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A EDUCAÇÃO FÍSICA NO CURRÍCULO DO ESTADO DE SÃO PAULO: A CONCEPÇÃO DO DOCUMENTO 
E A CONCEPÇÃO DOS PROFESSORES 

 
AMANDA DE SOUZA MARQUES - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

 
Dentro do Currículo do Estado de São Paulo, a disciplina de Educação Física encontra-se alocada 
na área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias. Para o documento a concepção de área 
adotada é a da perspectiva cultural, sendo que este enfoque ganha relevância por considerar as 
variadas formas de manifestações dos alunos em diversos contextos e trata da diversidade de suas 
ações. Sob essa perspectiva a Educação Física é encarada como parte da cultura humana. Tendo 
em vista essa mudança de paradigma dentro da área, o presente trabalho teve por objetivo 
confrontar as concepções dos professores de Educação Física com a concepção trazida pelo 
currículo, com o intuito de investigar se eles falam a mesma língua. A pesquisa está vinculada ao 
projeto "Professores de educação física e os saberes que constroem quando ensinam: conhecendo 
a epistemologia da relação pedagógica", cadastrado na PROPPG-UEL nº 35099/2011, Coord. da 
Profª. Drª. Ângela P.T. V. Palma CEFE-EMH, aprovação CEP-SH da UEL PARECER 341/2011 de 
12/12/2011. Como metodologia utilizou-se da pesquisa qualitativa e como técnica foi usada a 
entrevista semiestruturada, que foi gravada e transcrita, para a analise dos dados escolheu se a 
analise de conteúdo. Para o desenvolvimento da pesquisa foi adotado como critério para a escolha 
da amostra ser efetivo da rede estadual de ensino do estado de São Paulo a mais de 5 anos e 
lecionar na cidade escolhida pela pesquisadora. Desse modo apenas quatro professores se 
enquadraram no critério, estando a cidade escolhida situada no interior do oeste paulista. Pela 
analise dos dados constatou que os professores possuem um entendimento superficial sobre as 
concepções apontadas no documento. Enquanto o documento aborda uma perspectiva cultural, 
que tenha significado para o aluno, os professores ainda tem suas concepções voltadas para as 
atividades físicas e o movimento corporal, como os principais enfoques desse campo, isso é 
caraterizado quando o professor aponta que as atividades físicas são o ponto mais importante. É 
necessário um empenho da S.E. do estado de São Paulo em capacitar os professores para o efetivo 
trabalho com o Currículo da disciplina de Educação Física, de modo que estes possam 
compreender a verdadeira concepção contida no documento.         
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A IMPORTÂNCIA DO FORTALECIMENTO DA MUSCULATURA DO ANTEBRAÇO 
 

ANTONIO AUGUSTO SOARES CASTELLANI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LEANDRO ALVES DA CUNHA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
Para que se tenha um corpo uniformemente forte é necessário exercitá-lo globalmente, 
fortalecendo todos os grupos musculares, pois um grupo muscular fraco pode levar à fadiga mais 
rapidamente e prejudicar o desempenho nas atividades da vida diária, no trabalho, na prática 
esportiva e até afetar a saúde dos indivíduos.  O objetivo desta pesquisa foi realizar uma 
investigação de literatura utilizando as bases de dados e principalmente a literatura encontrada a 
respeito deste tema, visando destacar a importância e relevância do fortalecimento dos músculos 
do antebraço.  Para nosso estudo foram realizadas pesquisas bibliográficas por meio dos livros 
dispostos no acervo da Biblioteca da Unoeste, pesquisamos também artigos científicos nas bases 
de dados Scielo, Pubmed e Google Acadêmico utilizando os descritores treinamento, antebraço, e 
força motora.  Segundo os autores pesquisados a falta de força nos músculos do antebraço pode 
afetar o desempenho nos esportes, em atividades laborativas e da vida diária, bem como, afetar a 
saúde dos indivíduos. De acordo com Leite (1996) após os 30 anos de idade se inicia um processo 
de atrofia muscular, o que para Kauffman et al, (2001) resulta em movimentos mais lentos. A 
perda da força muscular leva a uma fadiga muscular precoce e pode comprometer atividades 
diárias dos indivíduos como varrer o chão ou realizar sua própria higiene. A força de preensão 
manual é um componente fundamental para realização da pegada e da empunhadura, é 
importante como elemento de segurança para todos os indivíduos. Estudos verificaram uma 
elevada prevalência de mortalidade em indivíduos com níveis reduzidos de força de preensão 
manual, pois é com uma pegada firme que seguramos nos corrimãos, no volante de um veículo ou 
guidão de uma motocicleta, nos apoiamos e tantas outras tarefas. Detectamos a importância do 
fortalecimento do grupo muscular do antebraço na prática de esportes, verificaremos que é 
também fundamental. Observamos a importância para os trabalhadores, pois estes necessitam de 
antebraços fortes para a realização de atividades vigorosas como manipular uma pesada marreta 
ou na maioria dos casos para que se tenha a resistência de força adequada para realizar repetidos 
movimentos sem fadiga, etc.  Concluímos que há necessidade de treinarmos especificamentes os 
grupos musculares do antebraço, tendo em vista sua influência no âmbito das atividades da vida 
diária, esportivas, laborativas, bem como na saúde das pessoas.     UNOESTE.     

 



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
1096 

Presidente Prudente, 17 a 20 de outubro, 2016. ISSN: 1677-6321 

 
  

Pesquisa (ENAPI )    
 
Poster  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CIÊNCIAS DA SAÚDE  

Educação Física    

 
 

ANÁLISE DA PREVALÊNCIA DE DOENÇAS CRÔNICO-DEGENERATIVAS DE MORADORES DA CIDADE 
DE SANTO ANASTÁCIO - SP 

 
LUCAS DA SILVA SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

THIAGO ALVES GARCIA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
TATIANA EMY KOIKE - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

GUILHERME AKIO TAMURA OZAKI - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP 
MARCELO CREPALDI LEITÃO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

EVERTON ALEX CARVALHO ZANUTO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ROBSON CHACON CASTOLDI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

CARLOS AUGUSTO DE CARVALHO FILHO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
REGINA CELI TRINDADE CAMARGO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

JOSÉ CARLOS SILVA CAMARGO FILHO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
 

Doenças Crônicas Degenerativas (DCD) são caracterizadas por longo período de duração e podem 
ser associadas a diversos fatores de risco, que normalmente estão associadas ao estilo de vida do 
indivíduo.  O objetivo do estudo foi identificar a prevalência de DCD dos habitantes da cidade de 
Santo Anastácio-SP, atendidos pelo projeto de Extensão intitulado "Mutirão da Saúde".  Esse é um 
estudo transversal que analisou um grupo de 94 indivíduos com média de idade de 75,28 (±18,63) 
de ambos os sexos, residentes na cidade de Santo Anastácio - SP. Os voluntários foram convidados 
a participar voluntariamente do estudo. A coleta foi realizada junto ao projeto de extensão 
mutirão da Saúde da cidade citada acima. Para a obtenção dos dados foi utilizado o questionário 
de morbidade referida "Standard Health Questionnaire (SHQ)". Tal instrumento possibilita 
investigar a ocorrência de uma determinada doença crônica no período de 10 anos. No presente 
estudo foram abordados quatro grandes grupos de doenças, sendo elas: Hipertensão Arterial 
Sistêmica; Doenças Osteomusculares; doenças cardiovasculares; Doenças Metabólicas Endócrinas. 
Após terem aceitado responder o questionário, receberam o e assinaram o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Este projeto foi aprovado pelo comitê de ética da 
Universidade do Oeste Paulista - UNOESTE (processo n°2464/2015).  Foi verificado que indivíduos 
do sexo masculino apresentam maior prevalência de hipertensão arterial (62%) e indivíduos do 
sexo feminino de doenças osteomusculares (56%).  Os resultados encontrados sugerem altos 
valores para os grupos investigados, uma vez que mais da metade da população analisada 
apresenta algum tipo de doença, enquadrada nos grupos descritos anteriormente. Esses 
resultados podem contribuir para a criação de campanhas para a melhoria dos hábitos cotidianos 
da população investigada. Conclui-se que a amostra avaliada apresenta alta prevalência de 
doenças.          
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AUTO-PERCEPÇÃO DOS EFEITOS À SAÚDE DE IDOSOS FREQUENTADORES DE ACADEMIAS DA 
TERCEIRA IDADE EM CIDADES DE PEQUENO PORTE NO ESTADO DE SÃO PAULO 

 
MARCELO JOSE ALVES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
: Envelhecer é universal, natural e irreversível. O sedentarismo é um fator que contribui para uma 
queda acelerada da capacidade funcional, e o exercício físico e a atividade física umas das 
maneiras de prevenção. Existem idosos que reconhecem essa verdade e procuram meios de 
realizar exercícios para melhorar sua saúde. A pessoa idosa com idade igual ou superior a 60 anos 
tem os direitos fundamentais à pessoa humana. Visto isto, temos a implementação das Academias 
da Terceira Idade (ATIs) em todo território nacional. Em suma, a escolha deste tema justifica-se 
pela escassez de publicações científicas dentro da nossa realidade, que nos mostram se os idosos 
frequentadores das Academias da Terceira Idade (ATIs) conhecem as consequências que a 
atividade física feita da maneira inadequada e sem orientação traz para o declínio de sua saúde 
física Avaliar a auto-percepção de idosos praticantes de atividade física nas ATIs conhecem não só 
os efeitos positivos, mas também os efeitos negativos que decorrem da prática inadequada Estudo 
transversal, com aplicação de inquérito para idosos de ambos os sexos com idade cronológica 
igual ou superior a 60 anos. O estudo foi submetido ao comitê de ética e pesquisa envolvendo 
seres humanos da Universidade do Oeste Paulista. Os idosos assinaram o termo de consentimento 
livre e esclarecido. Foram excluídos os que não assinaram ou não responderam por completo. 
Após assinarem o termo, o inquérito foi aplicado em forma de entrevista para evitar resposta 
como "não sei", "sei lá", "porque sim" e "porque não".  Foram analisados os dados dos 39 
inquéritos, idosos com idade média de 67,9 anos, sendo 18 idosos na cidade de Bastos com média 
de 68,8 anos e 21 em Martinópolis com a média de 67,1 anos A maioria era hipertensa. Dos 
hipertensos que controlam a intensidade da atividade realizada, ao invés de estarem contribuindo 
para a melhora de sua saúde eles podem estar degradando-a, visto que quando um hipertenso 
realiza atividade de alta intensidade tem um prejuízo enorme para sua saúde. O lazer é principal 
motivo que levam os idosos as ATIs Conclui-se que eles reconhecem a importância da atividade 
física para a saúde, mas não procuram profissionais adequados para orientá-los, mesmo 
admitindo a necessidade de um professor. Após a coleta das informações foi feita tabulação dos 
dados no programa Excel®, onde a análise das informações foi realizada pelo próprio 
programa.     O próprio pesquisador     
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AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NOS DIFERENTES DOMÍNIOS DO QUESTIONÁRIO SF-36 EM 
IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS TREINADOS  

 
CATARINA COVOLO SCARABOTTOLO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

MARCELO JOSE ALVES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ALINE DUARTE FERREIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

EVERTON ALEX CARVALHO ZANUTO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
WEBER GUTEMBERG ALVES DE OLIVEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

DIEGO GIULLIANO DESTRO CHRISTOFARO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
 

Está estabelecido na literatura que o aumento da população idosa é um fenômeno mundial. Nesse 
sentido, aumenta-se a necessidade de instituições de longa permanência que atendam a demanda 
dessa população. O processo de envelhecimento naturalmente vem acompanhado de declínios 
físicos e cognitivos, refletindo diretamente na qualidade de vida. A institucionalização pode ter um 
efeito negativo na saúde física e consequentemente na qualidade de vida dos indivíduos, visto que 
a institucionalização pode acentuar hábitos sedentários e inatividade física.  Sendo assim, o 
objetivo do presente estudo foi descrever a percepção de qualidade de vida de idosos 
institucionalizados treinados. Participaram do estudo 13 idosos (76±6 anos; 26±4 kg/m2) 
residentes de uma instituição de longa permanência da cidade de Presidente Prudente/SP. A 
pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade do Oeste Paulista 
(146029/2013-5). Para avaliação da qualidade de vida, foi utilizado o questionário 36-item Short 
Form Health Survey (SF-36), de confiabilidade reconhecida pela literatura e traduzido para 
diversas línguas. É um instrumento constituído por 36 questões que abrangem oito domínios 
relacionados a aspectos de saúde e qualidade de vida. Foram realizadas análises descritivas com 
apresentação de média e desvio padrão, por meio do software SPSS versão 15.0.  Os idosos 
apresentaram os seguintes escores em cada um dos oito domínios do questionário utilizado: 
funcionamento físico (18,38±4,2), limitações físicas (5,92±1,6), dor no corpo (8,58±3,2), percepção 
geral de saúde (17,71±1,4), vitalidade (17,15±2,3), funcionamento social (8,08±2,1), limitações 
consequentes a problemas emocionais (4,85±1,2) e saúde mental (24,15±3,9). No presente estudo 
foram investigados aspectos de saúde relacionados à qualidade em uma população 
institucionalizada. Os achados foram positivos uma vez que indivíduos que praticam exercícios 
físicos e socializam entre eles e os funcionários da instituição, tendem a ser mais independentes e 
consequentemente apresentam melhor qualidade de vida, como é possível observar em outros 
estudos. Diante dos resultados encontrados verificou-se uma boa percepção em relação à 
qualidade de vida de idosos institucionalizados treinados que responderam ao questionário SF-
36.     Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq     
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AVALIAÇÃO DO CONDICIONAMENTO FÍSICO DE PRATICANTES DE TREINAMENTO FUNCIONAL 
CROSSFIT® 

