens jovens (Solianik et al., 2016). Esses achados indicam que
o efeito do jejum sobre dinâmica pressórica pode estar na dependência do tempo de privação
alimentar.
Como limitações do estudo destacamos a ausência de análise do tônus vagal, visto que a VFC é uma
medida da modulação, e da atividade nervosa simpática. Ademais, é necessário investigar se essas
respostas podem ser dependentes do sexo, nível de treinamento e volume/intensidade do exercício.
Conclusão
Conclui-se que o jejum noturno não promove mudanças significativas na modulação parassimpática ou
simpático-vagal cardíaca na condição de repouso, durante 30 minutos de treinamento
cardiorrespiratório moderado ou durante 30 minutos de recuperação pós-exercício. Além disso, embora
valores menores de FC tenham sido observados na posição supina no protocolo de jejum, não foram
observadas diferenças entre os protocolos para FC na posição ortostática. Por fim o jejum noturno
também não provocou alterações significativas na pressão arterial de repouso.
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Impacto do estilo de vida sobre a função autonômica cardíaca em resposta ao
estresse ortostático em homens jovens ativos
Renan Renato Cruz dos Santos 9, Erica Carine Campos Caldas Rosa 10,
Angélica Amorim Amato 11

Resumo
Este estudo teve como proposta verificar a associação entre o estilo de vida, por meio de uma
abordagem integrada por gasto calórico por intensidade de atividade física (AF), comportamento
sedentário (CS) e qualidade do sono (QS) e a função autonômica cardíaca (FAC) sob estresse
ortostático em homens jovens e ativos. Participaram do estudo 35 indivíduos com 25 (23 – 27)
anos de idade. Foram verificados por questionários, o gasto calórico em AF de moderada/vigorosa
e baixa intensidade, CS e a QS. A função autonômica cardíaca foi avaliada pelos índices
temporais da variabilidade da frequência cardíaca obtidas através de registros curtos nas posições
supina e ortostática, considerando-se o efeito da mudança de posição. Foi realizada regressão
linear múltipla, não ajustada e ajustada a covariáveis (idade, IMC e percentual de gordura). Os
resultados apresentam interação negativa entre a QS e o índice iRR e positiva entre o CS e os
índices pNN50 e rMSSD na análise não ajustada. Quanto à análise ajustada e a proporção de
interferência do modelo, não houve significância. Conclui-se que a abordagem adotada não
apresentou associação com a FAC na mudança de posição, contudo, quando desconsideradas
covariáveis o CS e a QS demonstraram significância em homens jovens e ativos.
Palavras-chave: atividade física, comportamento sedentário, qualidade do sono, variabilidade da
frequência cardíaca.
Abstract
This study´s goal was to verify the association between lifestyle, through an integrated approach
that took into consideration the caloric expenditure by intensity of physical activity (PA), sedentary
behavior (SB) and sleep quality (SQ), and autonomic cardiac function (ACF) under orthostatic
stress in active young men. Participated in the study 35 individuals with 25 (23 – 27) years of age.
Caloric expenditure in moderate to vigorous and low intensity AF, CS and QS, were verified by
questionnaires. The ACF was evaluated by the temporal indices of heart rate variability obtained by
means of the short registers in the supine and orthostatic positions, considering the change of
position. Multiple linear regression was performed, non-adjusted and adjusted to covariables (age,
body mass index and fat percentage). The results show negative interactions between the SQ and
the iRR and positive between SB and the pNN50 and rMSSD indices in non-adjusted analysis.
Regarding the adjusted analysis and the proportion of interference of the model, there was no
significance. It was concluded that the adopted approach was not associated with ACF in the
change of position, however, when SB and SQ were not considered covariables, they showed
significance in young active men.
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Introdução
O sistema nervoso autônomo (SNA) possui notável função na homeostase orgânica, influenciando o
tônus e a modulação da pressão arterial, a frequência cardíaca (FC) e a resistência periférica 1.
Parâmetros do SNA são importantes indicadores de saúde, seja em repouso ou em resposta à
diferentes estímulos 1.
Nesse sentido, a variabilidade da frequência cardíaca (VFC) apresenta-se como um método não
invasivo e de baixo custo para avaliação da neuromodulação cardíaca 2. Ao passo que, respostas
atenuadas da VFC associam-se a um maior índice de morbimortalidade por causas cardiovasculares 3.
Em adultos saudáveis, verifica-se que aqueles com estilo de vida ativo exibem maior VFC em relação
aos seus pares sedentários 4. No entanto, altos níveis de comportamento sedentário (CS) podem
sobrepor os efeitos de um estilo de vida ativo, de forma que, estes sujeitos quando estão em repouso
apresentam reduzida VFC 5. Ademais, o SNA desempenha um papel fundamental na fisiologia do
sono, como indicado em estudo realizado por Hall et al. (2004) 6, em sujeitos saudáveis, em que o
estresse psicofisiológico agudo afetou a VFC durante o sono, apresentando-se com predominância
simpática e pior manutenção, o que pode resultar em distúrbios associados e diminuição da qualidade
de vida.
A conexão entre a função autonômica cardíaca, por meio do registro da VFC em resposta ao estresse
ortostático, e a análise integrada de aspectos relativos ao estilo de vida como: gasto calórico por
atividade física (AF), CS e qualidade do sono, ainda foi pouco explorada. À medida que, o estudo
dessa relação é de suma importância para a prática clínica, tendo em vista que os aspectos
supracitados e um melhor ajuste do SNA a uma atividade rotineira (Ortostatismo) são um indicativo de
saúde e prevenção de futuras desordens, especialmente, em populações saudáveis e ativas.
Objetivos do estudo
Este estudo teve como proposta verificar a associação entre o estilo de vida, por meio de uma
abordagem integrada por gasto calórico por intensidade de AF, CS e qualidade do sono, e a função
autonômica cardíaca sob estresse ortostático em homens jovens e ativos.
Revisão de literatura
A atividade cardíaca é modulada por vias aferentes e eferentes vagais e eferentes simpáticas que
controlam, instantaneamente, os batimentos cardíacos em resposta a diferentes condições 2. A função
autonômica cardíaca pode ser verificada por flutuações neste controle pela VFC, ao passo que, níveis
reduzidos indicam predominância de atividade simpática e estão associadas a um maior risco de
patologias cardiometabólicas e morte súbita 3,7.
A VFC é comumente estudada por meio de registros curtos (30s a 10min) na posição supina ou
sentada, de modo que, o efeito da mudança postural surge como importante elemento durante este
registro 2. No controle das respostas orgânicas, a posição supina apresenta predominância vagal 8, ao
contrário do que ocorre na posição ortostática, em que o controle torna-se predominantemente
simpático 9. Em outros estudos, verifica-se ainda que alterações da VFC em resposta à mudança de
posição em pacientes com doença arterial coronariana, sugerem risco aumentado de doenças
metabólicas e mortalidade10,11.
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Em geral, sujeitos com baixos níveis de AF sinalizam desequilíbrio autonômico em repouso com maior
atividade simpática do que aqueles altamente ativos 12. Em contrapartida, independente da condição
física, o excesso de CS evidencia modificações da VFC durante o sono, o que sugere desequilíbrio
autonômico nesta condição 4,5. Da mesma forma que, a menor qualidade do sono, como ocorre em
sujeitos com apneia obstrutiva do sono, em que a hipóxia intermitente e a fragmentação do sono
desencadeiam um processo com prevalência simpática durante o repouso 13.
Estudos anteriores 14,15, indicam que os ajustes orgânicos ocorrem de modo distinto em idosos e
jovens, de modo que, idosos mantêm a pressão arterial quando em posição ortostática,
essencialmente através do aumento da resistência periférica, enquanto que aumentam a FC em menor
magnitude, mostrando menor capacidade de se retirar a influência vagal e/ou diminuição das respostas
barorreflexas arteriais. Em contraste, estes estudos indicam ainda, que o efeito da mudança de
posição apresenta-se mais destacado em adultos jovens do que aqueles mais velhos, expondo maior
responsividade autonômica para o grupo mais jovem. De tal modo que, considerar o controle do SNA
na mudança de posição torna-se pertinente e suplementa estudos que venham a verificar este
mecanismo nas mais diversas populações.
Materiais e métodos
A amostra foi composta por 35 homens jovens e ativos. Todos os sujeitos que participaram do estudo
foram informados dos procedimentos a serem adotados e assinaram termo de consentimento livre e
esclarecido. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da
Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Brasília (CEP/FS/UNB Nº 1.660.676).
Para caracterização da amostra, foram verificados: peso (kg) e altura (cm) com balança Filizola –
Modelo 31, percentual de gordura (%G) por Bioimpedância Elétrica (OMRON©) e Índice de Massa
Corporal (IMC) (kg/m²). Também foram registradas a frequência cardíaca (FC) (Polar©) e pressão
arterial sistólica e diastólica (PAS e PAD, respectivamente) (Microlife©) A pressão arterial média (PAM)
foi calculada pela fórmula PAD + (PAS – PAD)/3 16. Os voluntários foram avaliados nas condições de
repouso supino e ortostática, sendo considerados os valores após o primeiro minuto de registro.
O nível de AF e o CS foram registrados por meio do Questionário Internacional de AF (IPAQ), forma
curta17, e a qualidade do sono por meio do índice de percepção de qualidade do sono (PSQI) 18. Para o
cálculo do gasto energético semanal foi multiplicado o valor do dispêndio energético de acordo com a
atividade realizada, considerando-se a frequência semanal e a duração das mesmas (tempo médio em
minutos/semana).
Para conversão dos dados obtidos pelo IPAQ em equivalente metabólico (MET) minuto/semana, foram
multiplicados os valores de duração e frequência semanal de AF em cada intensidade pela média dos
domínios de intensidade proposta por Heymsfield 19, considerando-se: baixa = 3,3 METs, moderada =
4,0 METs e vigorosa = 7,1 METs. Em seguida, esses valores foram transformados em quilocalorias
(kcal) ao multiplicar o valor obtido pelo peso de cada sujeito e divididos por 60 minutos. Assim, gerouse o valor do gasto calórico em kcal durante a semana 19. Agrupados neste estudo como gasto calórico
em AF de vigorosa e moderada intensidades (GKcal vig-mod) e gasto calórico em AF de baixa
intensidade (GKcal baixa).
Já a função autonômica cardíaca foi caracterizada pela análise da VFC por meio do registro
automático com o frequencímetro Polar V800®. Os registros foram realizados durante 5 minutos na
posição supina e, após mudança voluntária de posição, por mais 5 minutos na posição ortostática.
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Sendo considerado para o objeto deste estudo, o efeito de mudança de posição. Para análise, foram
considerados os seguintes índices temporais da VFC: média de todos os intervalos R-R (iRR), desvio
padrão de todos os intervalos R-R normais do ECG (SDNN), porcentagem das diferenças sucessivas
entre os intervalos R-R adjacentes normais maiores que 50ms (pNN50) e a raiz quadrada da soma de
sucessivas diferenças entre intervalos R-R normais (rMSSD), derivados e computados. Os dois
primeiros índices traduzem a modulação autonômica “simpatovagal” global e os dois últimos índices a
modulação exclusivamente parassimpática. Todas as análises seguiram as recomendações para
padronização dos estudos da VFC2.
Análise Estatística
Todos os dados foram expressos em mediana e intervalo interquartil (25% – 75%). Inicialmente, foi
realizado o teste pareado de Wilcoxon para comparação entre os diferentes momentos das variáveis
descritivas com base nos valores brutos. Em seguida, para a realização de regressão linear múltipla,
em função dos dados brutos apresentarem variâncias heterogêneas, todos os dados foram
transformados a log10 e tiveram a normalidade e homogeneidade verificadas por Shapiro-wilk e
Levenne, respectivamente. Também foi verificada a multicolinearidade entre as variáveis
independentes por meio do teste de correlação de Pearson e do índice de multicolinearidade. Todas as
variáveis inseridas foram escolhidas com base primária em ligações teóricas e, posteriormente,
ajustadas com base a não violar os regimentos estatísticos 20.
Baseados nestes parâmetros foram realizadas análises de regressão linear múltipla entre o modelo
bruto (Gasto calórico por semana em AF de intensidade vigorosa e moderada, Gasto calórico por
semana em AF de intensidade baixa, CS e qualidade do sono) e os índices de VFC. Em seguida, este
modelo foi ajustado com a introdução das seguintes covariáveis: idade, IMC e percentual de gordura.
Para cada índice de VFC, foi calculado o coeficiente de regressão não padronizado (B) e o valor de
significância (p) em relação ao modelo bruto e ao modelo ajustado. Por último, em ordem de
determinar a proporção de variação explicada e a pertinência de aplicação do modelo para cada
variável estudada, foram realizadas análises considerando as covariáveis (Bloco 1), o modelo bruto
(Bloco 2), bem como, a integração entre estes parâmetros (Bloco 1 e 2), calculando-se o tamanho do
efeito de acordo com r, R² e R² ajustado alterado e, o valor de significância de F.
Foi adotado nível de significância de p<0,05 e F<0,05. Todos os procedimentos foram realizados no
software SPSS 22.0®.
Resultados
A amostra apresentou idade de 25 (23 – 27) anos. Em sua maioria “eutróficos” segundo IMC (24,4
(22,2 – 26,9) kg/m²) e com “boa” qualidade do sono (5 (4 – 6)). Todos apresentavam gasto calórico
superior em atividades de intensidade vigorosa e moderada (2356 (1623 – 3822) kcal/sem) quando
comparados ao domínio de baixa intensidade (120 (0 – 450) min/sem). Ademais, apresentaram CS de
2580 min/sem.
Quando verificados os parâmetros hemodinâmicos, o ortostatismo expôs um aumento da FC (13,00
(9,0 – 18,0) bpm) e uma leve hipotensão sistólica (-10,0 (-15,0 – -1,0,0) mmHg), alterando o balanço
simpatovagal da amostra, com redução dos índices de controle global (iRR: -184,3 (-262,9 – 145,4)
ms) e predominantemente vagal (pNN50: -8,6 (-12,7 – -3,95) %; rMSSD: -12,5 (-15,7 ˗ -5,47) ms).
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A Tabela 1 apresenta a análise da interação entre os aspectos associados ao estilo de vida não
ajustada e ajustada para covariáveis e a VFC em resposta ao estresse ortostático. De forma que,
foram observadas interações significativas somente na análise não ajustada, sendo negativa entre o
PSQI e o índice iRR (B= -0,29; p= 0,05) e positiva entre o CS e os índices pNN50 (B= 0,34; p= 0,03) e
rMSSD (B= 0,30; p= 0,05).
Tabela 1. Valores dos coeficientes de regressão não padronizado (B) e de significância para cada
variável analisada do modelo não ajustado e ajustado à covariáveis (Idade, IMC e Percentual de
gordura), em relação aos índices de Variabilidade da Frequência Cardíaca no efeito da mudança de
posição (Supino – Ortostático).
GKcal
Comportamento
Qualidade do
Baixa
Sedentário
Sono
(Kcal/Sem)
(Min/Sem)
(PSQI)
B
p
B
p
B
p
Não Ajustada
iRR
-0,19
0,18
0,13
0,37
0,23
0,13
-0,29
0,05*
SDNN
0,06
0,66
0,04
0,79
0,28
0,07
-0,13
0,41
pNN50
-0,04
0,75
0,24
0,10
0,34
0,03*
-0,85
0,40
r-MSSD
0,00
0,99
0,20
0,17
0,30
0,05*
-0,08
0,60
Ajustada
iRR
-0,03
0,71
0,17
0,24
2,33
0,06
-0,01
0,50
SDNN
0,20
0,62
1,04
0,09
3,37
0,53
-0,02
0,70
pNN50
-0,21
0,25
0,43
0,13
-4,42
0,07
-0,02
0,39
r-MSSD
0,04
0,89
0,79
0,09
-1,67
0,68
0,01
0,83
GKcal: Gasto Calórico; *Interação significativa para um p<0,05, quando verificado o índice de variabilidade da frequência cardíaca e
o fator de estilo de vida.
Variável

GKcal
Vig-Mod
(Kcal/Sem)
B
p

A Tabela 2 apresenta que não foi encontrada significância quando verificada a proporção de
interferência do modelo ajustado em relação a VFC.
Tabela 2. Proporção de interferência do modelo bruto somado aos outros modelos sob os índices de
Variabilidade da Frequência Cardíaca no efeito da mudança de posição (Supino – Ortostático).
Variável

Bloco 1
Bloco 2
Total (1 – 2)
F
Sig. F
r²
r²
%
Ir-r (ms)
0,067
0,103
10,3
1,453
0,23
SDNN (ms)
0,078
0,152
15,2
0,922
0,46
pNN50 (%)
0,053
0,213
21,3
2,136
0,09
r-MSSD (ms)
0,049
0,116
11,6
0,794
0,54
Bloco 1: modelo considerando somente as covariáveis idade, IMC e percentual de gordura. Bloco 2: modelo considerando somente
o gasto calórico por semana, relatado em atividades físicas de intensidade moderada a vigorosa, e gasto calórico por semana,
relatado em atividades físicas de baixa intensidade, comportamento sedentário e índice de qualidade do sono.

