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APRESENTAÇÃO

APRESENTAÇÃOAPRESENTAÇÃO

Este livro, FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO FÍSICA NA 
NOVA ERA DA SAÚDE FUNCIONAL, inaugura a nova forma de 
ensino-prática para Estudantes e Profissionais de Educação Física, pois se 
inclui em um processo mais amplo de ação-reflexão-ação sobre a Educação 
Física Contemporânea que vem sendo desencadeado no Estado do Piauí.

Como uma prioritária base de fundamentos, tem seus capítulos 
com as seguintes temáticas: Saúde Funcional do Adolescente: o Sono como 
Base de um Equilíbrio Mente e Corpo; Atividade Física e Saúde Mental; 
Os Efeitos da Dança sobre o Controle Postural em Idosos; Atendimento 
às Recomendações de Atividade Física, Comportamento Sedentário e 
Sono em Universitários; Tecnologia Aliada à Saúde; e Taxa Metabólica de 
Repouso em Crianças e Adolescentes; as quais demonstram a complexa 
apropriação que o Novo Profissional de Educação Física deve inserir na sua 
atuação profissional.

Além disso, esse livro direciona o Aluno e Profissional de 
Educação Física para a Nova Era da Saúde Funcional, onde a Prescrição 
deixa de ser somente de Exercícios Físicos (“do pescoço para baixo”) para 
uma Prescrição de Saúde Funcional (Equilíbrio Mente e Corpo), onde o 
objetivo é oportunizar a Reprogramação do Estilo de Vida (tanto para o 
profissional como para seus clientes) baseada em Biomarcadores Científicos 
Bio-psico-social-emocional-espiritual, através da Prescrição de Saúde 
Mente e Corpo em Equilíbrio, com base nos Pilares: Mente, Movimento, 
Alimentação, Sono, Propósito e Ecossistema Social.        

Prof. Drdo. Irineu de Sousa Júnior
Especialista em Saúde Funcional – Método SAFE®
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CAPÍTULO 1
SAÚDE FUNCIONAL DO ADOLESCENTE: O SONO COMO BASE 

DE UM EQUILÍBRIO MENTE E CORPO

CAPÍTULO 1CAPÍTULO 1

SAÚDE FUNCIONAL DO SAÚDE FUNCIONAL DO 
ADOLESCENTE: O SONO COMO ADOLESCENTE: O SONO COMO 

BASE DE UM EQUILÍBRIO BASE DE UM EQUILÍBRIO 
MENTE E CORPOMENTE E CORPO

IRINEU DE SOUSA JÚNIOR 

CREF: 001025-G/PI

PERFIL CRONOBIOLÓGICO DOS ADOLESCENTES E SUA 
RELAÇÃO COM A SAÚDE FUNCIONAL

A Saúde Funcional é compreendida pelo estado de funcionalidade 
e de bem-estar individual e das coletividades, em todos os ciclos de vida, 
no desempenho das atividades e na participação social, promovendo 
qualidade de vida e autonomia. 

Deve estar balizada no equilíbrio bio-psico-social-emocional-
espiritual, envolvendo a própria condição de vida saudável em equilíbrio 
mente e corpo, explorada ao máximo pelas competências (motoras, 
intelectuais, expressivas, relacionais, espirituais, emocionais e outras) das 
pessoas, segundo suas características físicas e psicológicas (Mente e Corpo), 
relacionadas aos ciclos de vida, gênero e das identidades sociais e culturais 
a que pertence e, ainda, em função daquilo que são os seus valores pessoais 
e as suas necessidades sociais.

O processo linear que coloca a doença como o único ponto de 
partida para a favorável condição de saúde não é mais tido como verdadeiro. 
Segundo o modelo de funcionalidade da Organização Mundial da Saúde 
(OMS), a ausência de doença é apenas um dos fatores influenciadores da 
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saúde e divide espaço com os fatores ambientais, fatores mentais, fatores 
biológicos, fatores pessoais e, principalmente, com os fatores socioculturais. 
Estes fatores sociais, aos quais aqui se faz referência, são: acesso aos serviços 
de saúde, paz, habitação, educação, alimentação, renda, ecossistema estável, 
recursos sustentáveis, justiça social, equidade, capacidade e desempenho 
funcional, entre outros (OTTAWA, 1986). 

Com isso, o sono é um pilar balizador de saúde funcional 
plena, especialmente pelo equilíbrio mente e corpo (mente, movimento, 
alimentação, sono, propósito e ecossistema social) da população a ser 
abordada a seguir: os adolescentes. 

Sendo assim, a adolescência tem sido objeto da atenção de parcela 
da sociedade e de pesquisadores. Nessa etapa da vida criada historicamente 
pelo homem, enquanto fator social, psicológico e de representação, se 
observam diferentes significações na cultura, na linguagem e no contexto 
das relações sociais, bem como experiências culturais (CUSTÓDIO, 
2009).

Além disso, as pesquisas demonstram que a adolescência inicia-
se com as transformações da puberdade, porém, não é definida somente 
por mudanças biológicas, e, sim, por um desenvolvimento complexo, 
envolvendo o biológico, psíquico e social. Além disso, a adolescência é o 
período onde o indivíduo experimenta várias sensações e atitudes numa 
busca de sua identidade real, sendo um período com características fortes 
e marcantes (BRAGA, 2011).

A definição do período de adolescência varia bastante, sendo 
que a Organização Mundial de Saúde (WHO, 2010) a define como um 
período biopsicossocial que compreende dos 10 aos 19 anos de idade. Já 
para o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, esse período vai dos 
12 aos 18 anos não completos (BRASIL, 2020). 

Quando nos referirmos ao sono e a vigília, esses possuem ritmo 
diário (ritmo circadiano), os quais são sincronizados por manifestações 
temporais ambientais que ocorrem de forma cíclica e rítmica, como, por 
exemplo, o ciclo claro/escuro, fator ambiental que mais influencia o ciclo 
sono-vigília, determinando, dessa forma, a periodicidade dos eventos de 
atividade e descanso (CRUZ, 2015).     

12



CAPÍTULO 1
SAÚDE FUNCIONAL DO ADOLESCENTE: O SONO COMO BASE 

DE UM EQUILÍBRIO MENTE E CORPO

Existem outros agentes sincronizadores (agentes sincronizantes 
não-fóticos) que exercem influência nos ritmos circadianos, como os 
horários de trabalho e de alimentação, além do exercício físico, o qual 
atua no ciclo sono-vigília, especialmente pelo seu efeito de sincronização 
indireta do relógio biológico, levando, assim, a uma melhor qualidade do 
sono e a um adequado horário do dia para o treinamento mais eficiente 
(LOUZADA, 2007).

Dessa forma, cada indivíduo possui um perfil cronobiológico 
(cronotipo ou tipologia circadiana), expressa pela preferência pelos horários 
de dormir e acordar, comportamentos e ritmos fisiológicos (temperatura, 
secreção de melatonina, por exemplo) (MILHÃO, 2013). Os cronotipos são 
divididos em matutinos moderados ou extremos, vespertinos moderados 
ou extremos, e intermediários ou indiferentes (AFONSO, 2011). 

Quanto às características dessas tipologias, os indivíduos matutinos 
apresentam preferência em dormir cedo e acordar cedo. Os moderadamente 
matutinos está compreendido entre o matutino e o intermediário sendo 
mais maleável quanto ao seu ciclo sono/vigília, porém com preferência 
do turno matutino para suas atividades. Os moderadamente vespertinos 
estão compreendidos entre o vespertino e o intermediário, e assim como os 
moderadamente matutinos, são mais maleáveis quanto ao seu ciclo sono/
vigília, porém com preferência do turno vespertino para suas atividades. 
Os indivíduos com cronotipo intermediário, no espectro matutinidade-
vespertinidade, são mais flexíveis, ajustando-se melhor aos horários 
impostos pelas rotinas diárias (ALAM et al., 2008).

Para a análise do sono, além dos aparelhos eletrofisiológicos 
(eletroencefalograma) desenvolvidos para estudar os potenciais de pequena 
amplitude, como o traçado típico da vigília (ondas de baixa amplitude 
e alta frequência) e do sono (ondas de voltagem crescente e frequências 
decrescentes), utiliza-se a temperatura central corporal como sinalizador 
dos ritmos circadianos, onde a temperatura do corpo decresce para um 
valor mínimo durante o sono. O sono e o exercício influenciam o ritmo da 
temperatura, além de existir uma relação inversamente proporcional entre 
temperatura liberação de melatonina (TUFIK et al, 2002).
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Assim como a característica cronobiológica, as reações metabólicas 
ocorrem de forma diferente nos indivíduos de acordo com o horário da 
prática de exercícios físicos, o que acarreta num consumo de energia e de 
macronutrientes peculiar alinhado ao cronotipo (MILHÃO, 2013).

Em um estudo com adolescentes hispânicos, braços, negros e 
asiáticos dos EUA, foram demonstrados que: negros dormem menos (1,3 
horas) que os hispânicos; comer mais frutas e vegetais é um preditor de 
sono noturno mais curto; beber mais refrigerante e comer menos frutas 
são preditores de cronótipo vespertino, assim como menor atividade física 
habitual (MALONE et al, 2015). Além disso, outro estudo demonstra que 
os adolescentes matutinos que iniciam o sono mais cedo apresentam um 
menor consumo calórico (BEEBE et al, 2015).

Os estudos envolvendo efeitos do exercício físico e padrões de 
sono já estão sendo desenvolvidos desde a década de 70, onde as principais 
implicações para os praticantes de atividade física são menores necessidades 
de horas de sono e sono relaxador e restaurador.  (TUFIK et al, 2002; 
MILHÃO, 2013; CRUZ, 2015).

O exercício físico vem sendo estudado por diversos grupos de 
pesquisas da área da saúde, uma vez que está relacionado à melhora da 
qualidade sono, redução da ansiedade, depressão e melhoria da saúde geral 
entre adolescentes, além de ser um efetivo meio não-medicamentoso para 
prevenir distúrbios relacionados ao sono e eventos psico-social-emocionais 
entre a população de adolescente (MELO; SIEBRA; MOREIRA, 2017; 
SOUZA; HIDALGO, 2013; RANDLER et al, 2016; CARISSIMI et al, 
2015).  

Na adolescência, há mudanças no ciclo sono/vigília, caracterizado 
por horários de dormir e acordar mais tardios, o que impacta nos 
compromissos sociais no início da manhã; na qualidade do sono pela sua 
baixa duração e pela sonolência diurna excessiva, no aumento de casos de 
ansiedade e em episódios depressivos (FELDEN et al, 2016; KANSAGRA, 
2016; BEI BEI et al, 2014; TOUITOU, 2013; PRECKEL et al, 2011).

Destaca-se, também, que a ansiedade, quando associada com a 
insônia, deixa os adolescentes em estado de vigília e alerta, com pensamentos 
que o impedem de dormir, haja vista que os distúrbios do sono podem estar 
correlacionados com problemas emocionais e comportamentais, sendo a 
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DE UM EQUILÍBRIO MENTE E CORPO

ansiedade uma preocupação excessiva que pode gerar medo e nervosismo 
nos adolescentes, situação essa agravada quando associada com fatores 
estressantes ou uso de fármacos (SOUZA et al, 2019, BLAKE, et al, 2016, 
BLAKE, et al, 2017).

Nessa perspectiva, a prática de exercício físico desempenha um 
papel fundamental sobre a saúde e aptidão física, especialmente pela 
melhora na qualidade do sono, nos padrões de saúde geral, nos níveis de 
depressão e ansiedade (PEREIRA et al, 2018). Ademais, o treinamento 
funcional é uma excelente alternativa para a prática de exercício físico, haja 
vista que se propõe ao desenvolvimento integrado das capacidades motoras, 
promovendo, dessa forma, a melhora da habilidade e capacidade funcional 
para a realização das funções cotidianas e/ou esportivas, especialmente pela 
aplicação do princípio do treinamento físico da especificidade (TEIXEIRA 
et al, 2016).

Quanto à saúde geral, a baixa duração do sono relacionada ao 
cronotipo vespertino em adolescentes que despertam mais cedo tem 
influenciado desfechos metabólicos mais adversos, especialmente no 
controle glicêmico de adolescentes diabéticos tipo I (SHUNURBEIN et 
al, 2017). Além disso, há dependência do smartphones para os adolescentes 
orientados para a noite, sendo as meninas mais propensas a se tornarem 
viciadas e aumentarem a dependência desses eletrônicos (RANDLER et 
al, 2016), além delas apresentarem maior déficit de sono (tempo essencial 
entre dormir e acordar) (CARISSIMI et al, 2015).

Para Arora; Taheri (2014) em sua pesquisa com adolescentes do 
Reino Unido, os cronótipos vespertino tiveram associação positiva com 
o IMC (índice de massa corporal) em comparação com os cronótipos 
matutinos. Além disso, os adolescentes classificados como cronotipo 
vespertino apresentaram uma maior frequência do consumo de lanches 
poucos saudáveis, consumo noturno de cafeína e ingestão diária inadequada 
de frutas/vegetais.

Soma-se a isso a existência de uma alta comorbidade prognóstica 
dos distúrbios do sono nas doenças psicológicas entre adolescente, 
destacando-se a depressão, ansiedade e transtorno bipolar, o que predispõe 
o sono como terapia primária no equilíbrio funcional dos biomarcadores 
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da mente (SHAHID et al, 2012; LOVATO; GRADISAR, 2014; OWENS, 
2008; GREGORY et al, 2005; JACKSON; CAVANAGH; SCOTT, 
2003).  

O estado de humor também é afetado pelo cronotipo e período 
da programação escolar, sendo que os níveis de humor vão aumentando 
ao longo do dia, além de que os matutinos apresentam melhores estados 
de humor do que os vespertinos no início da jornada escolar (DÍAZ-
MORALES; ESCRIBANO; JANKOWSKI, 2015). Para Álvaro; Roberts; 
Harris (2014), os adolescentes classificados como cronótipo vespertino, 
apresentação maior taxa de ocorrência de insônia, sendo que essa 
característica é preditora de depressão e transtorno do pânico.

Além disso, o status puberal (há um aumentam do percentual 
de gordura no período da adolescência) influencia na mudança do 
cronotipo para vespertino, o que acarreta pontos negativos para a saúde 
física e mental, especialmente pelo aumento dos sintomas da ansiedade e 
início de episódios depressivos em indivíduos com baixa duração de sono 
(HARADEN; MULLIN; HANKIN, 2017; BORISENKOV et al, 2014) 
e com uma menor qualidade do sono (KELLER et al, 2017).

COMPORTAMENTO DO SONO NA ADOLESCÊNCIA E 
DESEMPENHO ESCOLAR

O Adolescente experimenta uma independência e assume novos 
papéis sociais, os quais afetam o comportamento, dentre eles o sono. 
Impulsionados, em parte, por essa autonomia recém-adquirida, a hora de 
dormir torna-se mais tarde a cada ano que passa durante adolescência, 
especialmente pelos atrasos no sistema de temporização circadiano e 
alterações no sistema de regulação homeostática do sono (aumento na 
produção e liberação dos hormônios luteinizante, folículo-estimulante, 
testosterona, estrogênio, hormônio do crescimento), os quais fornecem 
maior tolerância à pressão do sono, o que impacta: nos compromissos 
sociais no início da manhã, na qualidade do sono pela sua baixa duração e 
pela sonolência diurna excessiva (TAROKH; SALETIN; CARSKADON, 
2016). 
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Estudos demonstram que o sono pode desempenhar um papel 
ativo na escultura do cérebro adolescente (MARET, et al, 2011; TAKI 
et al, 2012). Dentre esses, um estudo descobriu que a duração do sono 
autorreferida estava positivamente correlacionada com o volume bilateral 
de substância cinzenta no hipocampo (TAKI et al, 2012).

No estudo de Feldman et al (2016) com adolescentes, foi 
encontrado uma prevalência de baixa duração de sono em 53,6% dos 
adolescentes. A má autorregulação do sono está associada, de forma 
independente, com a sonolência diurna (OWENS, 2016). Entretanto, 
não há diferenças de gênero ou cronótipo na duração do sono entre 
adolescentes, ou seja, tanto os adolescentes matutino como os vespertinos, 
apresentam sonolência diurna (LEHTO et al, 2016).

Quanto ao uso excessivo de mídias eletrônicas (computadores, 
smartphones, tablets), o tempo de tela exagerado está relacionado com 
riscos para a saúde (TOUITOU; TOUITOU; REINBERG, 2017). Para 
Harbard et al (2016), a utilização de videogames uma hora antes de dormir 
está associado a um sono de menor duração e qualidade, contrário do que 
ocorre se essa hora for utilizada para o tempo com a família.

Além disso, o aumento do sobrepeso/obesidade na adolescência 
está relacionado com a baixa qualidade do sono (sono de curta duração) e 
comportamento alimentar inadequado (Harbard et al, 2016). 

Quanto ao desempenho escolar de adolescentes, este conecta-
se ao cronotipo, sendo demonstrado por vários estudos (ZERBINE; 
MERROW, 2017; VINNE et al, 2014; DUARTE et al, 2014; KOSCEC; 
RADOSEVIC-VIDACEK; BAKOTIC, 2013) ao relacionar cronotipo 
e desempenho escolar e sua influência nos fatores de aprendizagem, 
motivação, humor e alerta. Para Martin et al (2016), ao pesquisar o efeito 
do turno de estudo entre adolescentes e cronotipos no sono, os alunos do 
turno tarde tiveram maior duração do sono, menor sonolência e menor 
exposição à luz do que os estudantes da manhã, independente do cronotipo 
(matutino ou vespertino). Entretanto, os adolescentes de cronotipo 
matutino, independente do turno de estudo, tiveram ritmos sociais mais 
regulares e menores consumo de álcool. 
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Quanto às funções cognitivas, o adolescente apresenta maior 
desempenho mental quando faz um teste escolar na hora preferida do 
dia de acordo com o cronótipo (RAHAFAR et al, 2016). Também foi 
verificada essa tendência em adolescentes mexicanos e croatas, haja vista 
que os vespertinos que estudam pela manhã são os mais privados de sono 
e com um menor desempenho escolar (PALACIOS; VALDEZ, 2015; 
MILIC et al, 2014). 

Para os ritmos escolares, onde os pesquisadores Escribano; Díaz-
Morales (2014) denominaram de flutuações diárias na atenção na escola, 
há um aumento na atenção dos adolescentes ao longo do dia escolar, 
além de que os meninos alcançaram maiores níveis de atenção do que as 
meninas, mesmo quando comparado apenas o cronotipo vespertino.