 
GERSON HILARIO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

DIEGOBAPTISTÃO DOS SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
JAIR RODRIGUES GARCIA JÚNIOR - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
O treinamento funcional tem como base exercícios semelhantes aos movimentos realizados no 
dia-a-dia para que o indivíduo possa melhorar sua capacidade para as atividades cotidianas e 
funções laborais. O método CrossFit® consiste no treinamento multivariado baseado em 
exercícios, cargas e intensidades maiores do que um treinamento funcional comum. Isso faz com 
que o praticante melhore várias capacidades e o condicionamento físico geral. O objetivo foi 
avaliar os praticantes de treinamento CrossFit em diferentes estágios de treinamento quanto aos 
parâmetros de força, resistência muscular localizada, flexibilidade e aptidão aeróbia para 
estabelecer uma relação com o desempenho nos treinamentos multivariados da modalidade. Foi 
realizado estudo transversal prospectivo, com 65 voluntários de ambos os gêneros (masc=35; 
32,3?7,1 anos e fem=30; 32,2?8,7 anos), praticantes CrossFit em um Box especializado. Houve 
divisão em três grupos para cada gênero, de acordo com o estágio de treinamento: Grupo 
iniciante (INI) com tempo de prática de 3 a 6 meses; Grupo intermediário (INT) de 7 a 18 meses e 
Grupo avançado (AVA) de 19 meses ou mais. Todos foram avaliados em testes de força (deadlift), 
resistência muscular localizada (RML; abdominais em 1 min), endurance (teste 12 min) e específico 
do Crossfit. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UNOESTE (CAAE: 
45673615.7.0000.5515, Parec. 1.101.032 de 9/6/15). Foi observada melhora no desempenho no 
teste de força comparando INI e INT no masc (35,1%; p < 0,05) e fem (7,6%), e INT e AVA no masc 
(4,3%) e fem (14,5%; p < 0,05). No teste de RML a melhora, comparando INI e INT no masc foi 
11,7% e fem 6,3%, e INT e AVA no masc 9,3% e fem 13,3% (p < 0,05). No teste de endurance a 
melhora, comparando INI e INT no masc foi 54,5% (p < 0,05) e fem 13,9% (p < 0,05), e INT e AVA 
no masc 6,5%. No teste específico do Crossfit houve melhora apenas comparando INI e INT no 
masc (14,8%; p < 0,05). Nos testes de força, resistência muscular localizada e endurance houve 
melhora progressiva do desempenho nos estágios de INI, INT e AVA. Já no teste específico do 
Crossfit, o grau de dificuldade dos exercícios foi maior de acordo com o estágio de treinamento, 
não permitindo que o desempenho (número de repetições) fosse também progressivamente 
maior. O método Crossfit de treinamento proporciona melhora progressiva das capacidades de 
força, resistência muscular localizada e endurance em ambos os gêneros de acordo com o estágio 
de treinamento.    Unoeste.     
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CAPACIDADE CARDIORRESPIRATÓRIA DE MULHERES SOBREVIVENTES AO CÂNCER DE MAMA 
PARTICIPANTES DE UM PROGRAMA DE EXERCÍCIO FÍSICO 

 
JULIANA VIEZEL - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

THAIS REIS SILVA DE PAULO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
BRUNA LOPES ARO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

ANA CAROLINA ALVES DA COSTA TRINDADE - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
ISMAEL FORTE FREITAS JÚNIOR - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

 
Apesar de crucial no tratamento do câncer de mama, algumas terapias apresentam efeitos 
colaterais adversos sobre algumas capacidades físicas e a prática de exercícios físicos podem 
atenuar alguns desses efeitos.  Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi analisar a resposta ao 
treinamento combinado sobre a capacidade cardiorrespiratória de mulheres pós menopausa 
sobreviventes ao câncer de mama. A amostra foi composta por 40 mulheres (idade 50 a 80 anos 
(61,41±7,19), residentes em Presidente Prudente, SP, divididas em dois grupos: sobrevivente ao 
câncer de mama(GC) e sem câncer(GS). A capacidade cardiorrespiratória foi avaliada por meio do 
teste de caminhada de seis minutos(TC6M) e teste de esteira. O protocolo de treinamento 
consistiu de 50 minutos de treinamento de resistência seguido de 30 minutos de treinamento 
aeróbio (esteira), três vezes/semana, por nove meses. Para tratamento estatístico, foi realizada 
análise descritiva (média+desvio padrão). A comparação pré e pós intervenção foi feita por teste t 
pareado e a comparação ente grupos pelo teste t independente. As análises foram feitas pelo SPSS 
versão 18.0, significância de 5% O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da 
Universidade Estadual Paulista/Campus de Presidente Prudente com o protocolo número 
6727715.1.0000.5402.  No momento inicial, mulheres do grupo GS tiveram melhor desempenho 
no TC6M (GS=526,8±80,5 e GC=450,4±59,6; p= 0,001), sendo que VO2max não apresentou 
diferença estatística (p=0,098). A comparação pré e pós intervenção revelou que ambos grupos 
melhoraram a capacidade cardiorrespiratória (TC6M: GC=450,4±59,6 para 531,2±88,8; p < 0,001; 
GS=526,8±80,5 para 580,2±63,3; p < 0,001 e VO2max: GC=26,8±4,1 para 32,2±4,5; p < 0,001; 
GS=28,8±3,3 para 35,1±3,2; p < 0,001), no entanto os grupos não foram diferentes entre si. Nossos 
resultados corroboram com os de Herrero et. al (2006) que conduziu um protocolo semelhante 
(resistido+bicicleta ergométrica), porém com menor duração e encontrou uma melhora de 3,9% 
no consumo máximo de oxigênio.  Conclui-se que mulheres sobreviventes ao câncer de mama 
submetidas a treinamento combinado por nove meses apresentam melhora da capacidade 
cardiorrespiratória, avaliada tanto pelo TC6M como pelo VO2max e essas melhoras são similares 
àquelas apresentadas por mulheres sem câncer.    CAPES     
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COMPARAÇÃO DA FUNCIONALIDADE ENTRE IDOSOS COM ALTO E BAIXO COMPORTAMENTO 
SEDENTÁRIO 

 
CAMILLA CORDEIRO BECEGATO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA "JÚLIO DE MESQUITA 

FILHO" FCT UNESP 
CAROLINE GALAN DE SOUZA PEREIRA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

VANESSA RIBEIRO DOS SANTOS - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
 

Com o avançar da idade observa-se a redução da funcionalidade em idosos, esse fato é 
preocupante, uma vez que o comprometimento da funcionalidade aumenta o risco de quedas e 
fraturas, tornando o idoso mais frágil. Um dos fatores associado ao envelhecimento que pode 
acentuar o declínio da funcionalidade em idosos refere-se à permanência prolongada em 
comportamento sedentário, que consiste em atividades realizadas nas posições sentada ou 
deitada. O objetivo do presente estudo foi comparar a funcionalidade de idosos com alto e baixo 
comportamento sedentário Para isto, foram avaliados 375 idosos com idade entre 60 e 97 anos 
(70±7anos), e desses 114 eram homens e 261 (70%) mulheres do município de Presidente 
Prudente-SP. A funcionalidade foi avaliada por meio dos seguintes testes funcionais: timed up and 
go, velocidade de caminhada em quatro metros, sentar e levantar na cadeira e dinamometria 
manual. Para avaliar o comportamento sedentário foi utilizada a questão 13 do questionário de 
Baecke et al. (1982), "Nas atividades de lazer você assisti à TV", as opções de respostas para essa 
questão foram as seguintes: (nunca, raramente, algumas vezes, frequentemente ou sempre). 
Foram considerados com alto comportamento sedentário os idosos que referiram sempre assistir 
TV. A normalidade dos dados foi testada por meio do teste de Komolgorov Smirmov. Os médios 
obtidos em cada teste funcional foram comparados entre grupos (alto e baixo comportamento 
sedentário) pelo teste t de Student, no programa estatístico SPSS versão 17 e o nível de 
significância estabelecido foi de 5%. Foi verificado que idosos com alto comportamento sedentário 
apresentaram menor desempenho nos testes de velocidade de caminhada (0,94±0,22 x 
1,00±0,26); p=0,012 e sentar e levantar na cadeira (12,81±5,04 x 11,47±4,93); p=0,015 comparado 
àqueles com baixo comportamento sedentário.   Concluí-se que a permanência prolongada em 
comportamento sedentário está relacionada à baixa funcionalidade de idosos, afetando 
principalmente, as capacidades de força/potência de membros inferiores e a velocidade de 
marcha.         
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COMPARAÇÃO DE INTENSIDADE ENTRE FREQUÊNCIA CARDÍACA MÁXIMA E PERCEPÇÃO 
SUJBETIVA DE ESFORÇO APÓS UMA SESSÃO DE MUAY-THAI EM ADOLESCENTES COM 

SOBREPESO/OBESIDADE 
 

VINÍCIUS YUKIO BOTELHO SUETAKE - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
BRUNA THAMYRES CICCOTTI SARAIVA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP RIO CLARO 

BRUNO WONARLEVISTON OLIVEIRA PEREIRA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
DIEGO KANASHIRO SONVENSO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

DIEGO GIULLIANO DESTRO CHRISTOFARO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
 

A prática esportiva realizada para promoção de saúde envolve uma série de mecanismos e ajustes 
fisiológicos. Deve-se proporcionar estímulos adequados para se alcançar um determinado 
objetivo. Um importante aspecto a ser considerado é a intensidade do exercício, porém, a 
percepção de esforço realizado pelo praticante durante uma atividade de artes marciais talvez não 
seja a mesma intensidade em que seu corpo realmente trabalha.  Comparar a intensidade do 
exercício pela % da frequência cardíaca máxima (%FC Max) com a percepção subjetiva de esforço 
(PSE) em uma sessão de treinamento de muay-thai de adolescente com 
sobrepeso/obesidade Foram avaliados 27 adolescentes, de ambos os sexos, com sobrepeso (n=10) 
e obesidade (n=17) com idade entre 10 e 17 anos. Para caracterização da amostra, foram 
realizadas medidas de peso e altura, posteriormente foi calculado o índice de massa corporal 
(IMC). A sessão teve duração de 60 minutos, dividida em exercícios gerais, específicos e simulação 
de combate. Posteriormente foi avaliada a frequência cardíaca (FC) e PSE pela escala de Borg. A 
normalidade dos dados foi verificada pelo teste de Shapiro-Wilk. O teste t para amostras 
dependentes foi utilizado para comparar a intensidade do exercício pela frequência cardíaca de 
repouso e PSE. Foi utilizado o software SPSS versão 15.0 e o nível de significância adotado foi de 
5%. O estudo foi aprovado pelo comitê de ética e pesquisa da UNESP de Presidente Prudente-SP 
(CAAE: 26702414.0.0000.5402). Houve diferença estatisticamente significante (p < 0,05) da 
intensidade do exercício avaliado pela %FC Max (63,24%) quando comparado com o relatado 
através da PSE (87,22%). Após uma sessão de treinamento de muay-thai, a intensidade pela %FC 
Max foi menor do que a relatada pela PSE. Tal divergência de resultados pode ser pela dificuldade 
de percepção por se tratar de uma modalidade de caráter intermitente, e também pelo fato de se 
tratarem de uma população de risco com baixa consciência corporal.  Conclui-se então que esses 
indivíduos, após uma sessão de muay-thai, superestimaram a intensidade do exercício pela PSE 
comparado com a %FC Max.    Nenhum.     
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COMPOSIÇÃO CORPORAL DE ATLETAS AMADORES DE FUTEBOL DAS CATEGORIAS SUB-18 E SUB-23 
 

JULIANO MIRANDA DA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
TÁBATA BELLÉ SANTANA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

SYLVIA CHEDID SEIDINGER - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
PEDRO VICTOR FELISBERTO DA SILVA - FCT-UNESP PRESIDENTE PRUDENTE 

MARCELO FLOREZ GUIMARÃES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
DENISE RODRIGUES BUENO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
CAMILA BUONANI DA SILVA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

 
Um aspecto essencial para analisar o rendimento de um atleta é a composição corporal, portanto, 
avalia-la se torna uma ferramenta importante para os treinadores entenderam como os fatores 
fisiológicos se comportam diante do desempenho dos atletas. Descrever e comparar os valores de 
composição corporal de atletas amadores de futebol das categorias sub-18 e sub-23. Estudo de 
caráter transversal realizado com atletas amadores de futebol da cidade de Presidente 
Prudente/SP, divididos nas categorias sub 18 (com idade inferior a 18 anos) e sub 23 (com idade 
inferior a 23 anos). A estatura foi mensurada com estadiomêtro fixo, da marca Sany, com escala 
milimétrica. A composição corporal foi avaliada por meio do DEXA, a partir do qual foram 
mensurados: massa total, gordura corporal, massa magra total e de pernas, expressos em valores 
absolutos e relativos. Para o tratamento estatístico foi utilizada a análise descritiva, expressos em 
valores de média e desvio padrão, e para a comparação entre as categorias foi realizada por meio 
do teste t independente. O software utilizado foi o SPSS, versão 20 (SPSS Inc, Chicago, IL). A 
significância estatística foi estabelecida em 5%. Foram avaliados 44 atletas de futebol com idade 
média de 17,75 (±6,71). Os valores e comparações dos testes, expressos em média, desvio padrão 
e p-valor, das categorias sub 18 e sub 23 são, respectivamente: idade = 17,4 anos (± 0,61), 21,95 
anos (±3,55), p-valor < 0,001; estatura = 1,77m (±0,07), 1,80 (±0,08), p-valor=0,250; massa total = 
66,74Kg (±8,21), 76,86Kg (±8,40), p-valor=0,001; percentual de gordura corporal 10,50% (±3,95), 
13,52% (±4,75), p-valor=0,041; massa magra total 56,22Kg (±5,45), 62,67 (±7,28), p-
valor=0,004. Os resultados aqui obtidos corroboram com estudo de Generosi et al (2010), no qual 
foram comparados futebolistas das categorias de Sub15 (14,59 ±0,31 anos), Sub17 (16,51 ±0,50) e 
Sub19 (18,28 ±0,46) e encontradas diferenças significantes, com valores inferiores da massa total 
e massa magra do grupo mais jovem. A partir dos resultados obtidos foi observada diferença 
significante na massa total, percentual de gordura corporal, e massa magra total, quando 
comparados os valores médios de atletas amadores de futebol das categorias sub 18 e sub 23.         
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COMPOSIÇÃO CORPORAL NÃO APRESENTA RELAÇÃO COM DESEMPENHO TÉCNICO EM 
FUTEBOLISTAS AMADORES 

 
SYLVIA CHEDID SEIDINGER - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

TÁBATA BELLÉ SANTANA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
PEDRO VICTOR FELISBERTO DA SILVA - FCT-UNESP PRESIDENTE PRUDENTE 

JULIANO MIRANDA DA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MARCELO FLOREZ GUIMARÃES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

DENISE RODRIGUES BUENO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
CAMILA BUONANI DA SILVA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