Discussão
Os principais achados do presente estudo indicam que quando analisados sem o acréscimo de
covariáveis o CS interage positivamente com índices de controle vagal, enquanto a qualidade do sono
interage negativamente com a modulação global, no efeito do estresse ortostático em homens jovens
ativos.
Destarte, salienta-se que o efeito da mudança de posição exibiu leve hipotensão sobre a PAS dos
sujeitos, aumento abrupto da FC, e alteração da VFC. Essas mudanças indicam um ajuste orgânico
integrado com vistas a retomar a homeostase 21. Não obstante, observa-se que as diferenças aqui
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encontradas corroboram com os achados de Gilder e Ramsbottom (2008) 12. Laitinen et al. (2004) 22,
apontam que em sujeitos jovens ocorre o aumento da FC sem aumento concomitante da PAM e débito
cardíaco em função da mudança postural. Por outro lado, em sujeitos idosos os mecanismos de ajuste
cardiovascular ao estresse ortostático exibem-se diferentes 10. Assim, entende-se que a realização de
estudos sobre este mecanismo em sujeitos com diferentes idades devem elucidar esta questão.
Quando verificada a associação de cada variável de estilo de vida com a VFC, destacam-se os
achados referentes ao CS e a qualidade do sono. Portanto, apesar da interferência do sono sobre o
SNA já ser conhecida13, o CS, por outro lado, têm chamado a atenção recentemente. Em estudo de
Hallman et al. (2015)5, foi conferida em operários associação inversa entre a VFC noturna e o CS
durante o trabalho. O que sugere o efeito deletério do CS sobre esta via do organismo e auxilia no
entendimento dos achados do presente estudo, haja visto que, aqui o CS exibiu associação positiva
com o componente vagal na mudança de posição, comportamento fisiológico que não é o ideal e
determina uma interferência deletéria do CS sobre variáveis de ajuste autonômico.
Ademais, apesar de a literatura apresentar vasta evidência sobre a prática de AF e benefícios
associados ao SNA23, salienta-se que a amostra estudada no presente estudo possui características
que não são predominantes na população mundial, composta atualmente por menos de 25% que
obedecem as diretrizes mínimas de AF regular 24,25, ao mesmo tempo que, nesta população o
entendimento detalhado do CS parece fundamental em futuros estudos que tenham como foco o
desfecho clínico.
Por fim, verifica-se que a análise ajustada a covariáveis apresenta perda de magnitude de interação.
Logo, é de entendimento que tais fatores possuem associação inversa com a VFC e são
preponderantes neste julgamento3,26, justificando-se assim os achados encontrados.
Conclusão
Os achados do presente estudo indicam que o modelo proposto aqui, tendo em consideração o gasto
calórico por intensidade de AF, CS e qualidade do sono, não associa-se à função autonômica cardíaca
em resposta ao estresse ortostático em homens jovens e ativos. Contudo, quando desconsideradas
covariáveis, verifica-se que nesta população o CS e a qualidade do sono apresentam-se como os
fatores que devem ser melhor explorados ao interagirem de modo mais significativo diante de variáveis
relacionadas ao SNA.
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Influência do patrocínio televisivo na receita das equipes do Campeonato Brasileiro
de Futebol – 2017
Washington da Silva Mathias Junior 12, Francielly Martins Prado 13, Luisa Carvalho Xavier 14,
Alexandre Lima de Araújo Ribeiro 15, Paulo Henrique Azevêdo 16

Resumo
As equipes de futebol possuem diversas fontes de arrecadação, porém ainda se considera o
patrocínio televisivo como importante fonte de rendimento. Tendo em vista a instabilidade dos
clubes nos valores de receitas provenientes de fontes como marketing e bilheteria, fica evidente a
relação de dependência entre clubes e direitos de transmissão. Deste modo, o objetivo da
pesquisa foi analisar a influência da cota de patrocínio de televisão na receita dos clubes que
disputaram a Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol no ano de 2017. Foi realizado um
estudo descritivo que utilizou como ferramenta de investigação os balanços de demonstrações
financeiras divulgados pelos clubes. Os resultados mostraram um grau de correlação muito forte
(p+ 0,9) entre a receita total e a cota de patrocínio de TV, mostrando que esta é principal fonte de
receita dos clubes.
Palavras chaves: Futebol. Patrocínio. Televisão. Campeonato Brasileiro.
Abstrac
The soccer teams have several sources of revenue, but television sponsorship is still considered
an important source of income. In view of the instability of clubs in the values of revenues from
sources such as marketing and box office, the dependency ratio between clubs and broadcasting
rights is evident. In this way, the objective of the research was to analyze the influence of the
television sponsorship quota on the revenue of the clubs that competed in the Serie A of the
Brazilian Soccer Championship in year 2017. A descriptive study was carried out that used as
research tool the balance sheets financial statements disclosed by the clubs. The results showed a
very strong degree of correlation (p + 0.9) between the total revenue and the TV sponsorship
quota, showing that this is the club's main source of revenue.
Key words: Soccer. Sponsorship. Television. Brazilian championship.
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Introdução
O esporte é cada vez mais reconhecido enquanto atividade econômica importante, segundo
dados divulgados pela FIFA (Federação Internacional de Futebol Associado), mesmo assim, os clubes
de futebol apresentam muitas dificuldades para conseguir lucros com seus produtos devido a
resquícios de gestões amadoras e a dependência de fontes tradicionais de receita.
O Campeonato Mundial de Futebol de 1970 marca um importante período no processo de
transformação do futebol em geral, nesta época aconteceu a primeira transmissão de uma partida a
cores no Brasil e este fato foi determinante para o que hoje denominamos “esporte espetáculo”
(CORREA, 2015).
Com o esporte no contexto midiático, as empresas encontraram no futebol uma maneira de
estarem em constante evidência ao se associar a um esporte com muitos espectadores. Nessa
perspectiva, as agremiações ganharam novas formas de captar recursos financeiros, não apenas com
bilheteria e o seu quadro social, tornando o futebol uma atividade mercadológica que chega a
movimentar no mundo cerca de 250 milhões (LEONCINI, 2005) de dólares ao ano.
O futebol brasileiro é dividido por Caldas (1990) em quatro grandes fases, sendo elas:
1ª FASE: AMADORISMO (1894 – 1915)
Primeira partida de futebol oficial organizada entre funcionários da Companhia de Gás e da
Companhia Ferroviária de São Paulo, dando origem a fundação de vários clubes tradicionais, no qual
apenas uma elite intelectual e social praticava o futebol. (CALDAS, 1990 apud CORREA, 2015).
2ª FASE: PROFISSIONALISMO MARROM (1915 – 1933)
Ocorrem as primeiras partidas disputadas por operários, negros e pessoas fora da elite social em troca
de um pagamento. O Clube de Regatas Vasco da Gama, campeão carioca no ano de 1923, decidiu
escalar operários, negros e analfabetos para representar o clube, em contrapartida seriam pagos
apenas para se dedicar aos treinamentos e jogos, ato ilegal no período.
Uma vez descoberto, o clube poderia ser excluído e ser impedido de disputar competições. Neste
período ocorre um crescente interesse popular, transformando a prática de atividade física elitista em
um modelo profissional visando os resultados esportivos. (CALDAS, 1990, apud CORREA, 2015).
3ª FASE: PROFISSIONALISMO (1933 – Década 90)
Com a realização da primeira Copa Do Mundo de Futebol (Uruguai, 1930) surge a necessidade de
globalizar o esporte. Este evento foi um marco importante para a profissionalização esportiva no Brasil,
ocasionando a criação da crônica esportiva, que com o passar dos anos se expandiu por diversos
meios de comunicação.
4ª FASE: FUTEBOL ESPETÁCULO
Com a televisão inserida no futebol profissional após a Copa do Mundo de 1970, o futebol atraiu o
interesse de empresas que, com o retorno midiático e financeiro advindos do futebol, se interessaram
pela promoção de sua marca por meio do patrocínio em competições internacionais.
Essa exposição também resultou nos uniformes dos clubes, ocasionando outra fonte de arrecadação
além da bilheteria (Correa, 2015), dando origem ao marketing esportivo, definido por STOTLAR et al
(2005) como “conjunto de ações voltadas à prática e a divulgação de modalidades esportivas, clubes e
associações, seja pela promoção de eventos e torneios ou através do patrocínio de equipes e clubes
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esportivos”. Outras fontes de receita são: (a) bilheteria, (b) licenciamento de produtos, (c) direitos de
transmissão (patrocínio de TV) e (d) venda de direitos econômicos dos atletas.
Mesmo com diversas fontes de arrecadação disponíveis, os clubes brasileiros ainda se mostram
defasados mundialmente em termos de marketing, tornando os direitos de transmissão como principal
fonte de renda.

Match day
As grandes ligas esportivas dos Estados Unidos – MLB (baseball), NFL (futebol americano),
NHL (hóquei) e NBA (basquete) – lideram o ranking global de faturamento com matchday, dinheiro que
cada time movimenta com seu estádio 17.
O futebol participa do cenário que se caracteriza no esporte espetáculo como match day, que
engloba todas as atividades que envolvem a partida (estacionamento, alimentação, bilheteria, venda
de produtos licenciados, etc.), investe em novas mídias e mercados, oferece uma experiência
confortável ao cliente, além de propiciar o fortalecimento da marca e recursos para o clube. Estas
estratégias são comuns em clubes como Real Madrid, Manchester United, Barcelona, clubes com as
maiores receitas globais do futebol (CORREA, 2015).
No Brasil a situação é diferente, a média de público pagante do campeonato nacional em 2017
foi de 15.975 torcedores, representando 41% da ocupação dos estádios 18. “Apresentamos a menor
taxa de ocupação das grandes ligas esportivas do mundo, portanto com muito espaço para crescer em
novas receitas. Com um esforço para lotar os jogos, o mercado brasileiro poderia estar entre as três
maiores receitas de matchday do futebol mundial.”, projeta Amir Somoggi, consultor de marketing e
gestão esportiva.
Em 2017 a Caixa Econômica Federal investiu mais de 150 milhões de reais, se tornando
patrocinadora máster de 20 clubes das séries A e B do Campeonato Brasileiro de Futebol, estas
equipes se mostram dependentes de fontes financeiras instáveis, evidenciando uma falha na captação
de outros recursos, situação agravada em algumas entidades nas quais mais de 70% do seu
faturamento é proveniente da cota de patrocínio televisivo, uma situação de alerta para os gestores
dos clubes.
Com base no acima exposto, o presente trabalho busca analisar a influência do patrocínio de
televisão no faturamento anual dos clubes que disputaram a Série A do Campeonato Brasileiro de
Futebol em 2017, além de estudar outras fontes de arrecadação dos clubes, visando contribuir com os
estudos sobre futebol e economia do esporte.

Revisão bibliográfica
Marketing esportivo
Por definição, o Marketing busca “proporcionar maior satisfação ao consumidor, atendendo as suas
necessidades, levando em consideração seu bem-estar ao longo prazo, respeitadas as exigências e
limitações impostas pela sociedade e atendidas as necessidades de sobrevivência e continuidade da
organização” (Rocha et al. 2012, p. 4).
17

18

https://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/2019/03/01/brasileirao-e-10o-em-ranking-dereceita-em-dias-de-jogo.html
http://app.globoesporte.globo.com/futebol/publico-no-brasil/2017/brasileirao-serie-a/index.html
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Existem 2 frentes de desenvolvimento do marketing esportivo: (a) marketing do esporte – produtos e
serviços esportivos; (b) marketing através do esporte – atividades e produtos que utilizam o esporte
para se promoverem (AFIF, 2000) Deste modo, o marketing esportivo utiliza estratégias para direcionar
produtos e serviços voltados aos consumidores de produtos vinculados ao futebol (artigos esportivos
oficiais de um clube) e produtos gerais que não possuem ligação com atividades esportivas, como, por
exemplo, uma empresa que patrocina determinado atleta.
O objetivo é se conectar com os fãs de esporte e manter sua fidelidade independente do resultado
esportivo, pois o esporte é um produto imprevisível. A literatura destaca sobre a importância das
emoções e sentimento de identidade que o esporte provoca, um aspecto afetivo que estimula o
consumo.
Portanto, as empresas buscam por meio do esporte a boa imagem dos seus atletas ou entidades
esportivas junto à opinião pública, potencial consumidor para associar sua marca e ficar em evidência
no mercado. (SOUSA, 2005).

Futebol como negócio
O futebol passou a ser visto como um negócio lucrativo que movimenta muito dinheiro,
deixando para trás seus conceitos românticos. (LEONCINI, 2001). O torcedor passa a ser visto como o
consumidor final, ou seja, o consumidor primário do produto futebol, já a TV e os patrocinadores são os
consumidores secundários.
Para Proni (1998), a espetacularização do esporte trouxe além do componente mercantil do
futebol, a oportunidade de ascensão social por meio do processo de profissionalização que atinge os
profissionais da área. Dessa forma, o componente ideológico do futebol do início do século XX se
transformou no esporte como negócio e meio de geração de receita que conhecemos hoje.

Metodologia
Tipo de Pesquisa
Estudo descritivo bibliográfico e documental (VERGARA, 2016), que utilizou como fonte documentos
oficiais publicados em redes eletrônicas de forma pública, expondo as características de um
determinado fenômeno (i. e. o patrocínio televisivo), possibilitando a análise entre as variáveis.

Amostra
A amostra foi composta por 20 clubes de futebol participantes da primeira divisão (série A) do
Campeonato Brasileiro de Futebol no ano de 2017.

Análise de dados
Para investigação dos dados, foi utilizada como ferramenta de análise estatística a Correlação de
Pearson, que calcula um grau de relação entre duas ou mais variáveis, sendo que o resultado do
cálculo varia entre (- 1 e 1), conforme a Tabela 1.
Tabela 1 – Interpretando a Correlação de Pearson
Grau de correlação
Resultados

Muito Forte
Forte
Moderada
Fraca
0,9 a 1,0
0,7 a 0,9
0,5 a 0,7
0,3 a 0,5
Fonte: Filho & Junior (2010), adaptado pelo autor

Desprezível
0,3 a 0,0
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Resultados e Discussão
Fontes de arrecadação e Receita total
Tabela 2 – Cota de Patrocínio de TV dos clubes da Série A do Campeonato Brasileiro – 2017.
Receita Total
Cota de Patrocínio de TV
Cota de Patrocínio de
(milhões de reais)
(milhões de reais)
TV (%)
Atlético – GO
45
29
64,44
Atlético – MG
311
171
54,98
Atlético – PR
130
80
61,53
Avaí
60
29
48,33
Bahia
102
57
55,88
Botafogo
280
127
45,35
Chapecoense
94
37
39,36
Corinthians
338
147
43,49
Coritiba
134
104
77,61
Cruzeiro
344
127
36,91
Flamengo
649
199
30,66
Fluminense
205
106
51,70
Grêmio
322
127
39,44
Palmeiras
448
137
30,58
Ponte Preta
61
32
52,45
Santos
258
108
41,86
São Paulo
468
125
26,70
Sport
105
71
66,66
Vasco da Gama
183
96
52,45
Vitória – BA
84
50
59,62
Total
4621
1959
42,39
Fonte: Levantamento do autor feito com base nos Relatórios Financeiros dos Clubes.
Clube

Com a correlação de Pearson, confirma-se que a cota televisiva possui um grau muito forte de
relação (p = 0,9) com a receita total dos clubes. Estes dados são corroborados na Tabela 2, que
evidencia que muitas equipes têm como sua maior fonte de receita a cota de patrocínio de televisão.
Dos 20 clubes analisados pela pesquisa, a metade ultrapassa os 50% da receita total apenas com os
direitos de transmissão televisiva, comprovando a dependência desta fonte financeira.
Os clubes que não demonstraram ampla dependência da receita da Cota de Patrocínio de TV,
obtiveram sua renda através de outras fontes como (a) venda de atletas, (b) contratos de patrocínio,
(c) programas de sócio torcedor ou (d) premiações por resultados esportivos, conforme demonstrações
da Tabela 3.
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Tabela 3 – Outras fontes de receitas dos clubes
Outras Fontes de Receita
(milhões de reais)
Venda de Atletas
Marketing
Premiação
Total
Atlético – GO
45
3,799
6,703
10,502
Atlético – MG
311
43,382
67,115
8,000
110,497
Atlético – PR
130
26,022
6,637
32,659
Avaí
60
11,912
10,617
1,770
24,299
Bahia
102
2,382
19,434
15,801
36,801
Botafogo
280
7,044
26,525
17,000
50,569
Chapecoense
94
11,298
24,628
10,220
46,146
Corinthians
338
97,800
78,000
175,80
Coritiba
134
1,782
18,675
8,012
28,469
Cruzeiro
344
35,134
48,738
16,476
100,348
Flamengo
649
183,00
133,00
23,00
339,000
Fluminense
205
42,817
19,711
16,198
78,726
Grêmio
322
76,796
52,667
26,000
155,463
Palmeiras
448
51,302
90,683
18,800
160,785
Ponte Preta
61
7,798
46,385
5,583
19,766
Santos
258
78,632
28,000
10,000
116,632
São Paulo
468
188,664
79,967
1,943
270,574
Sport
105
27,342
27,342
Vasco da Gama
183
55,215
18,647
3,504
77,366
Vitória – BA
84
17,921
10,374
3,555
31,850
Total
4,621 bi
916,678
833,233
1,893,59
Fonte: Levantamento do autor feito com base nos Relatórios Financeiros dos Clubes.
Clube

Receita Total
(milhões de reais)

Problematização das fontes de receita
(a) Vendas de jogadores: Benefício ou prejuízo?
As premiações e venda de atletas são fontes instáveis de arrecadação, pois dependem de outros
fatores, como por exemplo, o sucesso esportivo. Os clubes brasileiros com melhor desempenho no
campeonato geralmente não possuem condições financeiras de manter seu elenco, pois sofrem
assédio de clubes nacionais e internacionais, sendo o país que mais exporta jogadores no mundo
(AZUAGA, 2008).
As transferências de jogadores podem resultar em benefícios (financeiros) ou desvantagens
(competitivas), pois além da perda do jogador no plantel da equipe, essa venda pode significar queda
no valor de bilheteria, patrocínio e marketing do clube.
(b) Bilheteria
O Brasil possui cerca de 1/3 da média de torcedores por jogo do Campeonato Alemão, que ultrapassa
41.000 pessoas. Um dos fatores de diminuição do público acontece pelo aumento nos preços dos
ingressos, que precisam pagar o custo operacional de funcionamento das arenas multiúso e a falta de
segurança nos estádios de futebol, aumentando o número de consumidores do esporte por meio da
televisão, rádio e internet.
Ações precisam ser pensadas para garantir a qualidade do espetáculo e acesso do cliente,
modificando o cenário ruim criado pela violência nos estádios de futebol.
(c) Programa Sócio Torcedor
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O cliente deve ser o centro estratégico dos negócios, para obter sucesso as organizações precisam
conhecer seu cliente, necessidades, valores e a importância que conferem aos seus produtos ou
serviços oferecidos.
No futebol esta estratégia ainda não é utilizada desta forma, porém o que mantém este torcedor é a
paixão e sentimento de identidade que o futebol provoca, em termos de marketing seria a fidelização
pelo produto futebol.
Este programa de relacionamento é uma receita fixa proveniente de torcedores que aderem a planos
anuais dos clubes, uma maneira de extrapolar sua relação apenas com o produto futebol por meio do
espetáculo esportivo.
Essa cultura associativa ainda divide a crítica no Brasil, porém em Portugal o Sport Lisboa e Benfica
possui mais de 100 mil sócios, número que, mesmo com as diferenças populacionais e territoriais,
apenas seis clubes brasileiros ultrapassam.
d) Cotas de patrocínio TV
Conforme aponta a Tabela 2, a diferença de arrecadação no quesito Cota de TV apresenta grandes
desigualdades, os clubes de médio e pequeno porte saem prejudicados, de modo que no mesmo
campeonato um clube receba 6 (seis) vezes menos que o adversário, fator que interfere diretamente
nos gastos com futebol, estratégias de marketing e buscas por novas fontes de receita.
O Campeonato Inglês, conhecido pelo alto nível de competitividade, apresenta a distribuição de cotas
televisivas de maneira mais justa: 50% é dividido igualmente entre os clubes, ou seja, os 20 clubes
receberão, cada um, £128.4 milhões; 25% é dividido de acordo com a classificação das equipes na
temporada anterior; 25% é dividido conforme o número de partidas transmitidas. Dessa forma, este
patrocínio depende exclusivamente do rendimento dos clubes dentro de campo, aumentando a
competitividade (MATOS, 2013).
Se no Campeonato Inglês a divisão fosse feita como no Brasil, os clubes que formam o chamado “Big
Six” já começariam o campeonato em vantagem financeira. Na temporada 2015/2016 (Figura 1), o
Arsenal, equipe que mais arrecadou com o patrocínio de TV, obteve trinta e quatro milhões de libras
esterlinas a mais do que o Aston Villa, clube que menos arrecadou, uma diferença relativamente
pequena comparada aos outros campeonatos.
Como podemos ver, essa fórmula de divisão aumenta a competitividade, com maiores chances para
clubes de menor expressão chegarem ao título, como o exemplo do Leicester City na temporada em
questão. Embora a receita dos clubes não garanta o sucesso esportivo (PRADO, RIBEIRO &
AZEVÊDO, 2016), uma distribuição mais justa e a não dependência de uma fonte de receita
tradicional, diminui a disparidade entre equipes.
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Figura 1 – Direitos de transmissão do Campeonato Inglês (Temporada 2015/2016).

