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Freitas  112 

096- CONSUMO ALIMENTAR DE GESTANTES QUE FAZEM 

ACOMPANHAMENTO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - Gízela Kátia Rodrigues 

Oliveira, Mara Cristina Carvalho Batista,  Anne Karynne da Silva Barbosa,  Clécia 

Carla Leal 113 

097- AVALIAÇÃO NUTRICIONAL DE ADULTOS VEGETARIANOS - Gízela Kátia 

Rodrigues Oliveira, Mara Cristina Carvalho Batista,  Andreza Pinto Sá, Anne Karynne 

da Silva Barbosa 114 

098- A REALIDADE VIRTUAL COMO FERRAMENTA TERAPÊUTICA NO 

TRATAMENTO DO ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO: UMA REVISÃO 

SISTEMÁTICA - Fabiana Barros Melo, Ana Luisa Holanda Ribeiro Arrais, Thamires 

Bezerra Bispo,  Antônio José dos Santos Camurça 115 



 

 

Proceedings abstracts 

 

I Congresso Internacional de Ciências da Saúde no Cariri 

 

J. Hum Growth Dev. 2017 

 

- 9 - 
 

099- REABILITAÇÃO VESTIBULAR EM PACIENTES IDOSOS: REVISÃO 

SISTEMÁTICA - Ana Vitória Araújo Freires Bezerra, Cícero Erlândio Isidio de 
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RELACIONADO AO ENVELHECIMENTO - Maria Valeska de Sousa Soares, José 

Willyam de Sousa Silva, Maria Misleydy da Silva Félix, Lara Belmudes Bocther  126 
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Gomes Uchoa,  Bruno Fernandes Fontenele, Francisco José Felix Saavedra, José 

Vilaça-Alves 171 

155- EFEITO DO BANHO DE IMERSÃO EM ÁGUA FRIA NO EDEMA MUSCULAR 
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160- NÍVEL DE FLEXIBILIDADE EM IDOSOS: UM ESTUDO EM PROGRAMA DE 
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RESUMO 001 
 

O SISTEMA RESPIRATÓRIO NA PRÁTICA DA CORRIDA DE RUA 

Andreia Lúcia Braz da Silva¹, Helder Cardoso Tavares¹, Milana Drumond Ramos Santana² 

 

¹ Discente do curso de Nutrição, Faculdade de Juazeiro do Norte, CE, Brasil. 

² Doutora em Ciências da Saúde, Faculdade de Juazeiro do Norte, CE, Brasil. 

 

Email para contato: andreialucia.edf@gmail.com 

 

Introdução: A ação da corrida de rua requer que o organismo utilize muita energia. 

Para que possa fazer uso da energia proveniente dos alimentos, é necessário que utilize 

o oxigênio presente no ar. A respiração refere ao processo de transformação de 

alimentos em energia que ocorre no interior das células. Objetivo: Abordar as principais 

técnicas de respiração na prática da corrida de rua. Método: Trata-se de uma revisão 

sistemática da literatura, em artigos disponíveis nas bases eletrônicas Latino-Americano 

e Caribe (LILACS) e na Scientific Electronic Library Online (SciELO), utilizando os termos: 

sistema respiratório, corrida de rua. A seleção respeitou critérios de inclusão de artigos 

que constam os cuidados e técnicas da respiração na corrida de rua e exclusão de artigos 

que não estivessem no período de 2010 a 2016. A seleção dos artigos foi efetuada a 

partir de uma leitura prévia dos resumos dos artigos. Resultados: Foram identificados 

700 artigos, dentre eles apenas 10 cumpriram aos critérios. O atleta praticante de 

corrida de rua deve procurar respirar profundamente, aproveitando, ao máximo, o ar 

inalado, e concentrar a respiração no diafragma, movimentando os músculos do 

abdômen ao invés dos músculos do peito. A respiração com a barriga é mais profunda e 

contribuirá para bem- estar maior. Ao expirar, deve expelir o máximo de ar possível, com 

objetivo de eliminar gás carbônico e abrir espaço para o oxigênio. É importante inalar 

pelo nariz e pela boca ao mesmo tempo, desta forma, será potencializada a entrada de 

oxigênio em seu organismo, quanto mais oxigênio, menos exaustão. Apesar da 

respiração pelo nariz ser considerada correta aquece e filtra o ar com mais eficiência, é 

muito restrita para exercícios de maior intensidade. É recomendado inspirar por três 

segundos, ou aproximadamente três passadas e expirar por dois segundos, ou duas 

passadas. Conclusão: A técnica da respiração na corrida de rua terá benefícios para os 

atletas se for trabalhada e simulada nos treinos. Com o tempo, a respiração se alinha 

com o ritmo do corpo e das passadas até se tornar correta e natural. 
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Introdução: O Sistema Único de Saúde (SUS) foi colocado em prática em 1990,com o 

objetivo de modificar a desigualdade social na saúde da população do Brasil,visando 

recompor o modelo médico centrado vigente na saúde. O nutricionista é um profissional 

importante no modelo tradicional de saúde, principalmente para a Unidade Básica de 

Saúde (UBS), pois a alimentação e nutrição é um direito humano fundamental, formando 

requisitos básicos para a promoção e a proteção da saúde. Porém, sua contribuição na 

Atenção Básica é limitada. Objetivo: Este estudo objetivou identificar a compreensão 

dos usuários sobre a importância da inclusão do nutricionista na Atenção Primária. 

Método: Este estudo é descritivo de abordagem qualitativa realizado com 20 usuários 

acima de 18 anos cadastrados na Estratégia de Saúde da Família. Foram empregadas 

entrevistas semi-estruturadas e para a organização dos dados, utilizou-se a técnica de 

acordo com o agrupamento de estratégias para a análise do conteúdo segundo Bardin. O 

referente estudo tem como base as instruções da Resolução nº 466/12, do Conselho 

Nacional de Saúde. Resultados: Os resultados mostraram que os usuários entendem o 

papel relevante do nutricionista para a saúde das pessoas, e que sua presença na UBS 

seria de grande importância para proporcionar uma qualidade de vida a comunidade 

completando o quadro de profissionais já incluídos na UBS, alguns relataram que nunca 

foram ao nutricionista, pois não podem pagar pelo serviço. Foi percebido que os usuários 

já receberam indicação para se consultar com o nutricionista devido a problemas de 

saúde e outros não, pois, é um profissional de difícil acesso na rede pública de saúde. 

Conclusão: Como foi visto os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) reconhecem o 

papel do nutricionista como um profissional de grande relevância para melhorar a saúde 

dos mesmos, sendo dessa forma uma grande vantagem inclui-lo no quadro de 

profissionais da UBS, uma vez que muitos não podem pagar para receber esse serviço 

especializado. 
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Introdução: O consumo adequado de líquidos antes, durante e depois do treino de 

corrida de rua é uma prática nutricional de fundamental importância para aperfeiçoar o 

desempenho e proteger a saúde e o bem-estar dos corredores. Objetivo: Analisar os 

benefícios da hidratação antes, durante e pós-treino de corrida de rua. Método:Trata-se 

de uma revisão integrativa da literatura, em artigos disponíveis nas bases eletrônicas 

Latino-Americano e Caribe (LILACS) e na Scientific Electronic Library Online (SciELO), 

utilizando os termos: hidratação, corrida de rua. A seleção respeitou critérios de inclusão 

de artigos que constam os benefícios da hidratação antes, durante e pós - treino de 

corrida de rua e exclusão de artigos que não estivessem no período de 2010 a 2017. A 

seleção dos artigos foi efetuada a partir de uma leitura prévia dos resumos dos artigos. 

Resultados: Foram identificados 450 artigos, dentre eles apenas 12 cumpriram aos 

critérios. O corpo humano é formado basicamente de água, que corresponde a 60% do 

peso corpóreo. Quando ocorre a prática do exercício físico a temperatura do corpo 

aumenta e inicia a sudorese, como forma de eliminação do calor. Neste processo, 

perdem-se líquidos e sais minerais como sódio e potássio, fundamentais para o bom 

funcionamento do organismo e, se não houver reposição deste líquido o organismo ficará 

desidratado. A forma mais recomendada de hidratação é tomar de 400 ml a 600 ml de 

líquidos, duas horas antes do início do treinamento, e durante a prática da corrida ingerir 