 
O desempenho técnico e a composição corporal são componentes importantes para o sucesso no 
futebol, no entanto, ainda são escasssos na literatura estudos que investigaram a associação entre 
essas variáveis. Analisar se a composição corporal apresenta relação com o desempenho técnico 
em futebolistas. Estudo de caráter transversal realizado com atletas amadores de futebol de 
Presidente Prudente/SP. A composição corporal foi avaliada por meio do DEXA, a partir do qual 
foram estimados: massa magra e gordura corporal, expressos em valores absolutos e relativos. As 
ações técnicas foram mensuradas por meio de filmagem de jogos, a partir da qual foram 
registradas frequências de: passes, dribles e recepções. Para o tratamento estatístico foi efetuada 
a regressão linear múltipla para verificar a relação entre composição corporal e ações técnicas. O 
software utilizado foi o SPSS (versão 20.0) e significância estatística foi estabelecida em 5%. Foram 
avaliados 44 atletas amadores de futebol com média de idade de 17,8 (±6,7) anos. Na tabela 1 é 
apresentado o modelo de regressão linear múltipla para associação entre composição corporal e 
ações técnicas de futebolistas amadores. Tabela 1. Modelo de regressão linear múltipla para 
associação entre composição corporal e ações técnicas de futebolistas amadores. Passes Certos ß 
p R² GC Pernas (%) 0,255 0,201 0,070 MM Pernas (%) -0,266 0,199 0,071 GC Tronco (%) 0,366 
0,072 0,134 Dribles Certos GC Pernas (%) 0,363 0,152 0,134 MM Pernas (%) -0,394 0,118 0,155 GC 
Tronco (%) 0,402 0,109 0,162 Recepção Certos MM Total (Kg) 0,044 0,835 0,002 GC Total (%) 
0,366 0,112 0,106 GC Tronco (%) 0,338 0,099 0,114 MM Total (%) -0,282 0,173 0,079 GC Pernas 
(%) 0,279 0,177 0,078 GC = gordura corporal; MM = massa magra  Queiroga et al. (2014), ao 
avaliar atletas de futsal feminino, concluíram que a composição corporal não deve ser considerada 
como indicador de desempenho. Por outro lado, Nunes et al. (2009) sugerem incompatibilidade 
entre adiposidade corporal e desempenho esportivo.  A composição corporal não apresenta 
relação com o desempenho técnico de futebolistas amadores.    Não se aplica     
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DESEMPENHO FÍSICO DE FUTEBOLISTAS AMADORES DAS CATEGORIAS SUB-18 E SUB-23 
 

TÁBATA BELLÉ SANTANA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
SYLVIA CHEDID SEIDINGER - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

JULIANO MIRANDA DA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
PEDRO VICTOR FELISBERTO DA SILVA - FCT-UNESP PRESIDENTE PRUDENTE 

MARCELO FLOREZ GUIMARÃES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
DENISE RODRIGUES BUENO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
CAMILA BUONANI DA SILVA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

 
O desempenho físico é fundamental para o sucesso no futebol, por isso, avalia-lo, em diferentes 
categorias, pode ser uma ferramenta interessante para treinadores. Descrever e comparar os 
valores de desempenho físico de futebolistas das categorias sub 18 e sub 23. Estudo de caráter 
transversal realizado com atletas amadores de futebol da cidade de Presidente Prudente/SP, 
dividido nas categorias sub 18 (idade < 18 anos) e sub 23 (idade < 23 anos). A estatura foi 
mensurada com estadiômetro fixo com escala milimétrica. O consumo máximo de oxigênio 
(VO2max) foi estimado pelo teste de yoyo intermitente. Para a flexibilidade foi realizado o teste de 
"sentar e alcançar" e a força abdominal foi avaliada de acordo com o máximo de repetições 
realizadas em 60 segundos. Para o salto vertical, os participantes começaram a partir de posição 
em pé, com as mãos nos quadris, seguida por rápida extensão das articulações dos membros 
inferiores. Para o tratamento estatístico foi utilizada a análise descritiva, expressa em valores de 
média e desvio padrão, e a comparação entre as categorias foi realizada por meio do teste t 
independente. O software utilizado foi o SPSS, versão 20, com significância estatística estabelecida 
em 5%.  Foram avaliados 44 atletas de futebol com idade média de 17,8 (±6,7) anos. Os valores e 
comparações dos testes, expressos em média, desvio padrão e p-valor, das categorias sub 18 e sub 
23 são, respectivamente: idade = 17,4 anos (± 0,61), 21,95 anos (±3,55), p-valor < 0,001; 
flexibilidade = 27,8cm (±8,13), 31,1cm (±5,75), p-valor=0,168; força abdominal = 44,7 repetições 
(±6,02), 43,1 repetições (±7,67), p-valor = 0,476; VO2max = 47,5 ml/kg/min (±4,17), 46,4 
ml/kg/min (±3,16), p-valor = 0,419; salto vertical = 32,7 cm (±4,40), 33,6 (±4,54), p-valor = 
0,591. Os resultados aqui encontrados corroboram com pesquisa realizada por Campeiz et. al 
(2004), a qual comparou e não encontrou diferença significante do desempenho no teste yoyo 
intermitente, de categorias similares a do presente estudo, com idade média de 24,0 ±3,3 e 17,8 
±0,8 anos. Por outro lado, em estudo realizado por Ravagnani et al (2012), foram observados 
valores inferiores da categoria sub 17 (16,0±0,9) quando comparada a profissional (19,5±2,3), 
tanto no teste de VO2max quanto no de força abdominal, os autores sugeririam que tais 
resultados tiveram possível interferência maturacional. Não foram observadas diferenças 
significantes nos testes físicos, quando comparados atletas da categoria Sub 18 e Sub 23.         
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EFEITO DE 16 SEMANAS DE TREINAMENTO DE MUAY THAI SOBRE A COMPOSIÇÃO CORPORAL DE 

ADOLESCENTES COM SOBREPESO E OBESIDADE 
 

BRUNA THAMYRES CICCOTTI SARAIVA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP RIO CLARO 
VINÍCIUS YUKIO BOTELHO SUETAKE - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

DIEGO KANASHIRO SONVENSO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
BRUNO WONARLEVISTON OLIVEIRA PEREIRA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

DANIEL EDUARDO RODRIGUES DE SOUSA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
DAVI DA SILVA ALVES - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

DIEGO GIULLIANO DESTRO CHRISTOFARO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
 

A obesidade é caracterizada pelo excesso de gordura corporal, sendo essa relacionada a diversos 
fatores de risco. Como forma de prevenção/tratamento dessa doença, além de uma alimentação 
equilibrada, é indicada a prática de exercícios físicos, sendo as lutas uma modalidade atrativa para 
o público jovem.  O objetivo desse estudo foi analisar o efeito de 16 semanas de treinamento de 
Muay Thai (MT) sobre a composição corporal de adolescentes com sobrepeso e obesidade.  A 
amostra foi composta por 22 adolescentes de ambos os sexos (12 meninos e 10 meninas) com 
idade entre 10 e 17 anos (12,7±1,9), todos classificados com sobrepeso ou obesidade de acordo 
com o índice de massa corporal (IMC) e o percentual de gordura corporal. Estudo aprovado (CAAE: 
26702414.0.0000.5402). Foram mensuradas medidas antropométricas de circunferência de 
cintura (CC), peso e estatura para o cálculo do IMC. A gordura corporal em kg e percentual, e a 
massa corporal magra em kg, total e por segmento, foram aferidos pela Absorciometria Raios-X de 
Dupla Energia. A intervenção foi por meio da prática do MT, ministrada 3 vezes na semana em dias 
não consecutivos, uma hora e meia por sessão, sendo que 30 minutos eram destinados a 
exercícios gerais (alongamento/aquecimento físico), 40 minutos a exercícios específicos da 
modalidade (socos, chutes, joelhadas e cotoveladas) e 20 minutos finais eram para atividades 
lúdicas e/ou simulação de luta. A intervenção teve duração de 16 semanas, sendo 4 semanas 
destinadas à adaptação/familiarização e a intensidade foi controlada pela escala de percepção 
subjetiva do esforço. Na análise estatística foi feito o teste Shapiro-Wilk e o teste t pareado pelo 
Software SPSS versão 13.0 e a significância foi de 5%. Após 16 semanas de treinamento os 
adolescentes reduziram o IMC (p=0,009), CC (p < 0,001), massa gorda (MG) total (p=0,013), MG de 
braços (p=0,001), MG de pernas (p=0,029), gordura corporal (p < 0,001), gordura andróide (p < 
0,001), gordura ginóide (p < 0,001) e gordura de tronco (p=0,002). Bem como aumentou a massa 
magra total (p < 0,001) e de pernas (p < 0,001).  Estudos com adolescentes e lutas voltados para a 
saúde são escassos, porém com outros tipos de treinamento (aeróbio, concorrente, intervalado de 
alta intensidade) foram observados bons resultados com composição corporal, podendo ser o MT 
uma prática alternativa para esses benefícios. Conclui-se que o treinamento de MT foi eficaz para 
melhorar a composição corporal de adolescentes com sobrepeso/obesidade.    CAPES     
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EFEITO DE DIFERENTES PROTOCOLOS DE TREINAMENTO FÍSICO NA DENSIDADE MINERAL ÓSSEA 
DE RATOS WISTAR 

 
ALLINE MARDEGAN MIOTO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
LUCAS DA SILVA SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

THIAGO ALVES GARCIA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
GUILHERME AKIO TAMURA OZAKI - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP 

TATIANA EMY KOIKE - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
DANIEL FERNANDO DOS REIS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ALAN JOSÉ BARBOSA MAGALHÃES - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
ROBSON CHACON CASTOLDI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

REGINA CELI TRINDADE CAMARGO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
JOSÉ CARLOS SILVA CAMARGO FILHO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

 
O treinamento físico tem grande importância na manutenção da massa óssea, pois atua por meio 
de estímulos mecânicos e metabólicos, modelando a síntese da matriz óssea. Entretanto o 
treinamento apresenta variações em sua forma de aplicação, com diferença em duração e 
intensidade que promovem diferentes estímulos, tanto mecânicos quanto metabólicos. Portanto, 
a presente pesquisa teve como objetivo avaliar os efeitos dos treinamentos aeróbio, anaeróbio e 
concorrente na densidade mineral óssea de ratos.  Foram utilizados 39 ratos machos (Wistar), com 
100 dias de vida, obtidos no Biotério Central da Unesp, Campus de Botucatu - SP e mantidos em 
biotério de pequenos animais do Laboratório de Histologia e Histoquímica, do departamento de 
Fisioterapia da Faculdade de Ciências e Tecnologia - FCT/UNESP, Campus de Presidente Prudente - 
SP. Todos os procedimentos utilizados foram previamente aprovados pelo Comitê de Ética no Uso 
de Animais da FCT/UNESP, sob protocolo nº 002/2011. Os animais foram divididos em grupos de 
acordo com o protocolo de treinamento e período de treinamento, de 4 ou 8 semanas, da 
seguinte maneira: linha de base, LB (n=5); treinamento aeróbio, TAE4 (n=6) e TAE8 (n=7), 
treinamento anaeróbio, TAN4 (n=6) e TAN8 (n=5); e treinamento físico concorrente, TCc4 (n=5) e 
TCc8 (n=5). Após o período experimental, os animais foram submetidos à eutanásia e retirada a 
tíbia direita dos animais por procedimento cirúrgico e submetidas à análise de densitometria no 
DXA, modelo DPX-Alpha, LUNAR®.  A análise da DMO (g/cm²) apresentou aumento significativo (p 
< 0,05) nos grupos TAN4 (0,20±0,012), TCc4 (0,18±0,013), TAE8 (0,18±0,018), TAN8 (0,2±0,010) e 
TCc8 (0,20±0,014) quando comparados tanto com o BL (0,15±0,016) quanto com o TAE4 
(0,15±0,017). Foi verificado que os diferentes protocolos de treinamento físico foram capazes de 
promover o aumento da DMO, independente da duração (quatro e oito semanas). Nesse sentido, 
mesmo em ambiente aquático, verifica-se que a realização de diferentes formas de exercícios, 
podem ser meios para a prevenção e tratamento de doenças, como a osteoporose. Conclui-se que 
todos os modelos de treinamento foram capazes de promover o aumento da DMO. Além disso, os 
modelos TAN e TCc apresentaram maiores adaptações quando comparados ao TAE.     CAPES     
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EFEITO DE UMA SESÃO AGUDA DE TREINAMENTO CONCORRENTE NO DESEMPENHO DE SALTO 
VERTICAL 

 
SERGIO SOUZA PARMEZZANI - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

FABIO SANTOS DE LIRA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
EDUARDO ZAPATERRA CAMPOS - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

 
A utilização de exercícios destinados à força e aptidão aeróbia na mesma sessão de treinamento 
(treinamento concorrente; TC) tem o intuito de melhorar estas capacidades físicas. Todavia, uma 
maneira de analisar a possível interferência entre os treinamentos é avaliar a resposta aguda de 
alguma variável, como o desempenho em salto vertical (SV).  O objetivo deste estudo foi verificar 
o efeito de uma sessão de TC e uma sessão de treinamento de força (TF) sobre o SV. Participaram 
deste estudo 19 indivíduos, fisicamente ativos, do sexo masculino, divididos em dois grupos: 
Grupo Concorrente (GC: n = 10; 26,9 ± 4,45 anos; 74,85 ± 6,9 Kg; 177,9 ± 6,9 cm; 14,51 ± 6,45 
%gord) e Grupo Força (GF: n = 9; 23,77 ± 2,68 anos; 74,76 ± 13,38 kg; 175,88 ± 8,11 cm; 19,92 ± 
7,16 %gord). O GC e o GF realizaram o SV pré e pós sessão de treinamento na modalidade Squat 
Jump (CEFISE®, Nova Odessa, Brasil). O TF consistiu em quatro exercícios de membro inferior e 
quatro de membro superior. O TC consistia previamente de um exercício intermitente de alta 
intensidade, onde os sujeitos faziam uma corrida na esteira até completarem 5-km (1 x 1) e logo 
após o TF, descrito acima. Todos os participantes leram e assinaram um termo de consentimento 
livre e esclarecido, aprovado pelo comitê de ética (n. 22793414.7.0000.5402). Para a comparação 
entre o efeito do TC e TF sobre o SV, foi utilizado o ANOVA two-way seguido, quando necessário, 
do Pos-Hoc de Bonferroni. Para todos os casos foi utilizado p < 0.05. Não foi encontrada diferença 
no SV entre os grupos (GC: 31,29 ± 4,84 cm; GF: 30,8 ± 5,92 cm; p > 0.05), momento (GC Pré: 32,16 
± 5,2 cm. Pós: 30,42 ± 4,6 cm; ?= -1,7 ± 3,2 cm; GF Pré: 31,6 ± 5,53 cm Pós: 30 ±6,51 cm; ?= -1,6 ± 
1,7 cm) ou interação entre os grupos. Neste estudo não houve diferença nas modificações do SV 
após o TC em relação ao TF. Fica evidente que, de maneira aguda, nem o TC ou TF é capaz de 
alterar significativamente o desempenho de SV. Mesmo diante de um possível cenário de maior 
intensidade no TF para o GF (GF > GC), ou mesmo, uma fadiga residual do TC (maior volume e 
fadiga neuromuscular durante o exercício intermitente de alta intensidade), o SV não explica as 
possíveis interferências do TC. : A partir dos resultados apresentados, concluímos que em uma 
sessão aguda de TC e de TF não altera o SV em indivíduos fisicamente ativos. Porém, outros 
estudos são necessários para verificar se o SV é modificado cronicamente após um período de TC 
ou um TF.    CAPES     
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EFEITO DO TREINAMENTO CONCORRENTE NAS FIBRAS MUSCULARES DE RATOS WISTAR 
SUBMETIDOS ÀS DIETAS PADRÃO E HIPERLIPÍDICA 