RELAÇÃO ENTRE SONO E DISTÚRBIOS PSICOSSOMÁTICOS 
ENTRE ADOLESCENTES

A doença mais frequente na adolescência é a depressão, em 
idade média de 16 anos, o que torna um problema de saúde pública 
preocupante, especialmente por apresentar altas taxas de reincidência e 
que tem consequências que podem acompanhar a vida inteira, de forma a 
debilitá-la (MELO; SIEBRA; MOREIRA, 2017).

A perda de sono também afeta negativamente o humor e a 
regulação emocional em adolescentes, tanto de forma crônicas como 
agudas de restrição do sono (BAUM et al, 2014; TALBOT et al, 2010).

Além disso, vários estudos tem demonstrado a alta relação dos 
problemas do sono na psicopatologia do adolescente, como, por exemplo, 
depressão, transtorno do déficit de atenção (TDAH), distúrbios de 
controle de impulso, ansiedade e transtorno bipolar, o que indica o papel 
fundamental do sono na saúde mental dos adolescentes (SHAHID et al, 
2012; LOVATO; GRADISAR, 2014; OWENS, 2008; GREGORY et al, 
2005; JACKSON; CAVANAGH; SCOTT, 2003).  

Outros estudos demostram que o sono insuficiente está associado 
a um deletério equilíbrio emocional entre adolescentes sem distúrbios 
psiquiátricos diagnosticados. Por exemplo, em amostras não clínicas, 
menos sono está associado a mais sintomas depressivos, sentimentos de 
desesperança e maior ansiedade (FREDRIKSEN et al, 2004; BAGLIONI 
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et al, 2010; SHAHID et al, 2012; LOVATO; GRADISAR, 2014; 
OWENS, 2008; GREGORY et al, 2005; JACKSON; CAVANAGH; 
SCOTT, 2003).

Também, a qualidade ruim do sono está associada a menos sono 
nas noites escolares (período de aula, exceto feriados, finais de semana 
e férias), além da diminuição do estado de alerta diurno e mais humor 
deprimido (SHORT et al, 2013). Um atraso na fase do sono (mais tarde) 
foi associado com níveis mais altos de depressão (SOUZA; HIDALGO, 
2013).

Destaca-se, também, que a ansiedade, quando associada com a 
insônia, deixa os adolescentes em estado de vigília e alerta, com pensamentos 
que o impedem de dormir, haja vista que os distúrbios do sono podem estar 
correlacionados com problemas emocionais e comportamentais, sendo a 
ansiedade uma preocupação excessiva que pode gerar medo e nervosismo 
nos adolescentes, situação essa agravada quando associada com fatores 
estressantes ou uso de fármacos (SOUZA et al, 2019, BLAKE, et al, 2016, 
BLAKE, et al, 2017).

Nessa perspectiva, a prática de exercício físico desempenha um 
papel fundamental sobre a saúde e aptidão física, especialmente pela 
melhora na qualidade do sono, na capacidade cardiorrespiratória, nos 
níveis de depressão e ansiedade (PEREIRA et al, 2018). 

Além disso, o Treinamento Funcional (TF) é uma excelente 
alternativa para a prática de exercício físico, haja vista que se propõe ao 
desenvolvimento integrado das capacidades bio-psico-social-emocionais, 
promovendo, dessa forma, a melhora da habilidade e capacidade funcional 
para a realização das funções cotidianas e/ou esportivas, especialmente pela 
aplicação do princípio do treinamento físico da especificidade (TEIXEIRA 
et al, 2016).  

DESEMPENHO ESPORTIVO E SUA RELAÇÃO COM O 
CRONOTIPO ENTRE ADOLESCENTES

A abordagem dos aspectos psicofisiológicos das modalidades 
esportivas é necessária para prescrição do treinamento físico e um 
desempenho atlético satisfatório. Assim, os esportes com predominância da 
via energética anaeróbica exigem dos participantes esforços mais intensos, 
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porém com períodos reduzidos de execução. Em grande parte dessas 
modalidades, a execução é intermitente, com intervalos insuficientes para 
restaurar os substratos energéticos utilizados (ROCHA, 2015).

Durante as atividades anaeróbicas, o corpo do atleta ressintetiza 
o ATP através da fosfocreatina (sistema anaeróbio alático, ATP-CP) e/
ou da quebra da glicose no sarcoplasma do músculo (glicólise anaeróbia) 
(MCARDLE et al., 2008).

Já nas atividades aeróbicas, utiliza-se, predominantemente, a via 
energética oxidativa. Apesar disso, em diversos momentos são realizados 
esforços anaeróbios. No entanto, os momentos em que os atletas extraem 
energia através pela via energética oxidativa é superior. Nas provas ou 
modalidades aeróbias os esforços exigem contrações menos vigorosas 
que nas anaeróbias, porém o tempo de exercício é muito superior. A 
manutenção da atividade dos músculos durante um longo período é devido, 
principalmente, às peculiaridades das fibras musculares de contração lenta, 
as quais apresentam uma elevada capacidade oxidativa, degenerando, dessa 
forma, açúcares e ácidos graxos com maior eficiência dentro da mitocôndria 
(MCARDLE et al., 2008).

Sendo assim, o rendimento esportivo guarda uma relação direta 
com fatores fenótipos e genótipos, sendo que esses têm aumentado as 
investigações científicas sobre o desporto nas mais variadas modalidades, 
especialmente em relação ciclo circadiano e a performance atlética. O 
ciclismo é uma modalidade esportiva com diversos tipos de provas com 
extensões e esforços físicos variados, o que torna complexa a quantificação 
de cargas e de planos de treinamento.

Como forma de se mensurar a carga de treinamento 
concomitantemente à realização do esforço físico, a escala de percepção 
subjetiva de esforço (PSE – Escala de Borg) é muito utilizada, por se tratar 
de um método simples e de baixo custo, capaz de avaliar as cargas internas 
de treinamento. Tem sua utilização desde a década de 50, com conceito 
inicial de se indicar por um método psicofísico a intensidade de esforço 
percebida (BORG, 2000).

Este modelo foi elaborado sobre algumas premissas: para um 
referido exercício, cuja variação é compreendida entre o estado de repouso 
absoluto e o esforço máximo, existe sempre um ponto de ancoragem, 
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sendo estes pontos sempre equidistantes uns dos outros; e para todos 
os atletas, tanto a percentagem da intensidade como a percentagem dos 
sinais exteriorizados do esforço, todos os intervalos intercalares são iguais, 
intervalos estes compreendidos entre os extremos dos estímulos (leve e 
pesado) (ARAÚJO, 2014).

Com isso, quando a intensidade do exercício aumenta do leve 
para o pesado, ocorre sempre um crescimento proporcionalmente igual do 
esforço percebido. A utilização desta escala fortalece a comparação entre 
indivíduos, mesmo com idade, condição física, ou gênero variados. A 
aplicação deste modelo fidedigna a PSE nos níveis de leve a pesado relativo 
à intensidade do exercício, levando em consideração os fatores fisiológicos, 
psicológicos e físicos, da percentagem relativa e específica de cada sujeito 
(ARAÚJO, 2014).

Para o treinamento desportivo, é preponderante que o indivíduo 
esteja em um estado ideal para a realização das suas atividades. No entanto, 
o momento de maior ativação para o desempenho depende, dentre outros 
fatores, do ritmo biológico ou período do ciclo circadiano. Senso assim, 
o conhecimento dos cronotipos (período de sono/vigília) é fundamental 
para planejamento das atividades desportivas, especialmente para um 
melhor desempenho físico (BAESSA, 2011).
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SAÚDE, SAÚDE MENTAL E ATIVIDADE FÍSICA: ASPECTOS 
CONCEITUAIS

Ter saúde, de acordo com a Organização Mundial de Saúde 
(OMS), significa contemplar um bem estar físico, mental e social e não 
somente a ausência de doenças (OMS, 2006). O conceito mostra a situação 
positiva da questão saúde, porém alguns estudiosos o remetem a um 
conceito inatingível, como se o estado perfeito de bem estar não pudesse 
ser atingido, pois não poderia ser mensurado por meio dos serviços de 
saúde existentes e/ou a adoção de bons hábitos de vida (SEGRE; FERRAZ, 
1997; SILVA; SCHRAIBER; MOTA, 2019). 

Outros estudos citam que o conceito da OMS é algo avançado 
e que tenta se desvincular do conceito antigo dos modelos biomédicos o 
qual vem sendo aprimorado desde a sua criação por diversos estudiosos 
e profissionais em diversos campos da saúde (BRESLOW, 2006; OMS, 
2006). 

A saúde mental é um dos campos da saúde geral que vem se 
aprimorando, em relação aos cuidados com as pessoas. Segundo a OMS, 
o termo saúde mental é usado para descrever o nível de qualidade de vida 
cognitiva ou emocional do ser humano. Além disso, está relacionada ao 
equilíbrio emocional das sensações internas e externas, abrangendo também 
a capacidade do indivíduo buscar viver de forma plena, respeitando as leis 
e a si mesmo (PARANÁ, 2020).
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Diversos fatores determinam o nível de saúde mental de uma 
pessoa, como: pressões socioeconômicas, condições de trabalho estressantes, 
violência, problemas físicos de saúde, estilo de vida não saudável, além de 
fatores psicológicos e de personalidade e alguns fatores genéticos (WHO, 
2013).

Existem vários transtornos relacionados à saúde mental, dentre 
eles estão a depressão, o transtorno bipolar, a esquizofrenia e outras psicoses, 
demência, deficiência intelectual e transtornos de desenvolvimento, como 
o autismo, comportamento suicida, entre outros. Segundo a OMS, existem 
tratamentos eficazes para esses transtornos além dos medicamentosos 
(OMS, 2018). 

O conceito de bem estar físico, mental e social, enfatiza que a 
saúde não deve estar relacionada apenas aos médicos ou a hospitais, mas a 
uma equipe multiprofissional que venha a trabalhar vários, se não todos, 
os aspectos de vida do indivíduo em prol do desenvolvimento completo do 
ser humano (OPAS, 2018). 

Dentro dessa perspectiva, a prática de atividades físicas regulares 
encaixa-se como sendo um dos pilares para o bom desenvolvimento da 
saúde dos indivíduos, haja vista que a melhora da qualidade de vida 
está relacionada ao aumento da atividade física adequada, promovendo-
se assim o conceito de promoção e prevenção da saúde de forma geral 
(ASSUMPÇÃO; MORAIS; FONTOURA, 2002). 

A atividade física é definida pela literatura como sendo qualquer 
atividade corporal que provoque movimento dos músculos esqueléticos e 
cause um gasto energético maior que o repouso, podendo variar desde as 
primeiras atividades do dia, atividades domésticas, como também atividades 
esportivas e de lazer (CASPERSEN; POWELL; CHRISTENSON, 1985; 
POLISSENI; RIBEIRO, 2014; LOURENÇO et al., 2017). 

De acordo com a OMS, ter acesso aos cuidados de saúde e aos 
serviços sociais que proporcionam tratamento e apoio social é fundamental 
para um tratamento eficaz em relação aos transtornos mentais, logo, a 
prática de atividades físicas regulares e de forma adequada, além de estar 
associada à melhora do bem estar físico, também melhora a saúde mental, 
assim como o desenvolvimento social do indivíduo (FOX, 1999; Angelo; 
Zilberman ,2016; OPAS, 2018). Assim, as políticas públicas devem não 

26



CAPÍTULO 2
ATIVIDADE FÍSICA E SAÚDE MENTAL

somente incentivar o uso da atividade física regular como promoção e/ou 
melhora da saúde, mas também deve privilegiar o uso de todos os aspectos 
do desenvolvimento humano (físico, mental e social).

IMPORTÂNCIA E BENEFÍCIOS DA ATIVIDADE FÍSICA PARA A 
SAÚDE MENTAL

    A atividade física está associada como fator de proteção para 
a saúde a várias décadas e inúmeros estudos têm relacionado a sua prática 
regular com diversos benefícios para a saúde da população. A partir da 
década de 70 os primeiros trabalhos, com esse pensamento, foram 
publicados demonstrando os benefícios da atividade física regular sobre 
o humor e a ansiedade (OPAS, 2018; POLISSENI; RIBEIRO, 2014; 
MELLO et al.,2005).

Indivíduos que praticam atividades físicas regulares apresentam 
menor risco de desenvolver doenças cardíacas, diabetes, cânceres, 
hipertensão, obesidade e transtornos mentais, como a depressão e 
ansiedade, entre outros (OPAS, 2018; ZANCHETTAI et al., 2010).

O Colégio Americano de Medicina do Esporte recomenda pelo 
menos 150 minutos de atividade físicas, sendo 30 minutos de atividades 
físicas moderadas, com uma frequência mínima de 5 vezes por semana e 
20 minutos com uma frequência de 3 vezes por semana para atividades 
vigorosas, com o objetivo de manutenção da saúde e prevenção de doenças 
(POLISSENI; RIBEIRO, 2014).

Mesmo com essa recomendação, a inatividade física é um desafio 
para a saúde pública, pois a justificativa de falta de tempo na rotina diária 
das famílias, cuidados com a casa e filhos, prazos de trabalho a serem 
cumpridos, são alguns dos motivos que fazem com que o sedentarismo 
esteja bastante presente na vida das pessoas. A literatura cita que no século 
vinte o índice de sedentarismo alcançou números muito altos tanto em 
países desenvolvidos como em desenvolvimento e além disso, a Pesquisa 
Nacional de Saúde (PNS) mostrou que um a cada dois adultos não pratica 
o nível de atividade física recomendado pela OMS (ZANCHETTAI et al., 
2010; BRASIL, 2017).

27



CYNTIA MENESES DE SÁ SOUSA

O sedentarismo ocasiona graves problemas de saúde pública e 
deve ser um ponto importante a ser observado nas pessoas com transtornos 
mentais, além disso, afirma-se que aqueles que praticam atividades físicas 
regularmente executam atividades do dia a dia com mais facilidade, sem 
dores e com menos esgotamento físico e mental (MELO; OLIVEIRA; 
VASCONCELOS-RAPOSO, 2014).

Estratégias como O Movimento Antimanicomial (movimento que 
promoveu mudanças na forma de tratamento dos pacientes psiquiátricos) e 
a inserção dos profissionais de educação física no contexto das equipes dos 
Núcleos de Apoio de Saúde da Família (NASFs), fez com que a atividade 
física se tornasse cada vez mais forte na promoção e prevenção da saúde 
mental da população em geral (MELO; OLIVEIRA; VASCONCELOS-
RAPOSO, 2014). 

As pessoas que sofrem com transtornos mentais morrem mais que 
a população em geral e a maioria das vezes essa mortalidade é decorrente de 
um estilo de vida sedentário com um nível de atividade física bem abaixo do 
recomendado (MELO; OLIVEIRA; VASCONCELOS-RAPOSO, 2014). 
O indivíduo sedentário apresenta problemas de autoestima, autoimagem, 
depressão, ansiedade, estresse, além de um maior risco para desenvolver os 
males de Alzheimer e de Parkinson.

Com a reforma psiquiátrica, a atividade física regular e planejada 
foi incluída como sendo uma forma de terapia no tratamento para as 
pessoas com transtornos mentais, tanto para os casos mais graves como para 
evitar crises para aqueles com transtornos mais leves (MELO; OLIVEIRA; 
VASCONCELOS-RAPOSO, 2014; WIPFLI et al., 2011). 

Por provocar mudanças e a liberação de hormônios essenciais para 
o equilíbrio do organismo humano, ser fisicamente ativo provoca efeitos 
de grande importância para melhorar o equilíbrio homeostático e assim a 
qualidade de vida (HORTENCIO et al.;2010). 

A prática de exercícios físicos regulares traz benefícios para o 
humor, por meio da serotonina, as endorfinas atuam como ansiolíticos 
e ajudam também na memória, dentre outros benefícios. Além disso, 
pesquisas mostram a eficácia da prática de atividades físicas regulares como 

28



CAPÍTULO 2
ATIVIDADE FÍSICA E SAÚDE MENTAL

terapia não medicamentosa para o tratamento de pacientes com diversos 
transtornos mentais (MELO; OLIVEIRA; VASCONCELOS-RAPOSO, 
2014; WOLF et al., 2001; WOLF, 2012).

O estresse libera hormônios que obstruem as células imunológicas 
do corpo humano, desencadeando sensações que podem gerar processos 
emocionais desequilibrados, impactando a resistência do organismo às 
doenças, deixando as pessoas susceptíveis ao adoecimento e para estas 
podem surgir as doenças ou transtornos mentais e psicossomáticos 
(HORTENCIO et al.;2010; ).

Com relação à depressão e ansiedade, a atividade física regular 
atua na liberação de hormônios que provocam um efeito relaxante 
e analgésico, melhorando o humor e diminuindo a sensação de medo, 
controlando o sono, apetite e o estado de tensão existente em pessoas que 
sofrem com esses transtornos (HORTENCIO et al.;2010; MELO et al., 
2005). Esses benefícios podem aparecer a curto prazo (logo após a uma 
série de exercícios), como também a longo prazo (após um período maior 
de treinamento) (HORTENCIO et al.;2010).

Existem estudos que comprovam que crianças com hiperatividade 
e déficit de atenção apresentam uma melhora nas funções cognitivas e de 
execução quando praticam atividades físicas moderadas regularmente  e 
com profissionais adequados (GAPIN; ETNIER, 2010).

A relação da prática de atividades físicas e portadores do 
espectro do autismo, ainda é um campo de investigação que apresenta 
lacunas, porém, Lourenço e colaboradores (2015), publicaram um artigo 
de revisão, no qual mostraram muitos benefícios para esse público, a 
saber: diminuição do comportamento agressivo, melhora na coordenação 
bruta, melhor sensibilidade sensorial, interação social, menos desatenção, 
comportamentos estereotipados diminuídos, além da redução do índice de 
massa corporal, flexibilidade e aptidão cardiovascular.

Com relação a pacientes com o Mal de Alzheimer, apesar das 
pesquisas ainda serem escassas, a atividade física regular pode preservar 
a função cognitiva e a funcionalidade nesses pacientes, o que traz uma 
melhora na qualidade de vida dessas pessoas (KAMADA et al.,2018).   
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Estudo realizado para verificar a associação entre a prática do 
exercício físico e o esporte com a saúde mental e a ideação suicida em 
adolescentes, mostrou que os rapazes que praticavam atividades desportivas 
coletivas, tinham menos propensão a pensar no suicídio, evidenciando 
que a prática de atividade físicas também é um fator de proteção quando 
relacionados a comportamentos suicidas (OLIVEIRA, 2018).