Fonte: Site Premier League Brasil

Conclusão
Para que o esporte seja tratado como um negócio, é necessária a atribuição de valor à gestão
qualificada e competente do esporte, visando a garantia de sobrevivência e sustentabilidade da
organização. A gestão profissional aliada a fontes de receita diversificadas é o principal objetivo dos
clubes que almejam o sucesso esportivo e financeiro de suas instituições, movimento que apresenta
adesão dos clubes de futebol no Brasil e no mundo.
Mesmo com a busca dos clubes pela gestão profissional e diversificação de fontes de receitas,
a tradicional cota de patrocínio de televisão apresentou uma forte influência na receita dos clubes da
Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol de 2017, podendo alcançar até 77% da receita total,
como o caso do Coritiba Foot Ball Club.
Os resultados mostram que é preciso atenção dos gestores dos clubes, principalmente quando
se refere ao marketing e exploração do espaço no match day, assim como já acontece com os clubes
que profissionalizaram sua gestão.
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Óxido Nítrico Não É Preditor De Vasodilatação Em Idosos Quilombolas
Francisco Roberth Reis Romão 19, Frederico Santos de Santana 20, Dhianey de Almeida Neves 21,
Margô de Oliveira Karnikowski 22, Eduardo Antonio Ferreira 23, Leonardo Costa Pereira 24

Resumo
O óxido nítrico é um importante gás que é produzido tanto no ambiente através da queima do
nitrogênio, quanto nos seres vivos através de seu precursor l-arginina. No sistema biológico, esse
gás exerce inúmeras funções que variam de acordo com o local que ele é produzido, atuando na
vasodilatação e relaxamento de musculatura lisa. Com o envelhecimento a produção desse gás
vai caindo, tornando então a reposição obrigatória e que pode ser feita por diversas formas,
sobretudo através dos exercícios físicos. OBJETIVO O estudo tem como objetivo investigar a
relação dos níveis séricos de NO e o calibre de carótida após exercício excêntrico em indivíduos
maduros. MÉTODOS: A pesquisa foi realizada na cidade de Palmas-TO, composta por 14
indivíduos com idade média de 66,29±9,19 anos, massa corporal 63,36±11,6Kg e 1,55±0,1m de
estatura, índice de massa corporal (IMC) de 25,94±3,50kg/m². RESULTADOS: Não houve
correlação entre óxido nítrico, dilatação e diâmetro de carótida, para a significância e correlação
aceitou-se o valor de resultado de *p≤ a 0,05. Valores maiores que esse foram interpretados como
não tendo correlação. CONCLUSÃO: O estudo possibilitou uma análise das várias funções
mediadas por óxido nítrico, mas a vasodilatação de carótida não é uma delas.
Palavras-chave: óxido nítrico, vasodilatação, envelhecimento
Abstract
Nitric oxide is an important gas that is produced both in the environment through the burning of
nitrogen, and in living beings through its precursor l-arginine. In the biological system, this gas
exerts innumerable functions that vary according to the place that it is produced, acting in the
vasodilation and relaxation of smooth musculature. With the aging the production of this gas goes
falling, making then the obligatory replacement and that can be done in several ways, mainly
through the physical exercises. OBJECTIVE The objective of this study was to investigate the
relationship between serum NO levels and carotid gauge after eccentric exercise in mature
subjects. METHODS: The study was carried out in the city of Palmas-TO, consisting of 14
individuals with a mean age of 66.29 ± 9.19 years, body mass 63.36 ± 11.6 kg and 1.55 ± 0.1m
height, body mass index (BMI) of 25.94 ± 3.50 kg / m². RESULTS: There was no correlation
between nitric oxide, dilatation and carotid diameter, for significance and correlation, the result
value of * p≤ was accepted at 0.05. Values larger than this were interpreted as having no
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correlation. CONCLUSION: The study made possible an analysis of the various functions mediated
by nitric oxide, but carotid vasodilation is not one of them.
Keywords: nitric oxide, vasodilatation, aging

Introdução
O óxido nítrico possui uma importante função no controle vascular, especialmente na Vasodilatação(1).
Chamado de fator de relaxamento derivado do endotélio,(2) o NO é um gás formado através de seu
precursor L-arginina que por meio dos estímulos provenientes de diversas substâncias químicas
sinalizadoras provocam a síntese e a liberação do NO(1). Tanto a atividade da eNOS que é a enzima
óxido nítrico sintase quanto os mecanismos responsáveis pela biodisponibilidade do NO contribuem
para a manutenção de uma adequada concentração de óxido nítrico no vaso sanguíneo, e ambos os
mecanismos podem ser afetados pelo Exercício físico(3 4). Exercício físico com ênfase na fase
excêntrica gera maiores danos, sobretudo nos sarcômeros nos quais a actina e miosina não voltam a
se sobrepor, a tensão que deveria ser suportada por estes miofilamentos será imposta somente sobre
os elementos elásticos destes sarcômeros, o que pode provocar o seu rompimento, conforme a
realização dos exercícios continua o número de sarcômeros expostos a estes danos podem
aumentar(4).
Com o envelhecimento, processo definido como sequencial, individual, acumulativo, irreversível,
universal, não patológico, de deterioração de um organismo maduro(5), a produção desse gás vai
caindo, estima-se que a partir dos quarenta anos o processo acelere ainda mais, por tanto, em
indivíduos maduros esse gás tem sua produção entrando em declínio mais abrupto(6),partindo então
deste ponto, torna-se essencial o entendimento da cinética deste gás, tentando entender qual é seu %
de contribuição para a vasodilatação e seus benefícios para uma boa vascularização.
Sabendo que o NO exerce função de relaxamento sobre as paredes das artérias e que os receptores
da parede vascular para NO contribuem para a regulação da PA em resposta à estimulação
cardiovascular central durante as situações emocionalmente que incluem o exercício físico(7), é
necessário investigar até que ponto a ação do NO age sobre o processo de dilatação da artéria
carótida.
A partir de análises feitas em estudos anteriores sobre a ação deletadora do ON em musculatura lisa,
formulou-se a hipótese inicial de que a carótida dos indivíduos analisados terá um aumento em seu
calibre devido a ação dilatadora.
Sabendo então do efeito relaxante e vasodilator do NO na musculatura lisa, o presente estudo tem
como objetivo investigar a relação dos níveis séricos de NO e o calibre de carótida após exercício
excêntrico em indivíduos maduros.

Métodos
A presente pesquisa foi realizada na cidade de Palmas–TO, e tem caráter transversal e natureza
quantitativa. Por se tratar de um estudo feito com amostra humana, o mesmo atendeu aos requisitos
fundamentais das Resoluções CNS 510/2012 e foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa do
Centro Universitário Euro Americano e aprovado pelo parecer Nº 1.771.159
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Amostra
A amostra do estudo foi composta por 14 indivíduos de ambos os sexos, com idade maior ou igual a 45
anos, remanescentes quilombolas moradores da Comunidade Quilombola “Malhadinha”. Como
critérios de inclusão, os voluntários não podiam utilizar terapia de reposição hormonal e medicamentos
que pudessem interferir nos níveis pressóricos; não possuir problemas osteomioarticulares que fossem
impeditivos para a realização da avaliação de força de membros inferiores (MMII). Os critérios de
exclusão foram: a incapacidade de locomoção sem assistência; existência de prótese metálica; quadro
doloroso agudo de MMII; Doença no sistema nervoso central ou periférico presente, não assinatura do
termo de consentimento livre e esclarecido, e deixar de coletar algum dado essencial pré ou pós a
sessão de treinamento.
Antes de começar os testes, os voluntários da pesquisa responderam alguns questionários como
IPAQ(8), Fagerstrom(9), e inquérito alimentar, todos esses questionários serviam para orientar os
pesquisadores, tanto sobre qualidade de vida, nível de atividade física, utilização de medicamentos e
outros que não influenciariam diretamente no estudo mas que possibilitaria um maior controle sobre a
pesquisa. Os voluntários também foram esclarecidos sobre os possíveis riscos e benefícios do estudo
e informados que todos os dados coletados eram de caráter sigiloso e para fins de pesquisas
científicas, porém, caso algum dos voluntários quisesse ter acesso a esses dados, que entrasse em
contato com os pesquisadores que os mesmos de imediato os forneceriam.
No primeiro encontro, todos os voluntários foram apresentados e esclarecidos a respeito do termo de
consentimento livre e esclarecido, e também foram informados que poderiam desistir do voluntariado a
qualquer momento, após todos os esclarecimentos, os voluntários assinaram o TCLE.

Coleta de Sangue
A coleta foi realizada por profissional habilitado vinculado a um laboratório e nas condições de higiene
exigidas pelos órgãos públicos responsáveis. Todos os tubos utilizados são da marca Vacutainer, e as
agulhas Greiner Bio-One de 25X0,8mm para coleta de sangue a vácuo. Para poder fazer a
comparação sanguínea, foi coletado o sangue antes e depois da execução do programa de
treinamento, especificado a seguir.

Avaliação Dos Níveis Séricos De Óxido Nítrico (NO)
A mensuração de NO foi realizada pelo método ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay), de
acordo com as especificações do kit de alta sensibilidade R&amp;D Systems Quantikine. Foi
determinados o coeficiente de variação intraensaio (CV) e a sensibilidade. Para a detecção do óxido
nítrico (NO2-/NO3-) foi utilizado kit de determinação de concentração de nitrito e nitrato com
sensibilidade de 0,222 μmole/L para NO2 e (Nitrito) 0.625 μmole/Lpara NO3 (nitrato).

Avaliações Da Força Máxima Para O Exercício Excêntrico
O teste de força máxima (1RM) foi realizado na cadeira extensora de forma bilateral
(CybexInternational, Medway, MA). No primeiro momento, os indivíduos eram submetidos a um
aquecimento feito na cadeira extensora, para isso, foi feito uma série entre 6 e 10 repetições com 50%
de 1RM estimada de cada indivíduo, essa carga estimada foi obtida na semana anterior onde foram
realizados exercícios para adaptação dos voluntários, após o aquecimento os participantes
descansaram por dois minutos. Ao término desse tempo iniciava então a primeira tentativa, três
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repetições com 70% de 1RM estimada. Depois de três minutos as tentativas subsequentes foram
realizadas para uma repetição com cargas progressivamente mais pesadas até que a 1RM seja
determinada em três tentativas, utilizando 3 minutos de descanso entre as tentativas. A correlação
intraclasse foi determinada a partir da maior 1RM entre a segunda e a terceira tentativa do teste.
Conforme sugerido por Wollner (10).
Tendo posse do RM de cada voluntário, o dado era jogado no aplicativo de criação de planilhas
eletrônicas EXCEL, onde era calculado 120% de 1 RM de cada indivíduo. Após feito esse cálculo,
iniciava-se a sessão de treino, foram executadas sete séries com dez repetições com ênfase na fase
excêntrica, para que isso fosse possível, durante a fase concêntrica a carga era içada por força
externa feita por uma outra pessoa, durante a fase excêntrica se o voluntário controlasse a descida da
carga, uma força externa também era aplicada com um intuito de gerar um dano maior na
musculatura(4).

Análise Estatística
Utilizou-se o teste de shapiro-wilk para verificar a distribuição de normalidade das variáveis do estudo.
As possíveis correlações foram testadas pela análise DEA. As comparações entre os momentos pré e
pós exercício excêntrico, foi realizada por meio do teste de Wilcoxon. Para diferenças estatísticas, o
presente estudo assumiu um alfa de 5%.

Resultados
Os resultados foram obtidos a partir de análises feitas através do programa estatístico SPSS versão
23, e foram agrupados em tabelas. Na tabela 1, está descrita a amostra total com os valores dados em
média, desvio padrão máximo e mínimo das variáveis idade, IMC, estatura e peso. Na tabela 2, estão
os dados obtidos através do teste de wilcoxon mostrando os resultados de carótida e de ON, com os
valores pré e pós e valor de *p, esse teste que é o mais indicado para um estudo com amostra
composta por menos de trinta indivíduos. Na tabela 3, estão os resultados de correlação feito entre o
delta do NO com área e com o diâmetro final de carótida, a mesma correlação também foi feita
utilizando apenas o resultado de NO pós e as varáveis de carótida. Para estabelecer se havia
correlação adotou-se um resultado de *p≤ a 0,05.
Tabela 1. Caracterização de amostra. Valores expressos em média ± desvio padrão máximo e mínimo.
IDADE
IMC
ESTATURA
PESO

MÉDIA
66,29
25,9
1,55
63,36

DP (máx. e min)
9,19
3,50
0,10
11,6

Inicialmente, a mostra amostra foi composta por 26 quilombolas, no entanto devido a falta de coleta de
alguns dados que seriam de suma importância para o estudo, a pesquisa chegou ao final com uma
amostra total de 14 indivíduos com idade média de 66,29±9,19 anos, massa corporal 63,36±11,6Kg e
1,55±0,1m de estatura, índice de massa corporal (IMC) de 25,94±3,50kg/m². Todos (100%) com
naturalidade no município de Brejinho de Nazaré-TO e moradores da zona rural (100%) Comunidade
quilombola Malhadinha.
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Tabela 2. Variáveis de carótida e óxido nítrico que foram analisadas, resultados dados em média e
desvio padrão.
PRÉ
ÁREA
DIÂMETRO
ON

0,47±O,11
2,44±0,30

PÓS
0,52 ±0,15

P
,019

2,56±0,35

,025

0,061±0,12

,001
0,14±O,093
ON=óxido nítrico; P= variação entre os momentos pré e pós

Para estabelecer se houve alterações nas variáveis de carótida e de ON, foi estabelecida uma média
pré e pós, a partir da análise feita dos resultados encontrados em todos eles, foi possível notar um
aumento comparando a média pós com a média pré *p≤ 0,05
Distribuição da amostra foi obtida à partir do teste de shapiro-wilk. Caso a significância da
amostra apresente um resultado abaixo de 0,05, a variância será heterogênea, variável com valor de
significância de p≥ 0,05 a variância será homogênea. Nos dados avaliados neste artigo, duas das sete
variáveis são heterogêneas, óxido nítrico pós e ∆ ON ( que é a diferença entre o óxido nítrico pós e o
óxido nítrico pré).
A tabela 3 mostra o teste de correlação feita entre o delta do óxido nítrico com as variáveis óxido nítrico
pós, a área total, diâmetro total de carótida pós treino e delta da área e de diâmetro (que foram obtidos
a partir da subtração do resultado pós do resultado pré) onde o teste mostrou que não houve
correlação do óxido nítrico com nenhuma das variáveis tanto de áreas quanto de diâmetro de carótida.
Foi feito também a correlação utilizando a média de óxido nítrico, e também não houve correlação.
Tabela 3. Correlações das variáveis morfológicas de carótida e expressão sérica de Óxido Nítrico.
∆
ON-PÓS

ON-PÓS
,807**

A-PÓS
,152

D-PÓS
,152

DELT_AREA
,218

DELT_DIAM
,165

∆

,075

,075

,235

,165

,807**

*. A correlação é significativa no nível 0,05 (bilateral). ∆= (soma do nitrito e nitrato pós subtraído da soma
do nitrito e nitrato pré) ON_POS = (soma do nitrito e nitrato pós dividido por dois) A-p = área pós, D-p =
diâmetro pós, Dt-A = delta da área, Dt-D = delta do diâmetro.