 
PAULO HENRIQUE ALEIXO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

SERGIO RUIZ FERREIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ALYSSON CHRISTIAN JESUS PEREIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

GUILHERME AKIO TAMURA OZAKI - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP 
LUCAS DA SILVA SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

VITOR PAULINO CAPELOTI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
TATIANA EMY KOIKE - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

THIAGO ALVES GARCIA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
ALAN JOSÉ BARBOSA MAGALHÃES - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
REGINA CELI TRINDADE CAMARGO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

PATRÍCIA MONTEIRO SERAPHIM - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
ROBSON CHACON CASTOLDI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

JOSÉ CARLOS SILVA CAMARGO FILHO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
GABRIELA HARO DE MELO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
A dieta hiperlipídica é uma hipotética causadora de obesidade e o treinamento concorrente pode 
atuar na redução desse quadro, uma vez que a prática de atividade física auxilia no aumento da 
taxa metabólica, além de aumentar o tônus muscular. Analisar o efeito do treinamento 
concorrente (TCc) nas fibras musculares de ratos Wistar submetidos às dietas padrão e 
hiperlipídica.  Foram utilizados 40 ratos, divididos em 4 grupos: Grupo Sedentário (GS); Grupo 
Exercício (GE), Obeso Sedentário (OS) e Obeso Exercício (OE). Os animais realizaram o protocolo 
de TCc, composto de treinamento de força muscular (TF) e treinamento aeróbio (TA), executados 
três vezes por semana, durante 45 dias. O TF foi composto por quatros séries de 10 saltos em 
plataforma metálica, induzido por eletroestimulação (3 mA), já o TA foi realizado em esteira 
rolante, com duração aumentada progressivamente, iniciando-se com cinco minutos na primeira 
sessão de treino e terminando com 45 minutos na última. A dieta hipercalórica foi composta pela 
adição de bacon, mortadela, bolacha recheada e refrigerante, à ração padrão. Foi analisado o 
menor diâmetro das fibras musculares (MDF) para avaliar a hipertrofia muscular.  Foi observado 
que o grupo OE apresentou uma diminuição significativa da MDF, quando comparado ao grupo OS 
(OE=77,41µ vs OS=98,58µ). Além disso, os animais que receberam a aplicação do TCc, 
demonstram hipertrofia muscular (GE=74,39 µm vs GS=72,13µm).  O grupo que realizou o 
treinamento com ração padrão apresentou hipertrofia muscular. No entanto, o grupo recebeu a 
dieta hiperlipídica, apresentou diminuição do tônus muscular. Tal fato pode ser explicado pelo 
aumento dos ácidos graxos no grupo OE e consequentemente, aumento do estresse (impacto) 
gerado pelo TCc, uma vez que este foi realizado em esteira rolante e saltos em 
plataforma. Conclui-se que, o TCc com dieta padrão promoveu o aumento da MDF, enquanto que 
o TCc com dieta hiperlipídica resultou na diminuição.          
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EFEITO DO TREINAMENTO INTERMITENTE DE ALTA INTENSIDADE NO PERFIL LIPÍDICO DE 
ADOLESCENTES OBESOS COM E SEM ESTEATOSE HEPÁTICA  

 
JEFFERSON DE SOUZA DIAS - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

BRUNA THAMYRES CICCOTTI SARAIVA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP RIO CLARO 
DIEGO KANASHIRO SONVENSO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

 
A obesidade é uma doença no qual sua prevalência tem aumentado de forma significativa, 
considerada um dos principais problemas de saúde pública e uma epidemia global. No Brasil 
acomete 14% dos adolescentes e sua prevalência durante a adolescência está associada à sua 
persistência na vida adulta e vem aumentando rapidamente tanto em países desenvolvidos 
quanto em desenvolvimento. Adolescentes obesos tendem a apresentar alteração no perfil 
lipídico quando comparados a eutróficos. Como forma de prevenção e tratamento da obesidade, o 
treinamento intermitente de alta intensidade (HIIT), baseado em exercícios de curta duração e alta 
intensidade, possui grande potencial em aumentar o metabolismo energético e promover 
alterações na composição corporal.  Analisar o efeito do HIIT no perfil lipídico de adolescentes 
sedentários obesos após 16 semanas de treinamento.  Foram voluntários deste estudo 27 
adolescentes, de ambos os sexos com idade entre 11 e 17 anos, classificados como obesos 
conforme índice de massa corporal (IMC). Divididos em dois grupos Ausência de Esteatose (n=14) 
e Presença de Esteatose (n=13) classificados como obesos de acordo com o índice de massa 
corporal (IMC). A coleta de sangue ocorreu em laboratório especializado para análise das variáveis 
de triacilglicerol (TRI), lipoproteína de muito baixa densidade (VLDL), colesterol total (CT), 
lipoproteína de alta densidade (HDL) e lipoproteína de baixa densidade (LDL), alanina 
aminotransferase (TGP) e aspartato aminotransferase (TGO). A intervenção consistiu de HIIT em 
três sessões semanais, compostas por duas séries de 6 tiros de corrida na esteira a 100% da 
FCpico. Cada tiro teve duração de 40 segundos com intervalo passivo de 20 segundos entre os 
tiros. O tratamento dos dados foi realizado utilizando analise estatística descritiva, expressa em 
média e desvio padrão. As demais variáveis foram analisadas por meio do teste t de Student, feito 
pelo software SPSS versão 17.0 adotando significância inferior a 5%. O grupo com A-EH não 
apresentaram mudanças no perfil lipídico em relação ao grupo P-EH que apresentaram melhoras 
significantes nas variáveis de HDL (p=0,036) e TGO (p=0,006). Segundo Tambalis(2009) foi 
verificado que apenas os programas de exercício aeróbico de alta intensidade resultaram em 
efeitos mais favoráveis nas lipoproteínas circulantes.  Conclui-se que o HIIT foi eficaz para 
promover uma melhora nas variáveis de HDL e TGO no grupo P-EH em relação ao grupo A-
EH.    PIBIC/CNPq     
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ESTUDO MORFOMÉTRICO DAS FIBRAS MUSCULARES DE RATOS SUBMETIDOS AO TREINAMENTO 

DE FORÇA E GH 
 

LUCAS DA SILVA SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
THIAGO ALVES GARCIA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

TATIANA EMY KOIKE - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
GUILHERME AKIO TAMURA OZAKI - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP 

ALAN JOSÉ BARBOSA MAGALHÃES - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
ROBSON CHACON CASTOLDI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
FRANCIS LOPES PACAGNELLI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

INES CRISTINA GIOMETTI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
REGINA CELI TRINDADE CAMARGO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

JOSÉ CARLOS SILVA CAMARGO FILHO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
 

Substâncias consideradas anabólicas vêm sendo utilizadas de forma indiscriminada por 
frequentadores de academias de musculação e por atletas de alto rendimento, uma dessas, é a 
somatropina ou hormônio do crescimento (GH). O objetivo do estudo foi observar as alterações 
no tecido muscular de ratos submetidos à aplicação do hormônio do crescimento (GH) e realização 
de um protocolo de treinamento de força (TF). Foram utilizados 40 animais machos, com 60 dias 
de idade, da linhagem Wistar, distribuídos em quatro grupos: controle (C), controle e aplicação de 
GH (GHC), treinamento de força (T) e treinamento de força com a aplicação de GH (GHT). O 
protocolo de treinamento foi composto por quatro séries de 10 saltos aquáticos, realizados em 
três dias da semana, com sobrecarga correspondente a 50% do peso corporal, durante quatro 
semanas. Foi aplicado GH via intraperitoneal na dosagem de 0,2 UI/Kg para dois grupos (GHC e 
GHT) anteriormente à todas sessões de treinamento e o mesmo volume de solução fisiológica 
(0,9% de cloreto de sódio) nos grupos C e GHC. Ao final do experimento, os animais foram 
eutanasiados e retiradas amostras do músculo Sóleo. Foram produzidos cortes histológicos e 
corados por hematoxilina-eosina (HE) e nicotinamida adenina dinucleotídeo tetrazólio redutase 
(NADH-TR). As marcações para a determinação da medida do menor diâmetro das fibras 
musculares (FM) foram feitas com o software (AuxioVisionRel 4.8-Carl Zeiss® e NIS-Elements D3.0 - 
SP7-Nikon®). Foi realizado o teste de normalidade de Shapiro-Wilk e utilizado o teste não 
paramétrico Kruskal-Wallis, com pós teste de Dunn para a comparação entre médias. Todos os 
procedimentos adotaram o valor de significância de 5% (p < 0,05) e os cálculos foram realizados 
com o software SPSS 22.0 for Windows®.  Foi verificado que tanto o GH quanto o TF foram 
capazes de gerar aumento do diâmetro das FM (C:31,81±6,35; GHC:36,88±6,38; T:38,38±6,94; 
GHT:36,89±7,16). Além disso, quando analisada a tipagem, houve aumento significativo somente 
nas FM de contração rápida (C:33,78±7,78; GHC:37,80±6,03; T:38,53±6,94; GHT:37,98±7,65), 
quando às lentas (C:25,93±6,66; GHC:26,95±8,03; T:26,24±6,90; GHT:27,20±5,77). Provavelmente, 
a especificidade do treinamento interferiu nos resultados, uma vez que o aumento mais 
proeminente foi observado em animais que realizaram o TF.  Conclui-se que o GH e TF foram 
eficazes para o desenvolvimento da hipertrofia muscular de ratos e que tal fato ocorreu 
principalmente nas FM de contração rápida.         
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LEVANTAMENTO E ANÁLISE DO PERFIL DOS PRATICANTES DE CROSSFIT® NO BRASIL 
 

DANIEL DA SILVA CANHIN - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
JAIR RODRIGUES GARCIA JÚNIOR - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
Entre os treinamentos intervalados e de alta intensidade o CrossFit tem ganho destaque no Brasil, 
com o aumento do número de boxes e de praticantes. Os exercícios funcionais, de ginástica e de 
levantamento de peso olímpico são considerados eficientes para melhora do condicionamento 
físico geral. Apesar do grande número de praticantes, há poucas informações sobre quem são eles 
e o que os motiva para prática do CrossFit. O objetivo foi realizar um levantamento de 
informações de abrangência nacional para traçar o perfil dos praticantes de CrossFit. Este estudo 
se caracterizou como transversal, quantitativo e descritiva. A amostra consistiu de 221 praticantes 
de ambos os sexos, com 18 a 60 anos, frequentadores de boxes de CrossFit licenciados em 
diversas cidades do Brasil, que responderam a um questionário online (sem identificação) sobre 
seu perfil sócio-econômico e informações da prática do CrossFit (objetivos, frequência de treino, 
prática anterior e lesões). O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UNOESTE 
(CAAE: 44572815.8.0000.5515, Parec. n. 1.054.171 - 05/05/15). As faixas etárias mais prevalentes 
foram dos 21-30 e 31-40 anos (41% cada), as mulheres representam 58% e 52% têm ensino 
superior. As faixas de renda mais mencionadas foram de 5-10 (32%) e de 11-20 salários mínimos 
(26%). Os principais objetivos são melhora do condicionamento físico (25,1%) e perda do excesso 
de gordura (23,2%), também os mais mencionados como benefícios com 15,4% e 9,3%, 
respectivamente. A frequência ao box de 5 vezes (37,2%) foi a mais mencionada. Musculação 
(36,6%) e corrida (13,4%) foram as práticas mais mencionadas antes de iniciar no CrossFit. Entre os 
praticantes, 30% disseram ter sofrido algum tipo de lesão e, destes, 41,2% sofreram apenas 1 
lesão na prática. Quanto à parte do corpo lesionada, 36% sofreram na região lombar. O CrossFit 
está sendo praticado por ambos os gêneros de diferentes classes sociais que eram sedentários ou 
que praticavam outras modalidades de exercícios. Aproximadamente a metade está em busca de 
melhorar o condicionamento físico e perder o excesso de peso. Por sua natureza de alta 
intensidade, há prevalência de lesões semelhante a outros esportes. Conclui-se que os praticantes, 
principalmente da faixa de 20 a 40 anos, buscam no CrossFit com intenção de melhorar o 
condicionamento físico e perder o excesso de peso. Muitos têm elevada frequência de 
treinamento e 1/3 dos praticantes sofreram algum tipo de lesão.         
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PRÁTICA HABITUAL DE ATIVIDADE FÍSICA E OCORRÊNCIA DE DOENÇAS CRÔNICO-DEGENERATIVAS 
EM ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS 

 
FELIPE HENRIQUE MENDES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

LUCAS DA SILVA SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MARCELO JOSE ALVES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

EVERTON ALEX CARVALHO ZANUTO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ALINE DUARTE FERREIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

TATIANA EMY KOIKE - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
ANA CLARA CAMPAGNOLO REAL GONÇALVES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

THIAGO ALVES GARCIA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
GUILHERME AKIO TAMURA OZAKI - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP 

ROBSON CHACON CASTOLDI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
REGINA CELI TRINDADE CAMARGO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

