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A PRESCRIÇÃO DE EXERCÍCIOS PARA FORTALECIMENTO DOS MÚSCULOS DO ANTEBRAÇO EM 
ACADEMIAS DE GINÁSTICA  

 
LEANDRO ALVES DA CUNHA  

ANDRESSA ALVES SEMENSATI  
JULIANA CRISTINA ALMEIDA  

ANDERSON DOS SANTOS CARVALHO  
 

Recentemente alguns estudos observaram a constante ausência do trabalho de força motora especifico 
para os músculos dos antebraços em academias de ginástica, bem como, a falta de aparelhos específicos 
de musculação que possam ser utilizados para esta finalidade.  Esta pesquisa visa investigar como as 
academias de ginástica realizam a prescrição do treinamento para o fortalecimento dos grupos 
musculares do antebraço, na região do Oeste Paulista. Os objetivos foram inferir sobre como são 
realizadas as prescrições dos exercícios para o fortalecimento dos músculos do antebraço; investigar se 
existe um aparelho especifico para o treinamento dos músculos do antebraço nas salas de treinamento; 
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 de musculação 
específico para fortalecer os músculos do antebraço, como os já existentes para outros músculos do 
corpo.  Este estudo trata-se de uma pesquisa descritiva tendo seu valor baseado na premissa de que os 
problemas podem ser resolvidos e as práticas melhoradas por meio da observação, da análise e da 
descrição objetiva e completa. Sendo assim, aplicamos uma entrevista com os profissionais de Educação 
Física das academias de ginásticas e salas de treinamento de força motora da região do Oeste Paulista. 
Os dados coletados foram compreendidos no contexto em que ocorreram e do qual fazem parte, 
levando em consideração todas as suas atividades, procedimentos e interações ocorridas no cotidiano e 
exercidas pelos referidos profissionais. Após foi realizada uma leitura das respostas, onde foram 
categorizadas e analisadas quantitativamente e qualitativamente.    Em nenhuma academia foi 
constatado haver uma aparelho especifico de musculação, a maioria dos profissionais apontaram que 
seria bom ter o aparelho, mas não é essencial, pois as improvisações e adaptações feitas por eles 
suprem de maneira satisfatória o trabalho de fortalecimento desta região corporal. Alguns profissionais 
desconheciam a existência do aparelho específico de musculação para os músculos do antebraço, em 
sua maioria os aparelhos de musculação existentes visam trabalhar os grandes grupos musculares e o 
antebraço é considerado um pequeno grupo muscular, o que não o torna menos importante, pois o 
antebraço está totalmente ligado com a capacidade de funcional e de toda a atividade manual realizada 
por um ser humano, seja para sua sobrevivência, sua higiene, no esporte e no trabalho. Com base no 
levantamento realizado os profissionais demonstraram ótimo conhecimento sobre a grande importância 
do fortalecimento dos músculos da região do antebraço, ao prescrevê-los utilizam-se de adaptações e 
improvisações com barras, halteres, extensores e etc, para a execução dos movimentos de extensão, 
supinação, pronação, flexão e os desvios de punho entre outros movimentos que trabalharão os 
referidos músculos.     UNOESETE.     
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A VALORIZAÇÃO DAS CULTURAS INFANTIS ATRÁVES DA LUDICIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO DA 
CRIANÇA  

 
GABRIELA MARÇON  

 
O trabalho se trata de uma Iniciação Cientifica, realizada no período de agosto de 2016 a agosto de 
2017. O sentimento de infância surgiu no final do século XVII, no qual ainda não existia diferença entre 
adultos e crianças, sendo considerada um adulto em miniatura. Dessa forma surgiu a Sociologia da 
Infância que se preocupa com o contexto histórico social da criança. Existem diferentes eixos dentro da 
sociologia da infância sendo: interactividade, fantasia do real, reiteração e a ludicidade que é o foco 
dessa pesquisa. O estudo a cerca desse tema apresenta grande importância pois deve levar em 
consideração que a criança é produtora de cultura e que o brincar é uma forma de desenvolvimento 
aspectos cognitivos, cognitivo, afetivo, social, motor e ético. - Ampliar a compreensão da ludicidade com 
aporte teórico, entendendo o contexto histórico de infância e o papel da criança na escola; - Assimilar os 
significados que as famílias manifestam sobre a ludicidade para o desenvolvimento das crianças; - 
Avaliar a relação lúdica das professoras com as crianças e estender esse estudo para a gestão 
escolar. Trata-se de uma pesquisa qualitativa do tipo etnográfica que utiliza como procedimentos 
metodológicos: anotações em diário de campo, fotografias, entrevistas, observações. A pesquisa foi 
realizada numa escola periférica de Presidente Prudente, contando com a participação de crianças da 
Educação Infantil, matriculados nas turmas Pré-escolares I e II, professores e familiares. A investigação 
acontece uma vez na semana e têm duração de cinquenta minutos, com cada turma. Esta pesquisa foi 
devidamente autorizada de acordo com o número CAAE 134242138.0000.5402 - Plataforma 
Brasil. Através das observações foi possível perceber houve um desenvolvimento significativo das 
crianças em relação à interação com o meio escolar. Os familiares apresentaram que dedicam pouco 
tempo para brincar com seus filhos, porém entendem a brincadeira como uma forma importante de 
interação e respeito as regras e que possibilita expressarem sobre a rotina do dia a dia. A gestão escolar 
se mostrou bastante interessada com as brincadeiras realizadas dentro da escola, a única dificuldade 
observada é a falta de espaço para que ocorra esses momentos. As professoras declararam que se 
sentem despreparadas por não ter uma formação voltada para as relações lúdicas, porém 
compreendem sua importância. Essa pesquisa proporciona que professores, familiares e até a gestão 
escolar tenham conhecimento da importância da lucidicidade, se apropriando dos conhecimentos e 
benefícios que a ludicidade pode proporcionar as crianças, ficando claro que ainda é necessário 
mudança. Ainda através da teoria estudada Sarmento (2004), Corsaro (2011), é visível que a ludicidade 
pode acarretar muitas mudanças positivas. Conclui-se que a brincadeira necessita estar presente em 
todas as instituições responsáveis pela formação da criança pois ela é indispensável para o 
desenvolvimento global infantil.    CNPq     
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ALTERAÇÕES NA FORÇA MUSCULAR DE IDOSOS SARCOPÊNICOS INSERIDOS EM PROGRAMA DE 
TREINAMENTO RESISTIDO  

 
CAROLINE GALAN DE SOUZA PEREIRA  

LUÍS ALBERTO GOBBO  
CAMILA CORDEIRO BECEGATO  

VANESSA RIBEIRO DOS SANTOS  
 

A transição demográfica é caracterizada pelo aumento relativo da população idosa, de forma rápida e 
progressiva. O envelhecimento proporciona agravos de longa duração, entre eles a sarcopenia, definida 
pela redução da massa muscular, força e funcionalidade. Essa síndrome e seus efeitos adversos 
começam a se manifestar de maneira mais acentuada a partir dos 60 anos, sendo um contingente 
multifatorial representado pelo sedentarismo, inatividade física, fatores nutricionais e hormonais. A 
literatura evidencia o treinamento resistido como indicativo de melhoria da massa e força muscular, 
porém poucos programas de treinamento resistido apresentam com clareza aspectos sobre a 
periodização para pessoas idosas. Desse modo, a prática desse programa de treinamento pode ser uma 
alternativa para atenuar a progressão da sarcopenia e melhorar significativamente no desempenho 
funcional dos idosos. O objetivo do estudo foi comparar os efeitos de dois modelos de periodização de 
treinamento resistido sobre a força muscular de idosos sarcopênicos. Para tanto, 22 idosos sarcopênicos 
foram separados aleatoriamente em dois grupos, treinamento periodizado e treinamento não 
periodizado. Para classificar em sarcopênicos foi considerada a baixa quantidade de massa muscular 
apendicular (MMA), mensurada por absortometria radiológica de dupla energia (DXA). A força muscular 
foi analisada a partir da contração voluntária máxima isométrica (CVMI) mensurada em dinamômetro 
eletrônico para os grupos musculares extensão de tronco e preensão manual. Posteriormente, os 
participantes foram submetidos a um período de 16 semanas de treinamento resistido, composto por 4 
mesociclos com duração de 4 semanas. O teste de Shapiro Wilk foi utilizado para a análise da 
distribuição dos dados. As variâncias foram expressas em valores de média e desvio padrão. ANOVA 
para medidas repetidas foi realizada para comparação dos valores entre os grupos e os momentos (5) 
de avaliação. Foi utilizado o programa estatístico SPSS 22.0 para todos os cálculos estatísticos, com nível 
de significância estabelecido em 5%. Todos os protocolos foram revisados e aprovados pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa da Universidade Estadual Paulista (Processo nº 16792013.1.0000.5402). Os 
participantes apresentaram maior ganho de força muscular em membros inferiores e apresentaram 
maior ganho de força de preensão manual a partir da 12ª semana de treinamento, enquanto o ganho de 
força de tronco foi maior a partir da 8ª semana, sem diferenças estatisticamente significativa entre os 
grupos, porém o grupo periodizado obteve maior ganho de força muscular. De acordo com nosso 
conhecimento, esse é o primeiro estudo que analisou as respostas adaptativas aos modelos de 
treinamento periodizado e não periodizado em idosos sarcopênicos, sobretudo com avaliações 
intermediárias. Nossos dados sugerem que ambos os modelos de periodização foram capazes de 
proporcionar modificações positivas na força muscular de idosos sarcopênicos.    CNPq.     
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ANÁLISE DO DESEMPENHO FÍSICO DE FUTEBOLISTAS DE DIFERENTES SETORES DE ATUAÇÃO EM CAMPO  
 

CAIO COELHO SILVA  
SYLVIA CHEDID SEIDINGER  
THAISLAINE DOS SANTOS  

DOUGLAS VINICIUS DA ROCHA LIMA  
PEDRO VICTOR FELISBERTO DA SILVA  

TÁBATA BELLÉ SANTANA  
JULIO CEZAR SANTOS OLIVEIRA  

RENNAN VAZ  
CAMILA BUONANI DA SILVA  

 
O desempenho físico, independente do setor de atuação, é fundamental para manutenção de alto nível 
durante uma partida de futebol. A demanda física pode ser diferente dependendo da função tática de 
cada jogador, uma vez que cada setor de campo exige diferentes adaptações no decorrer de uma 
partida Analisar o desempenho físico de atletas amadores de futebol de diferentes setores de atuação 
em campo (defesa, meio de campo e ataque).  Estudo de caráter transversal, realizado em Presidente 
Prudente - SP com atletas amadores de futebol do sexo masculino. A rotina de treinamento dos atletas 
é composta por atividades técnicas, táticas e físicas, as quais são realizadas cinco dias por semana e têm 
duração média de 2:30h. Os atletas foram divididos em grupos de acordo com o setor de atuação em 
campo: Defesa (zagueiros, laterais e volantes [N=36]), meio de campo (meio-campistas [N=21]) e ataque 
(atacantes [N=21]). A flexibilidade foi mensurada utilizando o banco de Wells e expressa em cm. A 
resistência muscular localizada (RML) foi avaliada por meio do teste de abdominais, o qual os atletas 
deveriam realizar o máximo de repetições em 60 segundos. O consumo máximo de oxigênio (VO2máx), 
expresso em ml/min/kg, foi estimado por meio do teste Yo-Yo intermitente e registrada a distância final 
percorrida por cada atleta. A força de membros inferiores foi avaliada por meio do teste de salto vertical 
(SV) e expressa em cm. Foi utilizada a estatística descritiva, com média e desvio padrão e as 
comparações entre o grupo foi efetuada por meio da ANOVA one-way. O software utilizado foi o SPSS 
22.0 e a significância estabelecida em 5%.  Foram avaliados 72 atletas de futebol, com média de idade 
de 19,0 (2,1) anos os grupos formados por defensores, meio-campistas e atacantes apresentaram os 
seguintes valores (média, desvio padrão e p-valor), respectivamente: Flexibilidade = 41,8 (7,9)cm, 45,3 
(7,7)cm, 39,4 (10,9)cm, p-valor=0,118; RML = 46,9 (8,9) repetições, 48,7 (10,8) repetições, 48,6 (6,5) 
repetições, p-valor=0,733; Distância Yo-Yo = 1774,1 (766,4)m, 1966,2 (783,1)m, 1892,5 (914,3)m, p-valor 
= 0,739; VO2max = 51,3 (6,4) ml/min/kg, 52,9 (6,6) ml/min/kg, 52,3 (7,7) ml/min/kg, p-valor = 0,739; SV 
= 30,8 (3,5)cm, 32,0 (4,0)cm, 30,2 (3,9)cm, p-valor = 0,298.  COELHO et al, (2011) avaliaram o 
desempenho físico de atletas profissionais de futebol e não encontraram diferença significante entre 
jogadores de diferentes setores de campo, sugerindo que essa diferença só ocorreria se o treinamento 
fosse diferenciado para cada atleta. Similarmente, o estudo realizado por Boone et al. (2012) concluiu 
que os jogadores em diferentes setores de atuação possuem características fisiológicas distintas. Os 
futebolistas amadores de diferentes setores de campo não apresentaram diferença significante nas 
variáveis de desempenho físico.         
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ASSOCIAÇÃO DO DESLOCAMENTO ATIVO ELEVADO COM FATORES DE RISCO CARDIOVASCULAR EM 
IDOSOS.  