100 ml de água fria a cada 20 minutos. Entretanto, o excesso é sempre prejudicial, 

podendo comprometer desempenho físico e causar mal-estar, como a hiper-hidratação, 

que pode provocar a queda dos níveis de sódio no organismo e também leva a fortes 

dores de cabeça, náuseas e vômitos. No pós-treino, a hidratação apresenta-se mais 

importante que as demais. As duas primeiras horas após o treino são significativas para 

absorção de líquidos, aumentando assim o volume de plasma no sangue. Recomenda-se 

fazer uso de bebidas geladas ou até com açúcar. O ideal de consumo de água diário é de 

cerca de 2,5 litros, sendo 1,5 a 2 litros em forma de líquidos e o restante proveniente 

dos alimentos. Conclusão: A hidratação antes, durante e pós-treino de corrida de rua 

terá benefícios para o atleta não só no treinamento, mais na reposição dos eletrólitos 

levando o mesmo a se recuperar mais rápido. 
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VITAMÍNA B6 E CÁLCIO: ALIADOS NO TRATAMENTO DA SINDROME PRÉ-
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Introdução: A síndrome pré-menstrual (SPM) é considerada um distúrbio comumente 

presente na vida das mulheres, associada a determinadas alterações durante o ciclo 

menstrual, mas apenas quando estas alterações trazem incômodos, a ponto de modificar 

seu estilo de vida, diz-se que elas têm síndrome pré-menstrual. Apesar da relevância do 

problema, ainda há informações contraditórias sobre qual o tratamento seria efetivo para 

a síndrome pré-menstrual. O tratamento indicado é o convencional, o farmacológico e a 

suplementação dietética. Deficiência de vitamina B6 nas pacientes com SPM tem sido 

ponderado, uma vez que essa vitamina atua como coenzima na biossíntese da dopamina 

e serotonina e alguns estudos relatam que distúrbios na regulação do cálcio pode estar 

envolvido nas características fisiopatológicas da síndrome pré-menstrual, uma vez que os 

níveis séricos de cálcio se encontram mais baixos antes da menstruação e que sua 

administração diária auxilia no alívio de sintomas associados à TPM. Vale salientar ainda 

que a SPM pode ser indicador clínico dos baixos níveis endógenos de cálcio, podendo 

refletir um metabolismo anormal desse mineral, sugerindo um possível aumento no risco 

de osteoporose em mulheres jovens. Objetivo: Verificar como a vitamina B6 e o cálcio 

podem auxiliar o tratamento da síndrome pré-menstrual. Método: Trata-se de uma 

revisão transversal de literatura, para a pesquisa fez-se um levantamento de artigos que 

versassem sobre a temática nas bases de dados Bireme, Scielo, Lilacs bem como 

consulta em livros no período de janeiro a fevereiro de 2017. Resultados: A pesquisa 

realizada totalizou inicialmente 18 artigos e uma busca bibliográfica em 02 livros. Após 

análise dos critérios de inclusão foram selecionados 07 artigos e 02 livros constituindo a 

amostra final. Durante a análise dos trabalhos, pode-se perceber características que 

evidenciam um bom entendimento sobre os fatores benéficos da vitamina B6 e do cálcio, 

bem como, lacunas deixadas quanto ao aprofundamento de maiores estudos. 

Conclusão: Com base nos artigos analisados conclui-se que diversas teorias têm sido 

propostas para justificar a etiologia da SPM. Uma vez confirmado o diagnóstico, as 

modificações positivas nos hábitos dietéticos podem ser consideradas como o tratamento 

de primeira linha para os sintomas da SPM, já que seus efeitos benéficos foram 

observados.  
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Introdução: O Treinamento Funcional (TF) é caracterizado como uma variante de 

desempenho esportivo, bem como de treinamento recreativo e geral, sendo uma 

estratégia útil à aquisição de possíveis respostas adaptativas, em geral decorrente da 

melhora da ação coordenada dos músculos componentes do “core”, em indivíduos 

destreinados, em atletas, na otimização da recuperação muscular, e na profilaxia de 

lesões ortopédicas e reabilitação no contexto laboral. O TF e o “core training”, podem ser 

incluídos em um programa de aptidão física, como por exemplo pela metodologia do 

CrossFit®, que vem crescendo em número de adeptos pelo mundo. Objetivo: O objetivo 

deste estudo foi analisar a composição corporal de atletas de CrossFit® de nível 

avançado. Método: Participaram do estudo 20 sujeitos treinados (31,7 ± 3,6 anos; 

11,59 ± 5,4 % gordura corporal) freqüentadores das academias do tipo “box”, da 

CrossFit®, na cidade de Blumenau, no Estado de Santa Catarina, Brasil. Foram coletadas 

as medidas de dobras cutâneas de subescapular, tríceps, supra-ilíaca e panturrilha 

medial, em triplicata. Estimou-se a densidade corporal, a partir da equação generalizada 

de Petroski (2007) e o percentual de gordura, através da equação de Siri (1961). Os 

dados foram processados e analisados por intermédio do programa estatístico Statistical 

Package for the Social Sciences 20.0® for Windows®. Resultados: Os resultados 

demonstraram que a maioria dos atletas de CrossFit® de nível avançado está dentro do 

considerado adequado com relação ao percentual de gordura corporal. Conclusão: 

Conclui-se que os atletas de CrossFit® de nível avançado, provavelmente pela 

metodologia de treinamento, que inclui corrida, levantamento de peso, exercícios 

ginásticos e movimentos balísticos, combinados com rotinas de treinamento de alta 

intensidade com ou sem intervalo de recuperação entre as séries, contribui para um 

condicionamento físico expressivo, refletindo na composição corporal adequada para 

idade e sexo, mas a escassez de evidências científicas sobre a eficácia ou malefícios 

desta metodologia de treinamento não permite afirmar se deve ser utilizada como 

abordagem exclusivista e/ou ser componente principal de programas de treinamento 

direcionados ao desempenho humano. 
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Introdução: Os novos hábitos de vida adotados pela população são considerados fatores 

desencadeadores de diversos problemas de saúde, como doenças crônicas metabólicas, 

cardiovasculares, psicossomáticas e até mesmo alguns tipos de câncer. No intuito de 

apontar ferramentas que possibilitem avaliar o risco do desenvolvimento de doenças 

provocadas pelo estilo de vida negativo, a literatura vem apontado inúmeros 

instrumentos de avaliação dentre estes está o Pentáculo do Bem-Estar (PBE). O PBE 

busca sistematizar uma idéia, baseada no pressuposto de que o estilo de vida representa 

o elemento mais importante para a saúde e o bem estar. O mesmo é composto por cinco 

aspectos relacionados à rotina diária (nutrição, nível de atividade física, comportamento 

preventivo, controle do estresse e qualidade nos relacionamentos). Entretanto não 

existem relatos de pesquisas que relacionem a classificação obtida pelo PBE com os 

riscos de desenvolver doenças crônicas degenerativas decorrentes do estilo de vida. 

Objetivo: o presente estudo se propôs a identificar a relação do instrumento PBE com as 

variáveis que predizem o risco do desenvolvimento de doenças crônicas metabólicas. 

Método: foram avaliadas 108 mulheres fisicamente ativas com idade entre 19 a 39 

anos. As avaliadas fora submetidas a uma anamnese e questionário PBE, avaliação 

hemodinâmica, medidas antropométricas, procedimento para determinar a composição 

corporal, testes neuromusculares e cardiorrespiratórios. Após a classificação do estilo de 

vida individual obtido pelo PBE as avaliadas foram divididas em dois grupos: 

Comportamento positivo (CP) e Comportamento negativo (CN). Resultados: os 

parâmetros antropométricos índice de massa corporal (IMC) e relação cintura estatura 

(RCE) e neuromusculares (resistência abdominal) apresentaram valores estatisticamente 

significativos (p < 0,05) além do IMC e RCE apontarem uma correlação com a 

classificação obtida pelo PBE. Conclusão: o estudo evidenciou que a classificação do 

estilo de vida obtido pelo PBE pode apontar um estado de risco para o desenvolvimento 

de doenças metabólicas e cardiovasculares. 
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Introdução: A saúde não pode ser entendida apenas como ausência de doença, pois 

outros fatores estão envolvidos como o bem-estar físico e mental, condições 

socioeconômicas, qualidade de vida, atividade física, etc. O ritmo de vida acelerado e o 

trabalho estressante contribuem para o comprometimento da saúde, bem como para 

uma má qualidade do sono e uma maior predisposição para doenças cardiovasculares 

(DCV). A adoção de hábitos de vida saudáveis como boa alimentação e prática de 

atividade física podem contribuir para diminuição da mortalidade por doenças 

cardiovasculares. Objetivo: Traçar o perfil da qualidade do sono e nível de atividade 

física em universitários que trabalham. Método: Estudo transversal analítico e 

quantitativo realizado com universitários. Para avaliação da qualidade sono foi aplicado o 

questionário de Qualidade do Sono de Pittsburgh e para o nível de atividade física o 

Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ). A pesquisa ocorreu entre os meses 

de outubro e novembro de 2016, nos três turnos. Os dados foram analisados no SPSS 

(versão 21). Utilizou-se de estatística descritivas de frequência relativa e absoluta, 

média, mediana e desvio padrão. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) da Faculdade Santa Maria. Resultados: Foram avaliados 40 

universitários (homens=12; mulheres=28), destes 20 trabalham com maioria no turno 

diurno (65%). A maioria dos participantes encontra-se na faixa etária dos 18 aos 29 anos 

(mulher=85%; homem=60%). Uma pequena maioria de pessoas que não trabalham 

possui boa qualidade do sono (55%) e são sedentárias (45%). Entre os que trabalham, 

existe uma pequena maioria de pessoas que possuem qualidade de sono ruim (55%) e 

são irregularmente ativos (45%). Conclusão: Os universitários que trabalham 

apresentaram, em sua maioria, má qualidade do sono e atividade física irregularmente 

ativa. Esses fatores podem contribuir para um comprometimento significativo na saúde 

desses indivíduos, predispondo-os ao desencadeamento de doenças cardiovasculares. 
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Introdução: As doenças cardiovasculares (DCV) vêm aumentando em todo o mundo, se 

tornando um problema de saúde pública devido a sua alta mortalidade e morbidade, 

onerando as despesas públicas e comprometendo a qualidade de vida dos indivíduos. 