JOSÉ CARLOS SILVA CAMARGO FILHO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
DANIEL FERNANDO DOS REIS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
A evolução tecnológica trouxe muitos benefícios e conforto à população mundial, no entanto, uma 
das consequências foi o aumento do sedentarismo. A falta de atividade física é um dos fatores 
responsáveis pelo surgimento de doenças crônico-degenerativas e está presente nas diferentes 
faixas etárias e classes sociais. O objetivo do presente estudo foi analisar o nível de atividade física 
de estudantes universitários e relacioná-lo com a ocorrência de doenças crônico-
degenerativas.  Foram avaliados 237 alunos, com idade média 23,59 anos (±6,07), sendo 168 do 
sexo masculino e 69 do sexo feminino. O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa, protocolo - CAAE 42568515.8.0000.5515. Para elaboração do presente estudo foram 
disponibilizados o Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ) e o questionário de 
morbidade referida, baseado no "Standard Health Questionnaire for Washington State", para 
verificar a ocorrência de doenças crônicas. Este último instrumento de medida foi elaborado a 
partir de quatro grandes grupos de doenças, sendo estes: Hipertensão Arterial Sistêmica; doenças 
Metabólicas Endócrinas; doenças Cardiovasculares e doenças Osteomusculares. Após a coleta dos 
dados, foram realizadas as análises de frequência (média e desvio) e de associação pelo teste do 
Qui-Quadrado (X²), estabelecendo-se significância de 5% (p < 0,05). Tal procedimento foi realizado 
por meio do Software SPSS 17.0®. Os resultados encontrados foram que 91,1% dos alunos são 
ativos fisicamente e 8,9% são insuficientemente ativos. Os resultados obtidos após a análise de 
doenças crônico-degenerativas demonstraram que os alunos apresentaram prevalência de 27,8% 
de Hipertensão Arterial Sistêmica, 24,5% de doenças Metabólicas Endócrinas, 7,6% doenças 
Cardiovasculares e 23,6% de doenças Osteomusculares. Apesar da maioria dos alunos serem 
jovem e fisicamente ativos, verifica-se que aproximadamente um quarto da amostra apresenta 
doenças crônicas, sendo a Hipertensão Arterial Sistêmica a mais presente na amostra 
analisada. Conclui-se que os alunos universitários, são em sua maioria fisicamente ativos e 
apresentam cerca de 25% de prevalência de doenças crônico-degenerativas.          
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PREVALÊNCIA DE DINAPENIA EM IDOSOS SEGUNDO A PRÁTICA DE ATIVIDADES FÍSICAS 
MODERADA E VIGOROSA 

 
CAROLINE GALAN DE SOUZA PEREIRA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

CAMILLA CORDEIRO BECEGATO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA "JÚLIO DE MESQUITA 
FILHO" FCT UNESP 

VANESSA RIBEIRO DOS SANTOS - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
 

O envelhecimento proporciona alterações das capacidades físicas, entre elas, o declínio da força 
muscular, denominado dinapenia. A literatura evidencia que a prática regular de atividades físicas 
com intensidade moderada e vigorosa (AFMV) é eficiente para manter e aumentar a força 
muscular. Desse modo, a prática de atividades físicas pode ser uma alternativa para prevenir e 
atenuar a progressão da dinapenia em idosos. O objetivo do presente estudo foi verificar a 
prevalência de dinapenia segundo a prática de (AFMV). A amostra foi composta por 110 idosos 
com idade entre 60 e 91 (70 ± 7) anos, 35 homens e 75 mulheres (68%) do município de 
Presidente Prudente, São Paulo. Para estimar a força muscular foi realizado teste de dinamometria 
de preensão manual. A prática de AFMV foi avaliada por sensores de movimento tipo 
acelerômetro triaxial marca Actigraph, modelo GT3X (Actigraph LLC, Pensacola, FL). Foi 
empregado o teste qui-quadrado para verificar a prevalência de dinapenia segundo a prática de 
AFMV, e análise de regressão logística binária para verificar a magnitude da associação entre 
dinapenia e AFMV por meio da construção de modelo múltiplo A prevalência de dinapenia em 
idosos foi maior para àqueles que não praticam AFMV por no mínimo 30 minutos diários (56% x 
23%); p=0,002. Observou-se que idosos que não praticam 30 minutos diários de AFMV tem maior 
chance de risco para dinapenia, independente do sexo (ORA=4,12 IC 95% 1,56-10,91).  Conclui-se 
que a prática de 30 minutos diários de AFMV está inversamente associada à dinapenia em idosos, 
independentemente do sexo.         
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QUALIDADE DE VIDA DE MULHERES PÓS MENOPAUSA SOBREVIVENTES DO CÂNCER DE MAMA 
QUE PARTICIPARAM DE UM PROGRAMA DE EXERCÍCIO FÍSICO. 

 
THAIS REIS SILVA DE PAULO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

JULIANA VIEZEL - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
BRUNA LOPES ARO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

ANA CAROLINA ALVES DA COSTA TRINDADE - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
ISMAEL FORTE FREITAS JÚNIOR - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

 
Cerca de 30% dos casos de câncer de mama podem ser evitados através de mudanças no estilo de 
vida, como a prática de exercício físico, alimentação saudável, manutenção do peso ideal e apoio 
psicológico. Além disso, estes comportamentos são imprescindíveis durante o tratamento da 
doença, pois interferem diretamente na qualidade de vida. Analisar o efeito crônico do 
treinamento combinado sobre a qualidade de vida de mulheres pós menopausa sobreviventes do 
câncer de mama. Estudo randomizado controlado em Presidente Prudente/SP, com duração de 9 
meses, que comparou um programa supervisionado de treinamento combinado 
(aeróbio+resistido) com um grupo controle. Participaram do estudo 36 mulheres pós menopausa, 
com idade entre 50 e 80 anos (62,66 ± 7,36), sendo 18 no grupo de treinamento combinado e 18 
mulheres no grupo controle. As participantes responderam um questionário com informações 
sociodemográficas e para a avaliação da qualidade de vida utilizou-se o questionário SF-36, que 
avalia oito domínios relacionados a qualidade de vida. Após realizar o teste de normalidade, 
realizou-se a estatística descritiva das características gerais da amostra. Utilizou-se o teste t de 
Student para amostras pareadas, para comparar as pontuações do SF-36, antes e após a 
intervenção, utilizando o programa SPSS (versão 22.0) com nível de significância de 5%. O estudo 
foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Estadual Paulista/Campus de 
Presidente Prudente/SP, com o protocolo número 6727715.1.0000.5402 e registrado na 
Plataforma ClinicalTrials.gov com o identificador NCT02804308. Em relação a qualidade de vida, as 
mulheres participantes do grupo intervenção que realizaram o protocolo de treinamento 
combinado melhoraram os aspectos sociais (p < 0.01) e estado geral de saúde (p=0,002), além da 
percepção positiva da saúde após 9 meses de treinamento (93%).  Pacientes com câncer de mama 
fisicamente ativos possuem menores índices de depressão e fadiga, além de maior sensação de 
bem-estar e autoconfiança e todas essas variáveis impactam a qualidade de vida. Os resultados 
deste estudo demonstraram que o treinamento combinado promoveu melhoras nos domínios 
relacionados à qualidade de vida de mulheres pós menopausa sobreviventes do câncer de mama. 
Esses achados contribuem para a aplicabilidade clínica do exercício físico na atuação 
interdisciplinar nas práticas de promoção, prevenção e tratamento para o câncer de mama 
visando a qualidade de vida e saúde.     FAPEAM     
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SAÚDE INTEGRAL DO TRABALHADOR (SITRA): QUALIDADE DE VIDA E PRÁTICA DE ATIVIDADES 
FÍSICA. 

 
GUILHERME RAFAEL DE AURELIO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

KARINA SILVIA MATEUS - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
SIMONE PINTO FERREIRA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

GIOVANA RAMPAZZO TEIXEIRA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
 

Qualidade de vida são atributos associados à satisfação de viver, através da melhoria do nível de 
saúde. Considerando sua visão mais ampla, depende prioritariamente de mudanças 
comportamentais, tornando-se assim, dependente de mecanismos educacionais que promovam 
mudanças significativas em hábitos de vida. Dessa maneira a qualidade de vida é diretamente 
dependente dos hábitos de vida e estes caracterizam o estilo de vida de cada cidadão. A qualidade 
de vida está diretamente relacionada com a prática de atividades físicas e boa nutrição. Desta 
forma o projeto de extensão Sitra vem há 5 anos oferecendo novas sistemáticas para aumentar o 
nível e a regularidade da prática de atividades físicas nos espaços existentes na universidade.  O 
objetivo do projeto é promover melhor qualidade de vida aos funcionários da FCT/UNESP e reduzir 
os riscos à saúde através de melhores condições físicas. O projeto foi desenvolvido com 30 
servidores da FCT/UNESP, idade entre 35 e 58 anos, que participam do projeto de extensão Sitra. 
Projeto Sitra disponibiliza aos funcionários atividades físicas como: pilates, treinamento funcional, 
treinamento de força, dança e hidroginástica. Participantes frequentavam pelo menos uma 
atividade durante a semana. Foi realizado, avaliação antropométrica, testes físicos, exames 
bioquímicos (pós-prandial. Protocolo do comitê de ética 04/2013. Os participantes apresentaram 
frequência relativa de IMC demonstrando que 34,48% estão com IMC normal, 41% sobrepeso, 
10,34% de obeso grau I e 13,79% de obeso grau II. A distribuição de Relação cintura/quadril foi 
95,45% da amostra considerado alterado. Maior quantidade de RCQ alterado está relacionado aos 
indivíduos na faixa etária 50-59 anos. Dados descritivos para força (11,24±3,7) e agilidade 
(15,19±2,09) a relação entre força e agilidade foi negativa (r=0,37, p=0,03), Flexibilidade 
(29,30±8,55). Valores médio de glicose (114,21±25.43). A busca de alternativas para a melhoria da 
adaptabilidade às demandas situacionais e, consequentemente, do desempenho, pode pressionar 
até o limite a relação homem-trabalho. Podemos concluir que os funcionários da FCT/unesp 
apresentaram valores relacionados com sobrepeso e relação cintura e quadril alterado, contudo 
apresentaram níveis de força, flexibilidade e agilidade indicativos moderados projeto contribuiu 
para melhor qualidade de vida dos servidores da FCT/Unesp, favoreceu melhor rendimento físico 
através da prática de atividade física sistematizada.    PROEX     
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TREINAMENTO CONCORRENTE E CONSUMO DE MEDICAMENTOS PARA DOENÇAS 
OSTEOMUSCULARES EM MULHERES NA PÓS-MENOPAUSA COM E SEM CÂNCER DE MAMA 

 
ANA CAROLINA ALVES DA COSTA TRINDADE - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

THAIS REIS SILVA DE PAULO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
JULIANA VIEZEL - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

BRUNA LOPES ARO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
SYLVIA CHEDID SEIDINGER - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

 
Câncer de mama (CM) é doença crônica degenerativa, de caráter multifatorial, resultante do 
crescimento desordenado de células anormais. Dentre seus fatores de risco destaca-se a 
menopausa. O tratamento com inibidores de aromatase (IA) reduz a chance de metástase, porém 
seus efeitos colaterais como dor, intensificação da mialgia e artralgia não devem ser 
desconsiderados. Objetiva-se analisar o efeito do treinamento concorrente (TC) na redução do 
consumo de medicamentos para doenças osteomusculares (DO) em mulheres pós-menopausa sob 
terapia hormonal com IA contra o CM e mulheres pós-menopausa sem CM. Amostra composta 
por 19 mulheres na pós-menopausa sob terapia hormonal com IA contra o CM (GTCM) e 24 
mulheres pós-menopausa sem câncer de mama (GTSCM) com idade média de 62,47 anos. O 
protocolo de treinamento teve duração de 36 semanas, sendo realizados 3 vezes por semana em 
dias não consecutivos com duração de 60 minutos por sessão, sendo 30 minutos de treinamento 
resistido e 30 minutos de treinamento aeróbio. Para avaliação do consumo de medicamentos foi 
utilizado questionário estruturado e pré-codificado baseado em pesquisas similares, aplicado em 
forma de entrevista anteriormente ao início do treinamento, na 12ª, 24ª e 36ª semana de 
treinamento, no qual as participantes relatavam o consumo de medicamentos nos últimos 30 dias 
anteriores a data da avaliação. Para transformação do uso de medicamentos em moeda corrente 
foram utilizados valores informados pela tabela do SUS e rede particular de farmácias. O presente 
estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, protocolo 6727715.1.0000.5402.ANOVA 
medidas repetidas não-paramétrico (Friedman) estatística realizada no SPPS versão 13, 
significância adotada em 5%.  Foi possível encontrar que ao longo da intervenção houve 
diminuição significativa no número de comprimidos consumidos para DO pelo grupo GTCM (p-
valor=0,039) bem como no consumo de medicamentos (p-valor=0,001), custo com os mesmos (p-
valor=0,001) e número de comprimidos (p-valor=0,002) pelo grupo GTSCM.  O exercício físico 
promove vários benefícios às mulheres em tratamento contra o CM e em mulheres pós 
menopausa, os quais incluem melhoria da composição corporal, capacidade cardiorrespiratória e 
metabólica, qualidade de vida e redução do consumo de medicamentos. Conclui-se que o TC foi 
eficiente na diminuição do consumo de medicamentos para DO, em mulheres sob 
hormonioterapia com IA contra o CM e em mulheres pós menopausa.         
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TREINAMENTO DE FORÇA VS APLICAÇÃO DE HORMÔNIO DO CRESCIMENTO (GH): EFEITOS NO 
CONTEÚDO E DENSIDADE MINERAL ÓSSEA  

 
ALLINE MARDEGAN MIOTO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
INES CRISTINA GIOMETTI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

LUCAS GABRIEL DE MORAES CHAGAS - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
DANILO BIANCHINI BAPTISTA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
ALLICE SANTOS CRUZ VERAS - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
PAULO HENRIQUE ALEIXO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

THIAGO ALVES GARCIA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
TATIANA EMY KOIKE - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

GUILHERME AKIO TAMURA OZAKI - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP 
ROBSON CHACON CASTOLDI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

REGINA CELI TRINDADE CAMARGO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
JOSÉ CARLOS SILVA CAMARGO FILHO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

 
O treinamento físico (TF) é um fator estimulante do tecido, que pode gerar uma força contrária ao 
mecanismo tensivo do esqueleto durante a realização do exercício físico, tal efeito promove a 
modelação das células ósseas. Além de potencializar o desenvolvimento celular de forma isolada, 
o exercício físico promove maior síntese de GH, contribuindo para o crescimento das estruturas 
celulares. O GH é sintetizado pela glândula hipófise e possui poderosa função anabólica. A partir 
de tal constatação, frequentadores de academias de musculação e atletas de alto rendimento tem 
feito o uso desta substância de forma indiscriminada, sem saber ao certo se o uso desta substância 
pode trazer riscos.  O objetivo do presente estudo foi analisar os efeitos da aplicação do hormônio 
do crescimento (GH) somado a realização do treinamento de força muscular (TF).  Foram utilizados 
80 animais (40 machos e 40 fêmeas), com 60 dias de idade, da linhagem Wistar. Os animais foram 
distribuídos em quatro grupos, com seus respectivos gêneros, sendo estes: controle (C), controle 
GH (GHC), treinamento de força muscular (T) e treinamento de força muscular com GH (GHT). 
Foram coletados os fêmures e analisados por absorciciometria radiológica de dupla emissão de 
raios - X (DXA). Após a obtenção dos dados, foi realizado o teste de normalidade de Shapiro-Wilk e 
análise de variâncias (ANOVA One-Way), seguido pelo pós-teste de Tukey para as variáveis 
conteúdo mineral ósseo (CMO) e densidade mineral óssea (DMO).  Após a densitometria óssea 
(DXA), verificou-se que houve redução do CMO e DMO (p < 0,05) nos machos tratados com GH. Já 
nos grupos de animais fêmeas, houve aumento da DMO e CMO somente no grupo TF (p < 
0,05), Os achados no presente estudo chamam a atenção para o risco do uso do anabólico GH, 
uma vez que o animais, independente do sexo, demonstraram menor valores para as variáveis 
analisadas. Conclui-se que o treinamento isolado apresentou maior aumento da densidade 
mineral óssea do que quando somado à utilização de GH.     CAPES     
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VICTOR CESAR BELLONI DOS SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
JULIANA FELIPE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ISABELA CRISTINA DUARTE ARAÚJO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
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JAIR RODRIGUES GARCIA JÚNIOR - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ALINE DUARTE FERREIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