 
WILLIAM RODRIGUES TEBAR  

CATARINA COVOLO SCARABOTTOLO  
DANIEL DA SILVA CANHIN  

FERNANDA CAROLINE STAQUECINI GIL  
LEANDRO DRAGUETA DELFINO  

DIEGO GIULLIANO DESTRO CHRISTOFARO  
 

O deslocamento ativo corresponde a um domínio de atividade física que pode contribuir para melhoria 
das condições de saúde em idosos. A análise da associação do deslocamento ativo elevado com fatores 
de risco cardiovascular podem nortear estratégias epidemiológicas de promoção à saúde cardiovascular 
de idosos através do combate a fatores de risco modificáveis, como o sedentarismo. Analisar a 
associação do deslocamento ativo elevado com variáveis preditoras de risco cardiovascular em idosos 
de Presidente Prudente-SP. Amostra de 419 idosos, com 71,5 (±8,4) anos, residentes no município de 
Presidente Prudente/SP, selecionados em processo amostral aleatorizado. O deslocamento ativo foi 
analisado por questionário, nas categorias i) < 5 minutos, ii) 5-15 minutos, iii) 15-30 minutos, iv) 30-45 
minutos e v) > 45 minutos, estratificado em "Baixo deslocamento ativo" (categorias i, ii e iii) e 
"Deslocamento ativo elevado" (categorias iv e v). Foram coletadas ainda informações sociodemográficas 
de sexo, idade e etnia. Os fatores de risco cardiovascular foram classificadas em "Normal" ou "Elevado", 
de acordo com os pontos de corte de 30kg/m² para o Índice de Massa Corporal (IMC), 102cm para 
homens e 88 cm para mulheres para a Circunferência Abdominal (CA), 140mmHg para a Pressão Arterial 
Sistólica (PAS), 90mmHg para a Pressão Arterial Diastólica (PAD) e 80bpm para a Frequência Cardíaca de 
Repouso (FCR). A magnitude das associações foi analisada pela Regressão Logística Binária, ajustada por 
sexo, idade e etnia. O presente estudo foi aprovado sob protocolo CAAE 45486415.4.0000.5402. A 
prevalência de Deslocamento ativo elevado foi de 19,7% em homens e 16,0% em mulheres. Mulheres 
com deslocamento ativo elevado apresentaram 87% menos chances de ter IMC elevado (OR=0,131 
IC95%=0,024; 0,714) e 83% menos chances de ter FCR elevada (OR=0,171 IC95%=0,043; 0,679). Não foi 
observada nenhuma associação em idosos do sexo masculino. Na amostra total, indivíduos com 
deslocamento ativo elevado apresentaram 76% menos chances (OR=0,242 IC95%=0,084; 0,699) de ter 
IMC elevado após ajuste por sexo, idade e etnia. Os achados do presente estudo sugerem que a 
promoção de deslocamento ativo elevado podem contribuir para redução dos níveis de adiposidade em 
idosos, que são associados a maior risco cardiovascular. O deslocamento ativo pode contribuir para 
aumento do nível global de atividade física, assim como do gasto energético diário, podendo ser 
considerado epidemiologicamente como um fator de risco modificável para a saúde de idosos. A análise 
estatística ajustada por fatores de confusão, a amostra aleatorizada e as medidas diretas de risco 
cardiovascular são pontos fortes do estudo. Por outro lado, a utilização de questionário e seu desenho 
transversal comprometem maiores inferências. O deslocamento ativo elevado apresentou associação 
com menores níveis de CA e IMC. A promoção de atividades de deslocamento ativo pode contribuir para 
uma redução do risco cardiovascular de idosos.    CAPES     
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ASSOCIAÇÃO ENTRE O COMPORTAMENTO SEDENTÁRIO E A QUALIDADE DE VIDA RELACIONADA À 
SAÚDE EM IDOSOS  

 
CATARINA COVOLO SCARABOTTOLO  

WILLIAM RODRIGUES TEBAR  
DANIEL DA SILVA CANHIN  

BRUNA THAMYRES CICCOTTI SARAIVA  
DIEGO GIULLIANO DESTRO CHRISTOFARO  

 
O comportamento sedentário tem sido associado a diversos problemas de saúde. Na população idosa, 
os problemas decorrentes naturalmente do processo de envelhecimento podem ser ainda mais 
acentuados por conta de hábitos sedentários, refletindo na qualidade de vida relacionada à saúde 
(QVRS). Assim, o objetivo do presente estudo foi analisar a associação entre o comportamento 
sedentário e a QVRS entre mulheres e homens idosos da cidade de Presidente Prudente - 
SP.  Participaram do estudo 400 idosos com idade média de 71 anos, dos quais 232 (58%) eram 
mulheres. A cidade de Presidente Prudente - SP foi divida em cinco regiões e as ruas de cada região 
foram selecionadas aleatoriamente. O tempo de comportamento sedentário total, tanto durante a 
semana quanto nos finais de semana, foi avaliado por meio de questionário. A classificação de idosos 
com elevado comportamento sedentário foi feita por quartil. Para avaliação da QVRS foi utilizado o 
questionário 36-item Short Form Health Survey (SF-36) e a classificação de alta ou baixa QVRS em cada 
um dos oito domínios do questionário foi realizada por quartil. Para analisar as associações entre o 
elevado comportamento sedentário e os domínios da QVRS foi utilizado o teste Qui-quadrado. A 
Regressão Logística Binária foi feita para analisar a magnitude dessas associações tanto no modelo não 
ajustado, quanto no modelo ajustado por idade, índice de massa corporal e condição socioeconômica. O 
estudo foi aprovado pelo Comitê De Ética Em Pesquisa da UNESP, protocolo: 
45486415.4.0000.5402.  Quando foram analisadas as associações entre os domínios do questionário SF-
36 e o elevado comportamento sedentário verificou-se diferença estatística para as mulheres em 
relação à dor no corpo (OR= 2,11; [IC95%= 1,21-3,67] e aspectos sociais (OR= 1,97; [IC95%= 1,13-3,42], 
mesmo após a inserção das variáveis de ajuste. Não foram observadas associações entre as variáveis e 
idosos do sexo masculino.  Diante dos achados do presente estudo, idosas que apresentaram elevado 
tempo em comportamento sedentário tiveram aproximadamente duas vezes mais chances de terem 
dor no corpo e de não participarem de aspectos sociais relacionado a familiares e amigos, importante 
questão de saúde pública. Conclui-se que elevado tempo de comportamento pode representar um fator 
de risco para a QVRS em idosos, principalmente em relação à presença de dores no corpo e em relação 
à inserção desses idosos em ambientes relacionados aos aspectos sociais.     Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado de São Paulo - FAPESP. Processo: 2016/02258-3.     
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COMPARAÇÃO DE NIVEIS DO COLETEROL TOTAL POR MÉTODO POINT-OF CARE TESTING (PCCT) EM 
INDIVÍDUOS FREQUENTADORES DO SISTEMA HIPERDIA  

 
MONIQUE MANOEL DE MORAES  

RAFAELA APARECIDA DE ALMEIDA RUBIRA  
VITÓRIA RIBEIRO PEREIRA  
ALINE DUARTE FERREIRA  

SELMA DE BASTOS ZAMBELLI FREITAS  
 

Para obtenção de resultados com mais prontidão buscamos alternativas como os aparelhos portáteis do 
tipo point-of-care que permitam resultados mais rápidos que os laboratoriais.  Mensurar o colesterol 
total em amostras de sangue total a fresco capilar com aparelho portátil de indivíduos hipertensos e 
diabéticos frequentadores de uma Unidade Básica de Saúde. Estudo quantitativo do tipo transversal, em 
amostra comunitária, considerando-se a proporcionalidade. Convidamos 62 indivíduos entre 30 e 80 
anos de idade, de ambos os sexos, frequentadores da UBS do bairro Brasil Novo na cidade de Presidente 
Prudente-SP, frequentadores de grupos de intervenção interdisciplinar em Hipertensão e Diabetes 
Mellitus (Sistema Hiperdia). Foram divididos em três grupos: hipertensos (28); diabéticos (4); 
hipertensos e diabéticos (30). Realizamos avaliação dos participantes para caracterização da amostra. 
Foram orientados sobre o jejum de 12 horas e assim efetuamos a coleta de sangue capilar com técnica 
especifica padronizada para análise no aparelho Accutrend GCT® sempre no período da manhã e 
seguindo os dados para realização do controle de qualidade do aparelho fornecidos pelo fabricante nas 
bulas das soluções de controle e embalagens das fitas reagentes. Os pacientes diabéticos apresentaram 
circunferência abdominal baixa e o destro do colesterol elevado, já os hipertensos apresentaram 
colesterol baixo e um discreto aumento da circunferência abdominal em relação ao grupo de pacientes 
hipertensos e diabéticos, que apresentaram uma circunferência abdominal e colesterol total com 
valores mais elevados em relação aos hipertenso.  Os grupos de pacientes hipertensos e diabéticos, 
acompanhados por equipe multiprofissional, apresentaram valores de circunferência abdominal acima 
do recomendado, porém não se relacionaram com os valores de colesterol total que se mantiveram 
dentro do limite da normalidade.    UNOESTE     
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COMPARAÇÃO DO DESEMPENHO FÍSICO E PERCEPÇÃO SUBJETIVA DE ESFORÇO ANTES E APÓS 
COMPETIÇÃO DE JOGOS DIÁRIOS EM ATLETAS DE FUTSAL FEMININO  

 
JULIO CEZAR SANTOS OLIVEIRA  

PEDRO VICTOR FELISBERTO DA SILVA  
SYLVIA CHEDID SEIDINGER  
THAISLAINE DOS SANTOS  

CAIO COELHO SILVA  
JOSE GEROSA-NETO  

DENISE RODRIGUES BUENO  
RENNAN VAZ  

TÁBATA BELLÉ SANTANA  
CAMILA BUONANI DA SILVA  

 
Apesar de competições de futsal com jogos diários serem comuns, poucos estudos investigaram o 
impacto desse tipo de disputa esportiva no desempenho físico de atletas amadoras de futsal. Comparar 
o desempenho físico antes e após competição com jogos diários em atletas de futsal de nível amador e 
do sexo feminino. Estudo de caráter longitudinal realizado em Presidente Prudente - SP, avaliou uma 
equipe amadora de futsal, composta por atletas do sexo feminino. As atletas foram avaliadas na semana 
anterior e após três dias do término dos Jogos Regionais do Estado de São Paulo, competição composta 
por jogos diários. A equipe avaliada disputou três jogos da fase de grupos e um jogo da fase final. A 
composição corporal (massa corporal total; gordura corporal; massa corporal magra) foi estimada por 
meio do DEXA. O desempenho físico foi avaliado em quadra de futsal, por meio do teste de Yo-Yo 
Intermitente (nível 1) proposto por (BANGSBO, 1996), a partir do qual foi estimado o consumo máximo 
de oxigênio (VO2máx) e registradas as distâncias percorridas por cada atleta. A percepção subjetiva de 
esforço (PSE) foi avaliada a partir do método proposto por BORG, 1998, o qual foi coletado 30 minutos 
após o fim do teste físico. Para o tratamento estatístico foi realizado a análise descritiva (média e desvio 
padrão) e as comparações dos momentos pré e pós competição foi efetuada utilizando o teste t 
pareado (Distância final no teste de Yo-Yo intermitente e VO2max) e Wilcoxon (PSE). O software 
utilizado foi o SPSS, versão 22 e significância estatística estabelecida em 5%.  Foram avaliadas 15 atletas 
de futsal, com média de idade de 21,3 (2,4) anos das seguintes posições: goleira, fixo, ala e pivô. Os 
valores iniciais e finais (média, desvio padrão e p-valor), respectivamente, foram os seguintes: Distância 
final no teste Yo-Yo intermitente: inicial = 402,2 (103,1)m, Final = 336,0 (97,8)m, p-valor = 0,011; 
VO2máx: Inicial = 39,8 (0,9) mL/min/kg; Final = 39,2 (0,8), p-valor = 0,011; PSE: Inicial = 15,4 (2,6), Final = 
17,5, p-valor = 0,009. O presente estudo corrobora com Freitas et al. (2014), que observaram que um 
dos principais fatores para a queda do desempenho físico após uma competição pode ser o excesso de 
danos musculares não recuperados, quem podem levar a fadiga e lesão muscular.  A partir dos 
resultados encontrados é possível concluir que houve redução do desempenho físico e aumento da 
percepção subjetiva de esforço pós teste máximo após competição de jogos diários em atletas de futsal, 
de nível amador, do sexo feminino.         
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DENSIDADE MINERAL ÓSSEA E PRÁTICA DE ATLETISMO ENTRE ADOLESCENTES  
 

YURI DA SILVA VENTURA FAUSTINO DA SILVA  
RÔMULO ARAUJO FERNANDES  
RICARDO RIBEIRO AGOSTINETE  

RAFAEL LUIZ DE MARCO  
ISABELLA NETO EXUPÉRIO  

JACQUELINE BEXIGA URBAN  
SUZIANE UNGARI CAYRES  

 
O atletismo é um esporte amplamente praticado no mundo, mas muito pouco se sabe sobre seus 
efeitos na formação óssea de jovens atletas. Assim, o objetivo deste estudo foi comparar a densidade 
óssea entre adolescente praticantes de uma modalidade esportiva, neste caso o atletismo (ATL) e 
adolescentes não praticantes de esporte (CT). Este estudo envolveu 102 adolescentes (18 atletas e 84 
sedentários) de ambos os sexos e idade compreendida entre 13,5 e 17,7 anos. Os adolescentes atletas 
foram recrutados entre treinadores da cidade, ao passo que os jovens do grupo CT foram recrutados em 
unidades escolares. Não houve diferença de idade entre os grupos (p-valor= 0,912). A densidade óssea 
(expressa como g/cm2) foi analisada em diferentes regiões do corpo (braços, pernas e corpo total), 
utilizando um aparelho de densitometria óssea devidamente calibrado. A análise estatística foi 
composta pelo teste t de Student para amostras independentes (p-valor < 5%). Houve diferença 
estatística para a densidade óssea dos braços (ATL= 0,906±0,154 g/cm2 versus CT= 0,924±0,108 g/cm2; 
p= 0,043), pernas (ATL= 1,440±0,185 g/cm2 versus CT= 1,253±0,147 g/cm2; p= 0,001) e corpo todo 
(ATL= 1,274±0,136 g/cm2 versus CT= 1,152±0,113 g/cm2; p= 0,001), sempre favorável ao grupo 
envolvido na modalidade esportiva. A prática de atletismo envolve a significativa força de contra-reação 
ao solo, ou seja, durante corridas e saltos o esqueleto preciso suportar a sobrecarga mecânica de 
manter o corpo em movimento. Este pano de fundo parece sustentar o atletismo como uma 
modalidade esportiva osteogênica. Em resumo, a prática parece benéfica a formação óssea de 
adolescentes.    FAPESP (2015/19710-3)     

 



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
1235 

Presidente Prudente, 23 a 26 de outubro, 2017. ISSN: 1677-6321 

 
  

Pesquisa (ENAPI )    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
Ciências da Saúde  

Educação Física    

 
 