Medidas de prevenção devem ser insistentemente divulgadas e estimuladas para a 

população. Objetivo: Traçar o perfil dos fatores de risco para doenças cardiovasculares e 

avaliar comparativamente a antropometria e a pressão arterial sistêmica entre 

professores universitários. Método: Estudo transversal analítico e quantitativo realizado 

com professores universitários. Os professores avaliados responderam a um questionário 

semi-estruturado direcionado a existência dos fatores de risco para DCV, posteriormente 

foram submetidos a avaliação antropométrica e da pressão arterial. Os dados foram 

analisados no SPSS (versão 21). Utilizou-se de estatística descritivas de frequência 

relativa e absoluta, media, mediana e desvio padrão. Para relacionar as variáveis dos 

fatores de risco cardiovascular com sexo utilizou-se o teste de Mann Whitney. Aceitou-se 

uma significância estatística menor ou igual a 5%, ou seja, p < 0,05. A pesquisa foi 

aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Faculdade Santa Maria. 

Resultados: Foram avaliados 37 professores com média de idade de 33 anos. Destes a 

maioria era do sexo masculino (56,8%). Com relação aos antecedentes de problemas de 

saúde a obesidade foi a mais frequente para os dois sexos (mulheres 18,8% e homens 

19%). Existe uma diferença importante que foi na ausência de mulheres que declararam 

utilizar álcool com frequência (0%), enquanto que 28,6% dos homens relataram que 

fazem uso com frequência. Em relação ao tabagismo ambos os sexos negaram o uso. Já 

em relação a prática de atividade física os homens se mostraram mais ativos (19%) do 

que as mulheres (6,3%). Observou-se uma diferença estatisticamente significante entre 

os sexos quando comparado o índice de massa corporal (IMC), a circunferência 

abdominal (CA), a relação cintura/quadril (R C/Q) e a pressão arterial sistólica (PAS) com 

p<0,05, onde os homens apresentaram valores maios elevados. Conclusão: Dentre os 

fatores de risco para doenças cardiovasculares avaliados o mais prevalente entre os 

sexos foi a obesidade; o consumo de tabago não foi relato por nenhum participante; os 

homens são mais ativos do que as mulheres, entretanto, estes apresentaram 

significativamente maiores de IMC , CA, R C/Q e PAS do que as mulheres. 
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Introdução:Os saberes são construídos nos mais diferentes espaços e situações sociais. 

Os caminhos pelos quais traçamos para a socialização desse saber nas aulas de Educação 

Físicaencontram-se nas raízes humanas e no fazer colaborativodas práticas 

Educomunicativas. Entende-sepor Educomunicação como processos em que a educação e 

a comunicação se aliam na construção de saberes coletivos. Nesses processos, 

estudantes e educadores constroem ecossistemas comunicativos para o transito de 

conhecimentos, recolocando a cada instante a reprodução do velho e a possibilidade da 

construção do novo, e nenhum dos lados pode antecipar resultados completos e 

definitivos. Objetivo: Esta pesquisa teve como objetivo uma reflexão sobre as práticas 

docentes nas aulas de Educação Física, analisando as ferramentas didáticas e 

pedagógicas na construção dos conhecimentos. Buscando compreender os processos 

reais do cotidiano que ocorrem nos currículos escolares em uma complexidade de 

resultados cognitivos, apresentando as práticas Educomunicativas como uma proposta 

nessa tarefa. Método: Utilizando-se da pesquisa bibliográfica para compreender a 

Educomunicação na escola, os métodos didático-metodológicos utilizados no projeto“roda 

de conversa com alunos - diagnostico das práticas Educomunicativas” realizado nos anos 

de 2015 e 2016 na EEM Pe. Rodolfo Ferreira da Cunha e acompanhamento na página no 

Facebook - Movimento Xereré. Resultados: Dentre os achados mais significativos estão 

aqueles que apontam para uma prática docente interdisciplinar, contextualizada, 

sociocultural, dialógica, colaborativa apontando para a prática de um discurso no 

paradigma da fenomenologia hermenêutica, como aponta Sanchez Gamboa. 

Compreende-se que as práticas utilizadas para facilitar o conhecimento na 

contemporaneidade, precisam dialogar com a Educomunicação, a criatividade, 

planejamento conjunto, e estudos contínuos dos educadores. Conclusão: Assim, 

verificamos que as práticas Educomunicativas têm forte relevância na (des)construção de 

um saber local e universal, para tanto os discursos que norteiam o conhecimento 

precisam ser descentralizado e contextualizado, respeitando as peculiaridades e 

dificuldades da pessoa, reconstruindo para possibilitar a inserção igualitária e 

colaborativa dos indivíduos. 
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Introdução: A Síndrome de Down é uma alteração genética específica do cromossomo 

21. Esta alteração modifica todo o desenvolvimento e maturação do organismo, 

principalmente ocasionando a má formação do Sistema Nervoso Central. Dentre as 

anormalidades decorridas disso, encontra-se facilmente um atraso no desenvolvimento 

motor e também intelectual, sintomas típicos desta. Objetivo: O presente estudo tem 

como objetivo Investigar os efeitos da dança como recurso pedagógico para o 

desenvolvimento motor das crianças com Síndrome de Down. Método: Apresenta uma 

abordagem bibliográfica, exploratório e descritivo, se propondo a investigar os possíveis 

efeitos da dança com recurso pedagógico no desenvolvimento motor da criança com 

síndrome de Down. Os participantes foram seis crianças com faixa etária entre sete e 

oito anos. Sendo todos alunos de uma escola pública municipal da cidade de Horizonte-

Ce. O estudo procurou descrever o perfil psicomotor dessas crianças, aplicando a 

avaliação psicomotora indicada por Vitor da Fonseca (1995), associada à observação. Foi 

adotado o esquema da psicomotricidade aliado a pedagogia dando ênfase na 

aprendizagem intelectual, para o plano de aula, além de seguir estratégias indicadas por 

Mesquita, 2007. Resultados: Ao final do trabalho, os resultados apresentados 

mostraram que os benefícios da dança são logo vistos, ao se desenvolver as habilidades 

motoras além de socializar, contribuindo também no processo de aprendizagem. 

Conclusão: Diante dos resultados vimos em destaque o grande avanço em relação ao 

seu perfil, de realização imperfeita, incompleta e descoordenada (fraco) para realização 

controlada e adequada (bom) os resultados obtidos foram surpreendentes, tanto no 

desenvolvimento motor quanto na aprendizagem já que as crianças portadoras da 

síndrome de down sofrem de um atraso intelectual e motor. 
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Introdução: A Doença Renal Crônica (DRC), também conhecida como Insuficiência renal 

crônica, é caracterizada pela perda lenta e gradual da função renal com presença de 

lesão tecidual. A DRC tem sido cada vez mais conhecida como um fator de risco da 

insuficiência/deficiência de Vitamina D, associada com aumento da morbi-mortalidade, 

pois o metabolismo desse micronutriente está diretamente relacionado à função renal. 

Objetivo: O presente trabalho teve como objetivo realizar uma revisão bibliográfica 

sobre a relação existente entre a DRC e a deficiência de vitamina D e suas possíveis 

complicações. Método: Trata-se de uma pesquisa bibliográfica elaborada a partir de 

artigos publicados nas plataformas online SCIELO e BIREME, obtendo-se informações 

com base em 3 artigos selecionados, estes tendo sido publicados no período de 2011 a 

2014. Resultados: Existem duas formas básicas de vitamina D, o Colecalciferol (D3), 

obtido através de produção endógena quando o colesterol da pele entra em contato com 

os raios UV-B do sol; e o Ergocalciferol (D2), obtido através de alimentos de fonte 

vegetal. Tanto a D3 como a D2 são formas inativas da vitamina D, pois as duas precisam 

ser submetidas a hidroxilações, primeiramente no fígado e posteriormente nos rins, para 

se tornarem ativas, transformando-se no hormônio esteróide Calcitriol (1,25-

dihidroxivitamina D). A presença de uma doença renal pode prejudicar esse processo, 

levando a uma deficiência desse nutriente/hormônio, a qual pode facilitar o 

desenvolvimento de outras doenças, dentre elas, câncer, doenças cardiovasculares, 

hipertensão, doença de Alzheimer, osteomalácia e osteoporose. Dessa maneira, dentre 

os resultados analisados, os autores pesquisadores revelaram que a presença de DRC 

pode reduzir a biodisponibilidade da vitamina D no organismo, podendo acarretar, se não 

tratada, no surgimento de várias outras doenças. Conclusão: Com o propósito de evitar 

o surgimento da deficiência de vitamina D em doentes renais, é importante que aliada à 

ingestão de fontes alimentares desse nutriente e uma boa exposição solar, também haja 

uma suplementação, quando necessário, para diminuir fator de risco de desenvolvimento 

de outras patologias associadas. 
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Introdução: Cada vez mais cedo os adolescentes são exigidos por obrigações 

acadêmicas e profissionais, juntamente com isso o grande aumento das opções de lazer 

noturnas e as inovações tecnológicas, tais como, a televisão, internet, telefones celulares 

e videogames, têm contribuído de forma significativa para redução nas horas de sono e 

aumento no grau de sonolência diurna excessiva (SDE). Objetivo: Investigar a 

prevalência e os fatores relacionados à baixa duração do sono em adolescentes do 

município de Caucaia (CE), Brasil. Método: Estudo transversal realizado com 268 

adolescentes de ambos os sexos com idades entre 14 e 19 anos de idade. As variáveis 

sócio-demográficas foram autorreportadas. A duração do sono foi obtida pela seguinte 

pergunta: “Em média, quantas horas de sono você têm por dia?”. Foi considerado como 

baixa duração do sono os adolescentes que dormiam menos de oito horas por dia. 