Melo et. al (2005), citam que as pessoas que são ativas fisicamente 
mesmo que de forma moderada, possuem menores riscos de apresentarem 
transtornos ou disfunções mentais, quando comparadas às pessoas 
sedentárias. 

Independente de qual tipo de transtorno ou patologia mental que 
a pessoa possua, ter um bom nível de atividade física provoca melhoras 
na ansiedade, humor, autoconfiança, autoestima, níveis de depressão, 
assim como uma melhora na imagem corporal, tornando o exercício físico 
uma ferramenta de grande importância no desenvolvimento de uma boa 
qualidade de vida das pessoas que possuem algum transtorno mental 
(MELO; OLIVEIRA; VASCONCELOS-RAPOSO, 2014). 

É importante destacar que para atingir os benefícios oriundos da 
prática regular de atividades físicas para portadores de transtornos e/ou 
patologias mentais, é necessário um acompanhamento com profissional de 
educação física, o qual seja capaz de prescrever um programa de treinamento 
individualizado e de acordo com a capacidade física e neurológica do 
paciente.

EPIDEMIOLOGIA

Hallam, Bilsborough e Courten (2018), citam em seu trabalho 
que em 2030 as doenças mentais causarão mais complicações ao mundo 
do que as doenças cardíacas e doenças crônicas e aponta ainda que 
especialistas chamam a atenção para que a prevenção seja primária e por 
meio da atividade física regular.

Estima-se que há 300 milhões de pessoas que sofrem de depressão 
em todo o mundo, sendo a principal causa de incapacidades,  ocasionando 
um grande aumento para a carga global de doenças (OPAS, 2018). 
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No Brasil, de acordo com o Sistema de Informação sobre 
Mortalidade, quando comparadas as mortes por doenças do aparelho 
circulatório e transtornos mentais, no ano de 2018 (último ano disponível), 
pode-se notar que as doenças cardíacas continuam em maior número, com 
357.770 mortes, e as mortes por transtornos mentais com 13.697, porém 
esses números podem não condizer com a realidade, entre outros motivos, 
pela causa morte ter sido derivado de um transtorno mental, no entanto, 
não ocasionou a morte diretamente e assim não foi notificada como a 
causadora (figura 1) (BRASIL, 2020).  

Figura 1- Comparação do número de óbitos por doenças do aparelho circulatório e 
transtornos mentais. Brasil, 2018.

Fonte: Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Sistema de Informações 
sobre Mortalidade (SIM).

Estudo realizado por Smits e colaboradores (2008), os quais 
analisaram o papel do exercício físico na redução do medo relacionado à 
ansiedade, concluíram o grande potencial do exercício físico na intervenção 
psicossocial para o transtorno do pânico, melhorando também o humor 
ansioso e deprimido.

No ano de 2018, ocorreram no Brasil 13697 mortes por 
transtornos mentais e comportamentais (tabela 2) e dentre esses transtornos 
as mortes por transtorno mental e comportamental pelo uso de substâncias 

  

0

100000

200000

300000

400000

Doenças do aparelho circulatório Transtornos mentais e comportamentais

31



CYNTIA MENESES DE SÁ SOUSA

psicoativas se encontram em primeiro lugar (8737), a esquizofrenia aparece 
em terceiro lugar (662) e o transtorno de humor em quarto lugar (638) 
(figura 2) (BRASIL, 2020).

Fonte:Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Sistema de Informações 
sobre Mortalidade (SIM).

Figura 2 – Evolução do número de mortes por transtornos mentais. Brasil, 2018.

Fonte: Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Sistema de Informações 
sobre Mortalidade (SIM).
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Quando comparados os países da América Latina, segundo 
a OMS, o Brasil está em primeiro lugar na quantidade de pessoas que 
apresentam depressão, com 11,5 milhões de brasileiros sofrendo com essa 
doença, no ano de 2015. Além disso, 18,7 milhões de brasileiros possuíam 
a síndrome do pânico, fobias, transtorno compulsivo e ansiedade (OMS, 
2018 ).

Estudos realizados com pessoas esquizofrênicas sobre o nível de 
atividades físicas, mostraram um baixo nível, pois estas deram, em média, 
2300 a 4300 passos diários, sendo que a média de passos de adultos 
saudáveis é de 7000 a 13000. Com isso, evidencia-se como o sedentarismo 
está presente em pessoas com esse tipo de transtorno (LOURENÇO et al., 
2017). 

O número de pessoas com transtornos mentais continua 
crescendo e cada vez mais precisando de estratégias e políticas públicas que 
visem diminuir o impacto causado sobre a saúde geral em todos os países 
do mundo (OPAS, 2018).

ATIVIDADE FÍSICA COMO TERAPIA PARA TRANSTORNOS 
MENTAIS

Já é consenso que a prática regular e adequada de atividades físicas 
pode melhorar a saúde física, assim como a saúde mental, diminuindo o 
estresse e o nível de ansiedade e depressão, entre outros. 

Entre os tratamentos mais citados na literatura estão os 
farmacológicos e as psicoterapias, incluindo-se as atividades físicas 
como um importante recurso para o restabelecimento da saúde mental 
(GONCALVES, 2018).

Lourenco, Peres, Oliveira e Dutra (2017), citam em seu trabalho 
que inserir a prática regular de atividades físicas no tratamento de pessoas 
com problemas mentais deve ser considerado um benefício importante para 
melhorar a saúde dessas pessoas, ajudando, principalmente, na reinserção 
social deste paciente.

Estudos citam algumas atividades físicas que trazem benefícios 
para as pessoas que apresentam transtornos mentais, em especial a 
depressão, a saber: (GONCALVES, 2018; OLIVEIRA, 2018; ARCOS; 
CONSENTINO; REIA, 2014)
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• programas aeróbicos (caminhada e corrida)
• programas anaeróbicos (musculação)
• exercícios de coordenação motora
• flexibilidade 
• natação
• boxe
• yoga
• atividades coletivas (dança, jump...)
As atividades aeróbicas provocam melhorias, principalmente, 

para o coração e cérebro, além de promover efeitos psicossociais; já a 
musculação ou exercícios anaeróbicos, liberam substâncias no organismo 
para facilitar a execução das atividades diárias (ARCOS; CONSENTINO; 
REIA, 2014; OLIVEIRA, 2018; GONÇALVES, 2018).

A perda de peso, proporcionada com a realização da natação, boxe 
e outras atividades físicas, melhora a autoestima e autoimagem das pessoas 
que sofrem com transtornos mentais, além de melhorar a socialização das 
mesmas, quando essas atividades são realizadas em grupo (GONÇALVES, 
2018).

O relaxamento proporcionado pela prática da yoga e de diversos 
tipos de técnicas meditativas, por meio de exercícios de respiração, 
alongamento, meditação e flexibilidade, provoca uma melhora para 
o desenvolvimento da mente, como controle da ansiedade, estresse, 
fadiga, humor, além da melhora física. Além de trabalhar a inteligência 
emocional, provocando uma diferenciação da realidade e da imaginação 
(GONÇALVES, 2018; OLIVEIRA E WINIAWER, 2015).

Atividades físicas regulares e organizadas, como exercícios 
aquáticos, hidroginástica, corrida, andar de bicicleta, equoterapia, jogos 
com raquete, foram citadas como atividades que acarretam benefícios 
a portadores do espectro do autismo, um transtorno mental bastante 
crescente na sociedade atual (LOURENÇO et al., 2015).

Atividades que incluam os diversos desportos coletivos, evidenciam 
grandes benefícios para pessoas que apresentam comportamentos suicidas, 
pois melhora o desenvolvimento social e ajuda ao indivíduo “esquecer”, 
mesmo que por algum tempo, os problemas que o levam a ter pensamentos 
suicidas (OLIVEIRA, 2018).
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CONCLUSÃO

A prática de atividades físicas regulares é essencial para um bom 
desenvolvimento da saúde em geral, pois quando é executada de maneira 
adequada, sistematizada e de forma individualizada, traz diversos benefícios 
para a saúde física e também mental.

Na atualidade, os transtornos mentais são crescentes e cada vez 
mais presentes, não somente nos hospitais e clínicas de tratamento, mas 
também em casa, dentro das escolas, parques e qualquer outro espaço.

Os transtornos mentais, sejam eles de qualquer natureza, 
provocam alterações de comportamento no portador, e exigem, não 
somente dos portadores, mas também dos seus cuidadores e familiares, que 
sejam procuradas estratégias para a melhoria da qualidade de vida dessa 
pessoa.

Os vários estudos, demonstram que por muito tempo apenas as 
terapias medicamentosas foram utilizadas como ferramenta de tratamento 
para doenças mentais, porém, hoje, mesmo que ainda de forma “tímida”, 
as pesquisas demonstram que a prática de atividade físicas regulares trazem 
inúmeros benefícios para os que são acometidos de doenças mentais.

Essas práticas quando bem planejadas, avaliadas e reprogramadas 
de acordo com a necessidade do portador, por um profissional competente, 
o profissional de educação física, e quando necessário a junção de esforços 
com uma equipe multiprofissional, provoca uma melhoria nas funções 
motoras, cognitivas e neurofuncional, o que remete a uma melhor 
qualidade de vida.

Logo, praticar atividade física regular e adequada além de ser 
essencial para o físico, é importantíssimo para manter o equilíbrio da 
mente e evitar ou melhorar as patologias oriundas da mente.
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INTRODUÇÃO

O aumento da população idosa é um fenômeno mundial, sendo 
que nos países desenvolvidos ele ocorreu gradativamente e nos países em 
desenvolvimento tem sido verificado um crescimento acelerado. Esse 
fato está associado a diversos fatores, entre eles pode-se citar a queda da 
natalidade, da mortalidade infantil, os avanços científicos e tecnológicos na 
medicina, as formas de prevenção patológica e as melhorias na qualidade de 
vida, bem como a concretização de políticas públicas na área do trabalho, 
habitação, saúde, previdência e assistência social (MIRANDA; MENDES; 
SILVA, 2016).

O envelhecimento ativo está baseado na tríade saúde, participação 
e segurança com a finalidade de melhorar a qualidade de vida à medida que 
as pessoas envelhecem. Essa perceptiva de envelhecimento permite que as 
pessoas percebam e busquem exercer suas potencialidades durante o curso 
da vida para a promoção do bem-estar físico, social e mental.
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Ainda que o envelhecimento aconteça de forma saudável, sabe-
se que esse processo acomete o organismo consideravelmente, fazendo 
com que uma série de capacidades e habilidades que anteriormente eram 
feitas com facilidade, seja provida de uma maior dificuldade para a sua 
realização. Barbosa (2001) chama a atenção para a avaliação de quedas em 
idosos quando assevera que a instabilidade com a ocorrência de quedas era 
uma característica do processo de envelhecimento e que tem constituído 
um grande desafio na medicina geriátrica.

Essa afirmativa é reforçada uma vez que existe uma elevada 
incidência de fratura, mas o trauma é apenas uma das sequelas da ausência 
de equilíbrio. 

O Ministério da Saúde (OMS) considera a queda em idosos um 
importante problema de saúde pública, dadas suas altas ocorrências e suas 
consequências - lesão, incapacidade, institucionalização e morte. Estima-
se em 30% a incidência anual entre idosos. Dessa forma, invariavelmente, 
o processo de envelhecimento causa alterações em uma série de sistemas, 
incluindo os que são envolvidos no controle postural. E aparentemente, o 
conjunto destes déficits do controle postural ocasiona menor capacidade 
física, aumento de deficiências adquiridas (DE OUDEN, et al., 2011), e 
a maior probabilidade de risco de quedas, sendo este um fator crítico de 
incapacidade adquirida e morbidade em idosos (SANTOS, et al., 2012). 

O controle postural pode ser definido como o controle da posição 
do corpo no espaço para o objetivo duplo de Orientação e Estabilidade 
Postural (SHUMWAY-COOK; WOOLLACOTT, 2010). Entende-se 
Orientação Postural como a habilidade de manutenção de uma relação 
eficaz entre os segmentos corporais, e entre os mesmos e o meio-ambiente 
(HORAK; MACPHERSON, 1996). Já a Estabilidade Postural é definida 
como a habilidade da manutenção do Centro de Massa (CM), dentro do 
limite da Base de Suporte (BS); ou seja, o controle da projeção vertical do 
centro de massa corpórea total em relação à área do corpo que está em contato 
com a superfície de apoio (SHUMWAY-COOK; WOOLLACOTT, 
2010). Sabendo que a dança envolve integração de movimento, equilíbrio 
postural e aspectos relacionados ao controle postural, é importante fazer a 
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intervenção com idosos visando benefícios positivos, uma vez que o sistema 
de controle postural desses indivíduos sofre efeitos deletérios inerentes à 
terceira idade.

Nesse viés, a dança torna-se uma grande aliada, segundo Szuster 
(2011, p.29) 

a dança enquanto atividade física tem muitos benefícios, dentre 
eles pode-se destacar a melhora da elasticidade muscular, melhora dos 
movimentos articulares, diminuição dos riscos de doenças cardiovasculares, 
problemas no aparelho locomotor e sedentarismo, reduzindo o índice de 
pressão. 

Como assegura a autora, a prática de atividade física como a 
dança, garante melhoria na saúde das pessoas.  A mesma ainda assevera que 
a dança é um tipo de atividade física que permite ao indivíduo melhorar 
sua função física, sua saúde e seu bem-estar.

Sabendo da importância do controle postural nos idosos, o 
presente capítulo busca investigar e analisar os efeitos da dança sobre o 
controle postural na população de terceira idade. Dessa forma, se justifica 
a necessidade de analisar formas e métodos de minimizar os efeitos 
deletérios do envelhecimento, evidenciando, assim, os benefícios positivos 
proporcionados pela dança.

Para melhor entendimento, o presente capítulo encontra-se assim 
subdividido, no primeiro tópico será descrito a epidemiologia da terceira 
idade no mundo e no Brasil, no segundo tópico o efeito do envelhecimento 
no controle postural, em seguida, no terceiro tópico a dança como um 
recurso para a melhora do equilíbrio, no quarto será discutido os benefícios 
da dança no controle postural, no quinto tópico será discutida uma revisão 
de alguns estudos que abordaram o tema deste capítulo e por último as 
considerações finais. 

EPIDEMIOLOGIA DA TERCEIRA IDADE NO MUNDO E NO 
BRASIL 

O envelhecimento populacional é uma das mais significativas 
tendências do século XXI e apresenta implicações importantes para todos 
os domínios da sociedade. A nível mundial, a cada segundo duas pessoas 
celebram seu sexagésimo aniversário – em um total anual de quase 58 
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milhões de aniversários de 60 anos (UNFPA, 2012). Uma em cada 9 pessoas 
no mundo tem 60 anos de idade ou mais, e estima-se um crescimento 
para 1 em cada 5 por volta de 2050. Com o número e a proporção de 
pessoas idosas aumentando mais rapidamente que quaisquer outras faixas 
etárias, surgem preocupações sobre a capacidade das sociedades de tratar 
dos desafios associados a essa mudança demográfica (UNFPA, 2012).

O declínio das taxas de fecundidade e o aumento da longevidade 
têm levado ao envelhecimento da população. A expectativa de vida ao 
nascer aumentou substancialmente em todo o mundo entre os anos 2010 
e 2015, passou a ser de 78 anos nos países desenvolvidos e 68 anos nas 
regiões em desenvolvimento. Nos anos de 2045 á 2050, os recém-nascidos 
poderão esperar viver até os 83 anos nas regiões desenvolvidas e 74 naquelas 
em desenvolvimento (UNFPA, 2012).

Em 1950, havia 205 milhões de pessoas com 60 anos ou mais 
no mundo. Em 2012, os números de pessoas mais velhas aumentaram 
para quase 810 milhões. Projeta-se que esse número alcance um bilhão em 
menos de 10 anos e que duplique até 2050, alcançando dois bilhões. 

A população brasileira vivencia, atualmente, um período de 
transição demográfica, uma vez que a porcentagem de indivíduos idosos 
tem aumentado significativamente. Segundo os dados do INSTITUTO 
BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE), está prevista 
para o período entre os anos de 2000 e 2020 a duplicação dessa população, 
chegando a 29% do total de brasileiros em 2050 (IBGE, 2011).

O Censo Demográfico do IBGE (2010)  informa que este 
segmento no Brasil atualmente é de 8.011.375 cidadãos idosos, e que 
há dez anos tínhamos um contingente populacional de apenas 2.707.91 
desta população, ou seja, tais dados demonstram o crescimento acelerado 
da faixa etária idosa, o que, certamente, traz repercussões demográficas e, 
consequentemente, sociais (IBGE, 2011). 

Entretanto, é importante ressaltar que o processo de 
envelhecimento de indivíduos brasileiros ocorre de forma diferenciada 
em cada uma das regiões do país; assim, o processo de envelhecimento é 
heterogêneo, e, por sua vez, expressa de variadas maneiras a desigualdade 
social, o modo de vida e trabalho da população idosa e especialmente o 
acesso às políticas públicas ou a violação dos direitos humanos e sociais. 
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Nos últimos anos, diversos autores têm estudado os múltiplos 
aspectos do processo de envelhecimento: biopsicossocial, o viés cultural, 
político e cultural, ressaltando a importância da atuação interdisciplinar 
dos profissionais compromissados com a questão da pessoa idosa.

O perfil da população idosa dos dias atuais é diferente dos 
idosos de anos atrás; hoje, se vive mais, porém a incidência de doenças 
crônicas tem aumentado significativamente nessa faixa etária, fator que 
reflete diretamente sobre a qualidade de vida (QV) dos idosos (IBGE, 
2009; MAIA; DUARTE; LEBRÃO, 2006). O risco de cair aumenta 
significativamente com o avançar da idade, em decorrência de tal quadro, a 
queda, considerada um evento não intencional cujo resultado é a mudança 
de posição do indivíduo para um nível mais baixo em relação a sua posição 
inicial tem se tornado uma ocorrência frequente e um problema crescente 
com o processo de envelhecimento. Não só isso, como também o declínio 
da qualidade do controle postural, que com o envelhecimento tende a ficar 
cada vez mais defasado, atrapalhando assim, diretamente na qualidade de 
vida dos idosos (SANTIAGO et al., 2004).