Discussão
Os resultados encontrados nesta pesquisa foram obtidos a partir de análises com premissa básica de
identificar alterações na estrutura de carótida mediada por óxido nítrico decorrente do exercício físico.
Para isso, foram coletados as medidas pré e pós de óxido nítrico, diâmetro e área total de carótida, o
resultado encontrado demonstra que houve alteração em carótida e no aumento dos níveis de ON.
Mesmo demonstrando que houve alterações na área e diâmetro de carótida entre os momentos pré e
pós execício excêntrico, mm 0,47±O,11 para mm 0,52 ±0,15 e mm 2,44±0,30 para mm2,56±0,35 e que
houve um aumento na concentração sérica de ON de µmole/L 0,061±0,12 para µmole/L 0,14±O,093,
não se pode afirma que essas alterações foram decorrentes deste gás, pois o teste correlacional dos
níveis séricos de ON não identificou correlação com as variáveis morfológicas de carótida, partindo
deste pressuposto fica subentendido que, as alterações ocorridas no diâmetro e área de carótida foi
em decorrência do exercício físico em si ou por alguma outra via que tenha sido influenciada pelo
treinamento excêntrico. Esses achados também foram encontrados no estudo publicado recentemente,
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(11) onde foi realizado um teste por meio de protocolo similar e com amostra de indivíduos composta
por 10 jovens (24 ±2) anos e por 10 indivíduos maduros (67±2) anos que realizaram exercícios rítmicos
de antebraço e receberam doses de inibidores de óxido nítrico e que mesmo diante disto, ainda houve
vasodilatação da artéria braquial levando a concluir que as alterações morfológicas ocorridas não
foram mediadas por ON.
Na literatura, como explanado ao longo dessa discussão, há inúmeras evidências de que o exercício
físico contribui diretamente para a produção de óxido nítrico, e que esse gás produzido considerado
um radical livre, estaria diretamente ligado ao processo relaxante e vasodilatador da musculatura lisa.
Em uma pesquisa publicada recentemente(12), foi feito um experimento durante uma sessão treino de
força máxima de pressão manual, onde foi introduzido via artéria braquial, ácido ascórbico, o resultado
alcançado demostra que mesmo diante da diminuição de ON mediado por AA, a vasodilatação da
artéria braquial aumentou significativamente quando comparado com os resultados encontrados nos
mesmos indivíduos antes da administração de AA, sugerindo que a vasodilatação pós-exercício não
está diretamente ligado ao ON em se tratando de artéria braquial. Esse resultado encontrado dá
sustentação ao atingido nesta pesquisa, onde a correlação foi negativa, embora as artérias analisadas
fossem diferentes, carótida e artéria braquial, respectivamente.
Seguindo essa mesma linha de raciocínio e tentando chegar a uma conclusão definitiva sobre até que
ponto está relacionado as alterações no diâmetro e raio das artérias pós-exercício físico por meio de
um mecanismo mediado por NO(13) um estudo obtido a parti de uma sessão de treinamento feito com
pressão manual, onde durante o teste foi aplicado na artéria braquial monometil – L – arginina que é
um inibidor da óxido nítrico sintase (eNOS) e consequentemente de ON, a análise feita pós treino
mostrou que durante o bloqueio da eNOS, a vasodilatação da artéria braquial na maior intensidade do
exercício foi reduzida em 70%, esse resultado segue em paralelo com o que é encontrado na maior
parte da literatura ofertada até o momento, no entanto, como visto anteriormente já existem estudos
que contestam essa afirmativa questionando se ON pode realmente relaxar uma musculatura lisa a
ponto de alterar sua estrutura significativamente.
Como a hipótese inicial desta pesquisa era que haveria uma forte relação do ON com aumento do
diâmetro e da área de carótidas evidenciadas na literatura por diversos autores, buscávamos oferecer
suporte para o desenvolvimento de alternativas para combater doenças coronarianas como a
hipertensão ocasionada por agregação plaquetária nas artérias(14) por mecanismo mediado por ON e
que impede esse fenômeno.
De acordo com o CENSU IBGE (1999)(15), as doenças coronarianas são as que mais matam em todo
mundo, dentre os fatores de risco para a hipertensão arterial estão a idade, sexo, e etnia, fatores
socioeconômicos, consumo excessivo de sal, obesidade, etilismo e sedentarismo, quando se trata de
etnia, a população negra é a que mais sofre como essas patologias(16), estudos apontam que homens
e mulheres negros apresentam taxa de hipertensão arterial sistêmica de duas a quatro vezes maior
quando comparados com homens e mulheres brancos.
O exercício físico é de extrema importância para qualquer indivíduo, através dele, o sistema biológico
passa por inúmeras transformações e adaptações que podem ser tanto agudas, ou seja, imediatas,
quanto crônicas, que são aquelas que ocorrerão ao decorrer do tempo, essas adaptações podem ser
neurofisiológica, metabólica e morfológica(17), inúmeros estudos foram publicados garantindo a
importância do exercício físico(3 5 18), alguns deles buscaram a comprovação do efeito positivo na
melhora da função cognitiva, entendida aqui como as fases do processo de informação, como
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percepção, aprendizagem, memória, atenção, vigilância, raciocínio e solução de problemas(19), em
outros, foram comprovados possíveis efeitos mediados por óxido nítrico(20).
O exercício físico está diretamente ligado a produção e o aumento nos níveis séricos de óxido
nítrico(21), esse aumento na produção, é iniciado devido a ativação do processo inflamatório ocorrido
no músculo esquelético em resposta ao exercício físico que dá início a recuperação muscular(22),
esse mesmo mecanismo, se estende para a musculatura lisa, onde, o ON passa por cascata de
reações que resulta no processo de relaxamento desse tipo de musculatura, embora esse estudo não
tenha comprovado essa afirmativa, outros autores em suas respectivas pesquisas obtiveram efeitos
significativos que sustentam essa assertiva e nos oferecem inúmeros dados que asseguram e
comprovam a ação do óxido nítrico no processo de vasodilatação desse tipo de músculo (21 13),
alguns fatores podem ter contribuído diretamente para que no resultado alcançado aqui, não vá ao
encontro com o que literatura vem mostrando na maioria das pesquisas feitas abordando essa
temática, caracterizando assim as limitações da pesquisa.
Como em qualquer estudo, esse tem limitações, essas limitações podem está correlacionadas com os
resultados alcançados, o protocolo de treinamento adotado nessa pesquisa pode ter contribuído com
resultado final, como a sessão de treinamento durou apenas um dia, a produção de ON pode não ter
sido suficiente para causar mudanças na estrutura de carótida aumentando a sua vasodilatação,
quando a sessão de treinamento é maior, o resultado é diferente(23), um estudo que durou seis
semanas, mostrou que houve uma vasodilatação significativa da musculatura lisa o que corrobora com
a tese da ação primária de ON, outros autores reforçam a ideia de que, a atividade física ao longo da
vida impede uma redução na biodisponibilidade de ON e que ainda aumentaria os níveis celulares
desta substância metabólica,(24) reforçando a prerrogativa que, para que ocorra um efeito maior deste
gás sobre a musculatura, é necessário que ocorra um acúmulo maior de ON.
Em um estudo publicado que teve uma mostra composta por sete indivíduos mostrou um
aumento significativo na dilatação (25), o que descarta a hipótese que a amostra do presente estudo
tenha sido prejudicada pelo quantitativo.

Conclusão
A presente pesquisa diante de todas as evidências oferecidas pela literatura a respeito do óxido
nítrico e sua ação na musculatura lisa, tinha como principal objetivo investigar a influência de ON sobre
a vasodilatação de carótida. Apesar dos dados indicarem o aumento dos níveis séricos de ON
induzidos pelo exercício excêntrico, não se observou correlação do mesmo com medidas morfológicas
de vasodilatação da carótida. Durante todo o desenvolvimento do estudo, ficou claro a existência um
acervo muito grande de informações a esse respeito da contribuição do ON como elemento vaso
dilatador, no entanto, esse e outros trabalhos citados, vem demonstrado outros mecanismos
vasodilatadores com maior magnitude nesse aspecto, além das alterações peculiares atribuídas a
senescência das células musculares.
Mediante as evidências se sugere a necessidade de intervenções similares que busquem o
entendimento dos mecanismos de vasodilatação não somente de forma aguda, mas também crônica,
assim como a diversificação dos públicos estudados, desta forma, gerando portfólio adequado para a
implementação de programas apropriados para as respostas vasodilatadoras.
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Processo Histórico de Inserção da Mulher Negra no Futebol Brasileiro
Antonia Karolayne Silva Gomes 25, Gabriela Helena Correia Rodrigues 26, Paula Viviane Chiés 27

Resumo
Gênero refere-se à organização social das relações entre os sexos conciliada à classe social e
raça/etnia, portanto, assumindo um caráter relacional. Os primeiros passos da inserção das mulheres
no futebol ocorreram no início do século XX, de forma quase imperceptível, já que essa prática era tida
como um território masculino. O objetivo do estudo foi analisar o processo histórico de inserção da
mulher negra no futebol brasileiro. O estudo é caracterizado com uma pesquisa documental, que se
utiliza documentos (revistas, depoimentos, material iconográfico, reportagens, etc.) como fontes
primárias de estudo. Pode-se inferir que o preconceito ainda é uma barreira para o desenvolvimento do
futebol feminino no país, e que a inserção da mulher negra no futebol diverge dos determinismos
sociais emergentes do processo histórico associado ao higienismo, nacionalismo e Eugenia.
Palavras-chave: Gênero, Futebol Feminino, Etnia, Brasil.

Abstract
Gender refers to the social organization of relations between the sexes reconciled to social class and
race / ethnicity, therefore, assuming a relational character. The first steps in the insertion of women in
football occurred in the early twentieth century, almost imperceptibly, since this practice was considered
as a male territory. The objective of this study was to analyze the historical process of insertion of black
women into Brazilian soccer. The study is characterized by a documentary research, which uses
documents (magazines, testimonies, iconographic material, reports, etc.) as primary sources of study.
The results indicate that prejudice is still a barrier to the development of women's football in the country,
and that the insertion of black women into football diverges by the historical social process caused by
hygienism, nationalism and Eugenia.
Keywords: Gender, Women Football, ethnicity, Brazil.

Introdução
A categoria analítica gênero refere-se à organização social das relações entre os sexos conciliada a
dois eixos: classe social e raça/etnia, portanto, assumindo um caráter relacional que busca amenizar o
dualismo criado nessa perspectiva de construção social: homem x mulher, feminino x masculino, etc.
(SCOTT, 1995).
A participação da mulher no futebol brasileiro se deu no início do século XX de forma quase
imperceptível, já que a modalidade era tida como masculina, sendo essa ideologia estereotipada pela
sociedade, com isso, em 1941 foi imposto o Decreto lei nº3.199, que em seu Artigo 54 era ressaltada a
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proibição da prática das mulheres no futebol. Apenas em 1983 houve a deliberação da prática feminina
no Brasil, após o Conselho Nacional de Desportos (CND), perceber o interesse das mulheres pela
modalidade (MAGALHÃES, 2008).
A partir do pressuposto de nacionalismo, higiene e eugenia presente no contexto do século XIX para o
XX, houve a busca pelo refinamento da raça, percebe-se a tentativa do embranquecimento da
população brasileira, medidas essas impostas por autoridades que viam o povo europeu como
referência. Com base nessas intervenções o papel da mulher branca foi consagrado como o esteio
para o fortalecimento da nação, gerando filhos fortes, para conseguir tal intento, atividades físicas
foram propostas, pois acreditava-se que apenas um corpo forte geraria filhos fortes, começa então o
interesse de que mulher estivesse envolta em práticas esportivas, mas em específico da mulher
branca e de elite, pois a mulher negra era excluída das atividades propostas pelas
intervenções(GOELLNER, 2008).

Objetivos do estudo
O propósito do estudo foi analisar a discriminação sexual no processo histórico de inserção das
mulheres negras no futebol brasileiro.

Referencial teórico de literatura
Segundo Paiva (2000), no século XIX, destacou-se a produção da razão médica, algo que
representava respeito social através de hábitos do cotidiano, criou-se a higiene que se tratava de
medidas propostas por médicos da época, que debatiam os saberes e os fazeres sobre e com o corpo,
medidas essas denominadas como educação física que dava importância à segurança, saúde e
energia que eram caracterizados como os elementos da felicidade, usando a ginástica para prevenção
e cura, além de contribuir com a eficiência física e moral.
A eugenia tratou do cruzamento das raças de uma forma mais abrangente, pois ela se valia de um
movimento político-científico que almejava o intitulado aperfeiçoamento racial, ampliando as
qualidades daqueles que ainda estavam para nascer (SANTOS, 1984).4
Os ideais eugênicos e nacionalistas sentiram necessidade de investir no aprimoramento do corpo
feminino branco como meio de atingir tal intento, através de mães e, consequentemente, de filhos
hígidos e fortes. As mulheres do Brasil, a partir do século XIX para o XX, passaram a possuir o papel
de fortalecer a nação. A Eugenia tinha como intuito o melhoramento físico, intelectual e moral da
espécie humana. Dessa forma, separava por categorias pessoas consideradas superiores e inferiores,
os negros eram considerados pessoas geneticamente inferiores (BRANCO, 1933).5
A proeminência das mulheres brasileiras no Esporte concretizou-se nos anos 1920/1930 nas
modalidades que destacavam a elegância e delicadeza de movimentos femininos: natação, tênis,
voleibol, equitação, esgrima. Modalidades consideradas mais adequadas para a condição feminina,
pois o discurso médico-eugênico se baseava em representações de feminilidade e masculinidade para
uma moralização dos corpos e diferenciação dos gêneros. A Educação Física para mulheres deveria
servir para questões estéticas e higiênicas, prezando a beleza e não o desempenho atlético (FARIAS,
2008).
Educadores, médicos e religiosos criam a ideia de diferenciação sexual delimitando, assim, os lugares,
e representações de poder e superioridade dos sexos, classes e raças, pois era um período marcado
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pela aceleração do processo urbano industrial e pela crescente inserção das mulheres no mercado de
trabalho, bem como o avanço da luta feminina, viram então a indulgência de demarcar papéis para não
haver a consolidação das mulheres em áreas consideradas masculinas, tendo algumas modalidades
esportivas como exemplo, dentre elas o futebol.

Materiais e Métodos
O presente estudo é caracterizado como uma pesquisa documental (MARCONI; LAKATOS, 2003),
logo, para o seu desenvolvimento foram analisadas fontes primárias em diferentes formatos: escritas
(jornais da época, decretos, etc.); orais (depoimentos de ex-jogadoras da modalidade, etc.) e
iconográficas (fotografias, etc.). Essas fontes primárias entraram em processo de identificação, seleção
e análise através de levantamento de dados em espaços digitais dos seguintes centros de
documentação e memória: Centro de Memória do Esporte (CEME) da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul (UFRS); Centro de Memória Inezil Penna Marinho da Universidade Federal do Rio de
Janeiro (UFRJ);Centro de Memória da Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São
Paulo (EEFEE – USP); Revista de Educação Física do Exercito. Além do levantamento de fontes
secundárias como livros e artigos.

Resultados
Relatos de Jogadoras no contexto do futebol feminino
Foram selecionadas entrevistas de jogadoras negras concedidas ao Centro de Memória do Esporte do
Rio Grande do Sul (CEME), para o projeto Garimpando Memórias, sendo elas Mariléia dos Santos
(Michael Jackson); Roseli Belo; Miraildes Maciel Mota (Formiga); e Andréia dos Santos (Maycon),
tendo em comum em suas entrevistas relatos das dificuldades encontradas, por serem mulheres, por
jogarem futebol, sobre a situação do futebol feminino no país do futebol, em destaque a desigualdade
da estrutura, falta de apoio por parte das autoridades e da mídia por sempre colocar o futebol
masculino no topo. Na entrevista realizada com a jogadora Formiga, a entrevistadora pergunta sobre o
preconceito, Formiga responde que diminuiu, mas que ainda existe e que acredita que antigamente era
muito pior, e que as pioneiras, com certeza, sofreram bem mais com o preconceito, ao responder esta
pergunta Formiga relata o nome de três pioneiras do futebol feminino no Brasil, sendo elas: Fanta,
Pretinha e Roseli. Sendo todas elas mulheres negras, deixando a entender que além do sexismo, já
que naquela época era muito mais persistente a visão de que o futebol é coisa para homem, poderiam
também ter sofrido preconceito racial por serem jogadoras negras.
Pode-se inferir através das entrevistas que os argumentos das jogadoras consistem em ressaltar a
falta de valorização do futebol feminino no país, do preconceito sendo feito de forma sutil, criando
barreiras como a falta de apoio por parte das autoridades que estão à frente da modalidade, falta de
patrocínio e apoio da mídia que seria de grande valia para divulgar a prática, levando ao olhar da
sociedade que o futebol de mulheres é um produto de entretenimento insatisfatório através de
ideologias preconcebidas.

Conclusão
A referida inserção não acontecia no contexto geral da época, já que o tratamento social direcionado
aos negros era diferente do tratamento aos brancos. Isso não seria diferente no meio esportivo, pois os
negros em termo histórico vem sendo perseguidos por sua etnia/raça desde muito cedo pela
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sociedade, através de intervenções sociais preconceituosas e atualmente camufladas, que colocam a
mulher negra em um contexto social inferior.
Por fim, o olhar da sociedade sobre o futebol feminino ainda é discriminatório. A falta de visibilidade na
mídia mostra como ainda impera a construção social de que meninas devam ganhar uma boneca de
presente e não uma bola, ou seja, as determinações de papéis sociais ao que deva ser uma prática
esportiva para homens e outras para mulheres perdura no contexto esportivo e desenhou todo o
caminho histórico que as mulheres negras tiveram no futebol feminino brasileiro.
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A força muscular e risco cardiometabólico em adolescentes com síndrome de Down
Geiziane Leite Rodrigues de Melo 28, Weldson Ferreira Abreu, Samuel Cunha Oliveira, Rodrigo
Vanerson Neves, Thiago dos Santos Rosa, Elvio Marcos Boato, Milton Rocha Moraes

Resumo
Introdução – Estudo prévio mostrou que a menor força muscular durante a adolescência está
associada ao risco de doença cardiovascular e mortalidade prematura na vida adulta. Em função
disso, é importante verificar a relação da força com os fatores de riscos cardiovasculares em
indivíduos com Síndrome de Down. Objetivo – Avaliar a associação da força de preensão manual
com os parâmetros cardiovasculares e biomarcadores cardiometabólicos em adolescentes com
síndrome de Down (SD) e seus pares sem-SD. Metodologia- Estudo transversal foi realizado em
dois momentos sendo que, no primeiro houve coleta sanguínea em jejum e medidas
antropométricas e no segundo realizou-se o teste de contração voluntária isométrica máxima e
avaliou os parâmetros cardiovasculares. Participaram do estudo 54 voluntários sendo 28 com SD
(M=12; F=16), idade (12,2 ± 2,7) e 26 sem SD (M= 9; F= 17), idade (12,5±3,0). Realizou o teste de
força de preensão manual sendo 3 tentativas de 5 segundos com intervalo de 1 minuto no
aparelho Jamar™® (Sammons Preston, Illinois, USA). Os valores de força relativa foram
expressos pela relação (força de preensão / massa muscular). A força de preensão manual (FPM)
(absoluta e relativa) foram representados por tercis (baixa, moderada e alta) sendo que T1
representa o tercil de baixa força muscular. O risco cardiovascular e lipídico foi derivado dos níveis
de colesterol total e triglicerídeos e os parâmetros cardiovasculares foram avaliados pela
frequência cardíaca (FC) e a pressão arterial (PA) em repouso. ANOVA foi realizada intragrupos.
O Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Católica de Brasília-UCB está aprovado (nº
42088561.5.00000029). Resultados-. Foi observado que indivíduos com SD encontram-se no
tercil 1 (T1) tanto para a FPM absoluta (100%) quanto para a FPM relativa (83,3%). A análise de
comparação mostrou que quanto maior a FPM absoluta e relativa menores os valores de duplo
produto (DP). Os indivíduos que estão no tercil T3 de FPM relativa apresentam menores valores
de triglicerídeos. Por outro lado, a FPM relativa nos indivíduos no tercil T2 apresentaram menores
valores de pressão arterial sistólica (PAS), DP e nos indicadores antropométricos (p<0,05).
Conclusão – Os adolescentes de ambos grupos que tem baixa FPM apresentaram maiores
valores de colesterol total, triglicerídeos, PAS e DP. O aumento da força muscular poderia ser uma
estratégia para melhorar o perfil cardiometabólico nos adolescentes, principalmente dos SD, uma
vez que os mesmos demonstraram ter baixa FPM no presente estudo.
Palavras-chave: Síndrome de Down. Preensão Palmar. Força Muscular Isométrica. Adolescentes
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A modalidade voleibol como instrumento de inclusão social em uma comunidade
carente do Distrito Federal
Marcus Tulius de Paula Senna, Daniel Alves de Moraes, Carolina de Sales Teixeira, Marcos
Barros de Oliveira, Willian Martins de Paula, Max Welder Batista Ferreira, Cláudia dos Santos
Pereira, Edmar Monteiro da Silva Júnior, João Paulo Vieira Gomes Silva, Wemerson de Queiroz
dos Santos, Matthaus Rodrigues de Freitas29

Resumo
O voleibol proporciona, através de sua prática, princípios e valores fundamentais para o
desenvolvimento do ser humano, como por exemplo, respeito, solidariedade, trabalho em equipe, fairplay, cooperação, competitividade, entre outros. Este esporte, aplicado junto a comunidades carentes,
é um instrumento valioso para a prevenção à violência, principalmente para jovens em situação
vulnerável e de risco que precisam de um resgate. Por tal motivo, o presente projeto esportivo social
leva a prática da modalidade voleibol à comunidade em uma escola pública do Distrito Federal situada
em uma cidade carente, na qual vem crescendo significativamente a violência a cada dia. O trabalho
desenvolvido recebe o apoio do Centro Universitário Estácio Brasília com atuação de professores e
estagiários junto as crianças desta comunidade no período escolar matutino e vespertino. A cidade
Estrutural é a segunda maior área de invasão do DF e considerada uma das mais críticas. Os
moradores da cidade Estrutural sofrem com ruas estreitas e sem asfaltos, carências de escolas e
hospitais; há apenas 3 (três) escolas públicas; e 5 (cinco) postos de saúde para atender uma
população estimada de 45 mil habitantes em 2013. Há somente 1 (um) Corpo de Bombeiros para
conter os constantes incêndios de barracos no local. Há postos policiais da PM e da polícia Civil. O
espaço onde é localizada a cidade tem passado por valorização, pois é a aglomeração urbana mais
próxima de Brasília entre todas as cidades do Distrito Federal consideradas também importantes. A
proposta do programa é oferecer, prioritariamente, às crianças e adolescentes, alternativa diferente de
vida usando atividades sócio-recreativos esportivas e de lazer, em que os valores e princípios citados
acima propiciem enriquecimentos internos, transformando assim as expressões da sua conduta.
Ressaltamos que, apesar das vantagens e importância desse trabalho, ainda há uma lacuna na
literatura acadêmica relacionada a projetos esportivos sociais no âmbito escolar. Assim, reforça-se a
necessidade de buscar evidências concretas em relação a prática da modalidade voleibol,
entendendo-a como algo significativo para o desenvolvimento integral – social, físico, cognitivo e
afetivo – do indivíduo. Objetivo: Desenvolver a modalidade voleibol como projeto social esportivo e
ferramenta de inclusão social em uma escola pública do Distrito Federal em uma comunidade carente.
Método: O projeto está sendo realizado em uma escola pública do Distrito Federal com alunos que
compreendem a idade entre 08 e 14 anos e estão cursando o ensino fundamental. As aulas são
ministradas de segunda a sexta-feira nas horas que são destinadas a recreação e os materiais
utilizados são bolas, cones, cordas e bambolês. A equipe que atua na realização do projeto é
composta por professor do Centro Universitário Estácio Brasília e alunos matriculados no curso de
Licenciatura de Educação Física e Pedagogia. O número previsto de beneficiados é de 700 alunos.
Espera-se que ao final deste projeto não somente os alunos investigados possam sentir-se incluídos
socialmente, mas toda a escola em sua comunidade, consolidando cada vez mais a importância da
prática esportiva, neste caso o voleibol, como promotora de inclusão social.