Utilizou-se a estatística descritiva e o teste do Quiquadrado, adotando-se p≤0,05. Todas 

as análises foram realizadas através do software IBM SPSSR Statistic 21.0. Resultados: 

A prevalência de baixa duração do sono (<8h por dia) foi de 73,1%. Os adolescentes do 

sexo masculino apresentaram maior prevalência de baixa duração do sono em relação ao 

sexo feminino (38,4% vs 34,7% respectivamente). Quanto à faixa etária, a maioria dos 

adolescentes com baixa duração do sono tinha 16-17 anos de idade (29,8%). Em relação 

ao turno de estudo 80,2% dos adolescentes estudava em tempo integral, destes 58,1% 

apresentaram baixa duração do sono. Apenas 19 (7,0%) adolescentes trabalhavam, 

destes 17 (6,3%) apresentaram baixa duração do sono. Não houve diferença significativa 

p<0,05 em nenhuma das variáveis estudadas. Conclusão: Foi registrado um elevado 

número de adolescentes com baixa duração do sono. Verificou-se uma alta prevalência 

de adolescentes trabalhadores com baixa duração do sono. Sugere-se a realização de 

outros estudos que possam investigar os fatores associados à baixa duração do sono em 

adolescentes com outras variáveis. 
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Introdução: O fisioterapeuta vem adquirindo crescente inserção nos serviços de 

Atenção Primária à Saúde (APS). A inclusão desse profissional tornou-se viável após a 

criação do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), possibilitando a ampliação da 

capacidade de cuidado e o acesso da população a ofertas mais abrangentes e próximas 

das suas necessidades. Objetivo: Descrever a atuação do fisioterapeuta na APS em um 

município do interior de Pernambuco. Método: Trata-se de um relato de experiência 

vivenciado por fisioterapeutas que atuaram no NASF de Salgueiro- PE, durante o ano de 

2016. O processo de trabalho é orientado pelo referencial metodológico denominado 

apoio matricial, com intervenções clínico-assistenciais e técnico-pedagógicas. 

Resultados: A estratégia do apoio matricial possibilitou a realização de diversas 

atividades compartilhadas entre ESF e NASF. As ações executadas variaram desde ações 

individuais, até ações compartilhadas, entre elas: educação em saúde, educação 

permanente, grupos terapêuticos e intervenções multiprofissionais. O fisioterapeuta é um 

dos profissionais mais requisitados da equipe, por existir uma grande demanda de 

pacientes acamados que demandam a atuação preventiva e reabilitadora. Nesse âmbito, 

foram realizadas visitas domiciliares com discussão prévia dos casos com a ESF. As 

visitas possibilitaram o conhecimento do ambiente domiciliar do sujeito e suas famílias 

com suas distintas necessidades possibilitando uma atuação direcionada aos recursos no 

domicílio e a participação de cuidadores formais e informais na atenção ao usuário. O 

maior desafio encontrado é a formação profissional para as práticas da saúde coletiva. 

Também merece destaque algumas fragilidades que dificultam a atuação desse 

profissional: excesso de equipes vinculadas ao NASF, deficiência na rede ambulatorial, 

com consequente demanda reprimida e inexistência de um serviço de atenção domiciliar. 

Conclusão: A atuação do fisioterapeuta no NASF rompe com o estigma reabilitador, 

proporcionando ampliação do seu objeto de trabalho, através de ações de promoção, 

prevenção e reabilitação em saúde. A experiência possibilitou o exercício da 

interdisciplinaridade, da corresponsabilização do cuidado, do reconhecimento do território 

e as reais necessidades em saúde em busca da integralidade. 
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Introdução: O Núcleo de apoio à saúde da família (NASF) foi criado pelo Ministério da 

saúde com o objetivo de fortalecer e ampliar o escopo de atuação da Atenção Primária à 

Saúde. Corresponde a equipes multiprofissionais que atuam a partir de um referencial 

metodológico denominado apoio matricial, ofertando ações clínico-assistenciais e 

técnicopedagógicas. As práticas dos profissionais devem ser discutidas, planejadas, e 

executadas de forma conjunta com a Equipe de Saúde da Família (ESF). Objetivo: 

Relatar a experiência da realização de reuniões mensais entre ESF e NASF em um 

município do interior de Pernambuco. Método: Trata-se de um relato de experiência 

vivenciado por profissionais da atenção básica no município de Salgueiro- Pernambuco. O 

município possui 18 ESF e 1 NASF na modalidade 1. Cada ESF possui 1 apoiador do NASF 

facilitando o processo de trabalho e proporcionando a realização de reuniões mensais 

com essas equipes. O método utilizado corresponde a rodas de conversa com 

participação ativa de todos os profissionais. Resultados: A prática de reuniões 

sistemáticas mensais entre ESF e NASF promoveu uma maior aproximação entre os 

profissionais, compartilhamento de experiências, levantamento de necessidades e 

planejamento de ações. A partir desse espaço foi possível construir estratégias para 

realização de atividades individuais ou coletivas, com destaque para ações de educação 

em saúde, visitas domiciliares e grupos terapêuticos. Essa forma de atuação favoreceu o 

desenvolvimento de atividades voltado para as necessidades de cada território. Apesar 

da proposta destaca-se que nem sempre foi possível atender a demanda de todas as 

unidades devido ao excesso de equipes vinculadas e suas distintas necessidades 

populacionais. Conclusão: A atuação do NASF é desafiadora, implicando aos apoiadores 

a necessidade de conhecimentos e habilidades distintas e a flexibilidade na sua agenda 

mediante a dinâmica de organização da ESF. É essencial o apoio da gestão no 

desenvolvimento da proposta de trabalho oferecendo condições viáveis para os 

profissionais desenvolverem práticas em acordo com as diretrizes estabelecidas pelo 

Ministério da Saúde. Nesse sentido, destaca-se que é fundamental o investimento na 

multiplicação dessas equipes fortalecendo o trabalho compartilhado, multidisciplinar, a 

integralidade e a corresponsabilização do cuidado. 
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Introdução: O tabagismo é um grave problema de saúde pública, gerando custos 

sociais e econômicos enormes. Configura-se como a principal causa evitável de morte no 

Brasil e no mundo. Há um esforço mundial para o controle do tabaco, de forma a 

desestimular o seu consumo prevenindo a iniciação e estimulando a cessação para os 

usuários. O tratamento para a cessação do tabagismo apresenta elevado custo 

efetividade e aumenta significativamente as chances do usuário alcançar abstinência 

definitiva. Dessa forma, todos os profissionais de saúde devem estar preparados para a 

abordagem do usuário fumante, especialmente na Atenção primária. Objetivo: 

Capacitar/sensibilizar os profissionais de saúde para a abordagem, avaliação, motivação 

e acompanhamento adequados do usuário fumante da Estratégia de Saúde da Família. 

Método: Trata-se de um relato de experiência sobre a realização de uma oficina na 

Estratégia de Saúde da Família (ESF) realizada por profissionais do NASF em um 

município do interior de Pernambuco. A oficina possuiu como público alvo agentes 

comunitários de saúde, médico, enfermeiro e odontólogo. Os temas propostos foram: 

anamnese e avaliação do usuário tabagista, abordagem cognitivo comportamental, 

terapêutica medicamentosa e operacionalização de grupos de tabagismo na atenção 

básica. Foram distribuídos roteiros com descrição das atividades propostas para o grupo 

terapêutico com intuito de orientação dos profissionais. Resultados: A oficina 

proporcionou a discussão sobre a abordagem do usuário fumante na Estratégia de Saúde 

da Família com um olhar integral sobre o sujeito e abordagem multiprofissional. A 

realização desse espaço de debate possibilitou a identificação de fragilidades e 

potencialidades da equipe, empoderamento dos profissionais e compartilhamento de 

experiências, gerando motivação para execução de um grupo terapêutico conduzido 

pelos profissionais da ESF com apoio do NASF com encontros semanais entre e equipe e 

usuários. Conclusão: A educação permanente em saúde é uma excelente ferramenta 

para fortalecimento das práticas de atenção possibilitando a reflexão e reorientação do 

processo de trabalho na Estratégia de Saúde da Família.  
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Introdução: A gordura corporal é a quantidade de gordura que um indivíduo possui em 

seu corpo em relação à sua massa magra. Com a prática da musculação, o percentual de 

gordura corporal diminui, por conta do gasto calórico. Contudo, cuidados devem ser 

tomados quanto à saúde dos praticantes de musculação, em especial, os riscos 

cardíacos. Avaliar o nível de gordura abdominal através do RCQ (Relação Cintura Quadril) 

é um bom método de prevenir complicações cardíacas durante os treinos. Objetivo: 

Verificar a relação da média do percentual de gordura e o RCQ de alunos praticantes de 

musculação de uma Instituição Federal do Ceará. Método: O referido trabalho trata-se 

de uma pesquisa quantitativa de campo. A população amostra foram 18 estudantes do 

sexo masculino praticantes de musculação, devidamente matriculados em uma 

Instituição Federal do Ceará. Para a coleta de dados, foi utilizado um adipômetro da 

marca Sanny para a verificação das dobras cutâneas e depois os resultados foram 

categorizados no protocolo de Guedes (1994). Posteriormente, foi utilizada uma fita 

métrica da marca Sanny para a perimétrica do RCQ e depois categorizado no protocolo 

de Kinetics (1996). A análise foi realizada através da comparação da média dos 

resultados das dobras cutâneas e do RCQ. Resultados: O menor percentual de gordura 

obtido foi de 5,07% e o maior foi de 26,31%, onde resultou em uma média de 14,11%. 