EFEITO DO ENVELHECIMENTO NO CONTROLE POSTURAL

O controle postural pode ser definido como o controle da 
posição do corpo no espaço para o objetivo duplo de Orientação Postural e 
Estabilidade Postural (SHUMWAY-COOK & WOOLLACOTT, 2010). 
Entende-se Orientação Postural como a habilidade de manutenção de 
uma relação eficaz entre os segmentos corporais, e entre os mesmos e o 
meio-ambiente (HORAK & MACPHERSON, 1996). Já a Estabilidade 
Postural é definida como a habilidade da manutenção do Centro de Massa 
(CM), dentro do limite da Base de Suporte (BS); ou seja, o controle da 
projeção vertical do centro de massa corpórea total em relação a área do 
corpo que está em contato com a superfície de apoio (SHUMWAY-COOK 
& WOOLLACOTT, 2010).

A partir dos estudos que investigaram o controle postural em 
diferentes faixas etárias (BARELA, et al., 2001a; BARELA, et al., 2001b; 
FREITAS JUNIOR & BARELA, 2002; FREITAS JUNIOR, 2003). Pode-
se verificar que a aquisição e o refinamento do controle postural envolvem a 
identificação de um relacionamento coerente entre as informações sensoriais 
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e as ações motoras necessárias para alcançar e manter uma posição corporal 
desejada. Dessa forma, mesmo um comportamento do cotidiano como a 
manutenção da postura ereta, ao contrário do que se parece, é uma tarefa 
complexa que envolve um intricado relacionamento entre informação 
sensorial e ação motora (BONUZZI; PÉRROTI JÚNIOR, 2015).

Tem-se verificado que esta relação apresenta peculiaridades 
intrigantes com o avanço da idade. De fato, ao comparar o controle 
postural de idosos e indivíduos de faixas etárias inferiores, eles apresentam 
características distintas na captação sensorial, integração/interpretação 
de informações sensoriais e eferências motoras (TOLEDO; BARELA, 
2019). Com o envelhecimento aspectos como orientação e equilíbrio 
que constituem o controle postural acabam perdendo toda sua eficiência. 
O controle do equilíbrio postural está relacionado com três sistemas 
perceptivos: o vestibular, o proprioceptivo e o visual. O primeiro é o principal 
responsável pela manutenção da postura ereta; o proprioceptivo permite a 
percepção do corpo e membros no espaço em relação de reciprocidade; 
o visual que situa o indivíduo no seu ambiente, e a motricidade ocular, 
através da coordenação cefálica (CRUZ; OLIVEIRA; MELO, 2010).

Tem sido sugerido que as causas da diminuição no desempenho 
do controle postural em idosos estariam associadas às alterações estruturais 
e funcionais nos sistemas sensoriais e motor e a problemas na integração das 
informações sensoriais. O que se pode sugerir é que as alterações estruturais 
e funcionais nos sistemas sensoriais ocorridas em função do envelhecimento 
não seriam tão dramáticas, a ponto de alterar significativamente o 
comportamento do sistema de controle postural (HORAK; SHUPERT; 
MIRKA, 1989). Estas mudanças estruturais provocam, basicamente, uma 
diminuição dos níveis de força e um aumento no tempo para a produção 
de força máxima com o avanço da idade. Além disso, os idosos apresentam 
uma redução na elasticidade do tecido conectivo muscular. A diminuição 
da capacidade elástica do músculo, somada às mudanças estruturais e 
funcionais das articulações sinoviais, pode levar os idosos a apresentar 
menor grau de flexibilidade e, consequentemente, menor amplitude 
de movimento articular (WOOLLACOTT; SHUMWAY-COOK; 
NASHNER, 1986).
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Ao considerar o controle postural como um comportamento 
básico para a qualidade de vida de qualquer indivíduo, e que o 
envelhecimento prevê alterações nos sistemas responsáveis pelo controle 
postural. É de se esperar que indivíduos idosos com limitações no controle 
postural apresentem severas alterações na mobilidade e na independência 
para a execução de Atividades da Vida Diária (AVD’s), sendo por fim, uma 
população que apresenta grande probabilidade de aparecimento de sequelas 
decorrentes de quedas (RANTAKOKKO, MÄNTY; RANTANEN, 2013, 
GILLISPIE et al., 2012). 

Ao buscar estratégias que sejam capazes de contribuir para um 
envelhecimento bem-sucedido constitui-se como um importante desafio 
para a saúde pública mundial (OLIVEIRA et al., 2018). A dança é uma 
atividade física e social agradável, motivadora, que envolve a musicalidade 
e que pode ser desenvolvida de forma grupal ou individual. Tal atividade 
desafia o controle postural por meio de movimentos coreografados e 
realizados dentro de compassos musicais. Acredita-se que o hábito de dançar 
possa prevenir alguns dos efeitos deletérios que levam à fragilidade no idoso, 
sendo capaz de estimular o sistema cognitivo e neuromusculoesquelético. 
Assim, a dança pode atuar de forma protetora na prevenção de quedas e 
na manutenção do equilíbrio corporal, contribuindo, desta maneira, para 
uma melhor qualidade de vida, funcionalidade e um envelhecimento mais 
saudável. 

DANÇA COMO UM RECURSO PARA A MELHORA DO 
EQUILÍBRIO 

Segundo Fortes (2008) as danças podem ser uma opção de 
atividade física na terceira idade, sendo desenvolvida em grupo, pois facilita 
a integração, o fortalecimento de amizades, a superação de limites físicos 
e a dedicação de tempo para si mesmo, consequentemente reduzindo as 
angústias, os medos e as inseguranças. Além disso, esta prática também 
proporciona a manutenção do equilíbrio, diminuindo riscos de quedas, 
melhorando o condicionamento físico e possibilitando uma maior 
socialização. 
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Nesse viés, Leal e Haas (2006) afirmam que, a dança é importante 
ao idoso por proporcionar bem-estar físico, social e psicológico, porém 
constatam que existem poucos estudos na área. Os mesmos autores ainda 
apontam que idosos que participaram de atividades de dança superaram as 
dificuldades iniciais e alguns meses após o início da prática conseguiram 
melhorar tanto seu desempenho na dança como em outros aspectos de 
suas vidas. 

Na esteira das ideias de Witter (2006), para que o idoso 
tenha continuidade em seu desenvolvimento e supere as dificuldades 
biopsicossociais inerentes à velhice, o idoso precisa estar envolvido 
em diversas tarefas entre as quais, explicita ou implicitamente, esteja 
relacionado o lazer. Uma alternativa para que isso possa ser efetivado é a 
dança, sabendo que a mesma possui diversos estilos, ritmos, e musicalidade, 
e tendo conhecimento das limitações que os idosos possuem, uma forma de 
contribuir é adaptando a dança para a realidade deles, agindo diretamente 
na melhoria da saúde e bem-estar dessa população.  

A dança adaptada à terceira idade é uma forma de interação 
do idoso consigo mesmo e com o meio em que está inserido, de forma 
descontraída e com consciência corporal. Este tipo de atividade busca 
quebrar os paradigmas e proporcionar ao idoso a oportunidade da 
realização de exercícios físicos, de concentração e de memória, além do 
bem-estar emocional. Com coreografias próprias e ritmos agradáveis, o 
idoso é convidado a estimular seus sentidos, seu corpo e assim promover 
uma melhor qualidade de vida. 

Essa atividade utiliza-se de ritmos e coreografias diversas, em que 
todos se movimentam respeitando suas limitações, o importante, é a alegria 
de estar juntos. Enquanto dançam os participantes envolvidos pela música, 
ativam a memória relembrando as coreografias, executando exercícios de 
lateralidade e movimentos delicados de habilidade motora fina. 
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OS BENEFÍCIOS DA DANÇA NO CONTROLE POSTURAL

No estudo de Borges et al. (2018), observou-se que a dança 
pode contribuir com a melhoria do equilíbrio e da autonomia funcional 
de idosos, uma vez que trabalha a mudança do eixo corporal com seus 
diferentes deslocamentos para frente e para trás e com o deslocamento do 
peso/contrapeso do corpo por meio da condução.

A dança tem como benefício melhorar o condicionamento físico, 
o ritmo, a flexibilidade, força, o psicológico e o social, contribuindo para 
autonomia, independência e bem estar. É possível caracterizar a dança 
como importante em programas de atividades voltados para as pessoas da 
terceira idade (SILVA, MARTINS; MENDES, 2012; GUIMARÃES et al., 
2012). Neste contexto, a dança tem como finalidade atenuar patologias, 
prevenir o declínio cognitivo, coordenação, equilíbrio funcional, motor, 
intelectual e social e reduz o risco de quedas.

DANÇA E CONTROLE POSTURAL EM IDOSOS: UMA REVISÃO

Para a condução desta revisão foram seguidos os critérios da 
“Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses 
(PRISMA Statement)”. Foi realizada uma revisão sistemática de literatura 
nas bases de dados PubMed, SCIELO, Embase e Cochrane, incluídos 
artigos publicados nos idiomas português e inglês, não importando o 
ano de publicação, com delimitação até o mês de junho de 2019. Para a 
busca, foram utilizados os seguintes descritores e seus termos relacionados: 
“Dance”, “Elderly”, “Balance”, “Postural Control”. Além disso, utilizou-
se o filtro “randomized clinical trial” a fim de selecionar apenas ensaios 
controlados randomizados (ECR).  

A presente revisão incluiu ECR que avaliassem intervenções 
terapêuticas de dança em idosos. Critérios de inclusão: 

• Participantes acima de 60 anos de idade submetidos a um 
protocolo de dança;
• Realização de testes que avaliassem mobilidade/equilíbrio 
dinâmico, equilíbrio estático e/ou força de membros inferiores 
relacionados ao Controle Postural;
• Estudos inglês e português;
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• Ensaios clínicos controlados.
Critérios de exclusão: 
• Artigos que não estão disponíveis para a leitura na íntegra;
• Estudo piloto;
• Estudo transversal;
• Anais de evento científico;
• Estudos retrospectivos;
• Idosos que possuem doenças associadas como Alzheimer, 
Parkinson, demência e AVC. 
Para a seleção, extração e análise dos dados dos artigos foi usada a 

escala PEDro que é uma base de dados chamada “Physiotherapy Evidence 
Database” que possui essa ferramenta específica para estudos que investigam 
a eficácia de intervenções. A análise dos artigos aconteceu após a verificação 
de qualidade dos títulos e resumos dos artigos identificados nas buscas, de 
forma independente, por 2 revisores e eventuais discordâncias encontradas 
no processo de seleção foram resolvidas por consenso. Os resumos que 
não apresentaram a informação completa em relação aos critérios de 
elegibilidade foram selecionados para a leitura na íntegra. Os desfechos 
de interesse para o presente estudo foram mobilidade, equilíbrio estático 
e dinâmico (referentes ao Controle Postural). Além disso, foi necessário 
criar uma tabela para a extração de dados adicionais, como características 
da amostra, modalidade da dança utilizada, frequência, testes e resultados.  

Dentre os 316 artigos potencialmente relevantes, 16 deles foram 
selecionados de acordo com os critérios de elegibilidade. Todos os artigos 
incluídos foram escritos em língua inglesa e publicadas em periódicos 
indexados em bases de dados internacionais. Os detalhes relacionados ao 
processo de seleção dos artigos estão sumarizados na Figura 1.

48



CAPÍTULO 3
OS EFEITOS DA DANÇA SOBRE O CONTROLE POSTURAL EM IDOSOS

Fonte: elaborada pelo autor (2019). 

Em relação ao período de publicação, observou-se que os artigos 
incluídos foram publicados entre os anos de 2008 e 2019, contudo 
verifica-se que a grande maioria dos trabalhos não apresentou detalhes 
suficientes para atingir níveis ótimos de qualidade metodológica conforme 
preconizado pela escala Physiotherapy Evidence Database (PEDro). 
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Fonte: Shiwa, S. R. et al., 2001.

A qualidade metodológica dos artigos foi mensurada por uma 
pontuação com base nos 11 itens da escala PEDro, sendo que é atribuído 
um ponto a cada um deles sempre que houver correspondência entre o item 
e o artigo científico. Sabendo que os artigos analisados não iriam conseguir 
atingir níveis ótimos, devido a não terem como pontuar nos itens 5 e 6, 
pois se tratam da forma como os sujeitos participaram do estudo e a forma 
que foi administrado a intervenção, em que se tratando da dança não há 
a possibilidade de se cegar. Sendo assim, foi decidido pelos revisadores 
que os demais itens continuam válidos, passando a ser considerado como 
ótimo os estudos que atingirem nove pontos na escala PEDro. 

Observa-se nesta revisão que existiu uma grande variedade de 
protocolos de dança empregados, predominando as terminologias “dança 
de salão” (incluindo tango e salsa) e a “dança social”, “dança grega”, “dança 
típica ou folclórica” e a “dança sênior”. Já em relação aos grupos controle, a 
grande maioria dos estudos empregou a manutenção das atividades usuais e 
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rotineiras do idoso, sem o fornecimento de maiores detalhes metodológico. 
O estudo do Franco et al. (2016) e o do Dinse; Kattenstroth (2019) não 
mencionaram especificamente qual o resultado da intervenção controle 
utilizada. 

Em relação ao cálculo do tamanho amostral, dos 16 artigos 
analisados, apenas os estudos de Franco et al. (2016), Merom et al. (2013) 
e Merom et al. (2016) o fizeram, deixando-os assim com maior qualidade 
metodológica, uma vez que esse tópico se relaciona com a validade externa 
dos achados. O número de sujeitos alocados no grupo experimental nos 
artigos analisados variou entre 14 e 279 idosos e, para o grupo controle, 
variou entre 10 e 251. Já em relação à idade dos idosos pesquisados, variou 
entre 64 e 85 anos. O gênero de maior prevalência foi o feminino. Todos 
os idosos eram livres de doenças associadas como Alzheimer, Parkinson, 
AVC, demência entre outras, além disso, eram sedentários. 

Quanto ao tempo de intervenção, observou-se grande variação 
nos estudos revisados. A frequência semanal da prática das sessões/aulas 
de dança variou entre 2 a 3 sessões semanais, sendo que dos 16 artigos 
analisados apenas o estudo do Dinse; Kattenstroth (2019) realizou 1(uma) 
sessão semanal. O tempo total das intervenções variavam de 8 semanas até 
12 meses. No que diz respeito ao seguimento, apenas 1 estudo o realizou, 
sendo que é importante que estudos analisem se os efeitos perduram após 
o término da intervenção (MERO et al., 2016). 

Em relação à efetividade da intervenção, encontrou-se que todos 
os estudos obtiveram efeitos positivos da dança sobre o controle postural 
de idosos. Contudo, o único estudo que avaliou a incidência de quedas 
no período de seguimento identificou que estes efeitos positivos não se 
relacionam com a diminuição da incidência de quedas (MEROM et al., 
2016). 

Todos os estudos incluídos nesta revisão sistemática foram 
analisados e tabelados detalhadamente conforme mostra a figura 1, a fim 
de facilitar a compreensão/entendimento do leitor. 

Verificou-se que as medidas de equilíbrio e mobilidade realizadas 
pelos estudos foram favoráveis à dança como, por exemplo, nos estudos 
de Borges et al. (2012) e Borges et al. (2016), que mostraram que idosos 
sedentários residentes em instituições de longa duração podem melhorar 
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sua autonomia funcional e equilíbrio com um programa de dança de salão. 
Ainda na mesma linha de pesquisa, o estudo de Mckinley P.  et al. (2008) 
conseguiu surtir efeitos em um programa mínimo de 10 semanas com a 
modalidade tango pode resultar em melhorias maiores do que caminhar, 
nas habilidades de equilíbrio e na velocidade de caminhada. 

Fong Yan et al. (2018) demonstrou que a prática de um programa 
de dança estruturado pode produzir efeitos semelhantes ou até mesmo 
superiores em comparação com outras atividades físicas, sendo a dança 
uma intervenção recomendada para o público idoso. Na mesma direção, 
Kattenstroth e colaboradores (2019) sugerem que a prática de dança 
possui bom potencial para promover benefícios relacionados à mobilidade 
e equilíbrio em idosos. 

No que diz respeito a quedas, apenas o estudo do Merom et al. 
(2016) verificou a relação da dança com esse evento, mostrando que a 
efetividade da intervenção realizada não ocasionou melhora na prevenção 
de quedas, porém teve resultados significativos em equilíbrio e mobilidade. 

Esse mesmo estudo trás reflexões sobre quais seriam realmente 
esses efeitos uma vez que tal resultado pode ser advindo da modalidade da 
dança escolhida, do tempo de intervenção, da intensidade e duração da 
sessão, já que a intervenção está relacionada diretamente com os resultados.

De acordo com a análise feita pelos revisores foram constatadas 
as seguintes informações: o estudo do Granacher et al. (2012), realizou 
a intervenção em 8 semanas, 1 hora por dia, durante 2 vezes na semana, 
e apesar de ter sido em curto espaço de semanas, ele obteve resultados 
significativamente positivos na melhora das medidas de controle postural, 
estático e dinâmico no grupo intervenção em comparação ao grupo 
controle. 

Em comparação com o estudo do Merom et al. (2013), que teve 
a intervenção com duração de 12 meses, cujo objetivo foi determinar 
a efetividade da dança como estratégia de prevenção de quedas e 
seu potencial na prevenção de declínios cognitivos, também foram 
apresentados resultados positivos, mostrando assim, que a dança corrobora 
para uma melhora das funcionalidades, sem necessariamente estipular um 
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número mínimo e máximo para duração da intervenção, pois todos os 
artigos analisados foram bastante heterogêneos em relação a duração da 
intervenção e todos trouxeram consigo resultados positivos. 

Sugere-se que os próximos estudos melhorem a qualidade 
metodológica da intervenção definindo uma duração mínima e máxima 
como parâmetro para novas pesquisas relacionada a temática abordada.

No quesito efetividade, com base nos artigos analisados 
podemos dizer que muitos utilizaram como métodos de avaliação testes 
que analisaram equilíbrio, postura e força e, apesar da análise geral dos 
resultados serem positivos aos sujeitos que praticam a dança quanto aos 
desfechos estudados, verifica-se uma variabilidade muito grande entre os 
tamanhos de efeito. 

Na análise feita inicialmente destaca-se o estilo de dança, uma 
vez que o estilo adotado poderia impactar na avaliação dos desfechos – 
tendo em vista que algumas danças são folclóricas enquanto outras são 
classificadas como danças de salão, dança grega ou até mesmo dança social. 
Ritmos e intensidades diferentes talvez possam produzir tamanhos de efeito 
diferentes, uma vez que uma dança lenta e com posturas estáticas tende a 
estimular o sistema neuromusculoesquelético de modo diferente de danças 
aeróbicas, de maior explosão ou, ainda, daquelas que possuem um maior 
componente de instabilidade (GOLOMER et al., 2009). 