DESEMPENHO FÍSICO DE ATLETAS AMADORES DE FUTEBOL DE ACORDO COM A CATEGORIA  
 

SYLVIA CHEDID SEIDINGER  
FELIPE LUIZ CUSTODIO  

CAIO COELHO SILVA  
RAFAEL CARLOS DE OLIVEIRA  

TÁBATA BELLÉ SANTANA  
JOSE GEROSA-NETO  

DENISE RODRIGUES BUENO  
CAMILA BUONANI DA SILVA  

 
Um aspecto essencial para analisar o rendimento de um atleta é o desempenho físico, portanto, avaliá-
lo se torna uma ferramenta importante para os treinadores Comparar o desempenho físico de atletas 
amadores de futebol das categorias sub-19 e sub-23 Estudo de caráter transversal realizado com atletas 
amadores de futebol da cidade de Presidente Prudente/SP, divididos nas categorias sub 19 (com idade 
inferior a 19 anos) e sub 23 (com idade inferior a 23 anos). O consumo máximo de oxigênio foi avaliado 
através do teste Yo-Yo Intermitente - nível 1, no qual os atletas realizaram estágios de 40m de corrida 
(20m ida e 20m volta) com descanso 10 segundos a cada 40m. A velocidade foi incrementada a cada 
estágio, através de estímulos sonoros. Em posse da distância total máxima percorrida foi estimado o 
Vo2 máximo, utilizando-se uma equação validada para o teste. A determinação do limiar anaeróbio foi 
realizada por meio do teste incremental de 800m com coleta de sangue do lóbulo da orelha. Ao final de 
cada estágio, foram coletados 25µL de sangue arterializado do lóbulo da orelha, frequência cardíaca 
(FC). Através da análise linear entre FC e velocidade foi determinada a FC correspondente à vLAn 
(Km/h). O tratamento estatístico foi realizado por meio da estatística descritiva, com média e desvio 
padrão. As comparações das medidas foram realizadas por meio do teste t para amostras 
independentes. O tratamento estatístico foi efetuado utilizando o software SPSS versão 22 e a 
significância estatística estabelecida em 5% Foram avaliados 58 atletas de futebol, com idade média de 
18,2 (2,0) anos, sendo 35 da categoria sub19 e 23 atletas da categoria sub23. Foram observados os 
seguintes valores (média, desvio padrão e p-valor, respectivamente) na comparação entre as categorias: 
VLan su19= 13,49km/h (1,39), sub23= 13,50km/h (0,31), p-valor= 0,057; VO2máx sub19= 
49,54ml/kg/min (6,30), sub23= 55,44ml/kg/min (4,55), p-valor = 0,012; Distância total Yo-Yo sub19= 
1564,57m (750,891), sub23= 2267,83m (541,94), p-valor = 0,012; Distância total LAn sub19= 5841,94m 
(1134,90), sub23= 5523,08m (950,07), p-valor= 0,173 No presente estudo foram encontradas diferenças 
no desempenho entre as categorias analisadas, as quais podem ser explicadas pelo estado maturacional 
dos atletas. Por outro lado, a investigação de Campeiz e Oliveira (2006) não encontrou diferença de 
variáveis de desempenho entre as categorias sub23 e sub19. Segundo Bangsbo, Mohr e Krutstrup (2006) 
podem existir diferenças individuais nas exigências físicas dos jogadores durante um jogo, que podem 
ser evidenciadas em diferentes categorias e devem ser consideradas ao planejar o treinamento A partir 
dos resultados obtidos é possível concluir que os futebolistas da categoria sub23 apresentaram valores 
superiores de potência aeróbia, quando comparados aos atletas da categoria sub19         
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EFEITO DE 10 SEMANAS DE TREINAMENTO CONCORRENTE NO SALTO VERTICAL  
 

SERGIO SOUZA PARMEZZANI  
FABIO SANTOS DE LIRA  

PAULA ALVES MONTEIRO  
CAIQUE DE FIGUEIREDO  

EDUARDO ZAPATERRA CAMPOS  
 

O aumento da capacidade contrátil musculo-esquelética e da capacidade de transportar e utilizar o 
oxigênio, são indispensáveis no desenvolvimento da força muscular e da aptidão aeróbia. Essas 
características são fundamentais para o desenvolvimento da performance durante uma competição 
esportiva, e dentre diversas ações motoras que que compõe o desempenho atlético, destaca-se o salto. 
Como forma de otimizar o desempenho do salto vertical (SV), o treinamento concorrente (TC) vem 
sendo utilizado como uma estratégia, capaz de propiciar aumento da força e da aptidão aeróbia em uma 
mesma sessão de treinamento. Assim, o objetivo do presente trabalho foi analisar se dez semanas de TC 
e de força (TF) são eficazes em propiciar alterações no SV. Para tanto, a amostra consistiu em 21 
homens fisicamente ativos, que foram randomizados em grupo Concorrente (n=11; 28,45 ± 3,8 anos; 
75,18 ± 7,73 Kg; 178,4 ± 6 cm) e grupo Força (n= 10; 25,5 ± 2,9 anos; 78 ± 11,8 Kg; 178,3 ± 7 cm). Todos 
os sujeitos leram e assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido, aprovado pelo comitê de 
ética (n. 22793414.7.0000.5402). O TF consistiu em quatro exercício para membro inferior e quatro para 
membro superior, intercalados entre si (3 séries de 8 a 12 repetições máximas). O TC consistiu no 
treinamento intermitente de alta intensidade (HIIT) (1:1) 100% da Vmax, até que os sujeitos 
completassem 5 Km associado ao TF na mesma sessão de treinamento. O SV foi realizado em uma 
plataforma de salto da marca Cefise® (Nova Odessa, Brasil) na modalidade Squat Jump pré, após oito e 
dez semanas de treinamento. Para o tratamento estatístico foi realizado o teste de normalidade Shapiro 
Wilk e análise de variância (ANOVA) para medidas repetidas, que foi utilizada para comparar a diferença 
no SV entre grupo (GC e GF), momento (pré, oito e dez semanas) e interação (momento vs grupo). Os 
cálculos foram realizados utilizando-se o software estatístico SPSS 13.0. O nível de significância adotado 
foi de 5%. Os resultados do estudo não apresentaram nenhum efeito para grupo (F= 1,051; ?2 parcial= 
0,070; p= 0,323) e tempo (F= 0,070; ?2 parcial= 0,005; p= 0,932) no SV após dez semanas de 
treinamento concorrente e força. No entanto, foi possível observar tendência ao efeito da interação 
grupo vs momento (F= 3,132; ?2 parcial= 0,183; p= 0,059). De acordo com os resultados apresentados é 
possível concluir que dez semanas de TC e TF não foram capazes de alterar o SV.    Apoio: CAPES.     
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EFEITO DO TREINAMENTO DE FORÇA COMBINADO À SUPLEMENTAÇÃO COM BETA-ALANINA NA FORÇA 
MÁXIMA DE JOVENS TREINADOS: UM ESTUDO PILOTO.  

 
GIOVANNI HENRIQUE QUIZZINI  

MARCELO CONRADO DE FREITAS  
JOÃO VITOR NEVES SANTANA DE OLIVEIRA  

CAIQUE DE FIGUEIREDO  
FABIO SANTOS DE LIRA  

FABRÍCIO EDUARDO ROSSI  
 

O treinamento de força é uma das estratégias mais utilizadas para promover ganhos significativos de 
força muscular. Recentemente, a beta-alanina (?-alanina) vêm sendo utilizada como estratégia de 
tamponamento da acidose intramuscular, na tentativa de potencializar os efeitos do treinamento de 
força, por minimizar o acúmulo de íons H+, aumento do pH intramuscular em exercícios de alta 
intensidade e possibilitar ganhos nos desempenhos de força. No entanto, não está claro o efeito da 
suplementação de ?-alanina durante o treinamento de força, periodizado, em jovens treinados. Desse 
modo o objetivo presente desse estudo foi analisar os efeitos do treinamento de força combinado à ?-
alanina na força máxima de jovens treinados. A amostra deste estudo piloto foi composta por 10 jovens 
treinados para força (?6 meses) (idade= 24,3 ± 4,15 anos, peso= 80,3 ± 14,33 kg, estatura= 174,3 ± 6,35 
cm), os quais foram randomizados e de maneira duplo cego: condição ?-alanina (6,4 g/dia) ou placebo 
(maltodextrina= 6,4g/dia). Os participantes realizaram o teste de uma repetição máxima (1RM) no 
exercício Leg press 45º pré a após 28 dias de suplementação. O programa de treinamento foi 
periodizado, sendo quatro dias da semana, utilizando 3 séries de 10-12 RM e intervalo entre as séries de 
60-120 segundos. Este estudo foi previamente aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CAAE: 
66523717.2.0000.0089). Pode-se observar um aumento estatisticamente significante da força máxima 
após 28 dias de suplementação para ambos os grupos (?-alanina: Pré==332,0±62,3 e Pós=408,0±39,9 vs 
Placebo: Pré=323±87,1 e Pós=368,93,2, p=0.001), no entanto, não houve interação estatisticamente 
significante (p=0.197).  Dessa forma, pode-se concluir com este estudo piloto que a suplementação com 
?-alanina não potencializa os ganhos de força máxima quando combinado ao treinamento de força em 
jovens treinados.          
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EFEITO DO TREINAMENTO DE MUAY THAI SOBRE A MODULAÇÃO AUTONÔMICA CARDÍACA, ÍNDICES DO 
DOMÍNIO DO TEMPO, DE ADOLESCENTES COM SOBREPESO/OBESIDADE  

 
BRUNA THAMYRES CICCOTTI SARAIVA  

VINÍCIUS YUKIO BOTELHO SUETAKE  
CATARINA COVOLO SCARABOTTOLO  

DANIEL EDUARDO RODRIGUES DE SOUSA  
DIEGO DE SOUZA MIRANDA  

LUCAS BOMFIM  
GABRIELA OLIVEIRA VILELA  

DIEGO GIULLIANO DESTRO CHRISTOFARO  
 

As doenças cardiovasculares são uma das principais causas de mortes no mundo, acometendo cada vez 
mais a população pediátrica. Assim, alternativas de prevenção e tratamento para essas doenças são 
essenciais. Analisar se a prática de 16 semanas de Muay Thai é capaz de melhorar a modulação 
autonômica cardíaca de adolescentes com sobrepeso/obesidade. A amostra é composta por 30 
adolescentes de ambos os sexos (17 meninos e 13 meninas) com idade entre 10 e 17 anos (12,50±2,12 
anos), que foram distribuídos em dois grupos: treinamento de MT (n=17) e grupo controle (GC) (n=13). 
Todos os adolescentes foram classificados com sobrepeso ou obesidade por meio do índice de massa 
corporal (IMC) e da gordura corporal. Foram realizadas medidas de massa corporal, estatura total em pé 
e estatura de tronco sentado, bem como calculado o IMC e Maturity Offset por meio dessas medidas 
realizadas. Foi mensurada a gordura corporal pela técnica de Absorciometria de Raios-X de Dupla 
Energia. Foi avaliada a modulação autonômica cardíaca por meio da variabilidade da frequência cardíaca 
coletada por um monitor cardíaco da marca Polar, modelo RS800 e utilizado nas análises os índices do 
domínio do tempo: média da frequência cardíaca (FC), média dos intervalos RR, SDNN, rMSSD e pNN50. 
A prática de Muay Thai (MT) foi ministrada por 16 semanas, sendo quatro destinadas à adaptação e 
familiarização, em dias não consecutivos, três vezes na semana por uma hora e meia. A intensidade foi 
mantida de moderada à alta por meio da escala subjetiva de percepção do esforço (escala de Borg 13 a 
16). O GC não realizou nenhum tipo de treinamento. Na análise estatística foi realizado o teste Shapiro 
Wilk, teste t independente, teste de Levene, ANOVA de medidas repetidas ajustadas por fatores de 
confusão, calculado o tamanho do efeito e calculado o delta (?). Foi utilizado para as análises o SPSS 
versão 13.0 e significância de p-valor < 5%. Foi realizada a comparação das variáveis no momento inicial 
entre os grupos e não houve diferenças significativas, sendo considerada uma amostra homogênea. 
Após as 16 semanas, apesar de não apresentar significância estatística, o grupo treinamento apresentou 
melhoras nos índices do domínio do tempo como observado pelos ?, média FC [GC ?=1,65 e MT ?=-
3,33], média RR [GC ?=-24,67 e MT ?=27,47], SDNN [GC ?=-5,23 e MT ?=8,14], rMSSD [GC ?=-7,31 e MT 
?=3,01] e pNN50 [GC ?=-7,6 e MT ?=3,46]. Outras modalidades de lutas também apresentaram 
melhoras cardiovasculares. Apesar de não apresentar diferença significativa, o Muay Thai melhorou os 
índices do domínio do tempo da modulação autonômica cardíaca de adolescentes com 
sobrepeso/obesidade.    Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)     
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EFEITOS DO TREINAMENTO FUNCIONAL NO EQUILIBRIO DINÂMICO EM IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS: 
UM ESTUDO DE CASOS  

 
BEATRIZ APARECIDA ROCHA  

MARCELO JOSE ALVES  
 

Na sociedade contemporânea pode-se observar um grande aumento populacional de idosos, desta 
forma, julga-se importante aumentar a manutenção e qualidade de vida desses indivíduos.  Foi 
investigar os efeitos do treinamento funcional, na capacidade de equilíbrio dinâmico de idosos 
institucionalizados. Foram pesquisados três idosos de ambos os gêneros de uma instituição de longa 
permanência na cidade de Presidente Prudente-SP, para avaliar se houve melhora na capacidade de 
equilíbrio dinâmico dos idosos mediante a intervenção funcional realizada. Inicialmente os participantes 
foram submetidos a uma avaliação de agilidade e equilíbrio dinâmico, retirado da bateria de testes da 
AAHPERD. Posteriormente os voluntários foram submetidos a realização da intervenção, com duração 
prevista para 12 semanas três vezes por semana, seguindo o protocolo de treinamento: iniciou-se com o 
treinamento funcional, e todos os exercicios foram realizados e repetidos tres vezes durante 20 
segundos. Os exercícios foram constituídos em andar sobre os calcanhares, andar na ponta dos pés, 
marchar elevando os joelhos e andar de lado. Após a intervenção foi aplicado novamente o teste e os 
dados comparados. Para analise dos valores dos testes realizados no momento pré e pós foi utilizado o 
teste t pareado. Na analise de comparação entre o grupo controle e o grupo intervenção foi usado o 
teste t student o nivel de significância adotado foi de 5%.  Dado os resultados podemos observar que de 
maneira geral não houve avanços significativos no que diz respeito ao equilíbrio dinâmico,e não tiveram 
variação significativa no que diz respeito ao tempo final em segundos.  De acordo com os dados obtidos 
podemos inferir que não há diferença significativa entre a avaliação inicial para a final, portanto os 
individuos permanecem nas classificações iniciais. Tal fato indica que o treinamento funcional neste 
caso específico não contribuiu de maneira significativa no desenvolvimento do equilíbrio dinâmico em 
idosos institucionalizados. Sendo assim, acreditamos que um pratica de atividade física com mais 
frequência que o aplicado nos testes, venham auxiliar no aumento da capacidade física e motora desses 
indivíduos que estão institucionalizados.    Próprio Pesquisador.     
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HABILIDADES MOTORAS FUNDAMENTAIS DE ESCOLARES DE INSTITUIÇÕES PÚBLICA E PRIVADA  
 