O protocolo utilizado estabelece um ideal máximo de 12% de gordura corporal. Através 

disso, percebe-se que os discentes estão com percentual de gordura um pouco elevado 

ao estabelecido pelo protocolo. Já se tratando do RCQ, o menos valor obtido foi de 0,77 e 

o maior valor foi de 1,01, resultando em uma média de 0,85. Percebe-se aí, que os 

mesmos estão com risco moderado de adquirirem algum problema cardíaco. Por 

consequência do percentual de gordura dos discentes está um pouco elevado, o índice de 

problemas cardíacos dos mesmos também fica um pouco elevado, o que requer uma 

maior atenção durante a prática da musculação. Conclusão: Diante desse contexto, 

podemos concluir que o índice do percentual de gordura é um pouco elevado em relação 

ao protocolo utilizado, no que pode colaborar com diversos problemas de saúde dos 

alunos, como por exemplo, os problemas cardíacos. Isso remete que talvez seja 

necessário repensar em como ocorre à prática da musculação na referida instituição para 

evitar quaisquer problemas de saúde. 

 

Palavras-chave: Relação. Percentual De Gordura. Relação Cintura-Quadril. Discentes. 

Musculação. 
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Introdução: O aumento do percentual de gordura corporal tornou-se um problema de 

dimensão mundial nos últimos anos que está comprometendo cada vez mais a saúde das 

pessoas. Esse aumento pode ser ocasionado, tanto pela inatividade física, quanto pelos 

maus hábitos alimentares através da grande ingestão de calorias, o que também pode 

acarretar em diversas doenças futuras. Objetivo: Comparar o percentual de gordura de 

alunos praticantes e não praticantes de musculação de uma Instituição Federal do Ceará. 

Método: O referido trabalho trata-se de uma pesquisa quantitativa de campo. A 

população amostra foram 36 estudantes do sexo masculino com idades entre 16 e 19 

anos, sendo 18 praticantes e 18 não praticantes de musculação, devidamente 

matriculados em uma Instituição Federal do Ceará Campus Iguatu. Os praticantes de 

musculação deveria ter no mínimo 6 meses de prática. Para a coleta de dados, foi 

utilizado um adipômetro da marca Sanny para a verificação das dobras cutâneas e depois 

os resultados foram categorizados no protocolo de Guedes (1994). A análise foi realizada 

através da comparação da média dos resultados dos praticantes e não praticantes de 

musculação. Resultados: Se tratando dos alunos praticantes de musculação, o menor 

percentual de gordura obtido foi de 5,89% e o maior foi de 25,31%, onde resultou em 

uma média de 15,01%. Já os estudantes não praticantes de musculação, o menor 

percentual de gordura obtido foi de 5,73% e o maior foi de 24,31%, o que resultou em 

uma média de 12,48%. Com isto, percebe-se que os discentes praticantes de 

musculação têm um maior percentual de gordura corporal em relação aos não 

praticantes de musculação, já que verificou-se a média dos valores obtidos. Conclusão: 

Apesar da prática da musculação possuir várias finalidades, entre elas, a perca de 

gordura, alguns estudantes praticantes de musculação ainda possuem um percentual de 

gordura um pouco elevado em relação aos não praticantes. Em alguns casos, a procura 

pela prática da musculação acontece quando, esteticamente, há uma modificação 

corporal em relação à massa gorda. Porém, essa prática de forma isolada não resolve 

esse problema, pois uma alimentação desregrada pode resultar em um grande 

percentual de gordura acumulada no corpo. 
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Introdução: O Ensino Médio é a última etapa da Educação Básica e tem por finalidade 

consolidação e aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no Ensino Fundamental, 

proporcionando um processo de progressão nos estudos aprofundando o ensino de cada 

disciplina, formação ética, desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento 

crítico. Objetivo: O presente estudo tem como objetivo investigar a percepção dos 

alunos do ensino médio em relação à disciplina de Educação Física. Método: A referente 

pesquisa caracteriza-se como sendo um estudo de natureza qualitativa de cunho 

descritivo. Para a coleta dos dados foi utilizado um questionário semi-estruturado com 

perguntas subjetivas e aplicado a 12 alunos do Ensino Médio, sendo 4 alunos de cada 

ano dessa fase escolar. A análise foi realizada através de uma contraposição de idéias 

entre as respostas emitidas pelos alunos e citações de alguns autores. Resultados: 

Analisando as resposta, percebe-se que os alunos do primeiro e segundo ano apresentam 

uma percepção restrita e disciplina de Educação Física, pois descrevem seu conceito 

como sendo práticas de exercícios físicos com finalidade na melhoria da qualidade de 

vida, seus conteúdos são os esportes e lutas e seu papel na escola é manter uma relação 

entre mente e corpo, combate ao sedentarismo e a superação em algumas atividades. Já 

os discentes do terceiro ano apresentam um conhecimento mais abrangente sobre o 

mesmo assunto, ao relatarem que a Educação Física é uma disciplina que envolve vários 

aspectos do individuo desde o biológico ao social, englobando outras disciplinas, 

trabalhando corpo e mente o que formaria um ser integral, seus conteúdos são os 

esportes, ginástica, atletismo, anatomia, fisiologia e qualidade de vida e seu papel na 

escola é de integração entre os alunos, podendo destacar também o desenvolvimento do 

raciocínio e estratégias na realização de atividades. Conclusão: De acordo com as 

respostas obtidas é possível constatar que os discentes chegam ao Ensino Médio com um 

conhecimento limitado sobre a Educação Física e que esse conhecimento amplia-se 

apenas no último ano desta fase escolar. Observa-se também que ocorreu um progresso 

na concepção dos anos no decorrer de todo o Ensino Médio, abrindo suas mentes a novos 

conhecimentos.  
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Introdução: A proposta deste estudo de caso é abordar uma ação pedagógica das aulas 

de Educação Física, fazendo-se uso tanto de procedimentos teóricos quanto de práticos 

relacionados á questão corporal, cuja temática foi “Reconhecendo as partes do corpo”, 

tudo aplicados às séries iniciais do fundamental, pois bem, a Educação Física como 

componente obrigatório deve cumprir e assumir padrões pedagógico de ensino como as 

demais no âmbito escolar. Objetivo: Mostrar a importância de lecionar utilizando-se de 

métodos e didáticas do ensino diferenciado pensando-se na aprendizagem. Método: A 

pesquisa baseia-se no estudo de caso não invasivo dos alunos do 1° ano do ensino 

fundamental I, da rede pública municipal da cidade de Laranjeiras/SE. A investigação 

teve como parâmetros de estudos divididos em cinco etapas: a 1° etapa, o docente 

expôs um cartaz, no quadro, do corpo humano e distribuiu as peças em que os alunos 

teriam que montar apenas sozinhos; na 2° etapa, com o auxilio do aluno a turma seguiu 

as instruções do professor; a 3°, foi feito uma vivência prática com jogos cantados 

reforçando-se o assunto sobre as partes do corpo; na 4° foi feito o feedback da turma, 

um aluno indica com o dedo uma parte do corpo no cartaz e os demais executam uma 

atividade prática e, concluindo na última etapa, a turma monta o corpo e faz a colagem 

no papel, concluindo as atividades desta aula aplicada e as discussões sobre o tema e 

avaliação final do conteúdo. Da amostra do estudo, participaram 20 alunos do 1° Ano, 

sendo 11 meninos e 09 meninas, com faixa etária de 5 a 6 anos. Resultados: As 

analises dos dados foram bem sucedidas, e na prática, envolvendo os movimentos 

corporais toda turma reagiu bem, porém no desenvolvimento teórico e prático na 

montagem do corpo humano sozinho ou com o auxilio do professor os alunos tiveram 

dificuldade. Durante o processo sempre houve reajustes constantes nas etapas 

mencionadas com o propósito de fixação e compreensão do assunto. Foi detectado, neste 

estudo de caso, uma margem de 65% de erros na avaliação final dos alunos quanto à 

aprendizagem de conceitos na esfera prático-Teórica, porém 35% de êxito foi alcançado 

na relação de aprendizagem. Diante dos fatos relatos sobre este estudo entende-se que 

toda prática pedagógica deve ser analisada e ver o nível de aprendizagem dos 

educandos. Conclusão: Por fim, inferimos que a preparação didática interfere de modo 

relevante no resultado da aprendizagem. 
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Introdução: A influência ou efeito da mídia seria o modo pelo qual os meios de 

comunicação em massa afetam o comportamento e o pensamento da sua audiência. A 

mídia de massa tem um papel crucial na formação e reflexão da opinião pública, 

reproduzindo a autoimagem da sociedade. Acredita-se que ela pode influenciar valores, 

normas e padrões estéticos incorporados pela sociedade moderna. Objetivo: Verificar a 

influência da mídia sobre a percepção da imagem corporal em adolescentes e analisar 

sua associação com o sexo e faixa etária. Método: Estudo transversal realizado no 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFCE) na cidade de Caucaia (CE), 