Assim, para novas intervenções diversos fatores limitantes podem 
ser considerados quanto à eleição da dança como atividade física de escolha. 
Tais fatores como “especificação da intervenção, qualidade metodológica, 
calculo amostral e seguimento (follow – up) da pesquisa”, inclusive, devem 
ser considerados para a realização de estudos futuros que sejam mais 
consistentes. 

Os autores não ofereceram maiores detalhes sobre o design 
metodológico, o que implica na impossibilidade de análise das 
especificações das intervenções sobre a efetividade do programa. Sugere-
se para as próximas pesquisas a publicação do protocolo de intervenção 
anterior aos resultados da pesquisa, ou o registro do protocolo no Clinical 
Trials, como verificado no estudo de Dinse; Kattenstroth (2019).
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Sobre as amostras estudadas, vale ressaltar que a maioria dos 
sujeitos era do gênero feminino. Isso pode estar associado a diversos fatores, 
um deles devido a dança ser historicamente associada como uma atividade 
feminina, e a partir daí começa a surgir uma construção de estereótipos que 
“definem” atividades de acordo com o gênero. Os participantes eram idosos 
livres de doenças ou problemas que os impossibilitassem de participar da 
pesquisa, além disso, eram sedentários, com idades que variavam de 60 até 
80 anos. 

Alguns estudos investigaram equilíbrio e mobilidade como foi 
o caso de McKinley et al. (2008); Granacher et al. (2012); Franco et al. 
(2016); Filar-mierzwa et al. (2016) e Noopud et al. (2018) esses estudos 
tiverem como causa não só os efeitos da dança sobre o controle postural, 
mas também, deram ênfase aos aspectos secundários do envelhecimento. 
Faz-se necessário garantir que o idoso tenha mobilidade para manter sua 
rotina, pois ter essa habilidade comprometida resulta em isolamento do 
idoso, restringindo a sua participação social.  

Deste modo, sugerem-se avaliações que contemplem cada 
componente da Classificação Internacional de Funcionalidade (CIF) a fim 
de: 1 - Verificar as potencialidades e necessidades específicas do cliente, 2 
– Colher informações que permitirão adequação dos parâmetros utilizados 
durante o/a treinamento/atividade física (exemplo: Frequência cardíaca 
máxima, limites de amplitude articular, identificação de contraturas, 
deformidades, dores articulares) 3 – Verificar a efetividade da intervenção 
a critério de reavaliação, possibilitando dados sensíveis o suficiente para 
demonstrar as modificações induzidas pela dança. 

Os estudos utilizaram a ABC-scale, TUG, BBS para mensurar 
o poder da dança não somente no que já foi citado acima, mas também 
no impacto que tem sobre a qualidade de vida(QV) do idoso, afinal uma 
intervenção é boa quando permite que o idoso tenha conseguido melhorar 
sua autonomia, diminuir a dependência de terceiros para atividades 
corriqueiras do dia-a-dia, tendo impacto direto sobre a QV do idoso. 

Levando em consideração para futuras pesquisas a inserção de 
aspectos como cálculo amostral, análise da qualidade metodológica da 
pesquisa, maior entendimento sobre a estrutura e função da temática 
abordada, realização de “follow-up”, prevenção a quedas a fim de buscar 
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qualidade de vida. Dessa forma, é importante a realização de novos 
estudos, aos quais, somadas a este, poderão ampliar o conhecimento sobre 
as inúmeras possibilidades que a dança pode propiciar, ajustando-se como 
estratégia para o envelhecimento saudável.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente capítulo buscou investigar se protocolos de intervenção 
utilizando a prática da dança beneficiam o controle postural e mobilidade 
de idosos. Pode-se concluir que a dança impacta positivamente o equilíbrio 
e mobilidade de indivíduos idosos. Porém, em relação à incidência de quedas 
observou-se que apenas 1 estudo propiciou investigação nesta temática. 
Nele, observou-se que melhoras no equilíbrio e mobilidade advindos 
da prática da dança não predizem diminuição da incidência de quedas. 
Sugerem-se novos estudos nesta temática com robustez metodológica 
satisfatória. 
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INTRODUÇÃO

 Os estudantes universitários são um público que tem 
aumentado a cada ano no Brasil, o senso de Educação Superior realizado 
pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (INEP) (BRASIL, 2019), mostrou que entre os anos de 2008 e 
2018, a matrícula na educação superior aumentou 44,6%, com a média 
de crescimento anual no período de 3,8%, contando com 8,45 milhões de 
alunos matriculados em 2018. (Figura 1)
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Figura 1. Número de matrículas na educação superior (graduação e sequencial) Brasil – 
2008-2018.
Fonte: Elaboração própria do Censo da Educação Superior 2018.

Considerando a evolução na quantidade de estudantes 
ingressantes em nível superior em todas as regiões do país, constatou-se que 
esta expansão e democratização do acesso à educação superior brasileira, se 
pauta pelo processo de políticas de financiamento, ampliações de vagas 
na rede federal, estímulo à modalidade a distância e as políticas de cotas 
(BARROS, 2015). 

A transição da escola para a universidade é o momento em que a 
maioria dos jovens adultos enfrentam novos desafios, sendo a maioria deles 
relacionados a mudanças ao estilo de vida (REIS et al., 2015). As pesquisas 
relacionadas ao perfil do estilo de vida de universitários, demonstram que 
a fase universitária é caracterizada por mudanças comportamentais de risco 
relacionados à saúde, tais como: consumo insuficiente de frutas e hortaliças, 
menores níveis de atividades físicas no lazer, consumo de bebidas alcoólicas 
(SOUSA; JOSÉ; BARBOSA, 2013), elevado comportamento sedentário 
(FRANCO et al., 2019; LOURENÇO et al., 2016), baixa duração de 
sono, consumo de cigarro e o não uso de preservativo (REIS et al., 2015).

Ressalta-se uma preocupação nos níveis inadequados dos 
comportamentos relacionados a saúde (atividade física, comportamento 
sedentário e sono) nos universitários, considerando que estes 
comportamentos fazem parte do período diário deste público (Figura 2). 
Consequentemente, é importante que haja mudanças relacionadas a estes 
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comportamentos inadequados, o conhecimento sobre as recomendações 
da quantidade de atividade física, comportamento sedentário e sono para 
implicações positivas à saúde se faz necessária.

Figura 2. Modelo conceitual da terminologia baseada nos comportamentos adotados 
organizado em relação a um período de aproximadamente 24 horas (adaptado de 
SEDENTARY BEHAVIOR RESEARCH NETWORK, 2018, Fonte: TREMBLAY et 
al., 2017.

ATIVIDADE FÍSICA EM UNIVERSITÁRIOS

A atividade física representa um dos principais comportamentos 
relacionados à saúde, sendo que sua prática tem sido identificada como um 
fator de proteção capaz de reduzir impactos negativos relacionados à saúde da 
população (POLISSENI; RIBEIRO, 2014). Conceitualmente a atividade 
física (AF) compreende-se como qualquer movimento corporal produzido 
pelos músculos esqueléticos que resulte em gasto de energia acima dos 
níveis de repouso (CASPERSEN; POWELL; CHRISTENSON, 1985), 
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podendo ser categorizado em: tipos de atividade (lazer, deslocamento, 
trabalho e doméstico) (Figura 3), frequência, duração e intensidade 
(CASPERSEN; POWELL; CHRISTENSON, 1985; OMS, 2010).

Figura 3. Domínios da atividade física. (Fonte: https://slideplayer.com.br/
slide/1747274/)

A atividade física no lazer, tem sido motivo de investigações de 
estudos epidemiológicos por ser um dos domínios que mais impacta o 
gasto calórico total diário de homens e mulheres, representando o contexto 
mais facilmente modificável (NAHAS, 2017). Em relação a frequência, 
duração e intensidade, a Organização Mundial de Saúde (2020) recomenda 
para pessoas de 18 a 64 anos, 150-300 minutos de atividade moderada 
ou 75-150 minutos de atividade intensa por semana ou uma combinação 
equivalente de atividade física de intensidade moderada-a-vigorosa. Entre 
as alternativas de atividades, estão a caminhada, pedalar, fazer serviços 
domésticos, praticar jogos e esportes, porém, devendo ser realizadas em 
períodos de pelo menos 10 minutos (contínuos) de duração.

No entanto, menos atenção global foi dada à importância 
de um estilo de vida ativo para a prevenção de doenças pela população 
(ANDERSEN; MOTA; PIETRO, 2016), principalmente em relação a 
inatividade física ou a prática de atividade física em níveis insuficientes 
que tem influenciado o surgimento de tais enfermidades, como as doenças 
cardiovasculares (CICHOCKI et al., 2017). 

As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) se destacam 
como um dos principais problemas de saúde pública. Segundo a previsão 
da Organização Mundial de Saúde para o ano de 2030, as doenças 
cardiovasculares deverão ocupar o primeiro lugar em causas de morte em 
todo o mundo (OMS, 2008). Desta forma, é bem esclarecido na literatura 
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que a atividade física representa um importante aliado em relação à 
mortalidade (PAFFENBARGER et al., 1986), e que o estímulo para a 
prática é essencial em todos os grupos populacionais, inclusive para o 
público universitário. 

A prevalência de baixos níveis de atividades físicas em universitários 
brasileiros varia de 0% a 78,9%. Interessante salientar que as pesquisas 
realizadas com este público, constataram que as mulheres, universitários 
casados, os que trabalham, os das áreas de estudo não relacionadas à saúde, 
os que possuem maior tempo de universidade e os que estudam no período 
noturno são fatores associados a inatividade física e menores níveis de 
atividade física (FONTES; VIANNA, 2009; FRANCO; SOUSA, 2017; 
SANTOS et al., 2016; SOUZA; NAHAS, 2011).

Importante destacar, que em um estudo com 5.461 estudantes 
universitários de uma instituição pública brasileira, foi analisado a 
associação entre a prática de atividades físicas no lazer antes do ingresso 
na universidade com a inatividade física no lazer atual (SOUSA; NAHAS, 
2015). Os resultados do estudo demonstraram que os estudantes 
universitários do sexo masculino e feminino que foram inativos no lazer 
antes do ingresso na universidade, apresentaram maiores prevalências de 
inatividade física no lazer atual (SOUSA; NAHAS, 2015).

Partindo do entendimento que para uma vida mais saudável é 
necessário adotar um estilo de vida ativo, o estímulo à prática de atividades 
físicas deve ser reforçado desde o período escolar, com o intuito que 
esta prática perdure ao longo da vida especialmente durante o período 
acadêmico. A escola e a universidade tornam-se uma facilitadora nas 
mudanças de comportamento dos estudantes em relação a sua saúde, e a 
educação física com outros profissionais da saúde torna-se um importante 
papel neste processo educativo para um estilo de vida mais saudável na 
saúde nesta população.   

COMPORTAMENTO SEDENTÁRIO EM UNIVERSITÁRIOS

Apesar da evolução em relação aos estudos sobre o comportamento 
sedentário, o termo “sedentário” ainda está relacionado ao “baixo nível 
de atividade física”, ou seja, “insuficientemente ativo” (MENEGUCI 
et al., 2015). Porém, é substancial que se tenha clareza em relação as 
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terminologias (Figura 4), pois o comportamento sedentário é definido 
como atividades que podem ser realizadas na posição sentada, reclinada ou 
deitada como: tempo sentado no trabalho, na escola, tempo no transporte 
e tempo despendido utilizando eletrônicos (assistir televisão, jogar vídeo 
game, uso do computadores e tablets durante o lazer), comportamentos 
estes que não elevam o gasto energético acima dos níveis de repouso, ou 
seja, o dispêndio energético é igual ou inferior a 1,5 MET (equivalentes 
metabólicos) (TREMBLAY et al., 2017).

Figura 4. Organograma e definição operacional para os construtos comportamento 
sedentário e atividade física, Fonte: MENEGUCI et al., 2015.

Consequentemente, em virtude deste enfoque, os estudos 
relacionados ao comportamento sedentário demonstram que este constructo 
se tornou um problema de saúde pública (JÚNIOR, 2011). O elevado 
tempo dispendido em comportamento sedentário está associado a um 
maior risco de mortalidade (REZENDE et al., 2016), independentemente 
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que a pessoa seja fisicamente ativa, pois tal comportamento pode não 
compensar os efeitos deletérios do padrão prolonger (longo período) na 
posição sentada (MENEGUCI et al., 2015).

Devido as mudanças que ocorrem na vida dos estudantes 
universitários, o elevado tempo gasto em comportamento sedentário têm 
feito parte do cotidiano deste público (LOURENÇO et al., 2016), as 
demandas das atividades acadêmicas, tanto em sala de aula como em casa 
na realização de trabalhos acadêmicos são os principais desafios acometidos 
neste público. Os estudos ainda são escassos relacionados a este tema com 
universitários, no entanto em um estudo de revisão sistemática destacou-
se que a prevalência do tempo sentado varia de 34,0% a 90,2% entre os 
estudantes. O tempo de tela (televisão, computador, internet, telefone 
celular, tempo de videogame) foi a definição mais utilizada pelos estudos 
e os fatores associados ao comportamento sedentário mais citados nos 
estudos foram excesso de peso e sintomas depressivos (FRANCO et al., 
2019).

Porém, não há um consenso na literatura sobre qual ponto de 
corte para esse comportamento determinaria implicações para a saúde, 
já que eles variaram de ≥2 horas a ≥10 horas por dia entre os estudos 
(FRANCO et al., 2019). Contudo estudos realizados com universitários, 
têm considerado como elevado tempo sedentário, passar mais de 6 horas 
diários neste tipo de comportamento (FRANCO, 2019; OYEYEMI et al., 
2017).

No ano de 2018 a Organização Mundial de Saúde lançou um 
plano de ação global e uma campanha mundial denominada: “Sejamos 
ativos: todos, em todos os lugares, todos os dias”, com intuito de reduzir 
o comportamento sedentário e promover a saúde para 2018-2030 através 
da atividade física. No qual a maior responsabilidade dos líderes mundiais 
seja a criação de espaços mais saudáveis para que, assim, se tenha uma 
sociedade mais ativa por meio da melhoria dos ambientes (OMS, 2018).

Por fim, seguindo a recomendação da OMS (2018), é importante 
que as universidades transformem seus espaços em ambientes prazerosos 
e que estimulem a adoção de comportamentos saudáveis. A implantação 
de possíveis intervenções e projetos podem auxiliar nas mudanças dos 
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comportamentos habituais dos universitários principalmente em relação 
ao comportamento sedentário e, dessa forma, contribuir na melhoria da 
saúde deste público.

SONO EM UNIVERSITÁRIOS

Além da atividade física e comportamento sedentário, o sono 
faz parte dos comportamentos adotados em relação a um período de 
aproximadamente 24 horas (TREMBLAY et al., 2017). Embora o gasto 
energético do período do sono seja ≤1,5 METs, ou seja, de aproximadamente 
0,9 METs (AINSWORTH et al., 2000) o período do sono não deve ser 
contabilizado como atividade sedentária por se tratar de uma necessidade 
orgânica das pessoas (MENEGUCI et al., 2015).

A duração do sono se tornou um importante aliado para a saúde 
da população, logo vários estudos demonstram que a curta e longa duração 
do sono está associada a maiores taxas de mortalidade (SABANAYAGAM; 
SHANKAR, 2010), bem como as doenças cardiovasculares e metabólicas 
(BUXTON; MARCELLI, 2010). Neste sentido, as recomendações 
para a duração do sono estabelecidas pela National Sleep Foundation’s 
(HIRSHKOWITZ et al., 2015), recomenda como sono adequado o 
mínimo de 7 e máximo de 9 horas por dia e como não adequado as horas 
de sono abaixo de 7 e acima de 9 por dia para a faixa etária de 18 a 64 anos.

O atendimento as recomendações da quantidade adequada de 
sono estão associadas a melhoria no impacto na saúde da população, 
porém as consequências quanto a curta duração do sono está associada ao 
aumento do nível de estresse, redução da qualidade de vida, sofrimento 
psicológico e déficits de desempenho, e as consequências da longa duração 
do sono estão entre uma maior incidência de doenças cardiovasculares, 
metabólicas, mentais e mortalidade por todas as causas (MEDIC; WILLE; 
HEMELS, 2017).

Nos últimos anos, tem crescido uma preocupação em relação aos 
hábitos de sono dos universitários (ANDRADE et al., 2017; FELDEN et 
al., 2015; LI et al., 2017; PEREIRA et al., 2011; PEREIRA; GORDIA; 
QUADROS, TERESA MARIA BIANCHINI DE, 2011; ŠTEFAN; 
HORVATIN; BAIĆ, 2019). Em um estudo de metanálise com o total 
de 57 estudos e 82.055 estudantes universitários chineses, os resultados 
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demonstraram que os efeitos da utilização de eletrônicos, a falta de 
supervisão dos pais, as demandas acadêmicas, cafeína ou bebidas energéticas 
e o estresse acadêmico foram os fatores que mais contribuíram para a curta 
duração de sono neste público (LI et al., 2017).

Vale ressaltar que alguns estudos com universitários têm 
identificado que a curta e longa duração do sono está associada a outros 
comportamentos inadequados relacionados à saúde, como o elevado 
comportamento sedentário e o baixo nível de atividade física (ŠTEFAN; 
HORVATIN; BAIĆ, 2019; FERREIRA; SOUSA, no prelo). Saunders 
e colaboradores (2016), verificaram em revisão sistemática com crianças 
e adolescentes que a combinação da atividade física, comportamento 
sedentário e duração de sono estão diretamente relacionados a indicadores 
de saúde.

Uma vez que a curta e longa duração do sono, o elevado 
comportamento sedentário e baixo nível de atividade física são fatores de 
risco para a saúde, o direcionamento das mudanças dos comportamentos 
relacionados à saúde entre o público universitário deve ser o objetivo das 
estratégias e políticas dentro das universidades, por meio de programas de 
intervenção.
RECOMENDAÇÕES DA ATIVIDADE FÍSICA, REDUÇÃO DOS 
COMPORTAMENTOS SEDENTÁRIOS E DURAÇÃO DE SONO 
PARA UNIVERSITÁRIOS.

 √ Qualquer atividade física (leve, moderada ou vigorosa) é 
melhor do que nenhuma (Figura 5).

 √ Recomenda-se 150-300 minutos de atividade física aeróbica 
moderada ou 75-150 minutos de atividade física aeróbica vigorosa 
por semana ou uma combinação equivalente de atividade física 
moderada e vigorosa.