A poluição atmosférica há muito têm sido alvo de abordagem e discussão, assim como os seus 
efeitos adversos provocados em humanos. Acredita-se que esses efeitos interfiram na qualidade 
de vida em geral, mais especificamente na saúde respiratória de indivíduos diretamente expostos. 
Apesar de haver muitos estudos sobre os efeitos da poluição atmosférica sobre o sistema 
respiratório, ainda são escassos estudos que investigam os efeitos da poluição atmosférica 
durante a prática de exercícios físicos regulares em ambientes abertos com constante fluxo 
veicular. Analisar a concentração de monóxido de carbono no ar exalado e percepção de esforço 
físico em praticantes de exercícios físicos regulares em um parque a céu aberto.  Serão convidados 
a participar do estudo indivíduos com idade entre 18 anos e 40 anos, de ambos os gêneros, 
praticantes de exercícios aeróbicos que frequentam um parque a céu aberto na cidade de 
Presidente Prudente/SP nos horários de pico de tráfego veicular. Responderão a um questionário 
sobre o nível de atividade física; seguido de avaliação dos dados vitais e antropométricos, por fim 
a mensuração do monóxido de ar exalado. Durante a caminhada supervisionada de 60 minutos, os 
pesquisadores avaliarão a percepção do esforço físico por meio da escala de Borg. Após a 
caminhada, os participantes serão reavaliados quanto o monóxido de ar exalado e sinais vitais, e 
por fim, responderão a um questionário de sintomas respiratórios. Para análise de resultados será 
confeccionado um banco de dados eletrônicos criado no Excel®. Os resultados serão descritos em 
média e desvio padrão, porcentagens e frequências simples.       PEIC/UNOESTE     
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CARACTERÍSTICAS DA PRESCRIÇÃO DE EXERCÍCIOS PARA FORTALECIMENTO DOS MÚSCULOS DO 
ANTEBRAÇO EM ACADEMIAS DE GINÁSTICA. 

 
LEANDRO ALVES DA CUNHA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ANTONIO AUGUSTO SOARES CASTELLANI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ANDERSON DOS SANTOS CARVALHO - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP 

 
A prescrição de exercícios para os praticantes de musculação em academias de ginástica priorizam 
os músculos primários, grandes, superficiais e com maior aparência estética, como os 
grupamentos musculares das pernas, panturrilhas, dorsais, braços, ombros e o peitoral, são 
trabalhados com predominância. Entretanto, muitas vezes a negligência da prescrição de 
exercícios em alguns grupos "aparentemente menos importantes e/ou menores" como o 
antebraço, pode causar prejuízos no desempenho do praticante, seja para sua própria progressão 
no treino, ou para seu desempenho atlético no caso de esportistas, ou para seu desempenho em 
atividades vigorosas da vida diária e laborativas. Recentemente o estudo de Santos e Cunha (2015) 
observou constante ausência do trabalho de força motora específico para os músculos dos 
antebraços em academias de ginástica, bem como, a falta de aparelhos específicos que possam ser 
utilizados para esta finalidade. Com esta investigação pretende-se esclarece sobre as 
características do treinamento de força motora para os músculos dos antebraços em academias 
de ginastica ou salas musculação. Esta pesquisa visa investigar como as academias de ginástica, na 
região do Oeste Paulista, estão realizando a prescrição do trabalho ou do treinamento para o 
fortalecimento dos grupos musculares dos antebraços . Inferir sobre o conhecimento dos 
profissionais de Educação Física quanto aos exercícios para o fortalecimento dos músculos do 
antebraço; investigar se existe um aparelho especifico para o treinamento dos músculos do 
antebraço nestes estabelecimentos; conhecer os exercícios mais utilizados para o fortalecimento 
dos referido grupos musculares; revelar o que os profissionais destas academias acham da 
possibilidade de possuir um aparelho específico para fortalecer os músculos do antebraço, como 
já existe para outros músculos do corpo.  Nossa investigação trata-se de uma pesquisa descritiva, 
de cunho predominantemente qualitativo. Faremos uma entrevista com questões abertas, 
elaboradas pelos próprios autores, com Profissionais de Educação Física de academias de 
ginasticas da região o Oeste Paulista. Como procedimentos de análise dos dados coletados serão 
realizados: uma pré-analise que começará por uma leitura flutuante buscando-se a analogia das 
respostas, assim categorizando-as, para conhecer as mensagens nelas contidas, margeando-as e 
deixando-as invadir o pesquisador por impressão, representações, emoções, conhecimentos e 
expectativas.       UNOESTE.     
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EFEITO DO MÉTÓDO BOARD FITNESS NA COORDENAÇÃO MOTORA DE MULHERES ATIVAS  
 

JONNAS DE SOUZA SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

Com a chegada à fase adulta o processo da manutenção do equilíbrio e de controle postural torna-
se menos eficiente, porém a reação de ativação muscular na recuperação do equilíbrio em adulto 
jovens tende a ser mais rápido que em adultos mais velhos, por tanto quanto antes a manutenção 
no equilíbrio corporal através da atividade física regular, maior qualidade de vida para a velhice 
nas atividades do cotidiano e até na locomoção. Os movimentos que vamos aplicar através do 
Board Fitness serão para membros inferiores, pois Kendall (2007) fala da função desses membros 
para dar suporte e mobilidade para o corpo, sendo que o cumprimento dessas funções requer que 
o bom equilíbrio muscular do membro inferior seja estabelecido e mantido. Melhorando assim a 
qualidade dos indivíduos praticantes de atividade física regular."O Board Fitness exige uma maior 
e melhor controle motor, ativando os proprioceptores e recrutando os estabilizadores do CORE, 
desenvolvendo o equilíbrio e flexibilidade" (MORAES, 2015, p.26)O Board Fitness é um aula 
incrível, com alto gasto calórico (comprovado cientificamente), dinâmica, desafiadora, com 
músicas eletrizantes, emagrece tonificando o corpo todo em trinta minutos, enfim, tudo os alunos 
desejam para conquistar o corpo perfeito (BENELLI, 2014, p.2).A partir das presentes literaturas 
vimos uma escassez de informações sobre trabalhar o desenvolvimento motor na fase adulta para 
melhora ou estabilidade na qualidade de vida de futuros idosos, portanto decidimos estudar a 
prática do método Board Fitness na possível melhora na coordenação motora através do equilíbrio 
corporal em mulheres ativas adultas. JUSTIFICATIVA A prática de novas modalidades, como a do 
método Board Fitness, tem tido uma aderência significativa de participantes, isso se justifica por 
ser traduzida como uma ferramenta que potencializa a saúde, através da melhora das capacidades 
físicas dos sujeitos. Entretanto, na literatura científica identificamos uma escassez de estudos que 
tem por objetivo verificar se a prática de diferentes modalidades físicas contribui para o 
desenvolvimento motor de adultos.  Compreender o efeito do método Board Fitness em mulheres 
ativas na coordenação motora.  O estudo será do tipo primário, intervencional, pesquisa clínica, 
descritivo, longitudinal,não controlado, aleatorizado.Em relação ao direcionalidade temporal do 
estudo será do tipo prospectivo. Pesquisa empírica de abordagem quantitativo com mulheres 
praticantes de Board Fitness.             
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EXERCÍCIOS FUNCIONAIS LÚDICOS PARA O APERFEIÇOAMENTO DAS HABILIDADES MOTORAS 
FUNDAMENTAIS DE ESCOLARES 

 
CHAYENE DORNELAS BARBETA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ANDERSON DOS SANTOS CARVALHO - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP 
MARCELO JOSE ALVES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

JAIR RODRIGUES GARCIA JÚNIOR - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

Exercícios funcionais são antigos instrumentos da Educação Física escolar que, com o passar do 
tempo, perderam espaço para outros tipos exercícios, atividades e esportes. Os exercícios 
funcionais são realizados com variações de movimentos simples e complexos que, quando 
praticados regularmente, proporcionam ampla gama de adaptações benéficas nos sistemas 
musculoesquelético, nervoso, cardiovascular entre outros. Tais adaptações são percebidas na 
melhora das capacidades condicionais e coordenativas: a) condicionais: resistência, força, 
velocidade e flexibilidade; b) coordenativas são: agilidade, coordenação, equilíbrio, orientação 
espacial, diferenciação cenestésica, reação e ritmo. Sendo assim, a capacidade coordenativa é a 
que mais pode ser influenciada, pois esta associada com fatores ambientais e da tarefa. Não há 
estudos atuais sobre os efeitos destes exercícios no desempenho das Habilidades Motoras 
Fundamentais (HMF) de crianças.  O objetivo será analisar a evolução das Habilidades Motoras 
Fundamentais (HMF) de escolares de 8 a 11 anos, após período de prática de exercícios funcionais 
lúdicos.  Participarão 40 escolares de 8 a 11 anos do Projeto Cidade Escola, após o consentimento 
dos pais. Serão divididos em 2 grupos: grupo atividades regulares do Projeto (ARP, n=20) e grupo 
exercícios funcionais lúdicos (EFL, n=20). O grupo ARP participará das aulas de Educação Física do 
Projeto e será apenas avaliado nos mesmos momentos do grupo EFL que praticará 30 min de 
exercícios funcionais lúdicos, duas vezes por semana ao longo de 2 meses. Serão realizadas 
avaliações das habilidades motoras fundamentais antes e ao final da intervenção para verificar a 
evolução dos escolares. Os exercícios funcionais lúdicos serão realizados individualmente, em 
duplas ou grupos, sempre utilizando o peso do corpo e/ou materiais simples como bastões e 
bolas. Espera-se que os benefícios sejam maiores que das aulas regulares de Educação Física, pois 
a variação de movimentos permitirá a ampliação do repertório motor e das capacidades físicas. 
Será utilizado o teste t de Student para verificar a significância das diferenças entre os grupos no 
desempenho nos testes, considerando p < 0,05.       Unoeste     
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INFLUÊNCIA DA EXPOSIÇÃO À POLUIÇÃO VEICULAR EM INDIVÍDUOS PRATICANTES DE EXERCÍCIOS 
FÍSICOS REGULARES NO PARQUE DO POVO NA CIDADE DE PRESIDENTE PRUDENTE-SP. 

 
JULIANA FELIPE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ALBA REGINA AZEVEDO ARANA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

A poluição atmosférica é hoje um problema de saúde pública, principalmente nas grandes 
metrópoles, onde a poluição é ainda mais presente.A exposição à poluição atmosférica é uma das 
grandes causadoras de doenças respiratórias crônicas, sendo a maior causadora da asma e de 
doenças pulmonares obstrutivas crônicas (DPOC), influenciando o aparecimento de doenças que 
incluem o aumento de insuficiência respiratória aguda, inflamação e irritação de brônquios e 
diminuição da função pulmonar.Entretanto,sera observado neste estudo se a poluição veicular 
causa algum impacto na prática de exercícios físicos em ambientes abertos, especificamente o 
Parque do Povo,em presidente prudente/SP. Objetivo Geral:Analisar a influência a exposição da 
poluição veicular em indivíduos praticantes de exercícios físicos regulares no Parque do povo na 
cidade de Presidente Prudente-SP.  As coletas serão realizadas no parque do Povo em Presidente 
Prudente/SP,com 36 participantes,no final de agosto estendendo para 15 semanas, serão 
realizadas tres vezes por semana,no período das 18h00minas19h00min.O COEX(que medirá sua 
absorção de monóxido de carbono inalado e demais poluidores inalados),a bomba de evasão 
destinada a mensurar a poluicao mbiental local durante aproximadamente 30 minutos de 
exercício físico.Aplicaremos o questionário de Sintomas respiratórios;Escala de Born e do IPAC.Os 
critérios de inclusão:idade entre 18 anos e 40 anos; praticarem EF pelos menos 3vezes na 
semana,30 minno parque do povo,serem tabagistas ou não tabagistas,exclusão:histórico de 
doenças pulmonares crônicas ou episódios recentes de infeções nas vias áreas superiores.Sera 
Analisado de forma sistemática, considerando a relação das ações levantadas com as políticas 
urbanas e setoriais definidas para o território municipal; e a elaboração do corpo de 
argumentação,seguindo será realizado levantamento de dados através de pesquisa aplicada junto 
aos frequentadores, aplicando questionário semiaberto,para complementar a argumentacao,para 
uma análise mais estruturada.O aprofundamento do assunto exigirá não só a revisão de estrutura 
sobre o assunto mais principalmente o recurso a outros trabalhos que enfocam a problemática a 
nível regional e/ou a nível nacional, verificando exemplos.Para a análise sistemática dos 
resultados, será necessária uma analogia entre as literaturas selecionadas na revisão bibliográfica 
e as informações coletadas através de entrevistas realizadas e levantamento de campo.             
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INFLUÊNCIA DO NÍVEL DE MONÓXIDO DE CARBONO EXALADO SOBRE A ATIVIDADE VAGAL E 
VARIÁVEIS CARDIOVASCULARES NO PERÍODO IMEDIATO DE RECUPERAÇÃO DO EXERCÍCIO 

AERÓBICO REALIZADO INDOOR E OUTDOOR 
 

DANIELI ANDRADE DE OLIVEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
DAIANE ALVES DOS SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ALINE DUARTE FERREIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ALBA REGINA AZEVEDO ARANA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ROBSON CHACON CASTOLDI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
EVERTON ALEX CARVALHO ZANUTO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

DIONEI RAMOS - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
LUIZ CARLOS MARQUES VANDERLEI - FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA - FCT/UNESP 