Brasil. Participaram do estudo 268 adolescentes de ambos os sexos com idades entre 14 

e 19 anos de idade. A escala de Silhuetas de Stunkard foi utilizada para verificar a 

percepção com a imagem corporal. A influência da mídia foi obtida pela seguinte 

pergunta: “Você tem o desejo de ter seu corpo igual a uma pessoa famosa?”. As 

variáveis sociodemográficas foram autorreportadas. Inicialmente, recorreu-se à análise 

descritiva em valores absolutos (n) e relativos (%), em seguida foi empregado o teste do 

Qui-quadrado, adotando-se p≤0,05. Todas as análises foram realizadas através do 

software IBM SPSSR Statistic 21.0. Resultados: A prevalência de insatisfação com a 

imagem corporal foi de 82,5%. Destes, 44,6% estavam insatisfeitos por excesso de peso 

e 37,9% insatisfeitos por magreza. Não foi registrado associação do sexo e faixa etária 

com a imagem corporal (p≤0,14 e p≤0,11 respectivamente). Em relação a mídia 53,4% 

responderam ter interesse em ter o corpo igual ao de alguém famoso. Conclusão: Foi 

registrado uma prevalência de adolescentes insatisfeitos com a imagem corporal. 

Verificou-se um maior número de adolescentes desejando ter o corpo igual ao de alguém 

famoso. É importante maior esclarecimento em ambiente escolar sobre a importância da 

importância da autoestima dos escolares, estimulando uma maior satisfação com a sua 

imagem corporal.   
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Introdução: O voleibol é uma das modalidades esportivas com maior número de 

praticantes no Brasil, sendo parte significativa destes, compostas por adolescentes. 

Acredita-se que a motivação é pré-requisito para a escolha e posterior permanência em 

uma atividade. Considera-se também que os fatores motivacionais que conduzem 

adolescentes a praticarem um determinado esporte são variados e, por isso, existem 

diferenças significativas no desenvolvimento destas atividades, sendo algumas tarefas 

desenvolvidas com maior entusiasmo por parte do indivíduo. Objetivo: Investigar os 

fatores motivacionais para a prática do voleibol em adolescentes. Método: Estudo 

transversal, realizado com 76 adolescentes, sendo 27 (35,5%) do sexo masculino e 49 

(64,5%) do sexo feminino, com idades entre 13 e 17 anos, regularmente matriculados 

em seis escolas da rede particular de ensino da cidade de Fortaleza, (CE), Brasil. As 

variáveis (sexo, idade, tempo de prática e local) foram autorreportadas. Para a análise 

dos fatores motivacionais foi utilizado o Inventário de Motivação para a Prática 

Desportiva (IMPD), composto por 19 itens subdivididos em três categorias: competência 

desportiva, saúde e amizade/lazer. Utilizou-se à estatística descritiva em valores 

absolutos (n) e relativos (%) através do software IBM SPSSR Statistic 22.0. Resultados: 

Os resultados demonstraram que na categoria competência desportiva (CD) “desenvolver 

habilidades” (85,5%) e “para vencer” (69,7%) apresentaram os maiores valores. Na 

categoria saúde os principais fatores foram “para exercitar-se” e “para manter a saúde” 

(78,9% e 77,6% respectivamente). Em relação a categoria amizade e lazer os principais 

fatores foram “porque eu gosto” e “para me divertir” (84,2% e 59,2% respectivamente). 

Conclusão: Os resultados indicaram que os fatores “desenvolver habilidades” e porque 

eu gosto” apresentaram os valores entre os adolescentes. Sugere-se que estudos sobre 

motivação tenham seus resultados apresentados aos professores e/ou técnicos de 

modalidades esportivas como meio de manter seus educandos na prática do esporte e 

ainda, contribuir com uma melhor metodologia de ensino. 
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Introdução: As mudanças no estilo de vida, ao longo das duas ultimas décadas, com o 

crescimento do consumo de alimentos fast food e o sedentarismo, vem acarretando 

algumas consequências para as pessoas independente da faixa etária, como obesidade, 

transtornos de ordem motora, emocional e social. As modificações das condições de vida 

da população têm influenciado significativamente na instituição familiar e afetado a 

população infantil, que progressivamente vem sofrendo com o sedentarismo 

Objetivo:Desta forma, o presente estudo tem como objetivo comparar a coordenação 

motora entre gênero, idade e condição socioeconômico.  Método: A mostra foi 

constituída por 398 escolares sendo 206 (58%) do gênero feminino e 192 (48%) do 

gênero masculino com faixa etária de 9,84±1,28 . Para aferir a coordenação motora foi 

utilizado a bateria de testes do KTK - Körperkoordinationstest für Kinder e para avaliação 

das variáveis independentes foram ultilizados para o classificação socioeconômica 

questionário ABA/Abipeme desenvolvida pela Marplan Brasil e LPM/Burke e as demais 

variáveis um questionário e identificação da amostra. Resultados: Os resultados 

encontrados no estudo foram que as crianças pertencentes a classe alta obtiveram 

resultados melhores no teste de salto lateral QM2 (p=0,017), salto monopedal QM3 

(p=0,000) e na transposição de placas QM4 (p= 0,005) em comparação com as 

pertencentes a classe baixa que se sobressaíram somente no teste de equilíbrio QM1 

(p=0,007). Quando comparados os gêneros, os meninos apresentaram resultados 

significantes superiores às meninas nos testes QM2 (p=0,029), QM3 (p=0,033) nos 

demais testes não foram encontrados resultados significativos. Relativamente á idade, o 

grupo de faixa etária 7-9 anos apresenta resultados superiores comparativamente ao 

grupo de 10-12 anos QM1 (p=0,023), QM3 (p=0,001) e QM4 (p=0,001), o mesmo não 

se tendo verificado para o QM2. No geral as crianças que integraram a amostra 2,3% 

apresentam uma coordenação baixa, 69,6% uma coordenação motora normal, 25,4% 

uma coordenação regular e 2,8% uma coordenação classificada de bom. Conclusão: 

Conclui-se o quanto é importante que nas aulas de educação física escolar o professor 

tenha um papel atuante na conscientização da pratica de exercícios no dia-a-dia. 
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Introdução: A prática de exercício físico em academias e centros de treinamento tem 

aumentado durante as últimas décadas, por pessoas que almejam uma aparência física 

idealizada pela sociedade. É cada vez mais recorrente, a procura por profissionais de 

Educação Física nas academias por pessoas que querem dicas para reproduzir os 

mesmos treinos de pessoas consideradas famosas na internet e nos meios de 

comunicação. Objetivo: O presente estudo tem o objetivo de verificar a relação entre a 

insatisfação corporal em praticantes de musculação e a reprodução de exercícios 

disponibilizados em meios de comunicação social. Método: Foi realizado um estudo 

transversal e analítico em três academias do bairro Aldeota na cidade de Fortaleza-CE. 

Participaram da pesquisa 51 pessoas entre 18 e 50 anos que responderam um 

questionário objetivo que foi baseado no questionário do Complexo de Adonis e Escala de 

Silhuetas de Damasceno. Para a tabulação dos dados e análise das variáveis foi utilizado 

o software Microsoft Excel versão 2010. Resultados: 51% dos entrevistados afirmaram 

que não buscavam orientação profissional para reproduzir algum exercício físico 

disponibilizado no meio midiático, apresentando um grande risco de lesões agudas ou 

crônicas, ocasionando um grande estresse mecânico no sistema osteomioarticular devido 

à prática física não orientada. 47,1% da amostra sentiram-se angustiados em relação a 

sua aparência, mostrando grande insatisfação dos participantes com o próprio corpo. Em 

relação ao tempo destinado para o treino, 31,4% afirmaram utilizar mais de 60 minutos 

para a prática física e 50% desses indivíduos declararam sentir-se angustiados com a 

própria aparência, apresentando-se um fator estimulante para um maior tempo de 

treinamento, podendo causar principalmente lesões osteomioarticulares. Conclusão: A 

insatisfação e a angustia com a própria aparência corporal na maioria dos entrevistados 

apresenta o principal fator para reprodução de exercícios físicos nos meios midiáticos, 

aumentando o risco de lesões osteomioarticular e prejudicando a saúde física e 

psicológica dos praticantes.  
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Introdução: A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é definida por níveis pressóricos 

iguais ou superiores a 140/90 mmHg, identificados em duas ou mais verificações da 

pressão arterial. Para seu controle, além da medicação prescrita, necessita-se de uma 

alimentação saudável rica em frutas, vegetais, fibras, leite e derivados, com restrição 

alimentar à gorduras saturadas e colesterol. Objetivo: avaliar a dieta habitual em 

termos de colesterol dietético e fibras alimentares dos hipertensos acompanhados no 

Programa Saúde da Família. Método: Trata-se de um estudo transversal epidemiológico 

e descritivo, com amostra de 46 indivíduos cadastrados no programa Hiperdia em uma 

Unidade Básica de Saúde. Os dados foram coletados através de um questionário 

socioeconômico com questões relacionadas ao conhecimento prévio dos indivíduos em 

relação ao controle da HAS e em seguida aferição da pressão arterial. Para verificar a 

ingestão do colesterol dietético e fibra alimentar, utilizou-se o diário alimentar, avaliado 

com auxílio do Programa Nutwin® versão 1.6 de acordo com as Ingestões Dietéticas de 

Referências (DRIs). As análises foram feitas utilizando fórmulas de Ingestão Adequada. 