 √ Apenas 10 minutos diários de atividade física já confere 
benefícios a saúde.

 √ Para benefícios adicionais à saúde, recomenda o aumento para 
mais de 300 minutos de atividade física aeróbica moderada ou 
mais de 150 minutos de atividade física aeróbica vigorosa ou uma 
combinação equivalente de atividade física moderada e vigorosa.
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 √ Atividade física de fortalecimento muscular vigorosa 
envolvendo grupos musculares maiores dois dias ou mais por 
semana.

Quadro 1– Tipos de atividades físicas de acordo com as intensidades. Adaptado Fonte: 
http://saudebrasil.saude.gov.br.

 √ Não acumular mais que 6-8 horas sentados durante o dia.
 √ Não permanecer sentado mais que 2-4 horas contínuas frente 

a tela (computador, televisão, videogame, smartphone, entre 
outros equipamentos).

 √ Procurar fazer a maior quantidade de interrupções/pausas no 
tempo sentado.

 √ A recomendação da quantidade de horas de sono deve variar 
de 7 a 9 horas.

Figura 5. Fluxo comportamental, representando a necessidade de diminuir o 
comportamento sedentário e privilegiar o aumento da atividade física leve Fonte: 
SARDINHA; MAGALHÃES, 2012.
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INTRODUÇÃO

As inovações tecnológicas surgiram a partir de uma vinculação 
entre o conhecimento científico e tecnológico e tem sido alvo de muitos 
investimentos, destacando-se como um dos elementos indispensáveis para 
o desenvolvimento e aperfeiçoamento de produtos e processos tecnológicos 
no mundo. Um produto tecnologicamente novo caracteriza-se como 
tecnologias radicalmente novas, baseadas na combinação de técnicas 
existentes para um novo uso ou na utilização de um conhecimento novo, 
enquanto a inovação de um processo refere-se à adoção de técnicas de 
produção novas ou significativamente aprimoradas (BRASIL, 1998). 

Essas inovações tecnológicas ofertam produtos e serviços cada vez 
mais valorizados e imprescindíveis para as empresas que primam algum 
grau de diferenciação das demais, seja na oferta de produtos inovadores à 
sociedade, ou ainda na melhoria dos ofícios.  No Brasil, as empresas tiveram 
despesas de 67,3 bilhões com atividades de inovação tecnológica em 2017, 
no qual pelo menos 33,6% dessas foram inovadoras e 26,2% utilizaram 
programas do governo para inovar no triênio 2015-2017 (IBGE, 2020). 

De acordo com a pesquisa de inovação (PINTEC), algumas 
empresas mencionaram dificuldades para inovar, como riscos econômicos 
excessivos, elevado custo da inovação, falta de pessoal qualificado e 
escassez de fontes de financiamento (IBGE, 2020). Entretanto, tem sido 
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defendida uma política mais eficaz pela inovação tecnológica, de modo que 
os setores da sociedade possam utilizá-las no melhoramento de serviços e 
equipamentos nas mais diversas áreas de conhecimento, inclusive na saúde.

A tecnologia unida ao conhecimento científico tem permitido 
avanços na área da saúde, que visa prevenção e tratamento de doenças além 
da promoção de qualidade vida. As tecnologias em saúde são definidas 
como conhecimentos e habilidades aplicados em intervenções seguras 
e eficazes na promoção, tratamento e cuidado em saúde, que incluem 
medicamentos, vacinas, equipamentos e procedimentos técnicos, sistemas 
organizacionais, de informação e de suporte, dentre outros (BRASIL, 
2018).

Atualmente, as tecnologias em saúde tem beneficiado a eficiência 
dos serviços de saúde, abrangendo desde a utilização da telemedicina ao 
emprego de softwares para gestão e monitoramento de comportamentos 
saudáveis. Ademais, muitos softwares são amplamente desenvolvidos e 
aplicados nos cuidados com a saúde e na promoção da qualidade de vida, 
pertencentes às categorias de gestão do bem estar, com recomendações de 
exercício físico e dieta e nutrição, e gestão de tratamento e doenças, entre 
outras. 

Mediante o exposto, é notório que a ciência e a tecnologia 
foram responsáveis por inovações que se tornaram imprescindíveis para 
a sociedade, sendo essas novas tecnologias associadas aos avanços nos 
cuidados com a saúde, até mesmo nas recomendações de exercício físico e 
dieta. Portanto, as abordagens e discussões sobre tecnologias em saúde na 
atualidade assim como de aplicativos móveis de saúde para atividade física 
e dieta, são relevantes para conhecimento e aplicabilidade dos mesmos na 
atenção com a saúde. 

TECNOLOGIAS EM PROL DA SAÚDE E SUAS PECULIARIDADES

Nos últimos anos, o aumento considerável da população 
e a ampliação dos sistemas de saúde contribuíram para necessidade, 
incorporação e uso dos serviços de tecnologia na área da saúde. E assim 
como as tecnologias ingressaram no cotidiano das pessoas por meio da 
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energia elétrica, televisão, computador, telefone móvel e internet, também 
se tornaram essenciais para auxiliar os sistemas de saúde na garantia e 
manutenção da mesma.

No Brasil o Sistema Único de Saúde (SUS) foi criado em 1988, 
com o objetivo de garantir a assistência integral e universal às pessoas por 
intermédio de serviços de saúde na rede pública ou privada. Entretanto, 
com os avanços de estimativas da população e utilização dos serviços de 
saúde, o SUS tem buscado ampliar e aperfeiçoar seus ofícios por meio 
de políticas públicas para promoção da saúde, prevenção de agravos e 
reabilitação de doentes (SARAIVA et al., 2018), como à inclusão de novas 
tecnologias eficazes e seguras, cujos riscos não superem os seus benefícios, 
favorecendo a população que dela necessita (BRASIL, 2010).

Com isso, a expansão dos setores de saúde tem requerido 
comumente a inserção de novas tecnologias passíveis de investimentos e 
que permitem melhorias na oferta de seus serviços. A precisão pela inovação 
tecnológica relaciona-se com o aumento da expectativa e qualidade de 
vida das pessoas, mais especificamente por meio de prevenção e cura de 
enfermidades, melhoria de síndromes, avanços no tratamento de doenças 
crônicas e em procedimentos cirúrgicos, ainda que esse mundo moderno 
possa apresentar vulnerabilidade, ameaças e riscos, como as pandemias 
(LORENZETTI et al., 2012).

Em paralelo, o aumento dos investimentos em tecnologias na 
área de saúde tem ofertado mais agilidade nos serviços de agendamento 
de consultas e registros de prontuários clínicos, praticidade em consultas 
médicas online por meio da telemedicina, progressos em exames diagnósticos 
e medicamentos para tratamento de enfermidades, melhorias no tratamento 
de doenças devido ao avanço de intervenções multiprofissionais de saúde, 
novos equipamentos com sistemas de inteligência artificial, modernas 
plataformas que auxiliam profissionais de saúde em gestão e marketing, 
além de tecnologias vestíveis que possibilitam o monitoramento de 
comportamentos e prevenção da saúde. 
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As tecnologias em saúde podem ser relacionadas às diversas formas 
de equipamentos, fármacos, exames, softwares e sistemas operacionais para 
fins diagnósticos e terapêuticos de saúde, utilizando-se de conhecimentos e 
produtos de diversas áreas da ciência. No estudo sobre tecnologia, inovação 
tecnológica e saúde, é destacado que: 

“Os investimentos em avanços e novas descobertas tecnocientíficas 
na área da saúde são enormes e crescentes. E novos medicamentos e 
vacinas, próteses, órteses, exoesqueletos, máquinas e equipamentos para 
diagnóstico e intervenção, robôs cirúrgicos, informação e comunicação 
instantânea, prontuário eletrônico único nacional e integrado para acesso 
internacional, implantes, transplantes e, inclusive, a produção artificial de 
células humanas, são exemplos de campos de investimento e trabalho de 
milhares de técnicos e cientistas.” (LORENZETTI et al., 2012 p. 436).

Além disso, as tecnologias na área da saúde funcionam como 
uma forma de intervenção, que se utiliza de diferentes conhecimentos para 
promoção e cuidados com a saúde, bem como na solução de problemas 
antes insolúveis e em melhor e prestação de serviços aos usuários.

As tecnologias em saúde são classificadas em leves, leve-duras e 
duras, nas quais podem ser distinguidas: as tecnologias em saúde leves são 
as relações de vínculo, acolhimento e gestão de serviços, que estabelecem 
responsabilidades de compromisso com o usuário e seus problemas, 
incentivando-o na autonomia para o autocuidado, informando-o sobre 
os processos de adoecimento e serviços de preservação da saúde, além do 
atendimento com afeto; Já as tecnologias em saúde leve-duras abrangem 
os saberes estruturados, como as teorias que atuam no processo de 
trabalho em saúde e ao modo individual como cada profissional aplica este 
conhecimento para atuar com os usuários, exemplificados na clínica médica 
e pediátrica, clínica psicanalítica e na epidemiologia; E as tecnologias em 
saúde duras são os recursos materiais, como máquinas, equipamentos, 
aparelhos, normas e estruturas organizacionais (MERHY, 2002 apud 
SANTOS, 2016).

Fora essas características, as tecnologias em saúde também são 
comparadas a três caixas de ferramentas vinculadas à introdução e aos 
métodos, aos saberes e às relações de trabalhador-usuário:
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“A primeira caixa de ferramentas, a de tecnologias duras, é a que 
permite manusear o estetoscópio, o endoscópio e outros equipamentos 
que possibilitam perscrutar, acessar dados físicos, exames laboratoriais e 
imagens, necessários para alimentar o raciocínio clínico e também todos 
os outros equipamentos e medicamentos utilizados nas intervenções 
terapêuticas. A segunda caixa de ferramentas, das tecnologias leve-duras, 
permite processar o olhar do trabalhador de saúde sobre o usuário, como 
objeto de sua intervenção, em um processo de apreensão de seu mundo e 
de suas necessidades a partir de um certo ponto de vista; [...] e mediante 
seu trabalho vivo em ato, em sua interação com o usuário (imprevisto, 
singular), há uma mediação imposta – pela incerteza e pela situação 
específica – ao raciocínio clínico. E a terceira caixa de ferramentas, a das 
tecnologias leves, é a que permite a produção de relações envolvidas no 
encontro trabalhador-usuário mediante a escuta, o interesse, a construção 
de vínculos, de confiança; [...] é a que possibilita mais precisamente captar 
a singularidade, o contexto, o universo cultural, os modos específicos 
de viver determinadas situações por parte do usuário, enriquecendo e 
ampliando o raciocínio clínico dos trabalhadores de saúde e sua abertura 
para a existência do outro em sua singularidade.” (MERHY, 2016 p. 66). 

De forma sucinta, as tecnologias em saúde, ou ainda caixas de 
ferramentas tecnológicas, tratam de formas particulares de conhecimentos 
que interdependem uns dos outros para melhor aplicabilidade, uma vez 
que suas combinações irão determinar os modelos de vigilância com a 
saúde.

Em alusão aos tipos de tecnologias de saúde, Santos (2016 
p.15) ressalta que: “a importância que cada uma alcança depende de sua 
relação com o problema e a saúde do usuário e como esta for utilizada para 
solucionar a necessidade de saúde”. Todas elas tratam a tecnologia de forma 
abrangente em todo o processo produtivo, sendo que a inclusão apropriada 
das mesmas nas práticas de trabalho deve ser em conformidade com as 
necessidades de saúde, e mais especificamente, com as ações e serviços para 
melhorar as condições de vida dos sujeitos (COELHO; JORGE, 2009). 
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Deste modo, a tecnologia deve ser entendida como resultado de 
um trabalho que envolve um conjunto de ações contemplativas ou palpáveis 
que apresentam um fim, e não somente a algo concreto, sendo que estas 
cooperam na construção do saber, desde a idealização até a implementação 
do conhecimento (SANTOS, 2016).

Na aplicação prática, as tecnologias em saúde como parte das 
estratégias de promoção de qualidade de vida, são usualmente desenvolvidas 
tanto para facilitar o trabalho dos profissionais quanto para ofertar mais 
praticidade aos usuários nos processos de cuidados com a saúde.  Baseado 
nisso, essas tecnologias vem sendo empregadas para que as pessoas criem 
condições de melhorar seus conhecimentos e habilidades, a fim de se 
tornarem autônomos para administrar seus processos de saúde doença em 
busca de completo bem estar (PEREIRA et al., 2016).

Em 2011, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias 
no SUS (CONITEC) considerou as tecnologias em saúde como: 

“medicamentos, produtos e procedimentos por meio dos quais a 
atenção e os cuidados com a saúde devam ser prestados à população, tais 
como vacinas, produtos para diagnóstico de uso  in vitro, equipamentos, 
procedimentos técnicos, sistemas organizacionais, informacionais, 
educacionais e de suporte, programas e protocolos assistenciais.” (BRASIL, 
2011).

Posteriormente, foram enumerados dez novos avanços 
tecnológicos na área da saúde em 2014: registro eletrônico de saúde, saúde 
móvel, telessaúde, tecnologia de portal, quiosques de autoatendimento, 
sensores e tecnologia vestível, comunicação sem fio, serviços de localização 
em tempo real e farmacogenômica (JAYANTHI, 2014).

Tais tecnologias podem ser exemplificadas no formato da 
telemedicina, que possibilita a consulta e diagnóstico do paciente à 
distância, do mapeamento genético que permite identificar alterações nos 
genes e auxiliar a análise precoce de uma condição de saúde, na inteligência 
artificial responsável por desenvolver aparelhos que simulem a capacidade 
de raciocinar e resolver problemas, e em dispositivos vestíveis inteligentes, 
como relógios e pulseiras, que monitoram o número de passos, frequência 
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cardíaca e qualidade do sono. Além de websites de saúde que podem ser 
acessadas através da internet e vídeo conferência que possibilita o contato 
entre profissionais e com pacientes (UT, 2016)

Outras tecnologias também podem ser referenciadas nas formas 
de campanhas educacionais, em intervenção profissional e raciocínio 
clínico, acesso ao atendimento em saúde, acolhimento e vínculo terapeuta 
paciente (PEREIRA et al., 2016), aplicativos de saúde para celulares, 
sistemas de apoio a decisão baseado em bancos de dados (LEITÃO et al., 
2019), tecnologias terapêuticas (LIMA; BRITO; ANDRADE, 2019) e nas 
relacionadas aos registros, informação e comunicação (DE LIMA NETO; 
DA FONSECA SILVA; SANTOS, 2019). 

Em contrapartida, acredita-se que futuramente o sucesso 
da inovação para evolução de uma nova tecnologia dependerá de sua 
profundidade e não somente de algo superficial, havendo três mudanças 
em curso: de uma era digital para uma era pós-digital, em que o avanço 
tecnológico contínuo dependerá de criações mais complexas; da repetição 
rápida à exploração, ou seja, de invenções existentes para tecnologia que 
não entendemos em absoluto; e da hipercompetição à colaboração em 
massa, que necessitará da cooperação expressiva entre ex-concorrentes para 
alcançar a verdadeira inovação (PARK, 2019).

Por fim, as tecnologias aliada à saúde embora ainda enfrente 
dificuldades com investimentos, tem propiciado inúmeros benefícios tanto 
a população usuária quanto para os serviços básicos de saúde, que abarca 
desde a atenção primária e acesso do paciente, ao conjunto de inovações, 
pertinente à engenharia de softwares e outros sistemas, para a prevenção e 
tratamento de enfermidades e assistência e promoção da saúde.

APLICATIVOS MÓVEIS DE SAÚDE PARA PROMOÇÃO DE 
HÁBITOS SAUDÁVEIS

Assim como as tecnologias em saúde se destacaram amplamente 
pelo seu grande potencial na oferta de serviços e produtos modernos, as 
mídias digitais, ou ainda formas de comunicação pela internet, também se 
sobressaíram com boa ascensão no mercado mundial proporcionalmente 
aos seus resultados. Um relatório digital de 2019 demonstrou que mais de 
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149 milhões (70%) de brasileiros são usuários de internet, dos quais 66% 
usam internet móvel, e ranqueia o Brasil como terceiro país em uso de 
internet móvel no mundo (LOPEZ, 2019).

As tecnologias da informação e da comunicação (TICs) 
estabeleceram as sociedades de informação, e por meio da pesquisa 
nacional por amostra de domicílios (Pnad) evidenciou uma expansão do 
acesso à internet pelos domicílios particulares de 74,9% no ano de 2017, 
dos quais 98,7% utilizaram o telefone móvel celular para conectar-se à 
internet (IBGE, 2018). Ainda foi destacado que pessoas de ambos os sexos, 
com idade entre 18 a 29 anos e com maior nível de instrução foram os 
maiores usuários de internet no Brasil.

Além do aumento da acessibilidade a internet, as TICs também 
admitiram progressos na promoção de saúde por meio de aplicativos 
para smartphones (apps). O termo app refere-se a um tipo de software 
desenvolvido para atender uma finalidade específica e geralmente 
aperfeiçoada para ser executado em aparelhos móveis, como smartphones, 
tablets e alguns dispositivos vestíveis (KAO; LIEBOVITZ, 2017). 

Dentro das principais estatísticas relacionadas ao uso da internet 
móvel e apps no Brasil, 72% dos usuários de internet móvel usam o 
sistema operacional mobile Android, uma média de 63 apps é instalada por 
aparelhos, e o tipo de app mais usado é o social, destacando-se como mais 
populares o Whatsapp, o Google Play e o Buscador do Google (AVAZU, 
2016). Todavia, no ranking dos 20 apps mais populares na homescreen de 
brasileiros associando ao gênero, quatro apps de redes sociais e mensagens 
(WhatsApp, Facebook, Instagram, Facebook Messenger) foram os mais 
usuais ocupando a tela principal do telefone de mulheres, enquanto dois 
apps (Banco do Brasil e Twitter) ocuparam a homescreen dos aparelhos de 
homens (PAIVA, 2017).