JAIR RODRIGUES GARCIA JÚNIOR - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ANA CLARA CAMPAGNOLO REAL GONÇALVES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
Introdução: A poluição atmosférica há algum tempo tem sido estudada, assim como os seus 
efeitos na saúde humana, os quais podem interferir diretamente no sistema cardiorrespiratório de 
indivíduos que praticam exercícios físicos expostos a essa poluição. Mesmo com o avanço nos 
estudos sobre efeitos da poluição no sistema respiratório, ainda são escassos estudos que 
investigam esses efeitos sobre o sistema cardiovascular e autonômico em conjunto com a 
atividade física regular em ambientes urbanos, parques localizados em meio ao grande numero de 
fluxo veicular.  Avaliar o comportamento das variáveis cardiovasculares e do comportamento do 
sistema nervoso parassimpático e o nível de monóxido de carbono exalado, nos períodos de 
repouso e recuperação, em praticantes regulares de exercícios, ambientes fechado e praticantes 
em céu aberto. 50 voluntários que serão divididos em dois grupos: outdoor e indoor. O 
procedimento experimental será realizado em duas etapas, com mínimo de 48 horas de intervalo 
entre elas, na primeira fase serão usados questionários para cumprir os critérios de inclusão, são 
eles: Questionário Internacional de Atividade Física, Questionário de Prontidão para Atividade 
Física e Questionário de Estratificação de Risco Pré-Participação, e por fim a avaliação física, 
composta pelo IMC e os valores de VO2 teste aeróbico máximo (corrida de vai-e-vem de 20 
metros), para a caracterização da amostra. Já na próxima etapa será realizado o protocolo de 
exercício formado por três momentos, repouso, corrida e recuperação. Ao longo de todo o 
procedimento experimental serão captados os intervalos R-R pelo cardiofrequencímetro Polar 
RS800, pelo qual será possível obter valores de frequência cardíaca e o comportamento da 
modulação autonômica; o monóxido de carbono exalado e a pressão arterial serão avaliados de 
maneira indireta, utilizando respectivamente Micro Co e esfigmomanômetro e estetoscópio e a 
taxação do esforço percebido por meio da escala de Borg. Os dados serão analisados nas 
comparações serão realizadas intragrupo e intergrupo. Após normalidade dos dados, a análise 
intergrupo será a aplicado os teste de T Student ou teste Wilcoxon, e para as comparações 
intragrupo encontrados nos momentos pré e pós-intervenção será feita por meio de Anova One-
Way ou teste de Kruskall Wallis. O nível de significância será estabelecido em p < 0,05 para todos 
os testes.            
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PREVALÊNCIA DE DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS EM IDOSOS FREQUENTADORES DE 
UNIDADES DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 

 
ANA CARLA DE SOUZA SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

GABRIELE SENES CECILIANO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MARCELA RUIZ MACHADO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

MARILZA RODRIGUES DA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
NATASHA LAÍS NUNHES ROCCO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

JOYCE MARIANE MARTILIANO SILVA FRUTUOSO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ISABELE CAROLINE GOMES FADIN - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

CAIQUE AGUIAR DOS SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
RODRIGO MARTINS DIAS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

MICHELE MIDORI WAKABAYASHI PERES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
TAYNA CRISTINO MARQUES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

GABRIEL TRENTINI BERALDO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
JORGE LUIS CASTRO DEMORI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

DIONEI RAMOS - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
RENATA CALCIOLARI ROSSI E SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ALINE DUARTE FERREIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

A Estratégia de Saúde da Família (ESF) é o primeiro nível de contato das famílias brasileiras com o 
Sistema Nacional de Saúde. Relacionado às doenças respiratórias crônicas (DRC), a equipe 
multiprofissional das ESF na maioria dos casos, realizam abordagens generalistas no tratamento 
sintomático das exacerbações. Porém, é fundamental que a equipe esteja preparada para lidar 
com agravos da doença, a fim de ofertar melhores condições de acompanhamento e tratamento à 
essa população específica. Para um levantamento de tais informações, um requisito fundamental 
em uma ESF é o uso de registro familiar enquanto instrumento de trabalho (prontuário familiar), 
garantindo o registro de todas as informações e permitindo o acesso ágil às ações realizadas pela 
equipe de saúde da família. Também representa um indicador da qualidade de serviço e atenção 
ofertada, além de poder ser utilizado como um elemento fundamental em casos de auditória ou 
processos legais e éticos.  Será analisar a prevalência de idosos com DRC cadastrados nas unidades 
de ESF em uma cidade no interior do estado de São Paulo.  O estudo será do tipo primário, 
predominantemente descritivo, observacional, transversal não controlado e retrospectivo. Será 
realizado um levantamento dos prontuários de idosos com idade igual ou superior a 60 anos, de 
ambos os gêneros, com hipótese diagnóstica de DRC (DPOC, asma e renite) de acordo com a 
Classificação Internacional de Doenças (CID 10). Serão incluídas no estudo dez unidades de ESF da 
cidade de Presidente Prudente/SP. Por meio da coleta dos dados dos prontuários, serão realizadas 
as análises de frequência de DRC, tipo de gênero mais acometido e sua relação com as doenças. 
Para análise de resultados será confeccionado um banco de dados eletrônicos criado no Excel®. Os 
dados serão descritos através das média e desvio padrão das variáveis, porcentagens e 
frequências simples.        PEIC/UNOESTE     
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VALIDADE E REPRODUTIBILIDADE DO TESTE DE VELOCIDADE CRÍTICA PARA PREDIÇÃO DO LIMIAR 
ANAERÓBIO EM NADADORES DE ACADEMIA 

 
MURILO HENRIQUE CAETANO ERRAN - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

EDUARDO ZAPATERRA CAMPOS - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
RENAN MARCONDES PORTO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ALESSANDRO PIERUCCI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
JAIR RODRIGUES GARCIA JÚNIOR - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
A determinação do limiar anaeróbio (LAn) na natação é essencial para prescrição do treinamento, 
contudo os testes mais utilizados são invasivos. Na tentativa de estimar o LAn, alguns estudos 
usam a velocidade crítica (VC). O software Swimtest® utiliza um teste de VC para estimar o LAn, 
contudo, nenhum estudo verificou sua validade e reprodutibilidade em nadadores de 
academia.  Assim o objetivo do presente projeto será avaliar a validade e reprodutibilidade e do 
teste de VC utilizado no software Swimtest® em estimar o LAn em nadadores de academia 
fisicamente ativos e moderadamente treinados.  Participarão do projeto 30 sujeitos voluntários de 
ambos os sexos de 15 a 30 anos. Os participantes serão submetidos a três avaliações. A primeira 
avaliação será da VC, que consiste em três testes de 3 min, 5 min e 7 min de nado crawl, realizados 
com intervalo de 24h entre si. A determinação da VC será realizada a partir do modelo distância-
tempo, por meio de regressão linear, considerando o coeficiente angular da reta como a VC do 
indivíduo. A segunda avaliação será a repetição da primeira, realizada após sete dias de intervalo, 
para determinar a reprodutibilidade do protocolo. A terceira avaliação, realizada após sete dias da 
segunda, será a determinação do LAn pelo comportamento da concentração sanguínea de lactato 
durante um teste incremental. A velocidade inicial será de 70% da velocidade do esforço de três 
minutos, o esforço será de 2 min, com intervalo de 30 seg para coleta de sangue no lóbulo da 
orelha e incremento de 5% na velocidade até o participante não conseguir manter a velocidade 
constante. O LAn será considerado como a intersecção da regressão linear de duas retas 
estabelecidas de acordo com a cinética da concentração sanguínea de lactato. Para Analisar a 
reprodutibilidade serão utilizados o teste t de Student para amostras dependentes, a correlação 
intraclasse (ICC), o erro típico (ET) e o coeficiente de variação (CV%). Para a validade será utilizado 
o teste t de Student, correlação de Pearson e análise de concordância. O nível de significância será 
fixado em p < 0,05. O projeto foi aprovado pelo CEP; CAAE 55832516.5.0000.5515 e núm. parecer: 
1.539.855.       Unoeste     
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BALLET CLÁSSICO ADAPTADO PARA MULHER COM HÉRNIA DE DISCO NA REGIÃO LOMBAR 
 

LYSIA BARBOSA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ROBSON CHACON CASTOLDI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ALINE DUARTE FERREIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ANA CLARA CAMPAGNOLO REAL GONÇALVES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
A hérnia discal lombar é o diagnóstico mais comum dentre as alterações degenerativas da coluna 
lombar e a principal causa de cirurgia de coluna.  Esse estudo de caso teve como objetivo analisar 
as contribuições do ballet clássico adaptado para a melhoria do quadro clínico de hérnia de disco 
lombar em uma aluna iniciante de Ballet clássico.         Não houve agência de fomento. As imagens 
de ressonância magnética e fotografia da aluna com seus respectivos laudos médicos anteriores 
foram comparados com os laudos posteriores à intervenção, assim como a percepção de dor foi 
avaliado antes e após o protocolo de dança. O protocolo de dança foi aplicado em treze semanas, 
com frequência de duas vezes por semana e duração de duas horas. Protocolo CPDI 2876. CAAE 
49803615.4.0000.5515 Sendo assim, mediante aos laudos médicos de ressonância magnética 
obtida pós-intervenção constatou que em relação ao exame anterior houve redução das 
dimensões da hérnia discal no nível L4-L5. Já a escala de avaliação de dor visual analógica (EVA) foi 
de dor máxima pré intervenção para sem dor pós intervenção; A Escala de dor visual numérica 
(EVN) pré intervenção foi número 9 com dor e pós intervenção número 2 sem dor; A Escala de dor 
de faces (EF) pré intervenção foi fator 6 e pós intervenção fator 2 sem dor. Concluindo que o Ballet 
clássico neste quadro clínico mostrou-se como uma opção não farmacológica eficiente.    
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O ENSINO FUNDAMENTAL E A LUDICIDADE: O PLANEJAMENTO A PARTIR DA CONTEXTUALIZAÇÃO 
 

LUIZ ROGÉRIO ROMERO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
JÉSSICA NAOMI DOS SANTOS FERREIRA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
YASMIN CAROLINI DOS SANTOS PRADO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

JOSÉ MILTON DE LIMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
MÁRCIA REGINA CANHOTO DE LIMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

 
A ludicidade é compreendida como um aspecto fundamental para a o processo de 
desenvolvimento integral da criança. Neste sentido, o jogo e a brincadeira favorecem no 
aprimoramento afetivo, social e cognitivo. No entanto, o lúdico tem sido pouco valorizado na 
prática da educação infantil, vista como forma de compensação e de passatempo. Do outro lado, o 
documento "Ensino fundamental de nove anos: passo a passo para a implementação" ressalta que 
o primeiro ano de ensino fundamental deve atentar para os conteúdos de alfabetização e 
letramento. Doravante, alerta que o trabalho pedagógico com as crianças de seis anos de idade 
não pode restringir-se à estes conteúdos, mas contemplar o estudo de diversas expressões e de 
todas as áreas de conhecimento, garantindo às crianças acesso a diferentes produções culturais 
humanas, como o jogo e a brincadeira. Desse modo, o objetivo foi de identificar ações 
relacionadas ao lúdico com potencial de contribuição para a melhoria da qualidade de vida, 
desenvolvimento integral do indivíduo e promoção da saúde.    O lúdico pode ser uma ferramenta 
importante para os professores. As ações de planejamento propiciadas neste trabalho pode 
contribuir para formação continuada, assim como a implementação de procedimentos 
educacionais que atendam as diversas necessidades dos educandos e a valorização do corpo e 
movimento humano na formação escolar.    PROEX - UNESP Utilizou-se do método de estudo 
documental. Foi realizada identificação de materiais didáticos e relato de experiências positivas 
socializadas no âmbito acadêmico e redes sociais. Foram definidos como descritores a ludicidade, 
lúdico, jogos, brincadeiras e atividades lúdicas. Após fichamento e análise, as atividades foram 
adaptadas e reescritas em formato que favoreça o trabalho do professor e saliente suas 
implicações ao processo de desenvolvimento humano de forma alicerçada na literatura científica.    
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TREINAMENTO DE FORÇA PARA ACADÊMICOS: REDUÇÃO DO ESTRESSE E MELHORA A QUALIDADE 
DE VIDA. 

 
SIMONE PINTO FERREIRA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

KARINA SILVIA MATEUS - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
GUILHERME RAFAEL DE AURELIO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

GIOVANA RAMPAZZO TEIXEIRA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
 

A preocupação com a qualidade de vida e o alto índice de sedentarismo dos estudantes vem 
sendo alvo de estudos em diversos países. A saúde mental dos estudantes, centralizado nos 
últimos anos, em temas como a ansiedade, estresse e depressão em contexto académico, pauta a 
discussão sobre níveis de estresse no aluno universitário como fator determinante de qualidade 
de vida. Fatores de risco como o tabagismo, hábitos alimentares inadequados, estresse emocional 
e problemas cognitivos estão relacionados com a inatividade física dos estudantes. Além disso, o 
funcionamento psicomotor (tempo de reação, tempo de movimento, velocidade de desempenho) 
tem sido relacionado com baixos níveis de atividade física bem como altos níveis de estresse de 
acadêmicos. A prática de atividade física promove benefícios físicos, mentais e sociais. O 
treinamento físico de força promove o aumento da força e massa muscular, prevenção e 
tratamento de doenças metabólicas. O aumento da força máxima da musculatura pode reduzir o 
estresse relativo imposto pelas atividades diárias de acadêmicos.  Desta forma, o projeto Saúde 
Integral do Trabalhador da FCT/UNESP (SITRA) com o desenvolvimento de várias atividades e em 
específico o treinamento de força visa oferecer aos alunos e funcionários da FCT/Unesp campos 
de Presidente Prudente caminhos a serem seguidos para que tenham uma qualidade de vida 
adequada e um ambiente educacional consciente da importância da atividade física. Desta forma, 
o projeto de extensão SITRA tem como objetivo promover saúde, qualidade de vida e a prevenção 
de doenças por meio de programa de treinamento de força sistematizado a todos acadêmicos da 
Unesp.    O projeto de musculação vem contribuindo para que a qualidade de vida dos alunos da 
FCT/Unesp seja cada vez melhor, diminuindo o risco de doenças e favorecendo o conhecimento 
sobre a pratica de atividades físicas para o bem-estar físico e mental, além de melhorar a 
satisfação emocional e psicológica.    Financiamento PROEX. Ed. Física,FCT-UNESP,Presidente 
Prudente,SP. Público alvo são os alunos da FCT/Unesp. Por meio do projeto SITRA, é 
disponibilizado aos alunos a possibilidade de treinamento de força sistematizado e orientado com 
intervenções duas vezes/semana para o público masculino e três vezes/semana para o feminino. 
Para o início das atividades os alunos passam por anamnese, são encaminhados para realizar 
testes físico de resistência e força e avaliação de composição corporal pela análise de 
bioimpedância ou DEXA.    
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UNESP NA MEDIDA (SITRA): QUALIDADE DE VIDA ATRAVÉS DE NUTRIÇÃO E PRÁTICA DE 
EXERCÍCIOS FÍSICOS. 