CHAYENE DORNELAS BARBETA  
ANDERSON DOS SANTOS CARVALHO  

MARCELO JOSE ALVES  
JAIR RODRIGUES GARCIA JÚNIOR  

 
As habilidades motoras fundamentais são capacidades motoras de base desenvolvidas na fase motora 
fundamental e são essenciais para a realização dos movimentos na fase motora especializada. Seu 
desenvolvimento deve ocorrer de forma prioritária na infância passando pelos estágios inicial, 
elementar chegando ao proficiente.  O objetivo desse estudo foi analisar as Habilidades Motoras 
Fundamentais de escolares de instituições pública e privada.  Participaram 81 estudantes de 8 a 12 anos 
de ambos os gêneros, alunos de escolas pública e privada. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética 
em Pesquisa (CAAE: 58745616.9.0000.5515) e a participação dos estudantes foi condicionada ao 
consentimento dos pais e ao seu próprio consentimento. Utilizou-se o Teste do Desenvolvimento Motor 
Amplo - Segunda Edição - TGMD 2 que destina-se a avaliar 12 habilidades motoras fundamentais de 
crianças de 3 a 12 anos. Para a aplicação do teste, as crianças foram separadas de forma aleatória em 
grupos de cinco e foi explicado cada teste e a sua sequência. Cada um realizou o teste individualmente e 
foi filmado para que depois fosse realizada a avaliação do padrão do movimento.  Observou-se que o 
desempenho nas Habilidades Motoras Fundamentais dos alunos de escola pública foi classificado 
principalmente como pobre e muito pobre para locomoção (93,0%) e manipulação (55,8%), enquanto 
na escola privada as classificações pobre e muito pobre representaram 68,4% para locomoção e 71,1% 
para manipulação. Comparando a idade cronológica dos estudantes com a idade relativa ao 
desempenho nas Habilidades Motoras Fundamentais, na escola pública a defasagem foi de 46,6% para 
locomoção e de 38,2% para manipulação. Na escola privada a defasagem foi de 52,4% para locomoção e 
de 46,7% para manipulação.  Aulas podem ter sido direcionadas para conteúdos conceituais e 
atitudinais e não para conteúdos procedimentais. Também, podem ter sido trabalhadas atividades que 
não tenham como fim específico o desenvolvimento das habilidades motoras fundamentais ou que não 
tenham nas atividades a especificidade para esse desenvolvimento. Conclui-se que os escolares de 
ambas as instituições apresentaram atraso no desenvolvimento motor, sendo que a escola privada 
demonstrou diferença mais marcante entre o desempenho esperado para a idade e o desempenho 
efetivamente demonstrado.    Unoeste     

 



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
1241 

Presidente Prudente, 23 a 26 de outubro, 2017. ISSN: 1677-6321 

 
  

Pesquisa (ENAPI )    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
Ciências da Saúde  

Educação Física    

 
 

IMPACTO DA GINÁSTICA ARTÍSTICA SOBRE E DENSIDADE ÓSSEA DE MENINAS: ABCD GROWTH STUDY  
 

ISABELLA NETO EXUPÉRIO  
RICARDO RIBEIRO AGOSTINETE  

JACQUELINE BEXIGA URBAN  
YURI DA SILVA VENTURA FAUSTINO DA SILVA  

RÔMULO ARAUJO FERNANDES  
 

Classicamente, a prática ginástica artística tem levantado dúvidas sobre o seu impacto no 
desenvolvimento ósseo de jovens. Assim, o objetivo deste estudo foi comparar a densidade óssea entre 
meninas engajadas na ginástica artística (GA) e meninas não praticantes de esporte (CT). Este estudo foi 
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo seres humanos da Universidade Estadual 
Paulista (UNESP), Campus de Presidente Prudente (CAAE: 57585416.4.0000.5402 / Parecer: 
1.677.938/2016), e envolveu 19 adolescentes (10 ginastas e 09 controles) do sexo feminino e idade 
compreendida entre 11,6 e 15,8 anos o estudo. As ginastas foram recrutadas na equipe da prefeitura, ao 
passo que as jovens do grupo CT foram recrutadas em unidades escolares. Não houve diferença de 
idade entre os grupos (p-valor= 0,725). A densidade óssea (expressa como g/cm2) foi analisada em 
diferentes regiões do corpo (braços, pernas e corpo total), utilizando um aparelho de densitometria 
óssea devidamente calibrado. A análise estatística foi composta pelo teste t de Student para amostras 
independentes (p-valor < 5%).  Houve diferença estatística para a densidade óssea dos braços (GA= 
0,819±0,068 g/cm2 versus CT= 0,738±0,090 g/cm2; p-valor= 0,040) e pernas (GA= 1,216±0,098 g/cm2 
versus CT= 1,113±0,097 g/cm2; p-valor= 0,035), mas não para o corpo todo (GA= 1,117±0,081 g/cm2 
versus CT= 1,060±0,102 g/cm2; p-valor= 0,195). A prática de ginastica artística, embora controversa, 
envolve significativo estímulo osteogênico no esqueleto, fato que parecem suportar sua prática como 
benéfica ao esqueleto de jovens.  Em resumo, a prática da ginástica artística parece benéfica a formação 
óssea de adolescentes do sexo feminino.    FAPESP (2015/19710-3)     
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INFLUÊNCIA DO EXERCÍCIO DE FORÇA REALIZADO PELO CORPO INTEIRO E FRACIONADO NA PERCEPÇÃO 
SUBJETIVA DE FOME EM JOVENS TREINADOS.  

 
JOÃO VITOR NEVES SANTANA DE OLIVEIRA  

MARCELO CONRADO DE FREITAS  
GIOVANNI HENRIQUE QUIZZINI  

CAIQUE DE FIGUEIREDO  
FABRÍCIO EDUARDO ROSSI  

 
A ingestão energética cronicamente excessiva pode levar ao aumento do tecido adiposo e ao risco 
aumentado de mortalidade, dessa forma, diferentes programas de exercícios físicos podem ser 
utilizados como alternativas para supressão do apetite e para manutenção do balanço energético. No 
entanto, não está claro se a quantidade de músculo envolvido no exercício de força pode potencializar a 
supressão do apetite. Assim, este estudo teve como objetivo verificar os efeitos do exercício de força 
realizado pelo corpo e fracionado na supressão da fome em jovens treinados. Onze jovens treinados 
para força realizaram três sessões de exercícios: corpo inteiro, que consistia em 2 séries de 10 
repetições e 1 série de repetição até a falha concêntrica, em seis exercícios (Leg press 45º, cadeira 
extensora, mesa romana flexora, supino horizontal, remada curvada e rosca direta), respectivamente. 
Na segunda e terceira sessão de exercício treinamento, de maneira randômica, os indivíduos realizaram 
o treino de membros inferiores ou superiores, sendo que em ambos foram realizados 5 séries de 10 
repetições e 1 série de repetição até a falha concêntrica do movimento. A avaliação da percepção 
subjetiva de fome foi realizada por uma escala analógica (Flint et al., 2000), aplicada nos momentos: 
jejum, após café da manhã (padronizado), antes da sessão de exercício, imediatamente após a sessão, 1 
hora e 2 horas após o término da sessão de exercício. Este estudo foi previamente aprovado pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa(CAAE: 66523717.2.0000.0089). O exercício de força realizado pelo corpo 
inteiro (Pós-exercício= 2,5±3,1 cm vs Pós-1 h= 2,9±3,0 cm) parece diminuir a sensação de fome 1 hora 
após o término da sessão em relação ao membro superior (Pós-exercício= 2,2±2,7 cm vs Pós-1 h= 
4,2±3,0 cm) e inferior (Pós-exercício= 2,4±2,5 cm vs Pós-1 h= 4,0±2,7 cm), uma vez que os valores 
permaneceram diminuídos em relação ao término da sessão de exercício, por outro lado, em ambas as 
sessões fracionadas os valores retornaram aos observados na situação de jejum. Apesar disso, não 
houve diferença estatística entre as condições analisadas (p=0,445). Houve um efeito significante ao 
longo do tempo (p < 0,001). O maior estresse metabólico durante a sessão de corpo inteiro em relação 
às sessões fracionadas, observada pelas maiores concentrações de lactato sanguíneo (dados não 
apresentados), pode ter contribuído para a supressão do apetite nesses participantes. Pode-se concluir 
que tanto o exercício de força realizado pelo corpo inteiro como fracionado (membros superiores ou 
inferiores isolados) não apresentam diferenças na supressão da fome em jovens treinados. Referência: 
Flint A, Raben A, Blundell JE, Astrup A. 2000. Reproducibility, power and validity of visual analogue 
scales in assessment of appetite sensations in single test meal studies. Int. J. Obes. Relat. Metab. Disord 
24: 38-48.    Nenhum.     
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PERCEPÇÃO DA IMAGEM CORPORAL EM MULHERES COM CÂNCER DE MAMA E TAMBÉM NAQUELAS 
SEM A DOENÇA.  

 
BRUNA LOPES ARO  

THAIS REIS SILVA DE PAULO  
ÊMILI AMICE DA COSTA BARROS  

JULIANA VIEZEL  
ISMAEL FORTE FREITAS JUNIOR  

 
A percepção da imagem corporal se dá pela forma em que as pessoas se veem e percebem o seu 
próprio corpo. O câncer de mama por ser um dos cânceres mais temidos, por afetar não só o corpo 
anatômico, mas principalmente também alguns aspectos psicossociais da mulher,entre elas, a sua 
imagem corporal. Descrever a percepção da imagem corporal (PIC) em relação ao índice de massa 
corporal (IMC) em mulheres sobreviventes ao câncer de mama e também naquelas sem a doença. 82 
mulheres, divididas em dois grupos: Grupo com câncer de mama (GSC) (n=35,idade=65,29±8,44) e 
Grupo sem a doença (GSD) (n=47,idade=62,91±7,52). Para a mensuração do IMC, foi utilizado a fórmula 
(peso/estatura²). Foram mensuradas as variáveis antropométricas, peso e estatura, com o auxílio de 
uma balança digital e um estadiômetro, A imagem corporal foi verificada pela escala de 15 silhuetas, 
proposta por Kakeshita et al., que representa uma escala continua desde a magreza (silhueta 1) até a 
obesidade severa (silhueta 15). A idosa escolhe o número da silhueta que considera mais semelhante a 
sua aparência corporal real e também o da silhueta que acredita ser a aparência corporal ideal, 
considerada para sua idade. Para avaliação da imagem corporal, subtraiu-se a aparência corporal real da 
aparência corporal ideal. Quando a variação era igual a zero, classificava-se a idosa como satisfeita; e se 
diferente de zero, classificava-se como insatisfeita. Caso a diferença fosse positiva, era uma insatisfação 
pelo excesso de peso;e, quando negativa, uma insatisfação pela magreza. O protocolo foi submetido ao 
comitê de ética e pesquisa da UNESP, protocolo número 64/2011. Para a análise estatística foi feita uma 
análise descritiva para avaliar a proporção de cada grupo distribuído por IMC em relação ao grau de 
satisfação da PIC. A relação da PIC com o IMC apresentou que no GSC das 8 mulheres 
estróficas:25%(n=2) estão satisfeitas, 12,5%(n=1) estão insatisfeitas pela magreza e 62,5%(n=5) estão 
insatisfeitas pelo excesso de peso; das 11 mulheres sobrepeso:27,3%(n=3) estão satisfeitas, e 
72,7%(n=8) estão insatisfeitas pelo excesso de peso e das 16 mulheres obesas:6,3%(n=1) estão 
satisfeitas, 6,3%(n=1) estão insatisfeitas pela magreza e 85,5%(n=14) estão insatisfeitas pelo excesso de 
peso. No GSD das 7 mulheres estróficas:28,6%(n=2) estão satisfeitas e 71,4%(n=5) estão insatisfeitas 
pelo excesso de peso; das 21 mulheres sobrepeso:9,5%(n=2) estão satisfeitas, 9,5%(n=2) estão 
insatisfeitas pela magreza e 81%(n=17) estão insatisfeitas pelo excesso de peso e 19 mulheres 
obesas:10,5%(n=2) estão satisfeitas, 10,5%(n=2) estão insatisfeitas pela magreza e 78,9%(n=15) estão 
insatisfeitas pelo excesso. Ao nos voltarmos para as imagens vistas na mídia quanto ao corpo perfeito e 
cobrança para atingir padrões estéticos, encontramos a possível explicação para tal 
autopercepção. Independente do IMC das participantes, a maior parte se declara insatisfeita com sua 
imagem corporal, indicando que se veem com excesso de peso.    Proex     

 



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
1244 

Presidente Prudente, 23 a 26 de outubro, 2017. ISSN: 1677-6321 

 
  

Pesquisa (ENAPI )    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
Ciências da Saúde  

Educação Física    

 
 

PERFIL DE MORBIDADE E PROMOÇÃO DA SAÚDE NA PROPOSTA CURRICULAR DO ESTADO DE SÃO 
PAULO ENTRE JOVENS DE PRESIDENTE PRUDENTE.  

 
RENAN SILVA BUCCKI  

LUIZ ROGERIO ROMERO  
 

A Secretaria de Educação do Estado de São Paulo propôs mudanças no currículo para as escolas públicas 
da rede para o Ensino fundamental (6º ao 9º ano) e Ensino Médio e organiza uma base comum de 
conhecimento e competências para todo o território estadual. Para Educação Física, a proposta 
apresenta o eixo Organismo Humano, Movimento e Saúde no Ensino Fundamental II e para o Ensino 
Médio os conteúdos são abordados com ênfase no eixo temático Corpo, Saúde e Beleza. Desse modo, 
torna-se necessário analisar este cenário segundo perfil epidemiológico das diversas regiões do 
estado. Comparar os conteúdos de saúde propostos no Currículo do Estado de São Paulo para a 
disciplina de Educação Física com a prevalência de morbidade para a faixa etária escolar em Presidente 
Prudente. Foi utilizado o modelo de pesquisa tipo documental para análise da Proposta Curricular do 
Estado de São Paulo. Esse modelo se caracteriza pela construção de novos conhecimentos e 
compreensão de fenômenos a partir da releitura de informações concretas da realidade histórica e 
ainda dispersas em suas relações no âmbito científico. Destaca-se a utilização de dados secundários a 
partir do DATASUS para a identificação de prevalência de morbidade em idade escolar de Presidente 
Prudente. Para análise, utilizou-se o Código Internacional de Doenças, décima edição.  OSs conteúdos de 
saúde identificados no currículo que, em sua maioria, estão situados nos eixos temáticos: Corpo, saúde 
e beleza e; Lazer e trabalho. Nos três anos do Ensino Médio são citadas doenças metabólicas. Para a 
faixa etária de 15 - 19 anos, identificou-se como principal causa de internação (46,7%) o capítulo CID de 
gravidez parto e puerpério, seguido de 9,9% em doenças no aparelho geniturinário e lesões e 
envenenamentos. O tópico de doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas, amplamente destacada 
no currículo (Obesidade e Diabetes), não apresentou elevada ocorrência (1,1%) para esta faixa etária.  O 
Currículo do Estado de São Paulo aborda temas relevantes para a saúde do escolar. No entanto, 
considera-se fundamental a contextualização do perfil de morbidade de cada município. Embora 
existam similaridades, a consideração da demanda local nas discussões sobre saúde deve ser o ponto de 
partida para ações de promoção da saúde e prevenção de doenças. Tais encaminhamentos poderiam 
favorecer a apropriação de conteúdo e eventuais mudanças positivas.    PIBIC/CNPq     
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QUALIDADE DE VIDA SEGUNDO SEXO, ATIVIDADE FÍSICA E HIPERTENSÃO ARTERIAL EM PACIENTES 
ATENDIDOS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE  