Fora essas estatísticas, atualmente muitos apps são destinados aos 
cuidados com a saúde também conhecidos como apps de saúde móvel. 
Estes atendem os usuários na vida cotidiana e durante a reabilitação, 
possibilitando atividades que favorecem a prevenção e controle de 
enfermidades, a adesão de tratamentos (LEITÃO et al., 2019), orientações 
e comunicação com profissionais e monitoramento de condutas.
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O amplo acesso à internet móvel e a disponibilidade dos apps 
acarreta grande utilização dos mesmos em diversas categorias, como saúde 
e boa forma, redes sociais e mensagens, compras, música e entretenimento, 
jogos, entre outras. Alguns estudos sobre o uso e as categorias de apps mais 
acessadas em mais de dois bilhões de aparelhos no mundo, mostraram 
que em 2015 houve um aumento de 58% na utilização e 332% para apps 
de personalização (KHALAF, 2016a), já em 2016 houve um acréscimo 
de 11% no uso e 44% para apps de rede social e mensagem (KHALAF, 
2017b), e em 2017 o crescimento estagnou em 6% e a categoria de compras 
atingiu 54% (KLOTZBACH; KESIRAJU, 2018).

Embora tenha ocorrido à estagnação no uso de apps em 2017, os 
softwares atingiram um alto índice de aceitação no mercado, fazem parte 
da vida dos usuários e tem grande número de adeptos, inclusive na área da 
saúde. Ademais, os apps de saúde móvel voltados para promoção da maior 
qualidade de vida abrangem desde os cuidados primários para vigilância de 
doenças a recomendações e incentivo de comportamentos saudáveis. 

Contudo, existe mais de 165.000 apps de saúde móvel disponíveis 
publicamente, a maioria projetada para pacientes, nas principais categorias 
de gerenciamento de bem estar e de doenças, além de autodiagnostico, 
lembrete de medicação e portal eletrônico do paciente (KAO; LIEBOVITZ, 
2017). Exceto essas categorias, uma parcela destes apps foca na gestão de 
diabetes, asma e doenças mentais, reabilitação e condicionamento físico, 
podendo coletar informações de peso corporal total, registro dos alimentos 
com cálculos de calorias e cumprimento do uso de medicamentos e de 
prática de atividade física.

Entre as principais categorias de apps de saúde, 65% correspondem 
à gestão de bem-estar, incluindo exercício, estilo de vida e estresse e dieta e 
nutrição, 24% pertence à gestão de tratamento e doenças e 11% a outras 
categorias (AITKEN et al., 2015). E dentro da estatística de apps para 
gestão de doenças, uma parte refere-se ao subgrupo de doenças específicas, 
voltados para o autogerenciamento de condições crônicas como saúde 
mental, diabetes e doenças cardíacas.

O desenvolvimento e a ampla utilização dos apps interativos de 
saúde têm sido recomendados em razão da grande disponibilidade, fácil 
acesso, baixo custo, maior mobilidade e capacidade de automonitoramento. 
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Portanto, a Apple exibe mais de 240 apps de saúde e bem-estar 
gratuitos e pagos e o Android oferta mais 300 programas de saúde e de 
condicionamento físico gratuitos (EDWARDS et al., 2016), propiciando 
uma gama de opções para os usuários. E o automonitoramento abrange 
desde a autoconsciência dos sintomas de doenças a leituras manuais da 
pressão sanguínea, visando melhoras no autocuidado de consumidores que 
estão envelhecendo em condições crônicas (ANDERSON; BURFORD; 
EMMERTON, 2016). 

A utilização de apps de saúde móvel também é capaz de motivar 
os usuários a alterar comportamentos relacionados à saúde (ERNSTING 
et al., 2017) por meio de estratégias de gamificação e técnicas de mudança 
de comportamento. 

A gamificação refere-se à utilização de elementos de design de 
jogos em contextos diferentes de jogo (DETERDING et al., 2011), 
expondo sete ingredientes persuasivos ou estratégias de mudança de 
comportamento: capacidade para superar desafios, reforço com ganho de 
recompensas, conectividade social, diversão e brincadeira, entre outros, 
somado a táticas que permite a interação de usuários por meio de recursos 
de tela (CUGELMAN, 2013). O poder de persuasão da gamificação 
resume-se na combinação de ingredientes que tornam um produto 
divertido e envolvente (CUGELMAN, 2013), podendo ser eficaz na 
promoção e manutenção de comportamentos saudáveis por seus aspectos 
lúdicos (EDWARDS et al., 2016).

Já as técnicas de mudança de comportamento são definidas como 
componente potencialmente ativo de uma intervenção projetado para 
modificar o comportamento (MICHIE; JOHNSTON; CAREY, 2016), 
classificadas inicialmente em 26 categorias (ABRAHAM; MICHIE, 2008) 
e depois reformuladas para 40 itens, denominado de Taxonomia Coventry, 
Aberdeen and London-Revised (CALO-RE) (MICHIE et al., 2011a). Estas 
técnicas podem ser usadas   sozinhas ou em combinação (MICHIE et al., 
2013b), destacando como técnicas mais empregadas nos apps de alto nível 
para atividades físicas: fornecer instruções sobre como realizar exercícios, 
prover feedback sobre o desempenho, estabelecer metas para atividades 
físicas e planejar apoio ou mudança social (CONROY; YANG; MAHER, 
2014).
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Os apps de saúde móvel têm demonstrado bons resultados em 
estimular pessoas a praticar exercícios físicos e a modificar a alimentação. 
Desta maneira, o uso de apps de saúde foi pertinente com intenções de 
melhorar a dieta (IPJIAN; JOHNSTON, 2017), a prática de atividade 
física, o comportamento sedentário (SCHOEPPE et al., 2016) e a perda 
de peso, assim como maior probabilidade de atender as recomendações 
de atividade física (CARROLL et al., 2017). Esses apps também 
evidenciaram um efeito cascata de entusiasmar outros participantes a 
mudança de comportamento (CASEY et al., 2014) e melhorar a aptidão 
cardiorrespiratória (ROSPO et al., 2016).

Apesar dos apps de saúde apresentar grande potencial, tem-se 
registrado por vezes baixas taxas de uso (KÖNIG et al., 2018), ou ainda 
redução no uso quando as pessoas alcançam seus objetivos em intervenções 
multiprofissionais (ANDERSON; BURFORD; EMMERTON, 2017). 
Desta forma, algumas dificuldades foram relacionadas no uso de apps, 
como o consumo aumentado da bateria (CASEY et al., 2014), falhas na 
segurança de dados dos usuários (BONDARONEK et al., 2018), falta de 
supervisão e literatura limitada baseada em evidências (KAO; LIEBOVITZ, 
2017).

Em conclusão, é relevante destacar que a ampliação da mídia 
digital em proporções mundiais teve grande inserção na vida das pessoas, 
tornando-se um elemento habitual e essencial. Não obstante, o uso de 
dispositivos móveis admite o acesso às mídias digitais, que disponibilizam 
apps de saúde em diversos formatos e categorias de forma acessível e 
gratuita, permitindo estimular e envolver pessoas, levando a mudanças de 
comportamento relacionado à saúde.
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GASTO ENERGÉTICO

Diversos problemas de saúde contemporâneos, relacionados ao 
desequilíbrio entre acúmulo e déficit de energia, como obesidade, doenças 
coronarianas, hipertensão, diabetes tipo II, desordens emocionais, estão 
associados com os hábitos de vida (MONTOYE, KEMPER, SARIS 
& WASHBURN, 1996), com os aspectos genéticos (BOUCHARD, 
PERUSSE, DERIATZ, DESPRES & TREMBLAY, 1993) ou com 
a combinação de ambos (GROVE, GRAYSON, GLAVAS, XIAO & 
SMITH, 2005).  Conhecer o gasto energético diário de indivíduos é 
imprescindível na tentativa de minimizar o surgimento destes problemas 
de saúde. 

O metabolismo envolve todas as reações químicas das 
biomoléculas dentro do corpo que englobam a síntese (anabolismo) e o 
fracionamento (catabolismo). Nos seres humanos, a energia necessária para 
suportar os processos vitais, é obtida pela oxidação dos nutrientes contidos 
nos alimentos ingeridos. A energia química contida nos carboidratos, 
lipídios e proteínas é liberada pela oxidação desses substratos dentro das 
células, numa sequência de reações químicas que ocorrem no citosol e nas 
mitocôndrias, conhecidas como metabolismo intermediário (DINER, 
1997). 
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Esse processo consome oxigênio e produz água, gás carbônico, 
energia química armazenada nas ligações fosfato do trifosfato de adenosina 
(ATP) e calor, que é dissipado para o ambiente. Aproximadamente 65% 
da energia liberada na oxidação dos substratos é transformada em energia 
química armazenada no ATP e 35% da energia é liberada sob forma de 
calor.

O ATP é uma forma de armazenamento de energia intracelular 
prontamente disponível para realizar trabalho químico ou mecânico, por 
meio da sua hidrólise em difosfato de adenosina (ADP) com liberação da 
energia armazenada (WILMORE & COSTILL, 2001).

Há um consenso na literatura (MELBY, HO & HILL, 2000; 
MONTOYE et al.,1996;) de que, existem três fatores gerais que determinam 
o consumo (gasto/dispêndio) diário de energia do ser humano: 

1. Taxa Metabólica de Repouso (TMR), que consiste em 
certa quantidade de energia que é requerida no repouso 
(condições basais) para a manutenção da temperatura 
corporal e contração muscular involuntária, para funções 
como circulação e respiração, durante o sono, adicionado 
do custo metabólico do despertar. Representa o principal 
componente do gasto energético diário, sendo responsável 
por cerca de 60 a 75% dessa energia despendida, 
principalmente quando se determina a necessidade 
de energia diária em pessoas sedentárias (ALFONZO-
GONZALEZ, DOUCET, ALMERAS, BOUCHARD & 
TREMBLAY, 2004).

2. Efeito termogênico do alimento consumido, que consiste 
na energia que o corpo utiliza para a digestão e assimilação 
do alimento, sendo este processo relativo ao efeito térmico 
destes, os quais podem sofrer variações de acordo com o 
substrato energético consumido. Estudos mostraram que, 
em jovens normais, com peso constante, a ingestão de 
proteína pode aumentar em até 20% o gasto energético 
quando comparados à ingestão de carbono que aumenta 
cerca de 5% à 10% e de lipídios, com um aumento de 3% 
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a 5%. (SUEN, SILVA & MARCHINI, 1998). De toda a 
energia diária consumida pelo organismo, apenas 10% é 
induzida pela alimentação. 

1. Atividade Física e Recuperação, que compreende a energia 
despendida pela atividade física muscular (esta inclui as 
atividades do trabalho diário, lazer, exercícios e transporte 
do corpo para outros destinos), sendo a principal responsável 
pela variação entre indivíduos no gasto energético total. Em 
uma pessoa típica, dependendo dos seus hábitos diários, 
até 30% do gasto energético diário pode ser dedicado à 
atividade física.

A Figura 1 ilustra os componentes supracitados que determinam 
o Consumo (gasto/dispêndio) diário de energia: 

Figuras 1 – Componentes do Consumo Diário de Energia                   
Fonte: Autor
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A literatura apresenta dois métodos para mensurar o gasto 
energético, a calorimetria direta ou a indireta. (MELBY et al., 2003, 
MONTOY et al., 1996).

 A calorimetria direta avalia o gasto energético através do calor que 
o organismo perde para o ambiente. Essa perda de calor é transferida para 
o ambiente por meio de não evaporação (radiação, convecção, condução) 
e por meio da evaporação da água. O total de perda de calor é estimado 
pela soma dos componentes evaporativos e não evaporativos no ambiente 
(MURGATROYD et al., 1993). Este tipo de medida representa o mais alto 
padrão quando se refere à gasto energético, contudo poucos laboratórios 
a utilizam para determinar o gasto energético em seres humanos (MELBY 
et al., 2003). 

A calorimetria indireta, diferente da direta, é tecnicamente 
menos complicada, uma vez que se utiliza de equipamentos de menor 
custo, e permite calcular além do gasto energético, as taxas de oxidação de 
substratos (SUEN et al., 1998). 

O termo calorimetria indireta é aplicado, de forma mais frequente, 
para o método denominado troca gasosa, ou seja, aquele que estima o gasto 
energético a partir do volume de oxigênio (VO2) consumido e do volume 
de gás carbônico (VCO2) produzido. Porém, existem outras técnicas de 
calorimetria indireta (MELBY et al., 2003).

Em termos práticos, a calorimetria começou a ser amplamente 
utilizada na prática clínica para avaliar a funcionalidade da glândula tireóide, 
mediante determinação do metabolismo basal. Com o desenvolvimento 
de técnicas específicas para avaliar a função tireoidiana, os laboratórios 
de calorimetria indireta foram sendo paulatinamente substituídos e essa 
técnica restrita a alguns poucos centros de pesquisa. 

O interesse cada vez maior em estudos do metabolismo e nutrição 
demonstrou a necessidade de se determinar de maneira precisa o dispêndio 
energético, principalmente relacionado ao fator que mais exerce influência 
sobre ele, a taxa metabólica de repouso. (DINER, 1997).
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TAXA METABÓLICA DE BASAL E DE REPOUSO 

A Taxa Metabólica Basal - TMB (também conhecida como 
dispêndio basal de energia, DBE), é a quantidade mínima de energia necessária 
para que o indivíduo possa manter e desempenhar suas funções vitais, sendo 
que esta é mensurada em condições padrão de jejum, repouso físico e 
mental em ambiente tranquilo, sem ruídos e com temperatura e iluminação 
controlados (BURSZTEIN et al., 1989).  A medida da TMB reflete a 
produção total de calor pelo corpo, ou seja, é feita através da determinação 
da quantidade de calor produzida pelo organismo (calorimetria direta) ou 
pelo seu cálculo indireto (calorimetria indireta) a partir do consumo de 
oxigênio (VO2) e produção de gás carbônico (VCO2). Os valores basais 
medidos em condição de laboratório controladas apresentam dados 
ligeiramente abaixo dos valores de taxa metabólica de repouso (TMR), 
que é aferida com 4h após uma refeição leve sem atividade física prévia. 
Diante disso, o termo TMR costuma ser usado como sinônimo e substitui 
com frequência o TMB, apesar de ser indispensável reconhecer as diferenças 
entre eles. Por exemplo, a TMB é sempre ligeiramente mais baixa do que 
a TMR, dependendo de fatores como a dimensão corporal, quantidade 
de massa muscular, idade, condição de saúde/aptidão, estado hormonal e 
temperatura corporal.

A calorimetria indireta, utilizada para medir a TMR, baseia-se 
nos seguintes pressupostos, segundo Ferrannini (1988): 

1. a entrada e a saída dos gases envolvidos no processo de 
combustão metabólica ocorrem só pelo nariz e pela boca. 
As perdas pela pele são mínimas e são desconsideradas. 
Nem o O2 nem o CO2 são armazenados no organismo; 

2. não está ocorrendo produção anaeróbia de energia; 

3. o aporte de substrato energético consiste de proteínas, 
carboidratos e gorduras; 

4. os substratos energéticos participam somente na reação de 
combustão, na lipogênese e na gliconeogênese; 
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5. a taxa de excreção de nitrogênio na urina como ureia 
representa a taxa de catabolismo proteico; 

6. o organismo está em estado de equilíbrio, e a duração da 
avaliação é suficiente para corrigir flutuações nos “pools” 
do gás carbônico, glicose e ureia. 

Conhecendo-se as taxas de produção de CO2, consumo de O2 
e excreção de N urinário num determinado período de tempo, pode-se 
calcular a taxa de desaparecimento dos substratos metabólicos a partir 
dos seus respectivos “pools” e definir a participação percentual de cada 
substrato na produção de energia (DINER, 1997). 

O quociente respiratório (RQ), calculado como VO2/VCO2, 
pode ser utilizado para estimar a taxa da oxidação do substrato. O gasto 
energético é, então, estimado pelo cálculo do equivalente de energia de cada 
litro de oxigênio consumido. O RQ é dividido em quociente respiratório 
não-protéico (RQnp), que traduz a participação dos carboidratos e 
lipídios no VCO2 e VO2, e quociente respiratório protéico (RQp), 
que representa a participação das proteínas. Essa diferenciação no RQ é 
realizada determinando-se a taxa de excreção diária do nitrogênio na urina 
(SIMONSON & DEFRONZO, 1990). Os carboidratos e os lipídios são 
oxidados completamente até CO2 e H2O. As proteínas, além de produzir 
CO2 e H2O, liberam nitrogênio, que é excretado pela urina (DINER, 
1997). 

Os aparelhos de calorimetria indireta medem o VO2 e o CO2, 
analisando o ar inspirado e expirado pelo indivíduo num determinado 
período de tempo. Os calorímetros são classificados em equipamentos 
de circuito fechado e circuito aberto, de acordo com seu técnica de 
funcionamento (DINER, 1997). 

Em equipamentos de circuito fechado, o VO2 e o VCO2 são 
medidos por alterações no volume de um reservatório fechado contendo 
O2. Esses aparelhos são considerados o padrão ouro (com o mais alto 
grau de validade) da calorimetria, pois foi com esse tipo de equipamento 
que se definiu a base do metabolismo. (YAMADA, GONÇALVES & 
WATTZBERG, 1989).
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Na calorimetria indireta de circuito aberto, ambos extremos 
do sistema se comunicam com o ambiente. O ar expirado é coletado 
no espirômetro de Tissot e, depois, analisado por titulação por métodos 
convencionais ou analisador eletrônico (DINER, 1997). 

Os monitores metabólicos utilizados atualmente são instrumentos 
microprocessadores que empregam analisadores rápidos de O2 e CO2 
capazes de medir instantaneamente as alterações nas concentrações dos 
gases analisados. 

Os calorímetros indiretos de circuito aberto são classificados 
quanto ao sistema de análise dos gases em equipamentos de análise 
direta (respiração por respiração), equipamentos com câmara de mistura 
e equipamento de análise por diluição de ar expirado (SUE, HANSEN, 
BLAIS & WASSERMAN, 1980; PHANG, RICH & RONCO, 1990). 

Alguns cuidados devem ser adotados e observados antes e durante 
a realização da calorimetria indireta para se obter a TMR, assegurando um 
resultado fidedigno. 

O ambiente deve ser sem ruído, em temperatura agradável e com 
pouca iluminação para evitar alterações causadas por frio ou ansiedade. O 
avaliado deve estar em repouso há pelo menos trinta minutos e em jejum 
de 2 a 3 horas (MULLEN, 1991). O monitor deve ser ligado, no mínimo, 
30 minutos antes da avaliação para aquecimento e estabilização adequada 
e assegurar que não haja vazamento nas conexões do circuito respiratório 
(DINER, 1997).

A duração da avaliação vai depender do equilíbrio e estabilidade 
das leituras obtidas dos componentes metabólico e respiratório. Esta 
condição é reconhecida quando o VO2 e o VCO2 variam menos de 10% 
e o RQ menos de 5% num intervalo de tempo de cinco minutos. O 
dispêndio energético medido nesse intervalo de cinco minutos extrapolado 
para 24 horas é considerado como representativo do dispêndio energético 
de repouso diário (MULLEN, 1991). 