Palavras-chave: voleibol, escolares, educação fundamental, comunidade carente.
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A relação do índice de percentual de gordura corporal sobre o desempenho aeróbio
das jogadoras de futebol profissional do Minas/Icesp – DF na pré-temporada 2019
Pablo Alejandro Rizza Machado30, Irineu de Sousa Júnior31, Vinícius Silva e Nascimento32

Resumo
Introdução – O adequado desempenho no futebol está relacionado a condições físicas, técnicas e
psicológicas. Dentre esses aspectos, a resistência aeróbia é umas das principais, a qual permite
ao atleta uma recuperação mais eficiente, seguido pela composição corporal, haja vista que o
índice de percentual de gordura está associado com nível de condicionamento físico e com a
performance do atleta. Assim, cada indivíduo possui um perfil fisiológico próprio e, em relação à
composição corporal, a proporção ideal entre massa gorda e massa magra de atletas de futebol
ainda parece não estar bem definida, já que a quantidade de massa corporal pode estar
relacionada com uma baixa performance. Objetivos – O objetivo do presente estudo foi investigar
a influência do percentual de gordura em relação ao desempenho aeróbio das jogadoras de
futebol na reapresentação para a pré-temporada. Material e Método – Essa pesquisa caracterizase como um estudo observacional de prevalência do tipo descritivo com delineamento de corte
transversal. Como critério de inclusão, os envolvidos deveriam ser atletas, do sexo feminino, em
boas condições de saúde para realização dos testes e terem apresentado o termo de
consentimento livre e esclarecido devidamente assinado. A pesquisa foi realizada com 20 atletas
de uma equipe de futebol feminino do Distrito Federal que disputam a série A1 do campeonato
Brasileiro, com idade entre 20 e 32 anos (M=24,85, SD=3,23), no período de pré-temporada 2019,
sendo utilizado o teste de Léger (corrida de Vai-e-Vem de 20 m) e medidas de avaliação de
percentual de gordura com 4 dobras (Protocolo de Faulkner). Foi realizada uma análise descritiva
de tendência central (média aritmética) e dispersão (desvio padrão), além de análise bivariada
(tabela de contingência através do teste do qui-quadrado para a associação entre as variáveis,
com um alfa de p<0.05). Resultados e Discussão – Os resultados demonstraram uma correlação
significativa (p=0,004) entre percentual de gordura (M=12,9, SD=2,3, escore magreza) e
desempenho aeróbio (M=44, SD=2,6, escore boa aptidão aeróbia) das atletas de futebol, sendo
essa correlação inversamente proporcional, ou seja, quanto menor percentual de gordura, maior o
desempenho aeróbio. Conclusão – Esses resultados sugerem a importância da realização de
avaliações físicas e antropométricas no início da temporada, com a finalidade de diagnosticar e
direcionar os treinamentos, proporcionando a melhor condição atlética e o melhor rendimento
físico para o desempenho do jogo.
Palavras-chave: Futebol feminino, Composição corporal, Treinamento Físico.
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Análise da aptidão cardiorrespiratória de crianças e adolescentes da cidade de
Buriti Alegre – GO
Weder Alves Da Silva, Vitor Alves Marques, Thaynã Coelho Guimarães, Murilo Augusto Soares De
Araújo, Douglas De Assis Teles Santos, Rafael Ribeiro Alves33

Resumo
Introdução – Sabe-se que o estilo de vida moderno, caracterizado primordialmente pela alta
ingestão calórica e inatividade física, tem contribuído significativamente para o aumento da
gordura corporal e, associado a isso, a baixos níveis de aptidão física. Sendo assim, hábitos
obesogênicos que antes eram vistos somente em populações adultos, agora podem ser
observados em crianças e adolescentes. No entanto, um maior consumo máximo de oxigênio
(Vo2máx) em idades precoces se mostra um preditor útil na prevenção de doenças e promoção da
saúde de crianças e adolescentes, podendo se refletir em idades mais avançadas. Objetivo –
Partindo desse pressuposto, este trabalho teve como objetivo verificar o nível de aptidão física
(VO2máx) de crianças e adolescentes em idades de 10 e 14 anos matriculados na rede pública
estadual da cidade e Buriti Alegre – GO. Material e método – A pesquisa com caráter descritiva foi
realizada com 75 adolescentes, sendo avaliado: o índice de massa corporal (IMC) pela razão
entre a massa corporal e estatura2 e o VO2máx pelo teste de vai-vem (20 m.). Resultado – Entre
as variáveis analisadas, verificou-se que o índice de massa corporal se classificou na categoria
normal entre ambos os gêneros. Entretanto, a aptidão física de crianças e adolescentes do gênero
masculino apresentaram debilidades no tocante ao Vo2max (41,8 mL.kg-1.min-1) não atendendo
as recomendações para se enquadrarem em um nível de classificação “regular” (43,4 – 47,9
mL.kg-1.min-1). Entretanto, crianças e adolescentes do gênero feminino obtiveram resultados
satisfatórios (39,9 mL.kg-1.min-1) no que se refere ao Vo2máx. Conclusão – o índice de massa
corporal em ambos os gêneros se mostrou estar dentro dos padrões recomendados como
adequado. Porém, crianças e adolescentes do gênero masculino se mostraram estar abaixo da
média quando o consumo máximo de oxigênio foi avaliado.
Palavras-chave: aptidão cardiorrespiratória, saúde, adolescentes.
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Análise da relação entre o tempo de tela, prática de atividade física e índice de
massa corporal em crianças.
Fernando Junio Antunes de Oliveira Cruz34, Luciana dos Santos Gonçalves35

Resumo
Introdução – As crianças e adolescentes têm ocupado grande parte do seu tempo de lazer com
atividades de baixo gasto calórico, como o tempo de tela (celulares, televisão, vídeo games entre
outros). Estes hábitos em conjunto com a diminuição do tempo disponível para prática de
atividade física poderiam estar relacionados ao aumento do índice de sedentarismo e do índice de
massa corporal (IMC) dessa população. Objetivos – O objetivo do estudo foi identificar correlações
entre o tempo de tela com o tempo dispendido na prática de atividades físicas e o índice de massa
corporal. Material e Método – Participaram do estudo 55 crianças (meninas= 29; meninos= 26)
entre 11 e 13 anos (meninas=55,07±10,46kg; 1,59±0,06m; meninos= 53,92±15,58 kg;
1,59±0,08m) estudantes de uma escola pública de Taguatinga – DF assistida pelo Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid/CAPES). Mediu-se o Nível de Atividade
Física (NAF), tempo despendido na prática de atividades físicas (minutos), tempo gasto em frente
a telas (minutos) e o IMC. Resultados – Na classificação do IMC 45% dos alunos se encontram
eutróficos, 35% sobrepesados, 18% obesos e 2% com baixo peso, enquanto que para o NAF,
44% encontram-se irregularmente ativos, 35% sedentários, 18% ativos e 2% muito ativos. Para a
análise inferencial verificou-se a normalidade dos dados, descrevendo-os por médias ± desvio
padrão e porcentagens. Aplicou-se a Correlação de Spearman, adotando p<;0,05 como nível de
significância e considerando rho<0,3 como correlação fraca; 0,4≥ rho <0,6 moderada; e rho ≥0,7
correlação forte. Notou-se correlação positiva fraca, porém significativa, entre o tempo de tela
(1562,72±882,20 minutos/semana) e o IMC (21,55±4,37 kg/m²; rho= 0,3; p= 0,041); correlação
positiva moderada e significativa entre o tempo de tela e a prática de atividade física
(943,82±754,36 minutos/semana; rho= 0,4; p= 0,008) e, correlação positiva fraca entre o IMC e a
prática de atividade física (rho= 0,1; p= 0,357). Conclusão – Observam-se altos índices de
estudantes sobrepesados/obesos, além de níveis alarmantes de escolares que não conseguem
cumprir a recomendação de prática de atividade física (300 minutos por semana). Houve relação
positiva entre o tempo de tela com a prática de atividade física e IMC, o que justifica a quantidade
de escolares que se encontram abaixo/acima dos níveis recomendados para a saúde, além de
sinalizar para os malefícios presentes na utilização excessiva de telas em detrimento de práticas
ativas, fator contribuinte para o sedentarismo.
Palavras-chave: Atividade Física, Estudantes, Saúde.
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Análise de resultados e feedback das avaliações de composição corporal e aptidão
físicas para equipes de voleibol competitivo de ambiente formal e não-formal
Lucas Samuel Tessutti 36, Anderson Belo Fagundes 37, Janderson Sergio de Lima Moreira38, Jonh
Kevin da Silva39, Henrique de Oliveira Castro 40

Resumo
Introdução: A prática esportiva sistematizada (em ambientes formais e não-formais) caracteriza-se por
desenvolver os diversos movimentos corporais, podendo auxiliar no desenvolvimento motor,
fortalecimento da autoestima, cooperativismo, disciplina, socialização entre os praticantes de
diferentes gêneros. A sistematização (treinamento) das modalidades esportivas, exemplo o voleibol,
requer o aprimoramento das habilidades técnicas básicas e específicas (o erro em um fundamento
gera ponto para o adversário), o desenvolvimento da visualização e execução tática do jogo (tomada
de decisão e conhecimento tático específico) e o condicionamento físico específico para a modalidade
praticada (agilidade, velocidade, potência e força). Dessa forma, o professor/treinador na busca pela
excelência em seu trabalho deve estabelecer padrões técnicos, táticos e físicos, independente do nível
de experiência de seus alunos/atletas. Objetivo: O objetivo do presente estudo foi analisar os
resultados e o feedback passado para os avaliados obtidos em avaliações da composição corporal e
aptidão física de alunos/atletas pertencentes às equipes de voleibol de ambiente formal e não-formal.
Material e Método: Como o trabalha segue em andamento, até o momento foram avaliados 127
alunos/atletas (112 meninas e 15 meninos) pertencentes às equipes de voleibol escolar (ambiente
formal) e de equipe desportiva (ambiente não-formal) de diversas categorias (de mirim a adulto) de
Brasília (DF). Foram realizados coletas de medidas antropométricas (medidas de peso, altura, dobras
cutâneas, perimetria e diâmetros ósseos), para avaliação da composição corporal e somatotipia; e de
aptidão física (flexibilidade, teste de sentar e alcançar; agilidade, teste de shuttlerun; velocidade, teste
de 20 metros; força de tronco, teste de 1 minuto de abdominais; força membros superiores, teste de
flexão de braços; potência de membros inferiores, testes de salto horizontal e salto vertical, simulando
ataque e bloqueio e potência de membros superiores, teste de arremesso de medicine ball. Os testes
foram realizados em forma de circuito e realizados na sequência descrita anteriormente. Resultados:
Como o projeto está em andamento, os resultados estão sendo analisados de forma individual para
que possam ser gerados relatórios e expostos a professores/treinadores e alunos/atletas. Sendo
assim, abordaremos a maneira como foi elaborada os relatórios. Conclusões: Acreditamos que a
realização de feedback dos resultados obtidos nas avaliações de composição corporal e aptidão
poderão auxiliar os alunos/atletas no melhor entendimento do jogo de voleibol.

Palavras-Chave: Voleibol, Composição Corporal, Aptidão Física.
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Aplicação de protocolo de avaliação da natação adaptada para pessoas com
deficiência
Augusto Parras Albuquerque 41, Edilson Francisco Nascimento 42, Márcia Correia Moita 43, Elvio
Marcos Boato 44, Valéria dos Santos Pedrosa 45

Resumo
Introdução: A natação adaptada surge como uma maneira de transformar, adaptar ou modificar qualquer
estilo de nado ou atividade para ir ao encontro às necessidades das pessoas com deficiência (PD) em meio
líquido, promovendo saúde, bem-estar e reabilitação (TOLOI, 2005). Na Educação Física (EF), encontra-se
uma gama de informações a respeito de metodologias do processo de ensino e aprendizagem envolvendo a
pessoa com deficiência, no intuito de promover a acessibilidade e igualdade de oportunidades. Informações
necessárias e relevantes para a atuação na EF junto a diferentes grupos de pessoas com deficiências são
discutidas por diversos autores da área (TEIXEIRA, 2008; DIEHL, 2008), mas muito ainda se tem por
discutir e conhecer. Objetivo do estudo: Este trabalho tem por objetivo analisar o uso do protocolo de
avaliação da natação adaptada para pessoas com deficiência, construído pelos professores do projeto,
visando sua validação. Método: Os estudantes avaliados fazem parte do atendimento educacional
especializado em Educação Física e Arte no Projeto Espaço Com-Vivências (PEC), que funciona na cidade
de Taguatinga-DF. Foram avaliados 114 estudantes, divididos em dois grupos: novatos (20) e participantes
do PEC (94). Para a análise foi utilizado o instrumento de avaliação das habilidades aquáticas, criado pelos
professores do projeto, que está estruturado para a utilização de scores indicativos do nível de habilidades
aquáticas, com objetivo de determinar o tipo de atendimento que será oferecido (atendimento individual ou
em grupo) e avaliar o aprendizado dos estudantes no decorrer do ano letivo. O instrumento contém 28 itens,
onde são assinaladas alternativas: não (0), em processo (1) e sim (2). Após a aplicação dos testes, os
critérios de pontuação servem de parâmetro para a divisão dos estudantes nos seguintes níveis: 0-10 –
adaptação ao meio aquático, 11-30 – iniciação de aprendizagem ao nado e 31 a 56 – aperfeiçoamento.
Esse protocolo representa um dos itens para o estabelecimento de um programa de intervenção adequado,
que se resguarda na importância de estimular e promover o desenvolvimento geral para que o estudante
atinja o melhor grau de autonomia possível (BIANCONI, 2012). Resultados: Os resultados encontrados no
grupo de novatos apontaram 9 estudantes entre 0-10 pontos, 9 com pontuação entre 11 – 30 e 2 com
pontuação acima de 31 pontos. Já no grupo de participantes do PEC os resultados obtidos foram de 26
estudantes entre 0-10 pontos, 23 com pontuação entre 11 – 30 e 45 com pontuação acima de 31 pontos,
podendo ver assim, uma clara diferenciação nos grupos, sendo que no grupo que não teve contato prévio
com aulas de natação, 90% dos estudantes obtiveram o score abaixo de 30 pontos (adaptação ao meio
aquático e iniciação de aprendizagem) e apenas 10% apresentaram pontuação acima de 31 pontos
(aperfeiçoamento), enquanto que no grupo de já participantes do PEC, 52% dos avaliados obtiveram
pontuação abaixo de 30 (adaptação ao meio aquático e iniciação de aprendizagem) e 48% deles
conseguiram score acima de 31 pontos (aperfeiçoamento). Conclusão: Mesmo tendo em vista que a análise
estatística dos dados foi realizada apenas de maneira descritiva por meio do estudo da distribuição da
frequência, podemos inferir que o instrumento mostrou-se válido nesse primeiro momento, confirmando a
hipótese que os participantes do projeto apresentariam, em média, um nível de habilidades aquáticas maior
do que os novatos. O Instrumento de avaliação também apresentou boa aplicabilidade para verificar a
aprendizagem da natação, mas acredita-se que a reaplicação do instrumento ao final do primeiro ano de
participação dos novatos oferecerá dados mais confiáveis para sua validação.