Resultados: O público de estudo foi composto por 46 hipertensos, sendo 63,04% do 

sexo feminino e 36,96% masculino. A média do consumo diário de fibras foi de 

14,96g/dia estando abaixo do recomendado, enquanto que o consumo do colesterol 

dietético esteve acima do recomendado em 60,87% da população. A maior parte da 

população (93,48%) usam regularmente fármacos antihipertensivos e 71,73% 

apresentaram pressão arterial ótima segundo os critérios das diretrizes para hipertensos. 

A maioria dos hipertensos apresentou um consumo inadequado de fontes de fibras, o 

consumo de colesterol dietético esteve bem acima da recomendação estabelecida para o 

público com doenças crônicas não transmissíveis, estes aspectos podem estar 

relacionados à falta de informação dos indivíduos sobre os alimentos que podem ter um 

papel benéfico ou prejudicial no controle da HAS. Conclusão: Portanto se faz necessário 

modificações nos hábitos alimentares, juntamente com uma reeducação alimentar 

através de orientações nutricionais para redução do consumo de alimentos ricos em 

colesterol/gorduras saturadas e mudanças quanto a forma de preparo como alternativas 

para combater de forma preventiva á HAS e síndrome metabólica na população de modo 

geral. 
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Introdução: Água de coco é a bebida obtida da parte líquida do fruto do coqueiro 

(Cocus nucifera L.), por processo tecnológico adequado, não diluído e fermentado; 

comercializada tradicionalmente dentro do fruto. A prática envolve problemas 

relacionados ao transporte, armazenamento e perecibilidade do produto. Entretanto, 

durante o processamento, podem ocorrer contaminações ou alterações que inviabilizem 

sua posterior comercialização. Assim, o problema da conservação de água de coco inicia-

se logo após sua abertura. Objetivo: avaliar a qualidade higiênicosanitária da água de 

coco comercializada no mercado varejista no município de PicosPI, verificando sua 

conformidade com as leis sanitárias vigentes. Método: estudo transversal, descritivo e 

qualitativo realizado nos bairros Boa Sorte, Bomba, Centro e Junco/Picos-PI. Optou-se 

por realização do estudo analítico, utilizando roteiro de observacional pré-confeccionado, 

baseado na Resolução Federal RDC nº. 216/2004. Os principais aspectos analisados 

foram as condições higiênicas dos manipuladores, higienização e armazenamento da 

matéria prima, descarte do lixo e avaliação dos utensílios. Resultados: Nos trailers 60% 

comercializavam agua de coco apenas envasada, 20% não envasada, 20% com e sem 

envase. No total 25 trailers possuíam equipamento de conservação da água de coco 

envasada, como refrigeradores (n=23) e isopores (n=2); porém, alguns deles 

armazenava-os no chão ou em sacos plásticos. Somente 24% apresentaram instalações 

corretas de higienização de utensílios, alimentos e manipuladores, embora de forma 

incorreta. Por vezes, a higienização dos cocos era feita com panos úmidos e 

posteriormente o mesmo era utilizado para higienizar o perfurador do fruto possibilitando 

ocorrência de contaminação cruzada. Os utensílios apresentavam em bom estado de 

conservação. Porém 36% estavam armazenados em locais inapropriados, desorganizada 

ou exposta a agentes contaminantes. Internamente constatou a presença de lixo 

acondicionado em cestos, sacos plásticos ou caixotes de papelão sem fechamento 

adequado. Conclusão: portanto, com base na legislação vigente, a pesquisa revelou 

falta de condições para higienização dos utensílios; deficiência na manipulação; falta de 

informação básica sobre educação sanitária; conservação e armazenamento inadequados 

dos produtos, não possuindo condições básicas para o correto controle higiênico-

sanitário.   
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Introdução: Envelhecer é um processo dinâmico e fisiológico natural, observada de 

forma mais expressiva na pele. Estas mudanças são provocadas pela idade e por fatores 

externos que aceleram o processo. A argiloterapia sempre foi empregada desde os 

primórdios como importante subsídio terapêutico na área da saúde e nos desequilíbrios 

estéticos. A argila é muito utilizada nos protocolos faciais para revitalização cutânea, 

discromias, seborréia, atenuação de rugas com efeito tensor, desintoxicante orgânico e 

clareamento de face. Objetivo: Analisar a atuação da argila no tratamento de 

rejuvenescimento facial. Método: Esta pesquisa caracterizou-se como um estudo 

quantitativo e experimental feito com 20 pacientes do sexo feminino, média de 49,3 anos 

que apresentavam envelhecimento cutâneo e fotoenvelhecimento, foi realizada 2 sessões 

semanais, totalizando 10. Abordando itens buscando identificar os fatores 

desencadeantes do envelhecimento, também tipos de rugas, manchas, oleosidade e 

hidratação e realizada a fotodocumentação. A aplicação seguiu os passos de higienização 

da pele com sabonete a base de ácido glicólico, esfoliação e tônico. Colocação da 

máscara de argila respeitando o sentido das fibras musculares por 20 minutos, após a 

remoção foi aplicado filtro solar. Resultados: Verificou-se após o experimento a 

atenuação das rugas profundas em 40% da amostra, 60% das rugas superficiais, com 

significância na região frontal, 70% no clareamento das manchas, com diminuição 

significativa na oleosidade da pele (80%) e um aumento na maciez, tornando a pele mais 

brilhante ao final. Evidenciou-se uma melhora no aspecto geral da face, tornando-a mais 

firme. Conclusão: Concluiu-se que na reavaliação houve um conjunto da melhoria no 

rejuvenescimento facial e qualidade da pele com o experimento empregado. Este atuou 

de forma significativa nos aspectos abordados. Ressalta-se que existem poucas 

publicações literárias que trazem a abordagem desse tema, no entanto menores ainda 

são os conteúdos literários encontrados que foquem os tratamentos com argilas. 
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Introdução: O baixo nível de aptidão cardiorrespiratória de adolescentes, está associado 

a inúmeros fatores, entre eles o estado nutricional, estilo de vida e em especial a prática 

de atividade física. Dessa forma, as práticas de atividades físicas proporcionam um 

melhor desenvolvimento cardiorrespiratório, diminuindo o risco de doenças 

cardiovasculares e auxiliando na manutenção da saúde dos adolescentes. Objetivo: O 

estudo tem como objetivo analisar o nível de aptidão cardiorrespiratória de alunos 

praticantes de diferentes atividades físicas do instituto federal do Ceará. Método: 

Participaram desse estudo 50 adolescentes, sendo 28 do sexo masculino e 22 do sexo 

feminino, com faixa etária entre 14 e 17 anos, com medias de Massa Corporal (60,6 

±10,54), Estatura (1,68 ±0,095) e IMC (21,7 ±2,2) regularmente matriculados no 

Instituto Federal de Ciências e Educação de Cedro-Ce. A amostra foi composta por 15 

praticantes de Vôlei, 12 de Futsal, 17 de Musculação e 6 praticantes de outras atividades 

físicas. A aptidão cardiorrespiratória foi avaliada através do teste de corrida/caminhada 

de 9 minutos, de acordo com o protocolo de PROESP-BRASIL (2007). A Massa Corporal e 

Estatura para o cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC) seguiu os critérios do PROESP-

BRASIL (2016). A análise dos dados foi através estatística descritiva (média, desvio 

padrão, frequência e percentual) e o teste t para amostra independentes, com o nível de 

significância de p<0,05. Resultados: No teste de 9 minutos, os praticantes de Vôlei 

tiveram os melhores resultados, com (80%) classificados entre Bom e Excelente. Já os 

praticantes de Musculação apresentaram percentual de 53% entre Fraco e Razoável. Os 

praticantes de Futsal tiveram percentual de (58,4%) Bom e Muito Bom. Na comparação 

das variáveis entre sexo, observou-se diferença significativa apenas no teste de 9 

minutos, (p=0,00), onde os meninos obtiveram melhores resultados. Conclusão: Os 

resultados indicaram que os adolescentes praticantes de Vôlei apresentaram melhor 

aptidão cardiorrespiratória, e com menor aptidão cardiorrespiratória os praticantes de 

Musculação. Assim, praticantes de atividade física de caráter anaeróbico, não 

apresentaram aptidão cardiorrespiratória adequada para a saúde, sendo necessário a 

adoção de práticas de atividades físicas que proporcionem o desenvolvimento da mesma 

de forma satisfatória. 
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Introdução: O sono é um processo fisiológico natural, que exerce um importante papel 

na restauração de energia, na concentração, na consolidação da memória e nos 

processos de aprendizagem. Estudantes universitários ficam expostos a altas demandas 

acadêmicas e a horários irregulares de aulas e, consequentemente, acabam por alterar o 

seu padrão do ciclo sono vigília para desempenhar as atividades acadêmicas. Objetivo: 

Analisar a duração do sono e sonolência diurna em universitários da área da saúde. 