 
DAYANE CRISTINA QUEIROZ  

IZABELA DOS SANTOS FERRO  
ANA PAULA RODRIGUES ROCHA  

CAROLINA RODRIGUES BORTOLATTO  
JAMILE SANCHES CODOGNO  

 
Qualidade de vida é importante indicador de saúde, amplamente almejada principalmente por estar 
associada a melhores condições de saúde, auto-estima, bem-estar físico e ausência de doenças. Analisar 
a qualidade de vida segundo o sexo, atividade física e presença de hipertensão arterial de pacientes 
atendidos em Unidades Básicas de Saúde (UBS) da cidade de Presidente Prudente. Foram avaliados 292 
pacientes de ambos os sexos com idade ? 50 anos atendidos em duas Unidades Básicas de Saúde (UBS). 
Para avaliação da qualidade de vida foi aplicado, o questionário EQ-5D do Grupo EuroQol. Para 
averiguar a prática de atividade física, aplicou-se o questionário de Baecke. Para perguntas sobre 
presença/ausência de hipertensão arterial foi utilizado o inquérito de morbidades referidas. O estudo foi 
submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências e Tecnologia da 
UNESP - Campus de Presidente Prudente (CAAE: 47386715.9.0000.5402). Dos pacientes avaliados 30,5% 
(n=89) eram homens e 69,5% (203) mulheres, com idade média de 62,7 ± 11,5 anos. Homens 
apresentaram maiores escores para qualidade de vida quando comparado com mulheres (0,80±0,17 
versus 0,69±0,16, p-valor= 0,0001). Para análise de qualidade de vida, segundo presença/ausência de 
hipertensão arterial, pacientes que apresentaram ausência da doença apresentaram maiores escores de 
qualidade de vida quando comparados com hipertensos (0,75±0,15 versus 0,71±0,18; p= 0,048). Por 
outro lado, o nível de atividade física não influenciou a qualidade de vida quando comparados pacientes 
ativos e inativos (0,75±0,16 versus 0,72±0,17; p-valor= 0,392). A literatura tem apresentado alguns 
resultados similares ao presente estudo enfatizando que presença de doenças tem impacto negativo na 
qualidade de vida e bem-estar. Por outro, estudos mostram que indivíduos praticantes de atividade 
física apresentam ter melhores escores de qualidade de vida, resultado que não se assemelhou com o 
presente estudo. Pacientes do sexo masculino e sem hipertensão arterial apresentam maiores escores 
de qualidade de vida quando comparados com seus pares, enquanto o nível de atividade física não teve 
impacto no escore de qualidade de vida.    Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de São Paulo 
(FAPESP: Processo número: 2016/12071-8)     
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RELAÇÃO DO TEMPO SENTADO COM NÍVEIS DE FORÇA E ADIPOSIDADE EM ADULTOS DE PRESIDENTE 
PRUDENTE-SP  

 
FERNANDA CAROLINE STAQUECINI GIL  

WILLIAM RODRIGUES TEBAR  
CATARINA COVOLO SCARABOTTOLO  

DANIEL DA SILVA CANHIN  
LEANDRO DRAGUETA DELFINO  

DIEGO GIULLIANO DESTRO CHRISTOFARO  
 

O tempo sentado corresponde a um indicador de sedentarismo e tem sido associado com condições de 
saúde desfavoráveis. A força de preensão manual é considerada como indicador de capacidade 
funcional e níveis elevados de obesidade são associados a maior risco cardiovascular, que podem ser 
agravados por elevado tempo em atividades sedentárias. Analisar, portanto, a relação do tempo 
sentado com as variáveis de risco cardiovascular e capacidade funcional podem contribuir para 
estratégias epidemiológicas de promoção da saúde. Analisar a relação do tempo sentado com níveis de 
força de preensão manual e adiposidade central e geral em adultos de Presidente Prudente-
SP.  Amostra de 425 adultos, com idade de 41,8 (±12,6) anos, residentes no município de Presidente 
Prudente/SP, selecionados a partir de processo amostral aleatorizado. O tempo sentado foi analisado 
por questionário, juntamente com informações de sexo e idade. A força foi avaliada pela dinamometria 
manual em kg, com uso de dinamômetro manual digital, coletada em duplicata para ambas as mãos e 
adotada a medida mais elevada. Níveis de adiposidade central foram avaliados pela circunferência 
abdominal (CA) e níveis de adiposidade geral pelo índice de massa corporal (IMC=peso 
(kg)/estatura(m)²). A relação entre as variáveis foi analisada por meio de Regressão Linear, ajustada por 
sexo, idade e IMC. A significância estatística foi estabelecida em p < 0,05 e o Intervalo de Confiança em 
95%. Foi observada uma relação negativa entre a idade e o tempo sentado, sugerindo que indivíduos 
mais jovens têm apresentado maior tempo sentado, independentemente do sexo (?=-2,414 IC95%=-
3,810; -1,019). O índice de massa corporal não apresentou relação com o tempo sentado, mesmo após 
ajuste por variáveis de confusão (?=1,857 IC95%=-1,041; 4,755). A circunferência abdominal apresentou 
relação significativa com o tempo sentado, após ajuste por idade e sexo, sendo observado incremento 
de adiposidade central conforme o aumento do tempo sentado (?=1,473 IC95%=0,289; 2,657). A 
dinamometria manual apresentou relação negativa estatisticamente significante com o tempo sentado 
(?=-1,365 IC95%=-2,368; -0,362), sendo ainda mais forte quando ajustada pelas variáveis sexo, idade e 
IMC (?=-3,050 IC95%=-5,039; -1,062). Os achados sugerem que o tempo sentado está relacionado com 
piores condições de saúde, sendo inversamente relacionado com a força de preensão manual e com 
menor adiposidade central. Outro ponto importante é a relação inversa do tempo sentado com a idade, 
o que sugere uma ocorrência mais elevada na população mais jovem e pode ocasionar complicações à 
saúde de forma precoce na população.  O tempo sentado apresentou relação positiva com a 
adiposidade central e relação negativa com a capaciddade funcional e idade de adultos. Sugere-se que a 
redução do tempo sentado possa promover maior capacidade funcional e menor adiposidade central, 
independentemente do sexo, com principal foco em indivíduos mais jovens.    CAPES     
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RELAÇÃO ENTRE MASSA MAGRA TOTAL E SEGMENTAR COM TESTES FÍSICOS EM FUTEBOLISTAS 
AMADORES  

 
TÁBATA BELLÉ SANTANA  

SYLVIA CHEDID SEIDINGER  
THAISLAINE DOS SANTOS  

PEDRO VICTOR FELISBERTO DA SILVA  
DOUGLAS VINICIUS DA ROCHA LIMA  

RENNAN VAZ  
CAMILA BUONANI DA SILVA  

 
A composição corporal e o desempenho físico são aspectos essenciais para o alto rendimento de atletas, 
como futebolistas Analisar a relação entre massa magra e testes físicos em atletas amadores de futebol 
do sexo masculino Estudo de caráter transversal foi realizado em Presidente Prudente - SP e avaliou 
uma equipe amadora de futebol, composta por 55 atletas do sexo masculino. O estudo foi aprovado 
pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Estadual Paulista, Campus de Presidente Prudente 
(Protocolo nº 31023314.2.0000.5402/2015). O DEXA foi utilizado para estimar a massa magra total 
(MM), massa magra de tronco (MMTr) e massa magra de pernas (MMP), expressos em quilogramas. A 
força de membros inferiores foi mensurada por meio do salto vertical (SV), expresso em cm. A 
resistência muscular localizada foi determinada pelo teste de abdominais, o qual o atleta deveria 
realizar o máximo de repetições em 60 segundos. A flexibilidade (Flex) foi avaliada por meio do banco 
de Wells, expressa em cm. Para o tratamento estatístico foi realizada a análise descritiva, expressa em 
média e desvio padrão e a correlação de Pearson. O software utilizado foi o SPSS versão 22 e a 
significância estatística estabelecida em 5% Foram avaliados 55 atletas de futebol com idade média de 
19,1 (2,2) anos, os quais desempenhavam as seguintes posições: goleiro, zagueiro, lateral, volante, meio 
de campo e atacante. Foram observados os seguintes valores (média e desvio padrão): MM = 53,8 
(6,0)kg; MMTr = 20,9 (5,2) kg; MMP = 21,9 (2,5) kg; RML = 48,0 (9,0) repetições; Flex = 42,2 (8,9) cm; SV 
= 31,0 (3,8) cm. Após a análise de correlação foram encontrados os seguintes valores: MM x Flex: 
R=0,072, p=0,555; MM x RML: R=0,094, p=0,438; MM x SV: R=0,327, p=0,006; MMTr x Flex: R=0,181, 
p=0,399; MMTr x RML: R=0,407, p=0,048; MMTr x SV: R=0,640, p=0,001; MMP x Flex: R=0,100, p=0,409; 
MMP x RML: R=0,113, p=0,350; MMP x SV: R=0,357, p=0,003 Em estudo realizado por Avelar et al. 2008, 
foi observado que atletas com menor adiposidade corporal apresentaram desempenho superior, 
quando comparados aos seus pares com maior adiposidade A partir dos resultados obtidos foi 
observado que o salto vertical apresentou relação com a massa magra de tronco, massa magra total e 
massa magra de pernas, e a resistência muscular localizada apresentou relação com a massa magra de 
tronco         
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RELAÇÃO ENTRE QUALIDADE DO SONO E MODULAÇÃO AUTONÔMICA CARDÍACA EM CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES PARTICIPANTES DE UM PROJETO SOCIAL  

 
VINÍCIUS YUKIO BOTELHO SUETAKE  

BRUNA THAMYRES CICCOTTI SARAIVA  
DIEGO DE SOUZA MIRANDA  

DAVI DA SILVA ALVES  
GABRIEL MIRANDA ESPÍNOLA ESTOPA  

DIEGO GIULLIANO DESTRO CHRISTOFARO  
 

Baixa qualidade do sono está positivamente relacionada a desfechos cardiovasculares. Para a população 
pediátrica, pode acarretar ao surgimento de doenças crônicas futuramente. Até o presente momento 
não foram encontrados muitos estudos que verificaram essa relação nesse público alvo. Assim, o 
objetivo do estudo foi verificar a relação entre qualidade do sono com os índices do domínio do tempo 
da modulação autonômica cardíaca em crianças e adolescentes participantes de um Projeto Social. A 
amostra foi composta por 61 sujeitos, de ambos os sexos, com idade entre sete e 15 anos (10,49±2,05 
anos) e participantes de uma instituição filantrópica de Presidente Prudente/SP. O trabalho foi aprovado 
pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Estadual Paulista (CAAE: 26702414.0.0000.5402, 
Parecer: 549.549). Foram realizadas medidas antropométricas de peso, estatura e Índice de Massa 
Corporal (IMC), para caraterização da amostra. A qualidade do sono foi avaliada pelo questionário 
validado 'Mini Sleep Questionary', no qual as respostas eram de 1 a 7 com as opções nunca, muito 
raramente, raramente, as vezes, frequentemente, muito frequentemente e sempre e por meio dessas 
foi calculado um escore e o mesmo foi utilizado nas análises. A modulação autonômica cardíaca, foi 
mensurada por meio da variabilidade da frequência cardíaca, pelo frequêncimetro Polar RS800 
utilizando a análise o domínio do tempo, no qual os jovens permaneceram deitados em repouso por 30 
minutos. Na análise estatística foi feito o teste Shapiro-Wilk, para verificar a normalidade dos dados, e o 
coeficiente de correlação de Pearson e de Spearman quando a normalidade não foi atendida. Foi 
utilizado o software SPSS versão 20 e adotado um nível de significância de 5%. A qualidade do sono 
apresentou diferença estatisticamente significante com o índice: Frequência cardíaca (FC) média de 
repouso (p=0,049; r=0,264), ou seja, quanto maior a FC, pior é a qualidade do sono desses indivíduos. A 
média dos intervalos R-R de repouso apresentou valores marginais (p=0,078; r=0,238). Os demais 
índices do domínio do tempo não apresentaram diferenças significativos: RMSSD: (p=0,165; r=0,188); 
SDNN: (p=0,164; r=0,189). Estudos corroboram com esses achados apresentando relação entre 
qualidade do sono com variáveis cardiovasculares em diferentes públicos. Uma melhor qualidade do 
sono apresenta um papel importante para modulação autonômica cardíaca e consequentemente saúde 
cardiovascular de crianças e adolescentes.    CAPES/cnpq     
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REPRODUTIBILIDADE DE UM TESTE INDIRETO NÃO-INVASIVO PARA DETERMINAR O LIMIAR ANAERÓBIO 
EM NADADORES DE ACADEMIA  

 
MURILO HENRIQUE CAETANO ERRAN  

FELIPE ANDRÉ VERGINASSI  
RENAN MARCONDES PORTO  

ALESSANDRO PIERUCCI  
JOSE GEROSA-NETO  

EDUARDO ZAPATERRA CAMPOS  
JAIR RODRIGUES GARCIA JÚNIOR  

 
Na natação de academia também são realizadas avaliações de desempenho necessárias para prescrição 
do treinamento. Um dos testes importantes para os nadadores é do limiar anaeróbio (LAn) que 
determina a intensidade do treinamento. Um dos testes que podem ser utilizados para esse fim é o da 
velocidade crítica (VC), de caráter indireto e não-invasivo. Para ampla aplicação deste teste é 
importante que seja reprodutível em nadadores de academia. Assim, o objetivo deste estudo foi avaliar 
a reprodutibilidade do teste de velocidade crítica como predito do limiar anaeróbio em nadadores de 
academia fisicamente ativos e moderadamente treinados. Participaram 14 sujeitos voluntários de 
ambos os sexos de 18 a 30 anos. Os participantes foram submetidos a duas avaliações. A primeira 
avaliação foi da VC, que consistiu de três testes de 3 min, 5 min e 7 min de nado crawl, realizados com 
intervalo de 24h entre si. A segunda avaliação foi a repetição da primeira, realizada após sete dias de 
intervalo, para determinar a reprodutibilidade do protocolo. A determinação da VC foi realizada a partir 
do modelo distância-tempo, por meio de regressão linear, considerando o coeficiente angular da reta 
como a VC do indivíduo. Para Analisar a reprodutibilidade foi utilizado o teste t de Student para 
amostras dependentes e o nível de significância foi fixado em p < 0,05. O projeto foi aprovado pelo CEP; 
CAAE 55832516.5.0000.5515 e núm. parecer: 1.539.855. As distâncias percorridas no primeiro e 
segundo teste em 3 min (217,9±39,5 m e 214,1±41,3 m), em 5 min (337,0±65,4 m e 333,4±65,6 m) e em 
7 min (444,1±88,4 m e 450,1±87,2 m) não apresentaram diferenças significativas. A distância média no 
primeiro (333,0±63,5 m) e segundo teste (319,5±73,8 m), assim como a velocidade crítica no primeiro 
(0,94±0,22 m/seg) e segundo teste (1,05±0,39 m/seg) também não se mostraram diferentes 
estatisticamente. O teste do limiar anaeróbio é realizado com um método invasivo de dosagem do 
lactato que tem a grande vantagem de sua precisão. Por outro lado, envolve custos e coleta de sangue, 
com seus riscos envolvidos. Por essas e outras razões, há dificuldade e resistência para aplicação em 
nadados de academia. Por outro lado, o teste da velocidade crítica não envolve custos e treinamento 
específico do professor. A constatação de sua reprodutibilidade o credencia para aplicação em 
nadadores de academia no acompanhamento de seu desempenho e evolução. Concluímos, ante a 
semelhança entre os resultados do primeiro e do segundo teste, que o teste da velocidade crítica é 
reprodutível e pode ser utilizado em nadadores de academia.    Unoeste     
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RESPONSIVIDADE DE VARIÁVEIS METABÓLICAS DE MULHERES SOBREVIVENTES DE CÂNCER DE MAMA 
SUBMETIDAS A TREINAMENTO COMBINADO DE ACORDO COM NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA  