Palavras-chave: natação adaptada, pessoas com deficiência, avaliação, habilidades aquáticas.
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Associação entre circunferências antropométricas e VO2 máximo em crianças com
obesidade após um acampamento transdisciplinar de educação em saúde
Jefferson Diego Souza Cunha46, Alisson Luiz Aquino da Silva47, Suliane Beatriz Rauber48

Resumo
Introdução: A obesidade é um problema de saúde pública global que atinge milhões de crianças.
Mudanças no estilo de vida, como hábitos alimentares e nível de atividade física, melhoram a
saúde e além de reduzir a incidência e diminuir os prejuízos causados pela obesidade, pode ser
alternativa de prevenção e tratamento não farmacológico da obesidade. A composição corporal,
alterada pela alta deposição de gordura da obesidade, apresenta relação com indicadores de
aptidão física relacionada à saúde, como o volume máximo de oxigênio (VO2max), apresentando
relação com circunferências antropométricas em crianças e adolescentes com obesidade.
Múltiplas intervenções têm sido realizadas, tendo o acampamento transdisciplinar em saúde
apresentado melhoras nessa população. Objetivo: Avaliar a correlação entre circunferências
antropométricas, pressão arterial sistólica e VO2 máximo após intervenção de acampamento
transdisciplinar de educação em saúde. Métodos:. Vinte crianças com obesidade (9 meninos e 11
meninas) participaram do acampamento transdisciplinar em saúde com profissionais de Educação
Física, Nutrição e Psicologia por sete dias. Medidas de circunferências de cintura (CC) e
circunferência abdominal (CA) foram realizadas com fita métrica não extensível nas referências
anatômicas devidas. O VO2max foi avaliado pelo teste shuttle run 20m (Légger 1988). O teste de
correlação de Sperman (r) com nível de significância p≤0,05 foi empregado para avaliar a
associação nos momentos pré-kids e pós-kids. Resultados: Vinte crianças participaram das
atividades físicas, educativas e nutricionais durante o KIDS (9,70±1,41 anos; 1,43±0,10m;
52,51±10,27 Kg). Correlações significativas foram encontradas entre o VO2max e CC (r = -,445,
p= 0,049 e r= -,566, p= 0,009), CA (r= -0,436, p= 0,055 e r= -,555, p= 0,011) nos momento pré e
pós-kids. Conclusão: Acampamento transdisciplinar aumentou a correlação entre circunferências
antropométricas e VO2max em crianças com obesidade.
Palavras-chave: Obesidade infantil, Acampamento transdisciplinar, VO2max, circunferências
antropométricas.
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Associação entre o Estilo de Vida e o Estresse Oxidativo em Homens Jovens Ativos
Renan Renato Cruz dos Santos 49, Erica Carine Campos Caldas Rosa50,
Angélica Amorim Amato51

Resumo
O estresse oxidativo (EO) crônico é definido pelo desequilíbrio entre os agentes oxidantes e
antioxidantes como resultado de bioprodutos do metabolismo celular e está ligado a processos
patológicos podendo ser modulado por aspectos associados ao estilo de vida, como: atividade
física (AF), comportamento sedentário (CS) e qualidade do sono (QS)1. Contudo, a magnitude de
influência de cada um destes fatores, quando analisados de modo integrado, é pouco conhecida.
Este estudo teve como proposta verificar a associação, por uma abordagem integrada entre, gasto
calórico por intensidade de AF, CS e QS com o EO, em homens jovens ativos. Participaram do
estudo 35 sujeitos com mediana e intervalo interquartil (25%–75%) de idade de 25 (23–27) anos.
A mensuração de peso (kg) e altura (cm) foi realizada com balança Filizola – Modelo 31,
percentual de gordura (%G) por Bioimpedância Elétrica (OMRON©) e índice de massa corporal
(IMC) foi calculado por meio do peso dividido pela altura em metros ao quadrado (kg/m²). Por
meio do questionário internacional de atividade física (IPAQ)2 foram verificados o nível de AF e
CS (minutos/semana) e, a QS do sono através do índice de qualidade do sono (PSQI)3. Os dados
de AF foram transformados em gasto calórico por semana ao multiplicar o volume
(minutos/semana) em cada intensidade pelos domínios propostos por Heymsfield4 em seguida
agrupados em moderada/vigorosa e baixa intensidade. Os marcadores séricos de EO foram
analisados em amostra de sangue venoso, e incluíram a atividade oxidante (TBARS)5 e a
capacidade antioxidante total (FRAP)6. Os dados tiveram a homogeneidade e normalidade
verificadas pelos testes de Levenne e Shapiro-Wilk. Foi realizada regressão linear múltipla, não
ajustada (Bruto) e ajustada para análise com a introdução de covariáveis, como idade, IMC e
percentual de gordura. O nível de significância adotado foi de p<0,05 e F<0,05. Os resultados
apresentam que, o modelo bruto e o modelo ajustado para as covariáveis indicaram que o CS
associou-se positivamente com a capacidade antioxidante total (B= 1,44; 3,02, p= 0,01; 0,00) e
negativamente com o TBARS (B= -0,23; -1,63, p= 0,14; 0,01). Verificou-se ainda que o gasto
calórico em AF de baixa intensidade associou-se negativamente ao TBARS (B= -0,23; -0,21, p=
0,02; 0,01), nos dois modelos. O modelo bruto mostrou, ainda, significativa proporção de
interferência sob o FRAP, TBARS e a razão FRAP/TBARS (F= 0,01; 0,00; 0,00). Em conclusão, o
modelo proposto combinando aspectos de estilo de vida, analisados de forma integrada associase ao EO. Tendo o CS e o gasto calórico em AF de baixa intensidade como principais mediadores
em homens jovens e ativos.
Palavras-chave: estilo de vida, exercício, estilo de vida sedentário, sono, estresse oxidativo.
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Associações entre adiposidade corporal, aptidão motora e atividades da vida diária
de idosas de um projeto de extensão universitária
Demerson Godinho Maciel 52, Lorena Cruz Resende 53, Matheus Antônio Cavalcante Matos 54, Alex
Carneiro Brandão 55, Gislane Ferreira de Melo 56

Resumo
Introdução: o envelhecimento pode trazer comprometimentos na aptidão motora e física dos
idosos que, consequentemente, podem influenciar na realização das atividades instrumentais da
vida diária, o que demonstra a importância da avaliação dessas variáveis, no intuito de identificar
declínios e possibilitar estratégias de intervenção que corroborem de forma salutar para com esse
processo. Objetivo: verificar associações entre adiposidade corporal, aptidões motoras e avaliação
da funcionalidade em atividades da vida diária (AVDs) em idosas de um projeto de extensão
universitária localizado em Brasília/DF. Materiais e Métodos: foram avaliadas 218 idosas e
coletados dados relativos aos testes da Escala Motora para Terceira Idade (Rosa Neto, 2002),
AVDs (Rikli and Jones, 1999), circunferência abdominal, percentual de gordura corporal por meio
de bioimpedância e dados de descrição da amostra como: idade, altura, peso e Índice de Massa
Corporal (IMC). Os dados foram analisados pelo programa SPSS, versão 20. A normalidade dos
dados foi verificada pelo teste de Shapiro-Wilk. As correlações entre as variáveis foram obtidas
através do teste de Pearson, sendo adotado p  0,05 como nível de significância estatística.
Resultados: As idosas apresentaram média de 70,17±5,66 anos de idade, 1,54±0,06 metros de
altura, 64,37±10,72 kg de peso corporal, IMC de 27,29±4,34kg/m², %Gordura de 42,29±4,34 e
92,57±9,06cm de circunferência abdominal. Segundo a EMTI os desempenhos das idosas foram
Normal Médio (7,93%), Normal Baixo (23,35%), Inferior (23,35%) e Muito Inferior (55,51%). O
desempenho médio das idosas nas AVDs Sentar e Levantar, Flexão de Cotovelo, Sentar e
Alcançar, Agilidade e Marcha Estacionária está dentro da normalidade, o desempenho em
Flexibilidade de MMSS está acima da média. Foram encontradas correlações significativas entre
%Gordura e AM2, AM3, AMG, Flexibilidade de MMSS, e Flexão de Cotovelo; entre IMC e AM2,
AM3 e Flexibilidade de MMSS e entre Circunferência Abdominal e AM2, AM3, AMG, Sentar e
Levantar e Flexibilidade de MMSS (Tabela 1). Conclusão: verificou-se haver associações
significativas entre maior adiposidade corporal e piora das aptidões físicas avaliadas e da
performance na aptidão funcional das idosas avaliadas, o que pode significar maior propensão às
quedas e dificuldades nas atividades da vida diária.
Palavras-chave: Envelhecimento, Aptidão Física, Aptidão Motora, Adiposidade Corporal.
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Avaliação da composição corporal e aptidão física em equipes de voleibol
competitivo de ambiente formal e não-formal do Distrito Federal
Janderson Sergio de Lima Moreira 57, Jonh Kevin da Silva58, Lindomar da Silva Sousa59, Rosiani
de Jesus Alves Pinto60, Thiago Jesus Mota Goiabeira61, Lucas Samuel Tessutti 62

Resumo
Introdução: o voleibol é uma modalidade que explora diversos movimentos corporais, podendo não só
auxiliar no desenvolvimento motor, como o fortalecimento da autoestima, cooperativismo, disciplina,
organização e sendo também um meio de socialização entre os alunos de diferentes gêneros. A
prática do voleibol de forma competitiva, tem como objetivo aprimorar as habilidades básicas (toque,
manchete, saque, cortada e bloqueio), habilidades específicas (passe, levantamento, ataque e
defesa) e recursos (rolamentos, peixinhos e diferentes tipos de saques). Além do mais, a prática
dessa modalidade prima pelo desenvolvimento da visualização e execução tática do jogo e o
condicionamento físico específico (agilidade, velocidade, potência e força). Objetivo: O objetivo do
presente estudo foi analisar os resultados da composição corporal e aptidão física de alunos/atletas
pertencentes às equipes de voleibol de ambiente formal e não-formal. Material e Método: Até o
momento foram avaliados 127 alunos/atletas (112 meninas e 15 meninos) pertencentes às equipes de
voleibol escolar (ambiente formal) e de equipe desportiva (ambiente não-formal) de diversas
categorias (de mirim a adulto) de Brasília (DF). Foram realizados coletas de medidas antropométricas
(medidas de peso, altura, dobras cutâneas, perimetria e diâmetros ósseos), para avaliação da
composição corporal e somatotipia; e de aptidão física (flexibilidade, teste de sentar e alcançar;
agilidade, teste de shuttlerun; velocidade, teste de 20 metros; força de tronco, teste de 1 minuto de
abdominais; força membros superiores, teste de flexão de braços; potência de membros inferiores,
testes de salto horizontal e salto vertical, simulando ataque e bloqueio e potência de membros
superiores, teste de arremesso de medicine ball. Os testes foram realizados em forma de circuito e
realizados na sequência descrita anteriormente. Resultados: como o projeto está em andamento, os
resultados estão sendo analisados de forma coletiva (por equipe) e individual para que possam ser
gerados relatórios e expostos a professores/treinadores e alunos/atletas. Conclusões: Acreditamos
que a avaliação da composição corporal e aptidão poderão auxiliar os alunos/atletas e
professores/treinadores no trabalho que estão sendo realizados.

Palavras-Chave: Voleibol, Composição Corporal, Aptidão Física.
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Composição corporal associada a presença de doenças crônicas não
transmissíveis em idosas iniciantes de um programa de ginástica comunitária
Jhonata Gonçalves de Lima 63, Yuri Carvalho Rezende64, Gisele Kede Flor Ocampo 65, Arilson
Fernandes M de Sousa 66

Resumo
Introdução: O comportamento sedentário, excesso de peso e aumento da expectativa de vida tem
contribuído na elevação do número de pessoas com doenças crônicas não transmissíveis (DCNT)
como hipertensão e diabetes no Brasil. Objetivos: Verificar a prevalência de DCNT em idosas
sedentárias e com excesso de peso iniciantes em um programa de ginástica comunitária. Método:
Trata-se de estudo descritivo transversal. A amostra por conveniência foi composta por 23
senhoras sedentárias com idade de 55,7±7,7 anos. As participantes responderam questões sobre
nível de atividade física (IPAQ, versão curta) e saúde que incluíam a utilização de medicamentos e
presença de doenças. Em seguida, foi verificada a estatura com estadiômetro (Welmy ® W200).
Para a determinação da massa corporal e do percentual de gordura (%G) foi utilizada balança de
bioimpedância (Inbody ® 770). Ainda, foi calculado o Índice de massa corporal (IMC). Os dados
são apresentados em média e desvio padrão. Após verificação da normalidade foi utilizado a
correlação de Pearson (r). Resultados: No presente estudo 79,1% das participantes estavam com
excesso de peso, e demonstraram %G (38,6±7,1), e IMC (27,9±4,3) elevados. Além disso, 47,8%
referiram possuir hipertensão, e 17,4% hipertensão e diabetes. Houve correlação entre a presença
de DCNT e %G (r=0,49; p=0,036) e IMC (r= 0,60; p=0,003).Conclusão: Observou-se alta
prevalência de excesso de peso e de DCNT, ademais, a composição corporal foi correlacionada
com a presença de DCNT, sendo assim, mudanças nos hábitos que favoreçam o controle da
hipertensão e diabetes e da composição corporal, por exemplo através da prática de atividade
física, pode favorecer a melhoria da saúde neste grupo.
Palavras-chave: composição corporal, excesso de peso, doenças crônicas não-transmissíveis.
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Efeito do exercício físico na ressincronização das alterações circadianas causadas
pela ingestão de uma dieta hiperlipídica em camundongos
Stephany Melo Vieira, Taynah Oliveira Martins, Jéssica Mycaelle da Silva Barbosa, Hanna Souza
Messias, Rodolfo Soares Mendes Nunes, Elaine Cristina Vieira 67

Resumo
Introdução: A desregulação do sistema circadiano tem sido associada a uma maior incidência e
alta prevalência de doenças crônicas de carácter não transmissível como a obesidade e diabetes.
Essa desregulação ocorre em consequência de vários fatores como o trabalho por turnos,
ingestão de alto teor de gordura na dieta alimentar e perturbações do sono. Objetivo: Este estudo
tem como objetivo avaliar o efeito do exercício físico espontâneo sobre as alterações dos padrões
circadianos em camundongos obesos. Materiais e Métodos: Os animais foram alimentados com
dieta controle ou deita hiperlipídica (DHL) por seis semanas. Após este período os animais foram
mantidos por mais seis semanas e divididos aleatoriamente em 4 grupos experimentais: Grupo
controle sedentário (CS) alimentados com dieta padrão. Grupo controle exercitado (CE)
submetidos ao exercício de rodas espontâneo e alimentados com dieta padrão. Grupo obeso
sedentário (OS) alimentados com dieta hiperlipídica. Grupo obeso exercitado (OE) camundongos
submetidos ao exercício de rodas espontâneo e alimentados com dieta hiperlipídica. Resultados:
O tratamento de seis semanas com DHL causou intolerância à glicose sem alterações no ganho
de peso. Os animais mantidos com DHL aumentaram a ingestão alimentar durante o ciclo claro
(p=0,02) e diminuíram a ingestão da dieta no ciclo escuro (p=0,0001). O exercício físico
espontâneo em rodas foi capaz de diminuir ingestão alimentar durante o ciclo claro e aumentar a
ingestão no ciclo escuro corrigindo as alterações causadas pela DHL. Conclusão: Assim, os
resultados do presente estudo demonstram que uma dieta rica em gordura pode causar
alterações no horário da ingestão alimentar de camundongos e que o exercício físico é capaz de
corrigir essas alterações. Nossos resultados mostram pela primeira vez que o exercício físico é
um ressincronizador das alterações do padrão temporal da ingestão alimentar causado por uma
dieta rica em gordura.
Palavras-chave: Relógio biológico, exercício, dieta hiperlipídica, obesidade.
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Efeitos de acampamento transdisciplinar de educação e saúde na taxa metabólica
de repouso e composição corporal de crianças com obesidade
Jéssica Mycaelle da Silva Barbosa 68, Alisson Luiz Aquino da Silva 69, Leandro Lima de Sousa 70,
Carmen Silvia Grubert Campbell 71
Resumo
Introdução: A obesidade infantil é considerada uma pandemia mundial e causa vários distúrbios
metabólicos como resistência à insulina, dislipidemia e alterações na composição corporal. Os
principais fatores envolvidos no desenvolvimento desta doença estão relacionados à ingestão
alimentar inadequada e redução do gasto calórico devido sedentarismo. A taxa metabólica de
repouso (TMR) está relacionada ao consumo dos substratos energéticos, tendo maior contribuição
de carboidratos em indivíduos com obesidade, o que é prejudicial à saúde e ao balanço
energético negativo. Intervenção de acampamento multidisciplinar em educação e saúde auxilia
no tratamento da obesidade e das suas consequências. Objetivo: Avaliar e comparar a
composição corporal e a taxa metabólica de repouso de crianças com sobrepeso e obesidade pré
e pós-acampamento de educação em saúde kidivertido ser saudável (KIDS). Métodos:
Participaram do KIDS 20 crianças (7-11 anos; 9,70±1,41 anos;1,43±0,10m; 52,51±10,27kg; com
zIMC≥85th) durante 7 dias de intervenção transdisciplinar com atividades físicas, lúdicas e
educativas, além de alimentação saudável e atividades afetivo-sociais com profissionais da
educação física, nutrição, pedagogia e psicologia. A TMR e a contribuição dos substratos
energéticos foram avaliadas por meio de um analisador de gases Cortex. O percentual de gordura
(%G) foi obtido pelo somatório das dobras cutâneas subescapular e tricipital (ƩDC) empregandose a equação de Slaughter (1988). A circunferência da cintura (CC) também foi avaliada. Teste t
pareado para amostras repetidas para comparação das variáveis nos momentos pré e pós-KIDS,
com nível de significância de p<0,5 adotado. Resultados: Diferenças significativas foram
observadas entre os valores pré e pós-KIDS no IMC (25,12±2,33 vs 24,93±2,24 kg/m2; p=0,000),
ƩDC (65,50±14,97 vs 59,25±12,28 mm, p= 0,000), %G (45,46±8,18 vs 42,05±6,71%; p= 0,000),
CC (80,00±6,86 vs 77,85±6,66 mm; p= 0,019) respectivamente. A TMR apresentou-se
significativamente elevada no pós-KIDS quando comparada ao pré-KIDS (1628,00±265,87 vs
1783,5±463,70 kcal, ∆= 155,5). Além disso, foi observada uma redução da razão de troca
respiratória em repouso indicando maior metabolização de gordura (0,84±0,07 vs 0,81±0,08, ∆= 0,03), uma redução no percentual de uso de carboidrato (39±19,21 vs 25±24,76%) e aumento no
percentual de uso de lipídio (43,5±21,38 vs 60±30,05) em repouso, demonstrando melhora do
metabolismo dessas crianças. Conclusões: A participação no acampamento KIDS por apenas sete
dias promoveu uma melhora significativa na composição corporal, aumento da TMR e do
metabolismo lipolítico em repouso em crianças com sobrepeso e obesidade.
Palavras-chave: Taxa metabólica de repouso, gasto energético, obesidade infantil, acampamento
transdisciplinar, composição corporal.
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Efeitos de acampamento transdisciplinar de educação e saúde sobre composição
corporal e perfil lipídico em crianças com obesidade
Alisson Luiz Aquino da Silva 72, Jefferson Diego Cunha 73, Jessica Mycaelle Barbosa 74,
Suliane Beatriz Rauber 75, Carmen Silvia Grubert Campbell 76