Alguns pesquisadores recomendam um período inicial de 
adaptação de 5 a 10 minutos, para a estabilização das leituras, e um período 
de medida de 20 minutos (ISBELL, KLEGES, MEYERS & KLEGES, 
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1991). Quando a leitura não se estabiliza, recomenda-se estender a 
determinação para 25 minutos (CUNNINGHAN, AEBERHARDT, 
WIGGS & PHANG, 1994). 

Após a obtenção dos valores em repouso do VO2 e do VCO2, 
esses são utilizados em equações que os transformam em valores calóricos. 
Uma interpretação adequada deve incluir a análise do RQ encontrado, 
comparação do estado metabólico encontrado em relação ao previsto e 
a estimativa da participação de cada substrato na produção de energia 
(DINER, 1997). 

Vários estudos em jovens têm utilizado a equação proposta por 
Weir (1949), a qual tem sido aceita pela comunidade acadêmica como 
padrão ouro (WELLS, 1998).

GE (KCAL/MIN) = 3.941 * (VO2 L/MIN) + 1.106 * (VCO2 L/MIN) 
– 2.17 * N

O gasto energético (GE) pode ser também calculado por meio 
dos substratos utilizados como energia (Suen et al. 1998). Para tanto, 
considera-se o equivalente energético da glicose (3,74 kcal/g), do lipídio 
(9,50 kcal/g) e da proteína (4,10 kcal/g). 
Assim formou-se a equação:

GE (KCAL/DIA) = 
(3,74*GLICOSE)+(9,50*LIPÍDIOS)+(4,10*PROTEÍNA)

Determinar e compreender o gasto energético diário pode ser 
uma estratégia muito eficaz no auxílio da regulação da massa corporal, pois 
esta envolve o ajuste da ingestão e do gasto de energia. Quando a ingestão 
de energia é igual ao gasto da energia, em crianças e adolescentes, a estatura 
e desenvolvimento corporal evoluem de forma regular. Quando a ingestão 
de energia excede o gasto energético, esse excesso é armazenado como 
gordura, levando à obesidade. É comum a obesidade ser principalmente 
atribuída ao aumento da ingestão de energia, refletindo desequilíbrio 
nos mecanismos do controle de consumo de alimentos e reduzido gasto 
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energético, particularmente no componente relacionado à atividade 
física, ou a combinação destes dois mecanismos (TOUNIAN, DUMAS, 
VEINBERG & GIRARDET, 2013).

Em relação à na população jovem (crianças e adolescentes), 
sugere-se que, além da taxa metabólica de repouso, do efeito térmico dos 
alimentos e da atividade física, mais um elemento pode estar relacionado 
ao gasto energético, o anabolismo/cresciemento (WANG, HESHKA, 
ZHANG, BOOZER & HEYMSFIELD, 2001).

Em adição, com os avanços tecnológicos da sociedade moderna, 
os adolescentes estão tornando-se mais sedentários (BRACCO, 
FERREIRA, MORCILLO, COUGNATI & JENOVEVA, 2012). Esse 
comportamento apresenta-se como um problema de saúde pública, em 
função da associação com a obesidade na infância e piores níveis de saúde 
na idade adulta (BRACCO, COLUGNATI, PRATT & TADDEI, 2016). 

A obesidade e o excesso de peso aumentaram dramaticamente 
nos países economicamente desenvolvidos e nas populações urbanizadas 
(WANG Y. LOBSTEIN T, 2006).  Em 2010, 43 milhões de crianças (35 
milhões nos países em desenvolvimento) foram estimadas com sobrepeso e 
obesidade; 92 milhões estavam em risco de excesso de peso. A prevalência 
mundial de sobrepeso e obesidade infantil aumentou de 4,2% (IC95%: 
3,2%, 5,2%) em 1990 para 6,7% (IC95%: 5,6%, 7,7%) em 2010. Essa 
tendência deve atingir 9,1% (IC95%: 7,3%, 10,9%), ou ≈60 milhões, em 
2020. (DE ONIS M. BLOSSNER M. BORGHI E, 2010)

TAXA METABÓLICA DE REPOUSO EM ADOLESCENTES

Estudos revelam que os meninos apresentam valores absolutos 
da TMR maiores do que os das meninas (VAN MIL et al., 2011). Fato 
confirmado após um estudo longitudinal no qual foi medida a TMR, em 
que os meninos apresentaram valores mais elevados quando comparados 
às meninas independente da raça, do estágio maturacional e idade (SUN, 
GOWER, BARTOLUCCI HUNTER, FIGUEROA-COLON & 
GORAN, 2011). Mesmo após a correção da TMR pela massa corporal e 
pela massa magra, os meninos ainda apresentaram valores maiores do que 
os das meninas (YU, SUNG, SO, LAM, NELSON, LI, YUAN & LAM, 
2002). 
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A maturação, momento de grandes e importantes mudanças 
morfológicas que acontece na adolescência e que envolve a maioria dos 
órgãos e estruturas do corpo (BÖHME, 2004), conforme se desenvolve, 
promove o aumento dos valores absolutos da TMR. No entanto, quando 
a TMR de indivíduos de maturação diferenciada é normalizada pela massa 
magra e pela massa gorda, não há influência da puberdade (MOLNÁR et 
al., 1995). 

Tounian et al. (2013) analisaram a TMR em 38 adolescentes, 
de ambos os sexos, com idade entre 11,6 ± 1,7 anos a 13,2 ± 1,4 anos, 
classificados pela massa corporal relativa (massa corporal/massa corporal 
ideal para a estatura) em baixo peso, peso adequado e obeso. A média 
absoluta da TMR foi 26% menor em adolescentes magros e 18% maior 
em adolescentes obesos, quando comparados com adolescentes de peso 
adequado.

Estudos desenvolvidos por Bandini et al. (1995) e de Van Mil 
et al. (2011), com  adolescentes obesos mostram que valores de TMR 
absoluta são maiores quando comparados aos não obesos. 

Outros estudos ainda afirmam que, após a TMR ser ajustada 
pela massa magra, adolescentes obesos ainda apresentam valores de TMR 
significativamente maiores em relação aos não obesos. Isto quer dizer que, 
a diferença na TMR não representa um importante fator de causalidade 
para a obesidade (YU et al., 2002). Corroborando com esta conclusão, 
Bandini et al. (1990), afirma que a TMR não é reduzida em adolescentes 
obesos e que ela não pode ser responsável pela manutenção da obesidade. 

Uma possível causa para a obesidade em adolescentes seria o 
comportamento predominantemente sedentário que tem se constituído 
nos últimos anos (YU et al., 2012). 

Uma possível explicação para os valores aumentados de TMR 
em adolescentes obesos, deve-se, principalmente a dois fatores que estão 
relacionados ao tamanho corporal e a sua variação na TMR: 

1. a contribuição proporcional ao corpo dos diferentes órgãos 
da massa magra 

2. o consumo de O2 pelos tecidos (ILLNER et al., 2000). 
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O aumento da TMR ajustada pela massa magra está relacionado 
com o aumento da massa dos órgãos metabolicamente ativos. A obesidade 
pode ser associada a um relativo aumento da massa dos órgãos internos 
(cérebro, coração, rim, fígado, baço) e da massa muscular (HOLLIDAY, 
1971). Diante disso, a maior proporção destes órgãos pode refletir em um  
aumento na TMR, promovendo assim um maior consumo de O2.

Outros fatores também podem promover grande discrepância 
nos valores de TMR em adolescentes. Problemas metodológicos, fatores 
biológicos ou enfermidades podem ser alguns destes fatores (MÜLLER et 
al. 2014).

Algumas enfermidades, por exemplo, podem aumentar a TMR, 
como nos casos de adolescentes com anemia celular, uma vez que esse 
quadro provoca o aumento da ejeção cardíaca e o menor volume de massa 
magra nesses adolescentes (BUCHOWSKI et al. 2002), como também 
podem diminuir a TMR, como, nos casos de pacientes queimados, que 
sofreram perda de conteúdo da superfície da área corporal, estes podem 
mostrar baixas de 30% a 40% na medida da TMR (BRANDI, BERTOLINI 
& CALAFA,1997). 

Os erros metodológicos mais comuns na avaliação da TMR em 
adolescentes saudáveis, ocorre em situações que envolvem a realização de 
avaliação no período pós-prandial, quando o valor é aproximadamente 
10% mais elevado. O clima e a região geográfica também são fatores 
intervenientes na resposta da TMR. 

Estudos mostram que pessoas que vivem nas regiões tropicais 
apresentam menores valores de TMR em relação aos que vivem em clima 
temperado (HENRY & REES, 1991). Tal fato pode ser explicado em parte 
pela diferença na relação do relaxamento muscular e da temperatura que 
induz mudanças na atividade da glândula tireóide, o que pode diminuir a 
TMR em pessoas que vivem nos trópicos (WONG et al. 1996). 

A redução da TMR relacionada com a idade foi relatada por 
Harris & Benedict (1919), ao documentarem uma correlação negativa 
entre TMR e idade para homens (r = -30) e mulheres (r = -20) fato que fez 
os autores incluírem a idade na equação de predição para corrigir os valores 
estimados. Ao que parece, a redução da TMB relaciona-se com as alterações 
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da composição corporal que ocorrem com o processo de envelhecimento, 
como a diminuição da massa muscular e o aumento da massa gorda, por 
exemplo. 

Tzankoff & Norris (1977) evidenciaram um declínio no consumo 
de oxigênio proporcional à diminuição da massa muscular em homens 
para cada década após os 45 anos de idade. Posteriormente, este achado foi 
confirmado por um estudo longitudinal feito pelos mesmos autores com 
355 homens durante 26 anos. (TZANKOFF & NORRIS, 1978). 

Em adolescentes, a idade não apresentou boa correlação com 
a TMR (MOLNÁR et al. 1995; BANDINI, MUST, SPADANO & 
DIETZ.,2002). Não houve diferenças significativas na TMR entre 
meninas pré-púberes e púberes, que não haviam alcançado a idade de 
menarca (BANDINI et al., 2002). 

A TMR apresentou um aumento quando relacionada com os 
estágios um, dois e três de Tanner, entretanto, o que possivelmente explica 
melhor essa alteração é o aumento de massa corporal e a estatura. (SUN 
et al., 2001).

Alguns estudos apresentaram uma relação negativa entre 
maturação (medida pelos estágios de Tanner) e a TMR depois de ajustada 
pela massa gorda e massa magra. Tal fenômeno pode ser explicado pela 
diferença na contribuição dos órgãos metabolicamente ativos e da massa 
muscular durante o desenvolvimento puberal (SUN et al., 2001). 

Aproximadamente aos seis anos de idade, pequenos órgãos com 
altas taxas metabólicas, como o cérebro, já estão com seu tamanho quase de 
adulto. Enquanto que a massa muscular, maior contribuinte em quilograma 
da massa magra, só vai apresentar seu pico de crescimento próximo aos 
quatorze anos (BAXTER-JONES, EISENMANN, SHERAR., 2005).

Em relação às raças, estudos demonstram haver algumas diferenças. 
Adolescentes negros apresentam TMR menor quando comparados 
aos adolescentes brancos (BANDINI et al., 2002). Possivelmente, a 
explicação para tal situação consiste na composição da massa magra e na 
taxa de atividade metabólica dos órgãos que difere entre negros e brancos 
(GALLAGHER, ALBU, HE, HESHKA, BOXT, KRANSNOW & ELIA, 
2006). 
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Por meio da Imagem de Ressonância Magnética, mediram-
se as massas do fígado, rim, coração, baço, cérebro e utilizando DEXA, 
mediram-se as massas da musculatura esquelética e do tecido adiposo. Os 
resultados indicaram que a taxa metabólica dos órgãos (soma do fígado, 
coração, baço, rins e cérebro), depois de ajustada pela massa gorda, massa 
magra, sexo e idade, foi significantemente (p < 0,001) menor em negros 
do que em brancos. Estas diferenças raciais podem explicar em parte a 
tendência à obesidade das mulheres negras em relação às brancas durante a 
vida adulta (Morrison et al.,1996; Sun, 2001), somado a um estilo de vida 
contemporâneo relacionado a um maior consumo de energia e inatividade 
física e à propensão genética para a conservação eficiente da energia 
(KIMM, GLYNN, ASTON, DAMCOTT, POEHLMAN, DANIELS & 
FERREL, 2002). 

FATORES INTERVENIENTES NA TAXA METABÓLICA DE 
REPOUSO

A TMR deve ser medida controlando-se diversas variáveis, como a 
atividade física prévia, a ingestão alimentar e as características do ambiente, 
como temperatura e o nível de ruído. Entretanto, algumas características 
inerentes aos indivíduos  avaliados, como a idade, a aptidão física e a 
dimensão e composição corporais, podem explicar grandes diferenças 
interindividuais nos valores obtidos de TMR.

Características individuais como a dimensão (massa corporal, 
estatura e superfície corporal – que é uma medida derivada da massa 
corporal e da estatura) e composição corporais dos indivíduos podem 
exercer grande influência nas medidas de TMR (CENSI et al., 1998).

A superfície corporal foi a primeira medida utilizada para 
expressar a TMB seguindo a Lei da Superfície Corporal, estabelecida por 
Rubner, em 1883, a partir de estudos em animais, que postulava que a 
produção de calor era constante por unidade de superfície corporal (DU 
BOIS, 1936; HARRIS & BENEDICT, 1919), conforme ilustra a figura 2.
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Figura 2 - relação inversa entre o tamanho de um grupo de animais e suas respectivas 
taxas metabólicas relativas, ou seja, por unidade de massa corporal.

Contudo, levando em consideração apenas a superfície corporal, 
a medida de TMR não representaria dados reais, uma vez que não foram 
consideradas as diferenças pessoais inerentes à composição corporal 
(CENSI et al., 1998; CUNNINGHAM, 1982). 

A massa corporal engloba tecidos com diferentes atividades 
metabólicas, como a gordura corporal, que apresenta um consumo de 
oxigênio insignificante, e a massa livre de gordura, componente da massa 
corporal responsável pelo maior consumo de oxigênio, que compreende 
os componentes celulares das vísceras, cérebro, sangue e massa muscular 
(ELLIS, 1996) que apresentam gastos energéticos distintos. As vísceras 
correspondem entre 20 e 30% da massa corporal de um adulto saudável 
(SHEPHARD, 1991) sendo responsáveis por quase 60% da TMR. A massa 
muscular, que representa a maior parte da massa corporal, é responsável 
por apenas 20%, no máximo 25%, do consumo de oxigênio em condições 
basais (BROZEK & GRANDE, 1955; DURNIN & PASSMORE, 1967).

Durante a puberdade, a massa livre de gordura (MGF) e a massa 
gorda (FM) mudam rapidamente e essas alterações são influenciadas pelo 
sexo e pela obesidade. Estudos feitos com 371 crianças pré e pós-púbere, 
compreendendo 193 homens (116 não obesos e 77 obesos) e 178 mulheres 
(119 não obesos e 59 obesos), mostraram que a taxa metabólica de repouso 
de crianças obesas e de controle não é diferente quando ajustada para a 
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composição corporal. O principal determinante da TMR é a massa livre 
de gordura, no entanto, idade, sexo e massa gorda também são fatores 
significativos. (MOLNÁR, D., SCHUTZ, Y. 1997)

Em outro estudo com indivíduos obesos, parece que o aumento 
da TMB não está diretamente relacionado ao aumento da massa livre de 
gordura (PRENTICE et al., 1996). Possivelmente, na obesidade os órgãos 
metabolicamente ativos não se hipertrofiam ou aumentam em menor 
escala do que a massa muscular, alterando assim a composição da massa 
livre de gordura. Sendo assim, a TMR, está relacionada com a quantidade 
de atividade metabólica da massa celular corporal, assim como da massa 
livre de gordura (CENSI et al., 1998).

Durante a atividade física há aumento do consumo de oxigênio 
que pode manter-se por várias horas após o término do exercício, elevando 
o gasto energético no repouso. Este fenômeno é conhecido como débito 
de oxigênio e sua duração dependerá da intensidade e duração do exercício 
realizado (SEDLOCK et al., 1989). BROEDER et al. (1992) observaram 
valores de TMR significativamente maiores, medidos após 14 horas de 
um treinamento físico, em relação aos valores obtidos na fase de pré-
treinamento, não sendo diferentes, entretanto, quando a taxa foi medida 
48 horas após o exercício. 

Estima-se que a prática regular, constante e sistematizada de 
atividade física possa promover incrementos na TMR em resposta à da 
adaptação crônica ao exercício, uma vez que foram encontradas evidências 
de correlação positiva entre a TMR e o consumo máximo de oxigênio 
(VO2 máximo) (BURKE et al.,1993). 

No entanto, estudos mostram que o aumento na TMR, parece 
ocorrer em atletas altamente treinados, i.e., VO2 máximo ≥ 70ml.kg- 1. 
min- 1 ( POEHLMAN et al., 1988a) já que em indivíduos não atletas 
submetidos a treinamento físico com duração entre  9 e 20 semanas, não 
foram evidenciadas alterações significativas na TMR quando expressa em 
relação à massa livre de gordura (WILMORE et al., 1998). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A TMR é fundamental para a determinação da necessidade 
energética de indivíduos e populações, além disso, é amplamente utilizada 
em estudos epidemiológicos para identificar informações relacionadas à 
ingestão alimentar e o nível de atividade física. 

A principal aplicação prática da TMR consiste na obtenção de 
informações sobre as necessidades energéticas dos avaliados, podendo ser 
utilizada em clínicas e consultórios nutricionais, agências governamentais, 
organizações de saúde ou no esporte. 

Através de dados e informações fornecidas pela TMR e pelo 
gasto energético diário, protocolos de intervenção e medidas preventivas 
poderão ser prescritas com maior precisão, na tentativa de minimizar 
graves problemas de saúde pública que se mostram crescentes com o passar 
dos anos. 

Quando os estudos e os direcionamentos científicos apontam 
interesse para investigar população infantil, de crianças e adolescente, a 
abordagem parece ser ainda mais desafiadora, uma vez que as estatísticas 
revelam um prognóstico ainda pior para a fase adulta, quando problemas 
de saúde pública atingem essa população. Contudo, o que se observa é que 
cada vez mais estão sendo desenvolvidos estudos que se propõe a elucidar 
questões que envolvem o metabolismo de crianças e adolescentes e diversos 
problemas de saúde pública.  
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