 
JULIANA VIEZEL  

THAIS REIS SILVA DE PAULO  
BRUNA LOPES ARO  

SYLVIA CHEDID SEIDINGER  
ANA CAROLINA ALVES DA COSTA TRINDADE  

ÊMILI AMICE DA COSTA BARROS  
ISMAEL FORTE FREITAS JUNIOR  

 
A pratica de exercício físico sistematizado é um tratamento não farmacológico para doenças 
metabólicas. No entanto ainda são escassos estudos que analisam o efeito de tal tratamento 
considerando o nível de atividade física anterior do indivíduo e sua resposta individual. Dessa forrma, o 
objetivo do presente trabalho foi verificar se o nível de atividade física inicial de mulheres sobreviventes 
de câncer de mama interfere na responsividade ao treinamento combinado nas variáveis de perfil 
glicêmico e lipídico. A amostra foi composta por 18 mulheres (idade 50 a 80 anos (63,21±7,16), 
residentes em Presidente Prudente, SP, divididas em três grupos: insuficientemente ativo(IA), 
moderadamente ativo (MA) e suficientemente ativo(SA). Os exames bioquímicos do sangue foram 
realizados em um laboratório particular, no qual foram dosados: glicemia(GL), triacilglicerol(TG), 
colesterol total(CT) e suas frações(HDL-Colesterol, LDL-Colesterol, VLDL-Colesterol e não-HDL-
Colesterol). A prática habitual de atividade física foi avaliada por acelerômetro Actigraph GT3X e 
utilizada para dividir o grupo em tercis. O protocolo de treinamento consistiu de 50 minutos de 
treinamento de resistência seguido de 30 minutos de treinamento aeróbio, três vezes/semana, por seis 
meses. Para tratamento estatístico, foi realizada análise descritiva (média+desvio padrão) da mudança 
percentual das variáveis. As comparações entre grupos foram realizadas por meio da ANOVA (One Way) 
no SPSS versão 21.0, significância de 5%. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da 
Universidade Estadual Paulista/Campus de Presidente Prudente, protocolo número 
6727715.1.0000.5402. O grupo MA apresentou redução significativa dos valores de VLDL-c (p=0,028), 
não-HDL-c (p=0,044) e TG (p=0,042) quando comparados aos outros grupos. Não houve diferença 
estatística para as variáveis CT, HDL-c, LDL-c e GL. Os resultados indicam que o nível de atividade física 
inicial pode influênciar a resposta ao treinamento em relação a variáveis metabólicas. Sendo assim, 
conclui-se que mulheres sobreviventes ao câncer de mama que anteriormente ao protocolo de 
treinamento combinado tinham nível de atividade física moderado, tiveram melhores respostas em 
relação as variáveis de perfil glicêmico e lipídico.    CAPES     
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TREINAMENTO INTERMITENTE DE ALTA INTENSIDADE REDUZ A GORDURA VISCERAL E A PREVALÊNCIA 
DE ESTEATOSE HEPÁTICA EM HOMENS OBESOS.  

 
ANA ELISA VON AH MORANO FILITTO  

PAULA ALVES MONTEIRO  
DANIELA SAYURI INOUE  

JOSE GEROSA-NETO  
FABIO SANTOS DE LIRA  

 
A obesidade é um problema de saúde pública associado ao surgimento de outras doenças como 
esteatose hepática e resistência à insulina. Neste contexto, o exercício físico é considerado uma 
estratégia de tratamento e prevenção dessas doenças. É comum a prescrição do exercício aeróbio 
contínuo de intensidade moderada (MICT) para melhorar a capacidade aeróbia e emagrecimento. 
Porém, estudos sugerem que o treinamento intermitente de alta intensidade (HIIT) pode ser tão efetivo 
quanto o MICT.  Avaliar o efeito de seis semanas do HIIT e MICT na gordura corporal e no 
fígado.  Participaram 20 homens obesos (índice de massa corporal (IMC) acima de 30Kg/m²) com idade 
31,05 ± 4,66 anos. Eles foram randomizados em dois grupos: 11 indivíduos no HIIT (10 esforços de um 
minuto a 100% vVO2pico por 1 minuto de intervalo passivo) e 9 no MICT (65% vVO2pico com gasto 
energético equiparado ao HIIT). Foram realizadas 3 sessões de exercício semanais. A massa corporal (kg) 
e a estatura (cm) foram mensuradas, bem como as concentrações da glicose (GLI;mg/dl) e da insulina 
(µIU/ml). A massa gorda e massa livre de gordura (%) foram mensuradas pela absormetria de raio X de 
dupla energia (DEXA) e a gordura visceral (GV;cm), gordura subcutânea (GS;cm) e diagnóstico da 
esteatose hepática por meio da ultrassonografia. Todas as avaliações foram realizadas pré e após seis 
semanas de treinamento. Para o tratamento estatístico foi feito teste t independente, correlação de 
Pearson, análise de frequência, bem como a análise de variância (ANOVA). A análise dos dados foi 
realizada com o software SPSS versão 20.0 e a significância estatística fixada em 5%.  Os resultados após 
seis semanas de intervenção para o grupo HIIT (%?; média (DP)): GV (cm) -2,77 (16,16); GS (cm) -10,98 
(10,61); Gli (mg/dl) 4,09 (9,23); Insulina (µIU/ml): 5,04 (44,78); HOMA-IR 9,40 (49,73) . Para o grupo 
MICT (%?; média (DP)) foram: GV(cm) 1,71(16,8); GS(cm) 0,22(10,75); Gli(mg/dl) 9,21(42,06); Insulina 
(µIU/ml): 5,51(42,06) HOMA-IR 6,32(40,39) .  No momento pré-intervenção os grupos HIIT e MICT não 
se diferiram para as variáveis massa corporal (104,86 ± 10,60 e 108,98 ± 12,07; p=0,476); massa gorda 
(38,34± 4,74 e 38,75±5,63; p= 0,877) e massa livre de gordura (61,65±4,74 e 61,25 ± 5,63; p=0,877), 
respectivamente. A esteatose hepática correlacionou-se apenas com a gordura visceral (Pré-
intervenção: r= 0,558; p= 0,011 - Pós-intervenção: r=0,467; p= 0,038). A prevalência da esteatose 
hepática para o HIIT e MICT foram 36,4% e 66,7% pré-intervenção e 27,3% e 77,8% após seis semanas, 
respectivamente. Após a intervenção encontrou-se o efeito para grupo (p=0,025; ?2 parcial=0,250; F= 
6,011) na gordura visceral. Na subcutânea houve efeito para o tempo (p=0,049; F= 4,453; ?2 parcial 
0,198).  O HIIT propiciou a diminuição da gordura visceral, subcutânea e prevalência de esteatose 
hepática após as seis semanas de intervenção.     FAPESP     
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VARIÁVEIS ANTROPOMÉTRICAS E NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA SEGUNDO PERDA DE PRODUTIVIDADE 
LABORAL ENTRE ADULTOS ATENDIDOS PELO SUS  

 
MONIQUE YNDAWE CASTANHO ARAUJO  

LUANA CAROLINA DE MORAIS  
EDUARDO PEREIRA DA SILVA  

BRUNA CAMILO TURI  
JAMILE SANCHES CODOGNO  

 
Obesidade e inatividade física são potenciais causas de prejuízo à saúde, consequentemente estão 
associadas à redução da produtividade laboral. No entanto, pouco se sabe dessa relação no contexto da 
atenção primária Avaliar o perfil das variáveis antropométricas e nível de atividade física segundo 
ocorrência de perda de produtividade laboral (PPL) entre adultos, com idade acima de 50 anos, usuários 
do Sistema Único de Saúde (SUS) Para verificar PPL foi perguntado se o entrevistado havia faltado ao 
trabalho, nos últimos 12 meses, ou aposentou-se precocemente, ambos por motivos de saúde. Para 
avaliar estado de obesidade utilizou-se: i) índice de massa corporal (IMC)- calculado através das medidas 
de peso e estatura; ii) percentual de gordura - por meio de impedância bioelétrica e iii) obesidade 
abdominal - circunferência de cintura (CC). Nível de atividade física foi verificado por questionário, com 
informações sobre domínio ocupacional, esportivo e de locomoção/lazer, sendo a soma dos escores 
gerados em cada domínio a atividade física habitual. A estatística foi composta pelo teste t de Student, 
realizada no software BioEstat (versão 5.0) ajustada em p < 0,05. O trabalho foi aprovado pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual Paulista de Presidente Prudente (processo: 
241.291/2013) A amostra foi composta por 356 adultos de ambos os sexos com média de idade de 
61,97±8,99 anos. Indivíduos que relatam PPL apresentaram valores superiores de peso (76,07 versus 
71,80, p=0,011), IMC (30,61 versus 28,72, p=0,004) e percentual de gordura corporal (40,47 versus 
38,43, p=0,044), bem como valores inferiores de atividade física no domínio ocupacional (2,47 versus 
2,73, p=0,024), quando comparados com indivíduos que não relataram PPL. Não observou-se diferença 
estatística entre os grupos para CC e atividade física nos demais domínios Recentemente têm sido 
observado impacto econômico no mercado de trabalho decorrente de fatores de risco à saúde, como 
sobrepeso, obesidade, adicionalmente prática insuficiente de atividade física pode ser fator agravante 
aos fatores mencionados além de apresentar associação com absenteísmo.   Perda de produtividade 
laboral está associada à estado de obesidade, bem como menor prática de atividade física 
ocupacional         
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ANÁLISE DOS BENEFÍCIOS DA DANÇA PARA A QUALIDADE DE VIDA DE IDOSOS MORADORES DE UMA 
INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA  

 
ANA PAULA LEITE DE SOUZA  

BRUNA CITA DE SOUSA  
CAMILA RODRIGUES COSTA  

 
A prática de atividade física regular para idosos possibilita o aprimoramento da coordenação motora, 
equilíbrio, melhora nos aspectos neuromusculares, cardiorrespiratórios, morfológicos e, por 
conseguinte, uma melhor qualidade de vida (SILVA et. al, 2011) A respeito da qualidade de vida de 
idosos, os autores Reis e Reis (2013) identificou , em seu estudo que, a atividade física pode reduzir de 
30 a 10% o número de idosos incapazes de cuidarem de si próprios. Em relação às atividades físicas para 
idosos, a dança tem sido uma das atividades mais promissoras e de grande aceitação por parte deste 
público (SILVA, 2007). Garcia et. al. (2009) afirmou que a dança é uma atividade que pode modificar a 
vida de um idoso e pode proporcionar-lhe modificação no modo como este concebe a sua existência e 
função social. Neste contexto, a presente pesquisa tem como problema: quais são os benefícios que a 
dança pode proporcionar a idosos institucionalizados em um Asilo localizado no interior do Estado de 
São Paulo? Analisar a influência de um programa de dança na qualidade de vida de idosos moradores 
em uma instituição de longa permanência localizada no interior do Estado de São Paulo. Inicialmente 
será realizado contato com a coordenação da instituição de longa permanência com o objetivo de 
apresentar a proposta da pesquisa e obter autorização para a realização da mesma. Nesta 
oportunidade, serão identificados os idosos que moram no asilo, a fim de que possam ser convidados a 
participarem da pesquisa. Os critérios de inclusão adotados serão: 1) ser voluntário; 2) idosos com 60 
anos ou mais; 3) ambos os gêneros; 4) com condições motoras para movimentar-se; 5) com condições 
intelectuais para compreensão de instruções verbais. Os critérios de exclusão adotados serão: 1) não 
concordância em participar do estudo; 2) comprometimento motor severo; 3) comprometimento 
intelectual severo. Os idosos que aceitarem participar assinarão um termo de consentimento livre e 
esclarecido, segundo a resolução vigente. Inicialmente será aplicada a versão Brasileira do Questionário 
de Qualidade de Vida -SF-36. Posteriormente, serão realizadas intervenções, por meio da dança, com 
uso de diferentes ritmos, duas vezes por semana, com duração de 30 a 40 minutos, sendo elaboradas a 
partir da seguinte estrutura: 10 minutos de aquecimento, 30 minutos de parte principal e 5 minutos de 
alongamento. Nestas, os dados serão coletados por meio de filmagem e notas de campo. As 
intervenções serão filmadas na íntegra, cujo foco será os alunos.       UNOESTE     
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CONTRIBUIÇÃO DA DANÇA NA CONSTRUÇÃO DA CONSCIÊNCIA CORPORAL DE ADULTOS COM 
SÍNDROME DE DOWN  

 
ALINE TIZATO DE SOUZA  

ANDREZA CRISTINA RODRIGUES  
CAMILA RODRIGUES COSTA  

 
Sabe-se que a dança é um dos conteúdos presentes na Educação Física e, que por meio desta, é possível 
desenvolver um trabalho que atenda às necessidades dos indivíduos com Síndrome de Down. Diversos 
estudos pontuam que a dança é uma ótima alternativa para o desenvolvimento do indivíduo com SD, 
pois reforça a ideia do próprio reconhecimento, auxilia na socialização, desenvolve a consciência 
corporal, capacidades motoras, sociais, afetivas e cognitivas (RODRÍGUEZ, 2001). No presente estudo a 
consciência corporal é compreendida a partir da definição de Lê Boulch (1983), como um processo de 
interação entre todos os aspectos implícitos no trabalho a ser desenvolvido com o corpo. Esses aspectos 
consistem em coordenação motora, lateralidade, equilíbrio, percepção-temporal e espacial. Para 
trabalhar a consciência corporal a dança visa à participação de todos, na vivência e expressão própria e 
não tem como objetividade apenas a mecânica do movimento, mas sim a integração entre corpo e 
mente(OLIVEIRA et al., 2002). Desta forma, a presente pesquisa tem como problema: será que a dança 
pode contribuir na construção da consciência corporal de adultos com Síndrome de Down?  Descrever a 
contribuição da dança na construção da consciência corporal de adultos com Síndrome de Down. O 
presente estudo será realizado na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), localizada em 
uma cidade do interior do Estado de São Paulo. Participarão da pesquisa, adultos com Síndrome de 
Down, de ambos os sexos, com faixas etários entre 30 a 50 anos, regularmente matriculados na APAE. 
Inicialmente será realizado contato com a APAE para explanar sobre os objetivos da pesquisa e para 
obter autorização para a realização da mesma. Uma vez que a direção da instituição autorizar a 
pesquisa, posteriormente, será agendada uma reunião com os pais/responsáveis dos alunos para que 
sejam esclarecidos os objetivos da pesquisa. Nesta oportunidade, os pais/responsáveis que autorizarem 
a participação do seu filho, deverão assinar um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, bem como, 
um termo de uso de imagem e filmagem. Serão aplicados os testes da Escala de Desenvolvimento Motor 
- (EDM)(ROSA NETO, 2002). Posteriormente, serão realizadas intervenções, por meio da dança, uma vez 
por semana, na própria instituição, com duração de 50 minutos. Como forma de registro será utilizada a 
filmagem e notas de campo daquilo que for observado. As notas de campo serão realizadas logo após a 
intervenção, onde serão anotadas as percepções das pesquisadoras no que tange a consciência 
corporal. De posse dos registros de filmagens e das notas de campo as pesquisadoras irão descrever o 
que for observado em relação aos aspectos que envolvem a consciência corporal, tais como: 
coordenação motora, lateralidade, percepção-temporal e espacial. Após as intervenções serão 
reaplicados os testes da EDM, a fim de verificar possíveis mudanças no desenvolvimento motor dos 
participantes.        UNOESTE      
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EFEITO DA PRÁTICA DA HIDROGINÁSTICA SOBRE A PRESSÃO ARTERIAL E O CONTROLE AUTONÔMICO 
CARDÍACO DE IDOSOS  