Resumo
Introdução: A obesidade infantil atinge milhões de crianças em todo mundo, aumentando a
morbidade resultante de alterações no perfil lipídico e deposição de gordura corporal em excesso.
Por ser de origem multifatorial, intervenções transdisciplinares apresentam maior efetividade no
tratamento e controle da obesidade. Nesse sentido, os acampamentos de educação em saúde
tem mostrado contribuições positivas tanto na prevenção quanto no tratamento da obesidade.
Objetivo: Investigar os efeitos da participação no acampamento KiDivertido ser saudável (KIDS)
sobre a composição corporal, circunferência da cintura e perfil lipídico em crianças com sobrepeso
ou obesidade. Métodos: Vinte crianças (7-11 anos, com zIMC ≥85th) participaram do durante sete
dias com intervenção transdisciplinar envolvendo as áreas de Educação Física, Nutrição,
Pedagogia e Psicologia. A circunferência da cintura (CC) foi mensurada e o percentual de gordura
(%G) foi determinado pelo protocolo de Slaughter (1988) a partir do somatório das dobras
cutâneas subescapular e triciptal (ƩDC). O perfil lipídico foi avaliado por exames laboratoriais em
forma de cortesia no SABIN (Colesterol Total (CT), lipoproteínas de alta densidade (HDL),
lipoproteínas de baixa densidade (LDL), triglicerídeos (TG) e colesterol não-HDL (NHDL). Teste t
pareado para amostras repetidas foi empregado com nível de significância de p<0,05 para
comparação dos momentos pré-KIDS e pós-KIDS. Resultados: Vinte crianças participaram das
atividades físicas, educativas e nutricionais durante o KIDS (9,70±1,41 anos; 1,43±0,10m;
52,51±10,27 Kg). Diferenças significativas foram observadas no IMC (25,12±2,33 vs 24,93±2,24
Kg.m2(-1); p=0,000), ƩDC (65,50±14,97 vs 59,25±12,28 mm, p= 0,000), %G (45,46±8,18 vs
42,05±6,71%; p= 0,000), CC (80,00±6,86 vs 77,85±6,66 mm; p= 0,019), CT (164,00±33,23 vs
136,00±27,00mg/dL; p= 0,000), TG (90,00±96,01 vs 43,00±19,86mm/dL; p= 0,001), LDL
(92,50±26,37 vs 73,00±21,99 mg/dL; p= 0,000) e NHDL (117,00±29,74 vs 85±24,00; p= 0,000)
respectivamente. O HDL (45,00±11,5 vs 46,00±10,30 mg/dL; p= 0,265) não sofreu alteração da
intervenção. Conclusões: A intervenção curta de sete dias do KIDS resultou em melhoras
significativas da composição corporal e do perfil lipídico de crianças com sobrepeso e obesidade.
Palavras-chave: Obesidade infantil, Acampamento em Saúde, Composição Corporal, Perfil
Lipídico.
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Efeitos do treinamento funcional sobre os níveis de depressão, ansiedade e
qualidade do sono em adolescentes
Irineu de Sousa Júnior 77, Rodolfo Soares Mendes Nunes 78, Elaine Cristina Vieira 79

Resumo
Introdução – De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a depressão é a principal causa de
doenças entre os adolescentes. Além disso, o número de adolescentes com ansiedade, distúrbios
do sono e sedentarismo também tem aumentado drasticamente. Entre os possíveis motivos para
este aumento, podemos citar fatores como: o uso constante de redes sociais e exposição à luz
artificial durante a noite (televisão, celular, computador), o que leva a uma diminuição das horas e
da qualidade do sono entre os jovens. Objetivos – Este estudo investigou o efeito de um programa
de treinamento funcional sobre o nível de desempenho aeróbico, depressão, ansiedade, qualidade
do sono entre adolescentes escolares do sexo masculino e feminino. Material e Método – Esta
pesquisa caracteriza-se como experimental, exploratória com delineamento longitudinal. Como
critério de inclusão: ter entre 15 e 17 anos, matriculados no ensino médio, apresentarem os
termos de consentimento e assentimento assinados, saudáveis para a realização de testes físicos
e treinamento. Foram analisados 34 participantes, sendo 23 meninos e 11 meninas, com idades
entre 15 e 17 anos. O estudo experimental consistiu em duas etapas, sendo a primeira etapa de
pré-treinamento funcional com avaliação antropométrica, preenchimento dos questionários e das
escalas de Beck de ansiedade e depressão, índice de qualidade do sono de Pittsburgh e teste
cardiorrespiratório de Léger, e uma segunda etapa pós-treinamento composta pelos mesmos
testes. Os adolescentes foram submetidos a duas sessões semanais de treinamento funcional
aeróbio moderado em forma de circuito por um período total de 6 semanas. Resultados – Os
resultados foram apresentados em média e desvio padrão, para caracterização da amostra
utilizando um alfa de p<0.05. A normalidade dos dados foi verificada com a utilização do teste
Shapiro-Wilk e foi utilizado teste T não pareado para verificar diferenças entre meninos e meninas
e teste T pareado para verificar diferenças entre o mesmo indivíduo antes e depois do treinamento
funcional. Os resultados demonstraram que as meninas possuem níveis de depressão (p=0,003) e
ansiedade (p=0,001) maiores que os meninos. Os níveis de VO2 máx. e qualidade de sono foram
similares entre os sexos. Além disso, o treinamento funcional diminuiu os níveis de depressão
(p=0,02) e ansiedade (p=0,04) nas meninas, enquanto que a qualidade de sono foi melhorada
somente nos meninos (p=0,03). Conclusão – Esses resultados sugerem a importância do
treinamento funcional moderado como ferramenta no tratamento da depressão e ansiedade,
principalmente para adolescentes escolares do sexo feminino.
Palavras-chave: Relógios Biológicos, Treinamento Físico, Ansiedade, Adolescentes.
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Ensaio curricular transcontinental luso-brasileiro de formação superior em
Educação Física e Ciências do Desporto
Iran Junqueira de Castro80, Alexandre Lima de Araújo Ribeiro81, Mário Rui Coelho Teixeira82

Resumo
Introdução: A publicação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira – LDB em 1996
revogou os currículos dos cursos superiores considerando, sobretudo, que havia uma excessiva
rigidez que advinha em grande parte da fixação detalhada de mínimos curriculares e que
resultavam numa progressiva diminuição da margem de liberdade concebida às instituições para
organizarem suas atividades de ensino e, inconsistentes com as disposições recentes de analisar
o nível de graduação superior como etapa inicial do processo de formação continuada. Após anos
de discussão com a comunidade acadêmica o Conselho Nacional de Educação – CNE aprovou a
Resolução nº7/2004 que tratou da nova formação em nível superior de graduação em Educação
Física. Todavia, apesar dos avanços alcançados pelas discussões e publicações acadêmicas a
partir da LDB, esse processo levou, para muitos autores e gestores educacionais, à dicotomização
da profissão uma vez que os dois cursos superiores (licenciatura e bacharelado) possuem perfis
profissionais distintos. Por outro lado, em Portugal, no mês de março de 2006, foi publicado o
Decreto-Lei nº 74 que regulamentou a educação superior portuguesa à Declaração de Bolonha
com orientação aos cursos superiores a um limite de 180 ECTS (European Credit Transfer and
Accumulation System), correspondendo na maioria dos cursos a 3 (três) anos de duração.
Objetivo: desta forma, buscou-se analisar as matrizes curriculares dos cursos de Educação Física
e Ciências do Desporto (no Brasil e em Portugal) quanto à localização e distribuição das
disciplinas obrigatórias e ementas nas seis áreas da Resolução 07/2004 e nas cinco áreas da
Universidade de Lisboa para interpretar a oferta de disciplinas obrigatórias e horas exigidas.
Métodos: uma investigação qualitativa exploratória fechada foi realizada através de documentos
norteadores, disponíveis a priori e predeterminados pelo pesquisador. Recorreu-se à análise de
conteúdo para tratar os dados e esclarecer conceitos e ideias com o objetivo de proporcionar uma
visão geral, de tipo aproximativo dos dados gerados. Resultados e Considerações: este estudo
investigou a formação profissional em Ciências do Desporto e Educação Física em seis
universidades públicas portuguesas e cinco brasileiras. Como corte histórico considerou-se, em
Portugal, a sua inclusão no Tratado de Bolonha, e no Brasil, a aprovação da Resolução do
Conselho Nacional de Educação nº 7. Tendo como referência a Resolução nº 7 os resultados
mostraram as universidades portuguesas com um número menor de disciplinas obrigatórias e de
horas. Na formação específica, as universidades portuguesas dedicam 84% do total de horas em
disciplinas, enquanto que as universidades brasileiras dedicam apenas 72% do total de suas
horas em disciplinas. Em ordem de importância foi encontrado o conhecimento (a) técnicoinstrumental, (b) cultural do movimento humano e (c) didático-pedagógico. Enquanto que os
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conhecimentos biológicos do corpo humano, assim como a produção científica e tecnológica do
ser humano e sociedade foram encontrados com menor relevância. Os referenciais da
Universidade de Lisboa mostraram que as licenciaturas em Portugal e bacharelados no Brasil têm
na pedagogia e metodologia das atividades físicas a dimensão mais valorizada, seguida da
dimensão biológica das atividades físicas e da dimensão sociológica, bem como os estudos
culturais e gestão das atividades físicas e esporte. Quanto à licenciatura/mestrado de Portugal e
licenciatura no Brasil baseados na Resolução nº 7 e nos referenciais da Universidade de Lisboa,
os resultados foram similares aos achados supracitados.
Palavras-chave: Formação Superior; Educação Física; Ciências do Desporto; Currículo; Lusobrasileiro.
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Estimativa de percentual de gordura em adolescentes do sexo masculino através de
equação preditiva do percentual de gordura pelo Índice de Massa Corporal
Edilson Francisco Nascimento 83, Danielle Luz Goncalves 84, Gisele Kede Flor Ocampo 85, Jonatas
Rodrigues Alves 86, Katarine Ferreira da Silva 87

Resumo
Introdução: O índice de massa corporal (IMC) é amplamente utilizado para classificação do estado
nutricional e composição corporal, podendo detectar, de maneira simples e rápida, condições de
baixo peso, eutrofia, sobrepeso e obesidade, entretanto, vários autores apontam limitações na sua
aplicação, principalmente quanto ao seu uso como indicador de gordura corporal (SALES et al.,
2013). Em um estudo realizado por NASCIMENTO et al., 2016. Os valores de IMC foram usados
para desenvolver uma equação preditiva para o percentual de gordura em crianças e
adolescentes com e sem síndrome de Down , o que melhorou a especificidade do IMC para a
determinação indireta do percentual de gordura. Objetivo: deste estudo foi validar a equação
preditiva do percentual de gordura comparando aos resultados obtidos com o método de dobras
cutâneas (DC). Materiais e métodos: Para as comparações entre as equações % DC e % IMC, foi
feita a regressão linear em que r: coeficiente de correlação; R²: coeficiente de determinação tendo
como base o nível de significância estatístico mantido em 5% (p < 0,05). A massa corporal total
(kg) e a estatura (m) foram mensuradas com os avaliados descalços e com pouca roupa (somente
uma camisa e uma bermuda). Utilizamos uma balança eletrônica da marca Filizola, com precisão
de 0.1 kg, para o peso, e um estadiômetro, com precisão de 0,1 cm, para a estatura. O valor de
IMC foi calculado a partir da razão entre a massa corporal em quilogramas pelo quadrado da
estatura obtida em metros. As medidas das DC, foram obtidas com adipômetro (Lange Skinfold
Caliper), escala, Milímetros. Para o cálculo do percentual de gordura pelas dobras foram utilizadas
as equações Slaughter et al. (1988). E para o cálculo do percentual de gordura por IMC foi
utilizada a fórmula [Gordura % = 2.199 × IMC (kg·m-2) – 20.86] (NASCIMENTO et al., 2016).
Resultados: A amostra foi composta por 61 estudantes do sexo masculino com idade média de
16,4 ± 1,22 anos. Encontramos os seguintes resultados a média do percentual de gordura
utilizando se DC foi de 15,32 ± 6,31% e pelo IMC foi de 24,79 ± 6,75 %, r:(0,78;p=0,001) e R²:
(0,62;p=0,001) demonstrando alto poder de correlação quando equiparado ao protocolo de
Slaughter et al. (1988). Conclusão: que os resultados do presente estudo apontam que a equação
de estimativa do %GC desenvolvida a partir dos valores [Gordura % = 2.199 × IMC (kg·m-2) –
20.86] parece ser válida para predizer a composição corporal através do percentual de gordura
em adolescentes do sexo masculino.
Palavras-chave: Índice de massa corporal, percentual de gordura, composição corporal.
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Impacto clínico da prática de atividade física por gestantes
David Marlon Vieira Santos 88, Edivone do Nascimento Marques89, Sacha Clael 90,
Luana Guimarães da Silva 91

Resumo
Introdução: Segundo dados do Ministério da Saúde, 37% dos óbitos maternos está relacionada às
doenças hipertensivas específicas na gravidez, sendo a principal causa de morte durante a gravidez
no país. Sabe-se que a atividade cardiovascular durante a gestação se eleva comparada ao período
não gestacional. No entanto, com a prática regular de exercícios físicos reduz-se esse estresse
cardiovascular, o que se reflete, especialmente, em frequências cardíacas mais baixas, maior volume
sanguíneo em circulação, maior capacidade de oxigenação, menor pressão arterial, prevenção de
trombose e varizes, redução do risco de diabetes gestacional e doenças hipertensivas específicas na
gravidez, ofertando mais qualidade de vida e um melhor prognóstico à gestante. Objetivo: Descrever
os principais diagnósticos de enfermagem relacionados aos desconfortos obstétricos evitáveis ou
diminuídos pela prática regular de atividade física, utilizando à taxonomia II da North American Nursing
Diagnosis Association (NANDA). Materiais e Métodos: Estudo descritivo e transversal, utilizando-se da
amostragem não probabilística, mediante a realização de consultas de enfermagem realizados por
acadêmicos de enfermagem, de 01 a 30 de abril de 2019. Foram consultadas 18 gestantes em prénatal de baixo risco, com idade entre 18 a 40 anos, primagesta e multigesta, entre o 1º e 3º trimestre
gestacional, não praticante de atividade física há, pelo menos, um ano, autorrelatado, cadastradas
num Programa de pré-natal da Casa de Parto São Sebastião, credenciada a Rede HumanizaSUS
localizada no Distrito Federal. O processo de julgamento clínico dos dados de cada sujeito culminou
com a rotulação do diagnóstico segundo a taxonomia II da NANDA. Os componentes das declarações
diagnósticas – conceito diagnóstico, características definidoras e fatores relacionados – foram
analisados segundo a propedêutica obstétrica, elaborou-se um roteiro semiestruturado de coleta de
dados, nos parâmetros do exame obstétrico na Classificação dos Resultados de Enfermagem da
Nursing Outcomes Classification e nas diretrizes das políticas de humanização do pré-natal, parto e
nascimento. Resultados: 86% dor aguda (membros inferiores, pelve, região inguinal e lombar) – fatores
relacionado a bioquímica e a fisiopatologia evidenciada pela semiologia e verbalização, gestos
protetores, distúrbios do sono, comportamento expressivo. 79% padrão do sono perturbado, fadiga ao
acordar ou durante o dia e sonolência durante o dia, evidenciado por queixas verbais de não se sentir
descansada. 60% intolerância a atividade percebida (gestante) relacionada com desequilíbrio entre a
oferta e a demanda de oxigênio evidenciado por verbalização de fadiga, fraqueza, desconforto e
dispneia de esforço. 82% incontinência urinária por pressão relacionada com pressão intra-abdominal
alta devido ao útero gravídico evidenciada por relato de urgência urinária e frequência urinária a
intervalos menores do que uma hora. 74% constipação relacionada com motilidade diminuída do trato
gastrintestinal secundária a gravidez e atividade física insuficiente evidenciado por verbalização de
mudanças no padrão intestinal, dor na passagem das fezes e frequência diminuída. Conclusão: Os
principais diagnósticos de enfermagem relacionados aos desconfortos obstétricos evitáveis ou
diminuídos pela prática regular de atividade física são a dor aguda, o padrão do sono perturbado, a
intolerância a atividade percebida, a incontinência urinaria por pressão e a constipação relacionada
com motilidade diminuída do trato gastrointestinal.
Palavras-chave: North American Nursing Diagnosis Association, enfermagem, gestante, diagnósticos
de enfermagem, parto humanizado
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Níveis de estresse em diferentes momentos do treinamento e competição no
voleibol: análise em atletas escolares infantis não federados
Marcus Tulius de Paula Senna92, João Carlos Ferreira do Prado93,
Anderson Paiva94, Nathalia Jessie Batista da Silva95
Resumo
Introdução: O Brasil se destaca mundialmente no voleibol e é o segundo esporte mais praticado no país.
Para o atleta adulto conseguir sucesso em competições, é necessário um processo contínuo de treinamento
que se inicia na infância e adolescência. Tais resultados dependem de vários fatores além do treinamento
físico, como os aspectos cognitivos, sociais, psíquicos e emocionais (WEINECK, 1991). Os atletas estão
constantemente sujeitos aos mais diversos tipos de pressão, externas (avaliação do desempenho pelos
técnicos e participantes, expectativas do treinador em relação ao desempenho, comportamento da torcida e
críticas da equipe), e internas (alcance de objetivos pessoais, as expectativas de sucesso ou fracasso e as
percepções sobre vitórias e derrotas) (DE ROSE JR, 1997). Outro fator de extrema importância para o
desempenho do atleta é o nível de estresse, um componente constante na vida das pessoas nas diversas
fases de desenvolvimento, principalmente no caso da adolescência (BECKER JUNIOR, 2000). O estresse é
entendido como um aspecto negativo no qual ocorrem diversas reações fisiológicas e mentais tais como
aumento do batimento cardíaco, sudorese, respiração ofegante, tensão muscular, medo, ansiedade e perda
de controle. Todas essas características têm uma influência direta no desempenho dos atletas no qual pode
comprometer a produção do atleta (SAMULSKI, 2002). Cruz (1996) identificou no seu estudo com atletas de
voleibol que um dos problemas que mais requerem apoio psicológico é o controle da ansiedade e do
estresse. Porém, há uma lacuna na literatura específica ao tema na abordagem de atletas escolares não
federados de voleibol (faixa etária de 12 a 14 anos). Assim, reforça-se a necessidade de buscar evidências
em relação à preparação psicológica desses atletas, entendo-a como parte integrante do treinamento das
categorias de base escolares de atletas não federados na modalidade voleibol. Objetivo: Identificar o nível
de estresse de atletas infantis escolares não federados de voleibol durante o treinamento e períodos précompetitivo e competitivo, e sua relação com a performance. Métodos: A pesquisa seguirá o delineamento
correlacional verificando a relação da performance com o estresse em 2 (duas) equipes infantis de uma
escola particular do Distrito Federal. A amostra foi selecionada por conveniência, devido à parceria existente
entre o colégio particular e a instituição que as equipes competirão, bem como por considerações práticas
de tempo e custo (THOMAS; NELSON; SILVERMAN, 2007). Participam do estudo 36 atletas infantis
escolares de voleibol não federados, de ambos os gêneros. Para análise do nível de estresse, serão
utilizados o Inventário de Escala de Stress Percebido (COHEN; WILLIAMSON, 1988) e o Inventário de
Sintomas de Stress (LIPP; GUEVARA, 1994). O primeiro inventário apresenta 14 questões de múltipla
escolha referentes à frequência com que a pessoa percebe determinas situações. O resultado é obtido
através da soma dos pontos de cada questão, verificando se o atleta convive com níveis toleráveis ou
elevados de estresse (COHEN; WILLIAMSON, 1988). Já o segundo inventário apresenta 53 sintomas que
podem demonstrar o estresse. Estes sintomas foram divididos em quatro blocos, para avaliar em que fase
do estresse o atleta se encontra, sendo estas, a fase insignificante, fase de alerta, fase de resistência e fase
de exaustão fornecendo também os valores escala razão (LIPP; GUEVARA, 1994). Os valores dos dois
testes de estresse, percebido e sintomas, serão somados e a escala de razão serão apresentados como
estresse pré-competitivo dos atletas em competição. A performance competitiva será avaliada durante um
período de 3 meses em uma competição local que já é realizada anualmente no DF. A correlação entre o
estresse e a performance será analisada através das observações e anotações individuais dos (as) atletas
durante a partida: erro de passes, saque, recepção e ataque.