 
KARINA SILVIA MATEUS - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

SIMONE PINTO FERREIRA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
GUILHERME RAFAEL DE AURELIO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

GIOVANA RAMPAZZO TEIXEIRA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
 

O sedentarismo está fortemente ligado ao aparecimento de doenças relacionadas ao excesso de 
peso, à obesidade, à diabetes e à hipertensão. De acordo com estimativa da Organização Mundial 
de Saúde (OMS), pessoas sedentárias tem entre 20% e 30% de aumento do risco de mortalidade, 
em especial por doenças crônicas. O aumento da prevalência de sobrepeso e obesidade na 
população brasileira é atribuída à falta de informação adequada que leva a erros alimentares e no 
estilo de vida. A prática regular de atividades físicas é fundamental e mantém corpo e mente 
saudáveis. Desta forma, em parceria com o projeto Saúde Integral do Trabalhador da FCT/UNESP 
(SITRA), o presente projeto visa mostrar os caminhos que podem ser seguidos, para que seja 
alcançada qualidade de vida adequada, procurando dar aos servidores da UNESP melhor ambiente 
organizacional, através da satisfação física, emocional e nutricional, tendo como resultado 
rendimento elevado, ambiente descontraído, climatizado, com pessoas positivas e 
incentivadoras. O objetivo do projeto foi oferecer a conscientização e melhor qualidade de vida 
aos participantes do programa por meio de atividades físicas que promovam a redução de gordura 
corporal, além de incentivar melhor qualidade de vida, educação alimentar, proporcionar melhor 
rendimento nas atividades físicas e reduzir os riscos à saúde através de melhores condições 
físicas.    O projeto contribuiu para melhor qualidade de vida dos servidores da FCT/Unesp, 
ampliou os conhecimentos em alimentação saudável, favoreceu melhor rendimento físico através 
da prática de atividade física sistematizada, além de melhor satisfação emocional e 
psicológica.    BAAE III e PROEX O projeto foi desenvolvido com 30 servidores da FCT/UNESP, foram 
monitorados por 16 semanas. Durante este período, foram realizados testes iniciais e parciais de 
peso e qualidade de vida, como anamnese, avaliação antropométrica, testes físicos, cálculo do 
percentual de peso perdido, questionário de conhecimento da alimentação, questionário de 
qualidade de vida, exames bioquímicos (pós-prandial) e aferição da pressão arterial. Parte do 
projeto era conscientização dos participantes quanto a qualidade de vida, a nutrição específica e a 
importância da atividade física através de momentos de avaliação física ao início e término do 
projeto. A avaliação mensal de peso para acompanhamento, palestras e dinâmicas para formar os 
participantes para melhor nutrição e dúvidas sobre atividade física.    
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A INTENSIDADE DAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE 
 

GUILHERME RAFAEL DE AURELIO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
JOSÉ RICARDO SILVA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

 
       A atividade física é importante para a prevenção e diminuição de fatores de risco como a 
morbidade, obesidade e sedentarismo, e atua na melhoria da qualidade de vida. A Educação 
Física, historicamente, aborda a saúde em âmbito escolar. Sua especificidade permite que o 
professor tematize questões como fatores de risco para doenças cardiovasculares, por exemplo, 
cigarro, bebida alcoólica, obesidade, sedentarismo e má alimentação. Assim, este artigo objetiva 
demonstrar que são necessárias alterações no planejamento das aulas de Educação Física em 
âmbito escolar para que promova a saúde dos alunos. Na busca por este objetivo, realizamos uma 
pesquisa bibliográfica. Os resultados apontam que, as aulas de Educação Física não contribuem 
para a saúde dos praticantes. Faz-se necessário, então, uma mudança na forma de elaboração das 
aulas para atingir níveis de intensidade consideráveis, para promover alterações fisiológicas nos 
indivíduos, levando em conta fatores como gênero, biótipo e estatura. 
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ALAN JOSÉ BARBOSA MAGALHÃES - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

TIARLES FRANCISCO DO NASCIMENTO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ANA PAULA CHESINI RIBEIRO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

TATIANA EMY KOIKE - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
GUILHERME AKIO TAMURA OZAKI - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP 

THIAGO ALVES GARCIA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
ARIOVALDO DE SOUZA RIBEIRO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

MARCELO JOSE ALVES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
EVERTON ALEX CARVALHO ZANUTO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

CARLOS AUGUSTO DE CARVALHO FILHO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MARCELO CREPALDI LEITÃO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ROBSON CHACON CASTOLDI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

REGINA CELI TRINDADE CAMARGO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
JOSÉ CARLOS SILVA CAMARGO FILHO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

 
       O objetivo do estudo foi identificar a prevalência de Doenças Crônico-Degenerativas dos 
habitantes da cidade de Santo Anastácio-SP, atendidos pelo projeto "Mutirão da Saúde". Este 
estudo analisou 94 indivíduos, homens e mulheres, através do "Standard Health Questionnaire" 
(SHQ). A DCD de maior prevalência em homens foi hipertensão arterial e em mulheres, doenças 
osteomusculares. Quanto à idade, indivíduos acima de 40 anos apresentaram maior prevalência 
de todas as doenças. Ao estratificar por sexo/idade, mulheres acima de 40 anos apresentam maior 
prevalência de hipertensão arterial, doenças metabólicas e osteomusculares. Todos os achados 
nas estratificações citadas não apresentam relação direta dos participantes com sua 
hereditariedade. Conclui-se que há maior prevalência de hipertensão arterial em homens, doenças 
osteomusculares em mulheres, todas as patologias em indivíduos acima de 40 anos de idade e 
maior prevalência de hipertensão arterial, doenças cardiovasculares e osteomusculares em 
mulheres acima de 40 anos de idade. 
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ANA FLÁVIA DOS SANTOS GUEDES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

FERNANDO DACOME PORTELLA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MARCELO JOSE ALVES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
       O estudo objetivou-se avaliar a autopercepção de idosos praticantes de atividade física nas 
ATIs sobre os efeitos decorrentes da prática inadequada. Estudo transversal, com aplicação de 
inquérito. O inquérito foi elaborado pelos autores da presente pesquisa. As entrevistas foram 
realizadas em duas cidades, Bastos-SP e Martinópolis-SP. Foram aplicados 39 inquéritos em 
idosos. O lazer é o motivo que levam os idosos às ATIs (56%); 69% passavam entre 30 minutos à 1 
hora e 44% frequentam 5 dias; 72% acham que realizam atividade corretamente, 79% conhecem 
as consequências da prática inadequada 67% sentem falta de ajudar. Independente do grau de 
escolaridade e situação financeira 97% afirmaram conhecer a importância da atividade física para 
saúde. Dos hipertensos e diabéticos que realizam atividade sem orientação, podem estar 
degradando a saúde. Os idosos têm uma percepção positiva em relação à saúde e a prática de 
atividade física, visto que conseguem atingir as recomendações ideais. 
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DESENVOLVIMENTO DA IMAGINAÇÃO DE CRIANÇAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO 
AUTISMO (TEA) NA PERSPECTIVA HISTÓRICO-CULTURAL 

 
DANIELE SOUZA PERES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

JANAINA PEREIRA DUARTE BEZERRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
RAFAEL CESAR FERRARI DOS SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
       O desenvolvimento da função psicológica superior imaginação da criança com Transtorno de 
Espectro Autista (TEA) é descrito como muito restrito e peculiar. Com a preocupação pela busca 
de práticas educativas promissoras, o presente artigo tomou como referência a Teoria histórico-
cultural e teve o objetivo de evidenciar a particularidade do desenvolvimento da imaginação da 
criança com TEA visando compreende-la. O levantamento bibliográfico nos possibilitou 
compreender que as crianças autistas podem apresentar ações imaginativas desde que aconteça 
um desprendimento da situação imediato-concreta, pela qual a significação passa a subordinar a 
percepção que é típica do processo de imaginação. Trata-se de um processo de retomada da 
realidade vivida que usualmente se transforma na linha de uma crescente criatividade. 

 



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
1139 

Presidente Prudente, 17 a 20 de outubro, 2016. ISSN: 1677-6321 

 
  

Pesquisa (ENAPI )    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CIÊNCIAS DA SAÚDE  

Educação Física    

 
 

EFEITOS DE 16 SEMANAS DE TREINAMENTO AERÓBIO INTERVALADO PERIODIZADO SOBRE 
VALORES DE GLICEMIA EM INDIVÍDUOS COM SÍNDROME METABÓLICA 

 
ALAN MARCEL MILANEZ - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

STEPHANIE NOGUEIRA LINARES - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
RODOLFO AUGUSTO TRAVAGIN MIRANDA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

CARLOS IVÁN MESA CASTRILLÓN - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
MARIA PAULA FERREIRA DE FIGUEIREDO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

CARLOS MARCELO PASTRE - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
JAYME NETTO JUNIOR - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

 
       Introdução: A Síndrome Metabólica (SM) é conhecida como um conjunto de fatores de risco 
(hipertensão, hiperglicemia, dislipidemia e obesidade abdominal), os quais estão associados ao 
desenvolvimento de DM tipo II, DC e morte prematura. Objetivo: Analisar os efeitos de um 
Treinamento aeróbio intervalado (TAI) periodizado nos níveis glicêmicos de indivíduos com SM. 
Métodos: Participaram do estudo 20 pessoas, com idade entre 35 e 60 anos de ambos os sexos. 
Realizaram-se análises bioquímicas e antropométricas nos momentos pré e pós intervenção. 
Resultados: Não houve diferença estatística significativa na comparação entre e intra grupos para 
a variável glicemia, peso e índice de massa corpórea (IMC). Discussão: Embora recomenda-se a 
prática regular de exercício físico para o controle glicêmico, o TAI, sem controle alimentar, 
apresentou apenas manutenção da glicemia de jejum. Conclusão: Conclui-se que 13 semanas de 
TAI periodizado não foi capaz de modificar os níveis de glicemia de jejum em indivíduos com 
SM.  FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE SAO PAULO. FAPESP. 
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FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA E INCLUSÃO DE ALUNOS COM 
NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS 

 
BARBARA DARBEM ZANCHETA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

WAGNER APARECIDO CAETANO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
JANAINA PEREIRA DUARTE BEZERRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
       O tema inclusão está cada vez mais presente nos dias de hoje. Dentro disso, o profissional de 
Educação Física está recebendo cada vez mais a responsabilidade de ministrar aulas para alunos 
com ou sem necessidades educativas especiais. O presente estudo teve por objetivo investigar as 
lacunas da formação inicial dos profissionais de Educação Física sobre o tema inclusão dentro do 
ambiente escolar, através de uma análise de grade curricular onde encontramos defasagem no 
número de disciplinas relacionas ao tema inclusão. O procedimento metodológico adotado 
possibilitou inferirmos que há lacunas pontuais, quanto ao tema formação dos professores de 
educação física, que necessitam de uma reestruturação nas grades curriculares dos cursos de 
graduação em Educação Física na cidade de Presidente Prudente. 
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NATAL SOLIDÁRIO NA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL: I EVENTO VIRTUAL PARA CRIANÇAS  
 

GABRIELE SANTOS PEREIRA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
JAQUELINE COSTA CASTILHO MOREIRA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

 
       Este artigo intenciona mostrar tanto como uma atividade pontual de coparticipação entre 
instituições permite compartilhar estratégias de uso, adaptação e/ou combinação dos jogos 
virtuais com o potencial tecnológico disponível nesses locais: como também este mesmo evento 
pode favorecer um melhor entrosamento entre a universidade e o terceiro setor. Considerando 
que não existe uma ciência específica que faça referência a metodologia de organização de 
eventos, esta foi adaptada de Poit. O estudo possibilitou investigar algumas potencialidades e 
fragilidades, que também são recorrentes em outros eventos de pequeno porte. Dentre os 
aspectos positivos foi ressaltada importância da aproximação teoria e prática "pedagógica" 
possibilitada pela parceria entre as instituições.  Proex UNESP. 
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SENSIBILIZAÇÃO SOBRE A PRÁTICA DA GINÁSTICA LABORAL (GL) PARA ADERÊNCIA A PRATICA DE 
ATIVIDADE FÍSICA FORA DO AMBIENTE DE TRABALHO 

 
MARCELO JOSE ALVES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ADRIANA JUNQUEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
       Este trabalho observou se um trabalho de sensibilização iria promover a aderência à prática de 
atividade física fora do ambiente de trabalho, objetivando analisar se os praticantes de Ginástica 
Laboral (GL) participam ou já participaram de alguma atividade física fora de seu serviço; se 
através da sensibilização eles passaram a observar a importância que tem; qual estágio de 
aderência se encontram e se houve mudanças no decorrer do trabalho. Foi utilizado um 
questionário contendo informações pertinentes a prática da ginástica laboral e orientações 
através de um mural, sobre os benefícios da prática regular de atividade física. O grupo foi 
composto por 45 funcionários da instituição de ensino Unoeste, analisamos sua participação 
durante as aulas de ginástica laboral sensibilizando-os a aderir a pratica de atividade física, após 20 
dias foi realizada uma reavaliação, concluímos que houve a sensibilização dos participantes. 
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SIGNIFICADOS DA COPA DO MUNDO DE FUTEBOL: SENTIMENTOS E MANIFESTAÇÕES DOS 
TORCEDORES  

 
GABRIEL SANTOS LEANDRO SILVA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

RENAN BERNARDINO DE SOUZA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
JAQUELINE COSTA CASTILHO MOREIRA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

 
       A Copa do Mundo de Futebol é uma tradicional competição de esporte único com 20 edições 
já realizadas. O objetivo deste trabalho foi investigar os significados da Copa do Mundo para os 
torcedores brasileiros, por meio de depoimentos de domínio público sobre os certames de 2002 e 
2014. A metodologia envolveu uma pesquisa histórica, utilizando-se de métodos como 
levantamento em base de dados, bibliográfico e mapeamento de publicações online com esses 
depoimentos, disponíveis em sites esportivos, jornalísticos e de entretenimento. A interpretação 
dos dados foi feita através de análise de conteúdo. Esse estudo possibilitou investigar alguns dos 
sentimentos coletivos e atemporais, de emoção ou de comoção, que foram manifestados por 
torcedores brasileiros durante as Copas citadas. O torcer que une e identifica um grupo e a 
significação do jogo como drama vivenciado por uma sociedade foram outros elementos que 
afloraram das manifestações dos depoentes. Palavras-chave: futebol, torcida, copa do mundo, 
emoção, dramatização.  

 