 
JOEL DOS SANTOS SILVA  

VINICIUS MILANEZ  
ANA ELISA VON AH MORANO FILITTO  

ANA CLARA CAMPAGNOLO GONÇALVES TOLEDO  
LAURINEIA DA SILVA  

 
Com o aumento da longevidade, a parcela global de idosos vem crescendo significativamente ano após 
ano. Estima-se que em 2050 a população idosa ultrapassará o número de crianças menores que 15 anos. 
É importante destacar que o envelhecimento é uma série de processos que ocorre nos organismos vivos 
levando à perda da adaptabilidade, alteração funcional e eventualmente a morte. A pratica de exercício 
físico regular é uma recomendação para minimizar os efeitos deletérios nos sistemas neuromuscular e 
cardiovascular, além de, alterar índices antropométricos associados a obesidade, bem como 
desempenho funcional do idoso. O objetivo do presente estudo será avaliar os efeitos da pratica da 
hidroginástica sobre a pressão arterial e o controle autonômico em mulheres idosas. O estudo foi 
aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa(CEP) Protocolo nº62867116.7.00005515/3579. O protocolo 
de treinamento adotado será uma adaptação do High Intensity Interval Training(HITT), Treinamento 
Intervalado de Alta Intensidade, em formato de circuito, de modo que as alunas possam participar com 
segurança, respeitando suas limitações físicas. Para a avaliação da pressão arterial, será utilizado o 
método auscultatório, realizando três medidas com intervalo de dois minutos entre elas, em horário 
semelhante, no período da manhã. Na avaliação do controle autonômico, os intervalos RR serão 
continuamente registrados durante 10 min em repouso, com o aluno na posição supina, por um 
cardiofrequencímetro POLAR®,modelo RS800. O protocolo de treinamento a ser utilizado na aula de 
hidroginástica prevê entre 10 e 15 minutos de aquecimento e volta a calma respectivamente, com 
intensidade leve, percepção subjetiva de esforço (PSE; tabela de BORG adapatada com escala de 0 a 10) 
entre 1 e 2: muito, muito fácil e fácil. A série principal será de 25 minutos, sendo que serão 4 séries de 8 
ciclos de 20 segundos por 10 segundos de pausa absoluta (um minuto de pausa ativa entre cada série). 
A intensidade será de 85-95% da PSE. Estão previstas duas sessões de treinamento por semana. Para 
garantir que o exercício seja executado na intensidade adequada, será feita uma aula piloto para 
familiarização das idosas com a tabela de borg adapatada. Para o tratamento estatístico a normalidade 
da distribuição de cada variável será analisada pelo teste de Shapiro-Wilk. Confirmando-se os 
pressupostos paramétricos da amostra, as comparações entre os momentos pré e pós treinamento 
serão feitas pelo teste t de student para amostras dependentes. Se pressupostos paramétricos forem 
refutados, as comparações entre os momentos pré e pós treinamento serão feitas pelo teste de 
Wilcoxon. As coletas serão feitas a cada 60 dias a partir da realização da primeira até a ultima no 
período de 6 meses.            
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PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS PARA O TRABALHO DO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA JUNTO A 
CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA)  

 
MARIA EDUARDA DE BRITO PEREIRA  

RAFAEL DE SOUZA SILVA  
RAFAEL CESAR FERRARI DOS SANTOS  

 
O Transtorno do Espectro Autista (TEA) empreende-se como um novo conceito proposto pelo Manual 
Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSMV), para caracterizar indivíduos que tenham 
comprometimentos nas interações sociais e nos comportamentos restritivos e repetitivos. Nesta nova 
formulação, incorporou vários diagnósticos diferentes que apresentam defasagem nestas duas áreas, 
diferenciando quanto a seu nível: leve, moderado e grave. Considerando, que estes níveis sintetizam 
maneiras extremas do indivíduo se comportar, e que não é qualquer modo de ensinar que se efetivará 
como possibilidade de desenvolvimento destes sujeitos, este projeto de pesquisa, tem como objetivo 
sintetizar princípios metodológicos que orientem o trabalho do professor de Educação Física junto a 
estas crianças. Metodologicamente, o projeto estrutura-se como um trabalho teórico de caráter 
explicativo, na medida, que dispõe a entender o que as descrições comportamentais para classificar os 
níveis de TEA, nos favorecem para compreender o desenvolvimento destes sujeitos, e ao mesmo tempo, 
subsidie a seleção de conteúdos que proporcionem possibilidades de desenvolvimento. Sendo assim, a 
preocupação deste projeto de pesquisa, vincula-se a refletir sobre um trabalho que possa 
qualitativamente trazer benefícios para o desenvolvimento das crianças TEA. Objetivo geral O presente 
projeto de pesquisa versa discutir sobre metodologia na educação especial e inclusiva, especificamente, 
com crianças diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), por meio da Educação Física. A 
justificativa central do projeto direciona-se que não é qualquer atividade e metodologia que impacta o 
desenvolvimento dos sujeitos com TEA, desta maneira, considerando a vastas manifestações 
comportamentais expressas por estes sujeitos que possuem o mesmo diagnóstico, concretiza-se como 
um campo fértil para investigar princípios metodológicos para trabalhar adequadamente com os 
sujeitos TEA, com o intuito de fornecer parâmetros para o trabalho do professor de Educação Física 
tendo como preocupação central e inegociável, o desenvolvimento de crianças com TEA. Objetivos 
específicos Utilizar-se de princípios metodológicos para que efetivem como possibilidade de 
planejamento do trabalho do professor de Educação Física para crianças com Transtorno do Espectro 
Autista (TEA). Este projeto de pesquisa estrutura-se numa perspectiva de natureza bibliográfica. 3.1 
Materiais a serem utilizados Livros e Artigos Científicos        Não contém      
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QUALIDADE DE VIDA DE IDOSOS PRATICANTES DE ATIVIDADE FÍSICA EM ACADEMIAS DA TERCEIRA 
IDADE EM UM PARQUE NA CIDADE DE PRESIDENTE PRUDENTE  

 
CARLOS ROBERTO MOREIRA JUNIOR  

WILLIAM FREDERICO ALMEIDA KLEBIS  
VICTOR CESAR BELLONI DOS SANTOS  

WEBER GUTEMBERG ALVES DE OLIVEIRA  
ALINE DUARTE FERREIRA  

 
A prática de atividade física é considerada uma estratégia de prevenção de doenças, sendo capaz de 
retardar incapacidades funcionais e melhorar a condição neuromotora, musculoesquelética e 
cardiorrespiratória. Academias de ginástica ao ar livre são espaços que possibilitam a prática de 
atividade física pela comunidade e com isso possui uma grande importância na relação com a saúde dos 
praticantes e da comunidade próxima a esse espaço.  Avaliar a percepção da qualidade de vida dos 
idosos que praticantes de exercícios físicos em um parque à céu aberto. a amostra será composta por 40 
idosos frequentadores do Parque do Povo da cidade de Presidente Prudente/SP, convidados e 
selecionados de maneira aleatória. Os 40 idosos serão divididos em dois grupos: G1 (n=20) com idosos 
que realizam caminhada não supervisionada no parque do povo; e G2 (n= 20) com idosos que realizam 
exercícios nas academias da terceira idade não supervisionados no parque do povo. O nível de atividade 
física será avaliado por meio do questionário internacional de atividade física (IPAQ), e para a analisar a 
percepção da qualidade de vida dos idosos será utilizado o questionário SF-36. Para a análise dos dados 
será criado um banco de dados eletrônicos no Excel® e os resultados serão apresentados de forma 
descritiva, com média e desvio padrão. Serão confeccionados Tabelas e Gráficos para elucidar os 
resultados encontrados.       PEIC/UNOESTE     
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EXERCÍCIO FÍSICO COMO COADJUVANTE NA PROMOÇÃO DA SAÚDE PARA DEPENDENTES QUÍMICOS: 
RELATÓRIO DO PROJETO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA-UNOESTE  

 
LEANDRO ALVES DA CUNHA  

JANAÍNA PEREIRA DUARTE BEZERRA  
 

O projeto de extensão universitária denominado "Exercício físico como coadjuvante na promoção da 
saúde para dependentes químicos", cadastrado sob o nº: 06217/2017, na Universidade do Oeste 
Paulista justifica-se pois, o exercício físico quando bem orientado e embasado em parâmetros 
científicos, atua como um elo terapêutico benéfico e importante por intervir diretamente no organismo 
do praticante. As transformações pelas quais passa o físico têm relação direta com a integridade 
corporal durante e após os exercícios. Segundo Barbanti (2012), os efeitos benéficos do exercício físico 
para indivíduos que se recupera da dependência química são o alívio e a redução do estresse, melhora 
do humor, melhora dos aspectos sociais, desenvolvimento da resistência e da força muscular, da 
flexibilidade, melhora do autoconhecimento e da autoimagem.  Os objetivos do projeto foram à 
promoção da saúde e qualidade de vida por meio da prática regular de exercícios físicos orientados; 
desenvolver o hábito de praticar regularmente exercícios físicos; melhorar capacidades e habilidades 
motoras; proporcionar situações de inter-relação pessoal e respeito à própria integridade física.    Houve 
benefícios na saúde, qualidade de vida e socialização dos participantes do projeto.    UNOESTE. Após o 
decurso do projeto realizamos uma tabulação dos dados da planilha de frequência do projeto, durante o 
1ª semestre de 2017. Foram realizados 30 encontros, 15 deles aconteceram às terçadas-feiras e 15 deles 
as quintas-feiras, participaram 34 educandos da Cristolândia somando aproximadamente 350 
atendimentos realizados. Participaram em média 18 alunos estagiários, 3 do curso de da fisioterapia e 
15 do curso de Bacharelado em Educação Física da UNOESTE. O projeto promoveu a saúde, a qualidade 
de vida e o hábito de praticar regularmente exercícios físicos, melhorando as capacidades e habilidades 
motoras a partir de situações de relação interpessoal a qual também propiciou respeito à própria 
integridade física. Proporcionou aos estagiários condições para articular conteúdos vivenciados nas 
disciplinas de Musculação, Medidas e Avaliação em Educação Física, Atividades de Academia, Educação 
Física e Esporte para Pessoas com Necessidades Especiais, Treinamento desportivo, Cinesiologia e 
Estágios Supervisionados.    
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TREINAMENTO MULTILATERAL FUNCIONAL: RELATÓRIO FINAL DO PROJETO DE EXTENSÃO 
UNIVERSITÁRIA - UNOESTE  

 
LEANDRO ALVES DA CUNHA  

ANDERSON DOS SANTOS CARVALHO  
 

O projeto de extensão universitária Treinamento Multilateral Funcional (TMF) desenvolvido pela 
Faculdade de Ciências da Saúde, curso de graduação em Educação Física e curso de pós-graduação (lato 
sensu) em Treinamento Funcional no Esporte e no Fitness, ambos da Universidade do Oeste Paulista 
alicerçasse nos princípios do Treinamento Funcional (TF) que, essencialmente é um método de 
treinamento físico motor com a premissa básica de melhoria das diferentes aptidões físicas como força 
motora, o equilíbrio, a resistência, a agilidade, a potência, coordenação motora, ritmo, velocidade e a 
flexibilidade. O TF pode ser realizado por pessoas com diferentes objetivos como melhorar a saúde, da 
estética corporal, da performance esportiva, do desempenho laboral e da reabilitação ortopédica, 
cardiovascular, etc. Outra característica do TF é a possibilidade do desenvolvimento das habilidades 
fundamentais do ser humano realizando a convergência com as valências físicas visando à produção de 
movimentos eficientes. O TF apresenta-se hegemônico no universo Fitness e da Preparação Física para 
os diferentes tipos de desportos, o que o torna uma área de atuação para os futuros profissionais da 
motricidade humana que na UNOESTE se formarão. Outro objetivo do TMF foi propiciar uma vez 
semanal o TF para alunos, professores e servidores da UNOESTE, visando a melhorar da condição física 
geral do praticante e promover integração e aproximação entre a comunidade universitária da 
UNOESTE, colaborando com a prática de hábitos saudáveis e de convivência aos mesmos.    O projeto 
TMF proporcionou 22 encontros onde foi realizado entre 50 e 60 min. de treinamento funcional em 
circuito visando a melhorar da condição física geral do praticante. Aos alunos do curso de Ed. Física 
participantes foi uma oportunidade de vivenciar na pratica o TF, fato este que serve de reforço na sua 
graduação e aproximação a sua futura profissão.    UNOESTE. Após o decurso do projeto realizamos uma 
tabulação dos dados da planilha de freqüência do projeto, onde identificamos que foram realizados 22 
encontros, as segundas-feiras, participaram 68 pessoas e realizamos 573 atendimentos. Participaram 
em média 24 alunos, obtivemos uma participação de 47 alunos no máximo e 08 alunos no mínimo. 
Participaram 26 alunos estagiários do bacharel em Ed. Física, 08 alunos estagiários da licenciatura em Ed 
Física (UNOESTE), 16 alunos participantes de outros cursos da UNOESTE, 1 alunos da pós graduação em 
Treinamento Funcional no Esporte e no Fitness (UNOESTE) e 6 funcionários de diferentes setores da 
UNOESTE. Atrelado ao projeto será desenvolvido um estudo com o intuito de inferir sobre os anseios e 
motivações para que o hábito de praticar uma atividade física regularmente sejam incorporados.    
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ZUMBA NA UNIVERSIDADE: RELATÓRIO DO PROJETO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA-UNOESTE  
 

CAMILA RODRIGUES COSTA  
KAIO FELIPE RODRIGUES DE LIMA  

 
O projeto de extensão universitária denominado "Zumba na Universidade", cadastrado sob o nº: 
06369/2017, na Universidade do Oeste Paulista justifica-se pois, a prática da dança enquanto atividade 
física orientada, atua como um estimulo benéfico e funcional que colabora com os aspectos 
relacionados a qualidade de vida dos praticantes. Dentre, alguns dos benefícios da dança (Zumba) aos 
seus praticantes pode-se destacar: alívio do estresse, melhora do humor, melhora da coordenação 
motora, equilíbrio, lateralidade, noção espacial e temporal, bem como melhora dos aspectos sociais, do 
autoconhecimento e da autoimagem. proporcionar a comunidade local e aos acadêmicos da 
Universidade a vivência prática de uma aula de zumba.    Ao final do projeto foi possível identificar que a 
comunidade local e os acadêmicos obtiveram frequência nas aulas de Zumba. Este fato nos sugeriu que 
tanto a comunidade quanto os acadêmicos adotaram a zumba como uma prática regular de atividade 
física.    UNOESTE. Foram realizados 30 encontros, 15 deles aconteceram segundas-feiras e 15 deles as 
quartas-feiras, participaram em média 38 pessoas, sendo: 30 estudantes entre os cursos de 
Arquivologia, Medicina Veterinária, Engenharia e do curso de Bacharelado em Educação Física da 
UNOESTE e 08 pessoas da comunidade local. O projeto promoveu o hábito de praticar regularmente 
atividades físicas. Pode-se sugerir que colaborou para o aprimoramento das capacidades e habilidades 
motoras dos participantes, por meio da realização das coreografias, situações positivas de relações 
interpessoais. Além disso, sugere-se que o projeto proporcionou aos alunos do curso de Bacharelado em 
Educação Física condições para articular a prática da Zumba aos conteúdos presente nas disciplinas de 
Atividades Rítmicas e Expressivas, Recreação, Atividades de Academia e Estágios supervisionados.    
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A UTILIZAÇÃO DO DELINEAMENTO DE LINHA DE BASE MÚLTIPLA PARA AVALIAÇÃO DAS HABILIDADES 
MANIPULATIVAS DO BADMINTON EM UM ALUNO COM SÍNDROME DE DOWN.  