Palavras-chave: estresse, voleibol, categoria infantil, escolares, não federados.
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O efeito do horário do dia sobre a potencialização pós-ativação do salto em
corredores de longa distância.
Rodolfo Soares Mendes Nunes 96, Daniel Alexandre Boullosa, Sebastian Del Rosso, Ilanna Maria
Holanda Almeida, Stephany Melo Vieira, John Robert dos Santos Silva, Luiz Djalma Rodrigues
Filho, Filipe Brandão Santos, Douglas Araújo Vargas, Elaine Vieira97

Resumo
INTRODUÇÃO: Vários processos fisiológicos e bioquímicos dentro do corpo humano seguem um
ritmo circadiano. Essas funções fisiológicas exibem fases máximas e mínimas ao longo do dia e
muitas delas podem afetar o desempenho esportivo. OBJETIVO: Avaliar se a potencialização pósativação do salto difere entre o horário da manhã e final da tarde em atletas corredores de longa
distância bem como avaliar a relação entre seus cronotipos. MATERIAIS E MÉTODOS: Foram
recrutados 18 corredores homens que foram divididos em dois grupos: corredores iniciantes (INC)
com ≤3 anos de experiência em corrida (n = 6; idade 34,7 ± 6,4) e corredores experientes (EXP)
com ≥3 anos de experiência (n = 12, idade 34,5 ± 5,1). Os cronotipos foram identificados usando o
questionário Morningness-Eveningness de Horne-Ostberg. O movimento de contra-movimento
(CMJ) foi determinado com o aplicativo My Jump. A altura do CMJ foi medida após 5 min de
aquecimento e após 30 minutos de teste (70% de HRR) da corrida em esteira em diferentes
horários do dia às 08:00 e 20:00 horas. Após a corrida de 30 minutos, a altura do CMJ foi medida
aos 0, 3, 6 e 9 minutos de recuperação. RESULTADOS: A maioria (77.3%, 10/14, n=14) dos
corredores apresentaram cronotipo matutino e (22.2%, 4/14, n=4) eram do tipo intermediário. A
qualidade geral do sono dos participantes foi ruim (5,1 ± 3,4 n = 18). O grupo INC apresentou uma
má qualidade de sono (6,3 ± 2,1, n = 6), enquanto o grupo EXP apresentou uma boa qualidade de
sono (4,5 ± 3,8 n = 12). A análise estatística revelou um efeito do horário do dia para mensuração
do CMJ em ambos os grupos. No grupo EXP, a altura do CMJ foi maior em 0 e 3 min pósexercício vs. pós-aquecimento (p <0,001 e p = 0,003, respectivamente) somente durante os
ensaios matinais sem diferenças encontradas durante os ensaios noturnos. Por outro lado, no
grupo NOV, houve diferença significativa na altura do CMJ entre 0 min pós-exercício vs. pósaquecimento (p = 0,036). CONCLUSÃO: O aumento na potencialização do salto no período da
manhã observado neste estudo sugere que o treinamento de corrida de longa distância
provavelmente deveria ser conduzido no horário de cada cronotipo e preferência de horário de
treinamento do atleta.
Palavra-chave: Cronotipo, Desempenho, Potencialização, Pós-ativação
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O sedentarismo no período gestacional de moradoras da cidade do Gama – DF
Gisele Kede Flor Ocampo 98, Elisângela de Andrade Aoyama 99, Joelma Ribeiro de Sousa 100, Alex
César Leal Pontes de Moura 101

Resumo
Introdução: Exercício físico é recomendado a todos e, em especial, para gestantes, por beneficiar
a mãe e o feto, reduzindo o risco de complicações durante a gestação e o parto. O controle do
aumento da massa corporal pode evitar a hipertensão e diabetes e atua como coadjuvante
positivo no estado psicológico, esse que é naturalmente abalado pelas mudanças hormonais,
natural do período gestacional, diminuindo a incidência de depressão e estresse. Além disso, as
gestantes sedentárias que ganham muito peso neste período podem prejudicar também seu filho,
que pode nascer com sobrepeso caso a mãe tenha diabetes gestacional ou com baixo peso, no
caso de hipertensão. Objetivo: Identificar se há sedentarismo no período gestacional em uma
amostra de gestantes moradoras na cidade do Gama/DF. Método: Estudo do tipo ecológico, com
dados coletados por meio de aplicação do questionário internacional de atividade física (IPAQ),
amplamente utilizado em estudos para avaliar atividade física, direcionadas para 30 gestantes. O
critério de inclusão foi mulheres gestantes e moradoras da cidade Gama, no Distrito Federal. Os
questionários foram aplicados, por conveniência, nas clínicas privadas: Clinigama, Clínica Mais,
Policlínica Gabriela e Meg Ecografia situadas no Setor Sul do Gama/DF e no Hospital Regional do
Gama. Resultados: A idade média das gestantes do estudo foi de 29 anos, predominantemente
nulíparas ou com um parto anterior. Dentre as entrevistadas 50% tinham a idade entre 19 e 29
anos e 40% entre 30 e 39 anos. Quanto a escolaridade 43% afirmaram possuir nível superior. Em
relação ao nível de atividade física as gestantes foram classificadas em ativas (13,33%), pouco
ativas (26,66%) e sedentárias (53,33%). Quando perguntadas se tiveram indicações para praticar
algum tipo de atividade física a maioria das gestantes (78,40%) asseguraram que sim. Conclusão:
Constatou-se que mesmo recebendo a indicação para a prática de exercício físico, mais da
metade (53,33%) das entrevistadas moradoras do Gama são sedentárias e 26,66% são pouco
ativas. Estas gestantes, portanto, podem apresentar fatores de risco para o feto e para a própria
vida durante e após a gestação.
Palavras-chave: Sedentarismo, gestantes e fatores de risco.
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Parâmetros metabólicos de crianças com obesidade após imersão em um
acampamento transdisciplinar de educação em saúde
Suliane Beatriz Rauber102, Alisson Luiz Aquino da Silva103, Jefferson Diego Souza Cunha104,
Isabella de Amorim Sousa105, Carmen Silvia Grubert Campbell106

Resumo
Introdução: A Organização Mundial da Saúde (OMS) aponta a obesidade como um dos maiores
problemas de saúde pública do mundo. A incidência de obesidade na população brasileira
aumentou em 60% entre 2006 e 2016. Entre os principais distúrbios causados pelo excesso de
peso estão as alterações no metabolismo da glicose. Nesse sentido, programas de prevenção e
promoção de saúde na infância são fundamentais, uma vez que esse distúrbio metabólico
representa um risco para doenças crônicas, afetando a saúde e o bem-estar da população.
Objetivo: Avaliar a resposta de glicose, frutosamina, insulina e HOMA Beta e IR de crianças com
obesidade antes e após a imersão em um acampamento transdisciplinar de educação em saúde
(KIDS). Métodos: Vinte e uma crianças (9 meninos e 12 meninas, 10,1±1,2 anos) participaram do
KIDS durante sete dias. Os dois primeiros dias as atividades envolveram os pais e as crianças, e
os demais cinco dias somente as crianças participaram. O acampamento envolveu ações
transdisciplinares com atividades de educação nutricional, gerenciamento de emoções, prática de
atividades físicas, alimentação saudável e cuidados com o sono. A glicemia de jejum, insulina
basal, frutosamina, HOMA Beta e HOMA IR foram avaliados nos momentos pré e pós KIDS. Teste
t pareado foi empregado para comparação entre os momentos pré e pós KIDS, e o nível de
significância adotado foi p<0,05. O tamanho do efeito foi avaliado usando o cohen's d. Resultados:
Os valores respectivos pré e pós KIDS para glicose (79,50±4,48 vs 76,47±6,20 mg/L, cohen’s d =
0,5666) e frutosamina (186,00±10,62 vs 185,74±9,72 mcmol / L) não foram estatisticamente
diferentes. Os valores de Insulina (14,44±7,09 vs 8,59±2,18 μUI/mL, p = 0,001, cohen's d =
1,2602), HOMA Beta (343,87±197,64 vs 211,47±83,22, p=0,009, cohen's d=1,2990) e o HOMA IR
(2,82±1,36 vs 1,55±0,58, p=0,00001, cohen's d =0,9428) apresentaram redução significativa entre
pré e pós KIDS. Conclusão: Sete dias de imersão no KIDS não reduziram os valores de glicemia
basal e frutosamina, porém, reduziram significativamente os valores de insulina e HOMA Beta e
HOMA IR, demonstrando uma melhora da saúde metabólica nestas crianças.
Palavras-chave: Obesidade infantil, Acampamento em Saúde Familiar, Resistência à Insulina,
Glicose.
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Possibilidades e impasses dentro da Educação em Saúde: Buscando a parceria
entre profissionais, escola e família
Danielle dos Santos Monteiro107, Raiane Maiara dos Santos Pereira108

Resumo
Introdução – A imaturidade cognitiva acerca das consequências relacionadas aos maus hábitos de
vida ainda se faz presente em nossa sociedade, principalmente nas classes sociais de maior
vulnerabilidade. A atuação profissional junto à saúde pública, diminui a incidência de doenças
crônicas não transmissíveis através da comunicação científica, centrada no esclarecimento, reflexão
e autonomia popular. Assim, a escola se mostra um excelente local de educação em saúde, para a
formação de um estilo de vida saudável, em virtude da proximidade de atuação entre profissionais
da educação, saúde e da família. Objetivo– Analisar as possibilidades dentro da Educação em
Saúde frente as respostas dos pais ou responsáveis após uma palestra ministrada por profissionais
de Educação Física com suporte de nutricionista. Material e Método – 150 pais ou responsáveis de
escolares do 3º ano do ensino fundamental, turno vespertino, do CAIC – Areal foram convidados a
participar de uma palestra com duração de uma hora, ministrada imediatamente antes do horário de
saída das crianças da escola. Considerando as particularidades na rotina e conhecimento desse
público, a palestra com o tema Saúde, enfatizando a obesidade infantil, baseou-se no método de
grupo focal e permitiu ainda a elaboração direcionada de 6 folhetos informativos. Após a palestra os
pais escreveram sobre “O que posso fazer para melhorar os meus hábitos e os da minha família?”.
Os conteúdos textuais foram processados no software IRAMUTEQ e analisados pela Similitude, que
identifica por meio das ocorrências de palavras em um discurso a conexão entre elas; e a Nuvem de
Palavras, que consta de uma análise gráfica a partir da frequência de ocorrências dos termos.
Resultados–Apenas 7 responsáveis compareceram e participaram ativamente da palestra, esse
baixo número deveu-se às suas obrigações laborais e domésticas, sendo uma ferramenta de
intervenção, mas necessitando de estratégias que viabilizem maior número de participantes
considerando a disponibilidade dos ouvintes. Após responderem a reflexão, verificou-se 137
ocorrências, sendo as de maior frequência: comer (4), alimentação (3), exercício (3), fruta (3),
verdura (3), legumes (3), hábitos (3). Analisando as respostas observamos que os pais consideram
necessário que primeiramente eles devem melhorar seus hábitos para que consequentemente os
filhos também o façam. Entretanto, houve maior conscientização sobre alimentação mais saudável,
em especial maior consumo de frutas, verduras e legumes. Com relação ao exercício físico, não foi
observado exemplificações sobre possíveis práticas e menos ainda acerca da intensidade,
frequência ou duração, reforçando a existência da imaturidade popular acerca da compreensão das
possibilidades de hábitos saudáveis, e expondo a necessidade de maior capacitação profissional,
atuação multidisciplinar e investimento na educação em saúde para democratizar e aprofundar o
conhecimento acerca dos hábitos de vida. Conclusão- Palestras em escolas podem ser ferramentas
efetivas para atuação na Educação em Saúde pelos profissionais de Educação Física e parceiros,
gerando compreensão e reflexão do estilo de vida pessoal, contudo é necessário estratégias que
possibilitem maior número de participantes.

Palavras-chave: Educação em saúde, saúde, exercício físico, alimentação.
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Relação entre o desempenho técnico e a tomada de decisão no voleibol masculino
juvenil
José Carlos Soares Vieira109, Rivanildo Constantino dos Santos110, Samuel da Silva Aguiar111, Juan
Carlos Pérez Morales112, Henrique de Oliveira Castro113

Resumo
Introdução – No voleibol ocorre que as habilidades técnicas estão incorporadas a estrutura de
jogo, resultando que as mesmas sejam executadas sob a regência do pensamento tático, o que
envolve a tomada de decisão. As situações de jogo se alteram a cada ataque, fazendo com que
as habilidades técnicas estejam propensas às inconstâncias de ritmo, intensidade e amplitude. No
entanto, os objetivos das habilidades técnicas são melhorar o resultado proporcionando ações
mais controladas e eficazes dos movimentos, após a decisão tomada para resolução de uma
situação de jogo. Objetivos – Verificar se há relação entre o desempenho técnico e a qualidade da
tomada de decisão (TD) em atletas juvenis masculinos de voleibol. Materiais e métodos – A
amostra do presente estudo foi composta por 21 atletas masculinos juvenis de voleibol que
compunham a Seleção do Distrito Federal (idade média de 16,3±1,2 anos; experiência com o
voleibol de 3,1±2,1 anos). Para a análise do desempenho técnico foi utilizado o teste dos
fundamentos técnicos de saque, passe e ataque. Para análise da TD foi utilizado o Teste de
Conhecimento Tático Declarativo no Voleibol (TCTD:VB). Recorreu-se a estatística descritiva e ao
teste de Shapiro-Wilk para verificar se os dados estavam distribuídos normalmente. Optou-se pela
utilização da correlação de Spearman devido que os dados não apresentaram distribuição normal.
O valor crítico assumido em todos os casos foi de p ≤ 0,05 e o software utilizado para as análises
foi o SPSS 20.0. Resultados e discussão – Os resultados demonstram uma associação positiva,
moderada e significativa entre o índice de desempenho no saque e o acerto nas cenas de ataque
de extremidade. Não foram encontradas correlações entre todas as outras variáveis estudadas.
Conclusão – Conclui-se que os atletas que possuem melhores índices de desempenho no saque
apresentam melhor qualidade de tomada de decisão nas situações de ataque de extremidade.
Palavras-chave: Cognição, Treinamento, Voleibol.
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Relação entre o nível de motivação e a qualidade da tomada de decisão de atletas
de voleibol
Lindomar da Silva Sousa114, Thiago Jesus Mota Goiabeira115, Estefane da Silva Freire Amorim116,
Samuel da Silva Aguiar 117, Juan Carlos Pérez Morales118, Henrique de Oliveira Castro119

Resumo
Introdução – A motivação é apresentada como a busca de um objetivo por meio de um impulso, e
é também definida como um termo que é motivado a um comportamento para a realização de
determinado objetivo. Dá-se início com o motivo e desenrola-se em um comportamento para a
efetivação de uma meta. O processo da tomada de decisão (TD) tem início no instante da primeira
percepção do atleta em relação ao plano de jogo (por exemplo, nos locais mais adequados para a
realização da jogada), e logo em seguida define-se o tempo utilizado para a efetivação da ação.
Objetivos – verificar a relação entre o nível de motivação e a qualidade da tomada de decisão
(TD) em situações de ataque (extremidade e central), levantamento e bloqueio de atletas
masculinos de voleibol. Materiais e métodos – A amostra do presente estudo foi composta por 21
atletas masculinos de voleibol que compunham a Seleção do Distrito Federal (idade média de
16,3±1,2 anos; experiência com voleibol de 3,1±2,1 anos). Para a análise da motivação foi
utilizado o Sport Motivation Scale-II – SMS-II (Escala de Motivação no Esporte) Para a análise da
tomada de decisão foi utilizado o Teste de Conhecimento Tático Declarativo no Voleibol
(TCTD:VB). Recorreu-se a estatística descritiva e ao teste de Shapiro-Wilk para verificar se os
dados estavam distribuídos normalmente. Optou-se pela utilização da correlação de Spearman
devido que os dados não apresentaram distribuição normal. O valor crítico assumido em todos os
casos foi de p ≤ 0,05 e o software utilizado para as análises foram o SPSS 20.0. Resultados e
discussão – Os resultados demonstram uma associação positiva, moderada e significativa entre a
pontuação nas cenas de ataque na extremidade e a regulação introjetada, regulação intrínseca e
a regulação identificada e regulação integrada e regulação identificada. Não foram encontradas
correlações entre todas as outras variáveis estudadas. Conclusão – conclui-se que os atletas com
maior nível de motivação introjetada possuem melhor qualidade na tomada de decisão na
situação de ataque de extremidade.
Palavras-chave: Variáveis psicológicas, Cognição, Voleibol.
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Relação entre o nível de motivação e o desempenho técnico de atletas masculinos
de voleibol
Yuri Brito da Cruz120, Renata Chavier da Silva121, Samuel da Silva Aguiar122, Juan Carlos Pérez
Morales123, Gustavo De Conti Teixeira Costa124

Resumo
Introdução – Motivação é um termo que se refere ao esforço para que se possam alcançar
objetivos e metas, sendo assim, precisa-se de um motivo para realizar uma ação centrada, para
concluir determinadas metas, o desenvolvimento técnico do atleta/praticante do voleibol está
diretamente ligado ao aspecto cognitivo. Objetivos – analisar a relação entre o nível de motivação
e o desempenho técnico nos testes de saque, ataque e recepção, em atletas masculinos de
voleibol. Matérias e métodos – A amostra foi composta por 21 atletas masculinos de voleibol que
compunham a Seleção do Distrito Federal (Idade média de 16,3±1,2 anos; experiência com o
voleibol de 3,1±2,1 anos). Para a análise do desempenho técnico foi utilizado o teste dos
fundamentos técnicos de saque, passe e ataque. Para a análise da motivação foi utilizado o Sport
Motivation Scale – SMS-II (Escala de Motivação no Esporte). Utilizou-se a estatística descritiva e o
teste de Shapiro-Wilk. Devido à não distribuição normal dos dados, utilizou-se a correlação de
Spearman. O valor crítico assumido em todos os casos foi de p ≤ 0,05 e o software utilizado para
as análises foi o SPSS 20.0 para Windows. Resultados – Os resultados demonstram uma
associação positiva, moderada e significativa entre a regulação intrínseca e a regulação
identificada, regulação integrada e a regulação identificada e índice de desempenho no saque e
regulação intrínseca. Não foram encontradas correlações entre todas as outras variáveis
estudadas. Conclusão – Conclui-se que os atletas mais motivados intrinsecamente possuem
melhores índices de desempenho no saque.
Palavras-chave: Variáveis psicológicas, Treinamento, voleibol.
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CREF7 e GESPORTE
9 anos de parceria
para o desenvolvimento
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