 
AMALIA REBOUCAS DE PAIVA E OLIVEIRA  

ADRIANA GARCIA GONÇALVES  
MANOEL OSMAR SEABRA JÚNIOR  

 
       O presente trabalho buscou analisar como o delineamento do sujeito único de linha de bases 
múltiplas pode se instrumento de avaliação na aquisição das habilidades manipulativas do badminton: 
forehand;backhand; e saque. Para tanto foi aplicado um protocolo de observação no qual foram 
registrados os erros e acertos em cinco tentativas de execução da tarefa para cada habilidade. Por meio 
desse protocolo foram estabelecidos a aprendizagem durante a linha de base, as intervenções e a 
manutenção do comportamento. Observou-se que o delineamento em questão foi eficaz para 
acompanhar a aprendizagem do adolescente com síndrome de Down nas habilidades manipulativas do 
badminton.  CAPES     
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ATIVIDADE FÍSICA AO AR LIVRE E A INFLUÊNCIA NA QUALIDADE DE VIDA  
 

DANIEL FERNANDO DOS REIS  
FRANCIONE DA SILVA SOUZA  

JULIANA DA SILVA JESUS  
THIAGO ALVES GARCIA  

GUILHERME AKIO TAMURA OZAKI  
EVERTON ALEX CARVALHO ZANUTO  

ADRIANA JUNQUEIRA  
ROBSON CHACON CASTOLDI  

REGINA CELI TRINDADE CAMARGO  
JOSÉ CARLOS SILVA CAMARGO FILHO  

 
       Áreas públicas são consideradas de fácil acesso e representam uma alternativa de ampliação de 
locais favoráveis à prática de atividades físicas e melhora da qualidade de vida. O objetivo do presente 
estudo foi investigar a influência da prática de atividades físicas ao ar livre na qualidade de vida de seus 
praticantes. Para isso, foi realizada uma revisão de literatura por meio das bases de dados eletrônicas 
"Google Acadêmico", "Lilacs" e "Scielo". A busca foi delimitada ao período de 2008 a 2017. Foram 
selecionados 21 artigos para a elaboração do estudo. Foi verificado que a atividade física ao ar livre 
pode ser considerada como uma estratégia de promoção à saúde e proporciona benefícios de ordem 
física, social e cultural. Conclui-se que, praticar atividades físicas ao ar livre evita o sedentarismo e 
outros agraves à saúde, considerados sérios problemas para a saúde física e mental nos dias atuais.  
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CONSUMO DE ESTEROIDES ANABOLIZANTES POR PRATICANTES DE EXERCÍCIOS FÍSICOS EM ACADEMIAS 
DE PRESIDENTE PRUDENTE  

 
RAFAEL D. MONTANHER  

ROBSON CHACON CASTOLDI  
CARLOS AUGUSTO DE CARVALHO FILHO  

ADRIANA JUNQUEIRA  
ARIOVALDO DE SOUZA RIBEIRO  

 
       O uso indiscriminado de esteroides androgênicos anabolizantes (EAAs), suplementos alimentares 
(SAs) e termogênicos estão entre os fármacos mais procurados para obter um estereótipo de corpo 
perfeito. O presente estudo objetivou sinalizar a prevalência do uso de EAAs entre os praticantes de 
atividade física de academias de Presidente Prudente. Foi criado um questionário semiestruturado, 
autoaplicável e anônimo para obter os respectivos dados, 120 questionários foram respondidos, no 
intervalo de 1 semana, onde a frequência das respostas caracterizaram que 76,7% dos entrevistados 
está fazendo uso de alguma substância ergogênica, 10% relatou uso de esteroides anabolizantes, 22,5% 
termogênicos e 44,2% suplementos alimentares, com prevalência para o sexo masculino. Esses dados 
demonstram que os EAA são uma realidade nas academias da cidade de Presidente Prudente/SP. São 
usados entre pessoas com maior grau de instrução, jovens e do sexo masculino. 
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CONTRIBUIÇÃO DA PRÁTICA DO MÉTODO PILATES PARA O ALÍVIO DA DOR CRÔNICA ENTRE 
FREQUENTADORES DE UMA INSTITUIÇÃO ESPORTIVA  

 
JYLVAN MARQUES DOS SANTOS SILVA  

DULCE MARIA ROSA CINTRA  
FERNANDA MARIANO PERES  

LUIZ ROGERIO ROMERO  
 

       A prática de exercício físico proporciona o fortalecimento muscular, melhora a flexibilidade e o 
condicionamento físico, mostrando-se necessária no tratamento de pacientes com dores crônicas. 
Dentre as praticas existentes, o método Pilates vem ganhando espaço no âmbito da reabilitação, sua 
meta principal é aprimorar o tônus muscular. O objetivo deste estudo foi descrever a contribuição da 
prática do Pilates para o alívio da dor crônica, descrevendo a prevalência, localização e intensidade da 
dor entre frequentadores de uma instituição esportiva no município de Presidente Prudente-SP. O 
estudo se caracteriza do tipo Transversal, com aplicação de questionário, sem identificação de 
autopreenchimento e supervisão dos pesquisadores. Os resultados evidenciam que o Pilates tem maior 
participação do sexo feminino, sendo o alívio das dores crônicas como principal motivo para prática. 
Enfim, o método Pilates sugere efeitos benéficos em sua prática com relação a dor crônica e demais 
variáveis do bem-estar e qualidade de vida. 
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EFEITO DO MÉTODO BOARD FITNESS NA COORDENAÇÃO MOTORA DE MULHERES ATIVAS  
 

RAFAEL CESAR FERRARI DOS SANTOS  
JANAÍNA PEREIRA DUARTE BEZERRA  

 
       Estudos mostram que na fase adulta, o desenvolvimento da coordenação motora, especificamente o 
equilíbrio corporal não estimulado se mantem estável, podendo até regredir com o passar dos anos, 
tendo um maior declínio na terceira idade. O objetivo foi verificar o efeito de um programa de 
treinamento com a metodologia Board Fitness, sobre o possível ganho do equilíbrio corporal em 
mulheres adultas ativas. A metodologia da pesquisa foi empírica de caráter quantitativa. Aplicou-se o 
teste "parada da cegonha" antes e após o treinamento, foram realizadas aulas durante oito semanas do 
método Board Fitness, sendo duas vezes por semana, com duração de 30 minutos. Antes do 
treinamento a média foi de 2,6 segundos de equilíbrio corporal, e após obteve-se a média de 8 
segundos, demonstra o avanço na classificação do nível de equilíbrio corporal de iniciante para 
intermediário. O treinamento Board Fitness contribui para a melhora do aspecto equilíbrio em mulheres 
adultas.   Programa Especial de Iniciação Científica 
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INFLUÊNCIA DO EXERCÍCIO FÍSICO NA SÍNDROME DA DOR PATELOFEMORAL  
 

DOUGLAS DE OLIVEIRA CHAVES  
EVERTON ALEX CARVALHO ZANUTO  

ROBSON CHACON CASTOLDI  
 

        Resumo: Este trabalho de conclusão de curso visa pesquisar a síndrome da dor patelofemoral que é 
caracterizada pela dor na face anterior do joelho. Essa dor é resultado de uma compressão anormal da 
articulação do joelho, sendo assim, uma das desordens dolorosas mais comuns que o acomete. Quando 
analisado o movimento de flexão e extensão do joelho, observa-se que, a patela desliza sobre a face 
patelar do fêmur em uma espécie de trilho e o que à mantem sobre esse trilho são os músculos 
esqueléticos. Nota-se que, nas academias de musculação são cada vez mais frequente pessoas com 
dores no joelho, sejam elas atletas ou não. Diante disso, o objetivo geral deste trabalho é apresentar se 
há estudos científicos recentes referente a modulação de exercícios físicos em indivíduos com síndrome 
de dor patelofemoral, dessa forma, contribuirá para uma qualidade de vida aos mesmos. A metodologia 
utilizada trata-se de uma revisão sistemática de literatura com a utilização das bases de dados 
eletrônicos: Ovid, Bireme, Scielo e Medline. Pode-se afirmar que, em todas as bases de dados foram 
lançados os termos individualmente, posteriormente analisado e realizado o cruzamento das palavras. 
Dessa maneira, foram selecionados 10 artigos para a presente revisão. Os protocolos de reabilitação 
utilizados focaram no fortalecimento dos músculos responsáveis pela estabilização do quadril, em 
segundo lugar em quadríceps e isquiotibiais. Através da revisão realizada constata-se que, exercícios 
físicos sejam eles em treinamento resistido, alongamento e liberações miofasciais, quando modulado 
para indivíduos com síndrome de dor patelofemoral, promove melhora na função, qualidade de vida, 
redução da dor e estresse articular. 
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INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE PRESIDENTE PRUDENTE: ESTRUTURA FÍSICA E 
CURRICULAR DA EDUCAÇÃO FÍSICA DE UMA AUTARQUIA (1971-1988)  

 
JAQUELINE COSTA CASTILHO MOREIRA  

 
       O objetivo deste trabalho foi desvelar a história de uma autarquia da década de 1970 denominada 
de Instituto Municipal de Ensino Superior de Presidente Prudente (IMESPP), na perspectiva de entender 
como as estruturas físicas e o currículo revelam discursos velados dentro da História da Educação. Trata-
se de uma investigação qualitativa, com enfoque na pesquisa documental, realizada a partir de fontes 
existentes em arquivos de domínio público sobre a instituição. Os resultados apontam uma recorrência 
de fenômenos típicos da configuração da Educação Física no ensino superior, em termos de semelhança 
de estruturação curricular ao modelo da Universidade de São Paulo (USP) e as vicissitudes de sua 
implantação em termos de infraestrutura. Acredita-se que este artigo tenha oferecido alguns 
conhecimentos sobre o IMESPP, que é mencionado em publicações sobre a história da Universidade 
Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" (UNESP), mas sem detalhamento.  
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NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA E PREVALÊNCIA DE DOENÇAS CRÔNICAS DEGENERATIVAS EM 
FREQUENTADORES DE ÁREAS PÚBLICAS DA CIDADE DE INDIANA - SP  

 
GABRIEL TEIXEIRA DE BRITO  

GUILHERME AKIO TAMURA OZAKI  
THIAGO ALVES GARCIA  

LUCAS DA SILVA SANTOS  
ADRIANA JUNQUEIRA  

THAINÁ OLIVEIRA FELIPE  
EVERTON ALEX CARVALHO ZANUTO  
FÁBIO RODRIGO GOUVEIA TEIXEIRA  

CLAUDIA DE MATOS GOMCALVES SILVA  
ROBSON CHACON CASTOLDI  

REGINA CELI TRINDADE CAMARGO  
JOSÉ CARLOS SILVA CAMARGO FILHO  

 
       É possível observar o aumento da prática de atividades físicas em praças e áreas públicas das 
cidades brasileiras. Sabe-se que o exercício físico é um componente para estimular hábitos de vida 
saudável e contribuir na prevenção e manutenção da saúde. O objetivo do presente estudo foi 
investigar o nível de atividade física (NAF) e a prevalência de doenças crônicas em frequentadores de 
áreas públicas. Foram observados 70 frequentadores residentes da cidade de Indiana-SP. Os dados 
foram obtidos por meio "International Physical Active Questionnaire" (IPAQ - versão curta) que avalia o 
nível de atividade física (NAF) e a prevalência de doenças crônico-degenerativas (DCD) por um 
questionário baseado no "Standard Health Questionnaire". A prevalência de DCD e o NAF foram 
descritos por meio de analises da frequência de respostas. Foi verificado que 90% da população avaliada 
foi classificada como fisicamente ativa. Além disso, aproximadamente 40% da população está acima do 
peso e demonstraram 60% de prevalência de hipertensão arterial, 60% de doenças metabólicas 
endócrinas, 18% de doenças cardiovasculares e 27% de doenças osteomusculares. Dessa forma, é 
possível concluir que apesar de se apresentarem como fisicamente ativas, a presente amostra possui 
alta prevalência de doenças. 
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O NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA INFLUENCIA O CONTROLE POSTURAL REATIVO APÓS PERTURBAÇÃO 
POSTURAL EXTERNA INESPERADA EM PACIENTES COM DOENÇA DE PARKINSON.  

 
VICTOR SPIANDOR BERETTA  

PAULO CEZAR ROCHA DOS SANTOS  
MARCELO PINTO PEREIRA  
DIEGO ORCIOLI DA SILVA  

DIEGO ALEJANDRO ROJAS JAIMES  
VINICIUS CAVASSANO ZAMPIER  

LILIAN TERESA BUCKEN GOBBI  
 

       O objetivo foi comparar o controle postural reativo após perturbação externa inesperada entre 
pacientes com doença de Parkinson (DP) fisicamente ativos e inativos. Participaram do estudo 17 
pacientes com DP fisicamente ativos (DPA) e 17 fisicamente inativos (DPI). A perturbação da postura foi 
realizada pelo deslocamento no sentindo posterior da base de suporte. O controle postural reativo foi 
analisado por meio dos parâmetros eletromiográficos e do centro de pressão (CoP). O teste t de Student 
para amostras independentes indicou que o DPI apresentaram maior tempo para atingir o pico no 
músculo GM e para recuperar a posição estável, maior coativação nos músculos GM/TA e maior 
amplitude do deslocamento do CoP em relação ao DPA. A partir dos resultados, podemos concluir que 
pacientes com DP fisicamente ativos demonstram respostas posturais mais rápidas e adequadas após 
perturbação externa inesperada quando comparados aos fisicamente inativos, sendo um fator 
importante no controle postural.   Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) 
[processo nº: 2016/00503-0] 

 