Método: Estudo transversal realizado com 965 universitários de ambos os sexos com 

média de 16,2±7,9 anos de idade, de uma instituição de ensino superior da cidade de 

Caucaia, Ceará. A duração do sono foi obtida pela seguinte pergunta: “Em média, 

quantas horas de sono você têm por dia?”. O grau de sonolência diurna excessiva (SDE) 

foi identificado através da Escala de Sonolência de Epworth (ESE). Inicialmente, 

recorreu-se à análise descritiva em valores absolutos (n) e relativos (%), em seguida foi 

empregado o teste do Quiquadrado, adotando-se p≤0,05. Todas as análises foram 

realizadas através do software IBM SPSSR Statistic 21.0. Resultados: Do total, 452 

(46,8%) dos universitários apresentaram entre (7 e 8 horas de sono por dia), sendo a 

maioria 217 (22,5%) estudantes do curso de Educação Física. Semelhantemente em 

relação ao grau de sonolência diurna (70,6%) dos universitários apresentaram ausência 

de SDE, com maior percentual entre os estudantes do curso de Educação Física (33,5%). 

O percentual de universitários com SDE foi de (25,4%) e apenas (4,2) apresentaram 

Sonolência Grave (p≤ 0,07). Conclusão: Os resultados indicaram que a maioria dos 

universitários dormiam entre 7 e 8 horas de sono por dia. Verificou-se um maior número 

de universitários com ausência de SDE. Sugere-se a realização de outros estudos que 

possam investigar o perfil do sono e sonolência diurna em universitários de diferentes 

áreas de conhecimento com outras variáveis. 
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Introdução: O estilo de vida globalizado deste século disseminou o uso de telefones 

celulares passando a fazer parte do cotidiano das pessoas, transformando isso em um 

fenômeno sociocultural da contemporaneidade. Os adolescentes são os mais acometidos 

em relação a esse consumo, hábito que surge desde a infância, onde as crianças trocam 

brincadeiras pelos meios eletrônicos diminuindo atividades corporais diárias. A 

inatividade física é uma das principais causas das doenças crônicas não transmissíveis 

que são consideradas as principais causas de morte no mundo. Objetivo: Este estudo 

transversal quantitativo, avaliou o tempo de tela (TT) de escolares do ensino médio de 

uma escola pública da cidade de Fortaleza e verificará o nível de aptidão física 

relacionada à saúde (AFRS). Método: Dos instrumentos utilizados para verificar as 

variáveis pesquisadas, foi usado um questionário estruturado de TT e para averiguar a 

AFRS através do protocolo de testes físicos do PROESP-Br. Foi realizada análise descritiva 

(média, desvio padrão e distribuição de frequências) para caracterizar as variáveis. Uma 

análise de correlação binária foi utilizada entre as variáveis do TT na semana e no final 

de semana com o sexo, idade, nível sociodemográfico, IMC, ∑3DC e PROESP-Br. As 

análises foram realizadas no Statistical Package for Social Science (SPSS), versão 20.0. 

Resultados: Apesar de poucos alunos terem alcançado o nível de saúde proposto pelo 

PROESP-BR na flexibilidade (18,75%), na força abdominal (4,37%) e na aptidão 

cardiovascular, através do teste de corrida/caminhada de 6 minutos (6,87%), os 

resultados foram significativos, existindo correlações significativas do TT na semana e 

final de semana com relação ao sexo, além de correlação entre idade, somatória de 

dobra cutânea e abdominal com o TT na semana, e da variável corrida com TT no final de 

semana. Conclusão: Conclui-se que a elevada frequência de escolares que dispendem 

tempo excessivamente com comportamentos sedentários tiveram uma correlação com a 

adiposidade corporal, excesso de peso e falta de AFRS.  
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Introdução: A Distrofia muscular de duchenne (DMD) é uma doença genética de caráter 

recessivo, ligada ao cromossomo X (xp21), transmitida pela mãe. Essa miopatia atinge 

principalmente crianças do sexo masculino e caracteriza-se pela inexistência da proteína 

distrofina na membrana celular. As práticas aquáticas atuam como um tipo de 

tratamento para o retardo da progressão dessa doença, assim também possibilitando 

uma melhoria na qualidade de vida aos indivíduos. Objetivo: Identificar as implicações 

das PAEI (Praticas Aquáticas na Educação Inclusiva) na DMD, bem como analisar a 

metodologia aplicada nessas práticas e seus benefícios no processo evolutivo da doença, 

no estado psicológico da criança e no convívio com a família. Método: É caracterizada 

em transversal qualitativa de caráter exploratório em que foi aplicado um questionário 

estruturado aplicado à mãe e à professora de natação da criança. Resultados: Verificou-

se nesta pesquisa que a metodologia trabalhada nas práticas foi baseada em atividades 

lúdicas e coordenação motora global, mergulhos para trabalhar respiração e amplitude 

na articulação, caminhar na piscina, apanhar objetos imersos na piscina com respiração, 

saltar de pé para a água, com impulsão e imersão total, trabalho de respiração. As PAEI 

podem ser consideradas um meio de conseguir benefícios para as pessoas com DMD, 

visto que foi relatado avanços parciais no retardo da doença, na melhoria de 

condicionamento cardiorrespiratório, na postura, na resistência e no fortalecimento dos 

músculos esqueléticos. Observou-se através desde estudo que as atividades 

desenvolvidas no meio aquático possibilitaram vários benefícios à criança com a 

síndrome de Duchenne. Conclusão: As implicações das PAEI na DMD são positivas, 

podendo perceber que as PAEI auxiliaram em um melhor condicionamento 

cardiorrespiratório, no bem-estar físico e mental, na postura, na resistência muscular e 

na amplitude de movimento. Conclui-se que o prazer demonstrado pela criança, 

percebido pelo seu professor de educação física, a cada aula e a cada avanço, em termo 

de realização de atividades, é um fator influente na melhoria de todos os sintomas 

psicológicos.  
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Introdução: A alimentação adequada é um fator determinante na qualidade de vida, 

possibilita condições básicas para o desenvolvimento do ser humano, entretanto a falta 

de orientação nutricional/educacional e de recursos financeiros poderá interferir nesse 

processo. Objetivo: Verificar a percepção dos pais com relação à alimentação ofertada 

na escola. Método: O estudo é de abordagem qualitativa de caráter descritivo e de 

campo. A amostra foi composta por 45 pais dos alunos do ensino infantil de uma 

instituição de ensino privado da cidade de Iguatu-CE. O instrumento utilizado foi um 

questionário semiestruturado contendo 05 perguntas, sendo 04 perguntas fechadas e 01 

pergunta aberta. Os dados foram analisados qualitativamente, através das respostas dos 

sujeitos. Resultados: Sobre a idade dos filhos, 38% dos pais disseram que têm quatro 

anos, 26% seis anos, 15% sete anos, 12% cinco anos e 9% três anos de idade. 

Questionou-se aos pais se os mesmos tem consciência de que a escola oferece um 

cardápio saudável para seus filhos e 100% relataram que sim. Outro questionamento foi 

investigar qual tipo de refeição seus filhos faziam durante o recreio, 46% responderam 

que seus filhos ingerem o lanche ofertado pela escola através do cardápio saudável, 21% 

preferem o lanche da cantina, 18% trazem o lanche de casa como frutas, biscoitos ou 

cookies e por último 15% responderam que seus filhos intercalam entre o lanche do 

cardápio saudável e o lanche ofertado na cantina. Investigou-se também se os pais 

incentivavam seus filhos a comer alimentos saudáveis e 100% responderam que sim. 

Averiguou-se dos pais sobre a opinião de cada um dos pais sobre alimentação saudável 

no ensino infantil, do P10 ao P23 considerou a alimentação saudável sendo boa e 

satisfatória. Já do P24 ao P35 remeteram que é importante esse tipo de alimentação 

desde cedo, pois contribui no desenvolvimento da criança e incentiva os filhos a se 

alimentar de forma correta. Conclusão: Diante dos resultados, ficou claro que o 

incentivo dos pais e da escola promove uma conscientização nas crianças a respeito da 

alimentação, evitando assim problemas futuros de saúde, como a obesidade, hipertensão 

e diabetes infantil. Doenças que em longo prazo poderão comprometer a qualidade de 

vida das crianças quando chegar à fase adulta.  
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Introdução: A obesidade é um problema de saúde sendo sua etiologia resultante da 

interação genética e ambiental, mediada por fatores sociais, econômicos, endócrinos e 

metabólicos. É considerada uma condição inflamatória crônica subclínica, caracterizada 

pela produção de citocinas pró-inflamatórias e adipocinas que contribuem para as 

alterações metabólicas. Estudos recentes têm associado a microbiota intestinal ao estado 

inflamatório que ocorre na obesidade. A evidência de que a composição da microbiota 

pode ser diferente em humanos magros e obesos reforça a hipótese da sua influência na 

fisiopatologia da obesidade. A obesidade se relaciona a vários fatores: redução dos 

movimentos intestinais, supercrescimento bacteriano, disbiose, perda de integridade da 

barreira intestinal, translocação bacteriana, refluxo gastroesofágico e alterações no eixo 

cérebro-intestino e os probióticos são microrganismos vivos capazes de alterar a 

composição da microbiota, produzindo efeitos benéficos à saúde quando consumidos em 

quantidades adequadas e de acordo com o tipo da cepa utilizada. Objetivo: Demonstrar 

através de uma revisão sistemática os principais efeitos de probióticos na microbiota 

intestinal de indivíduos obesos. Método: Utilizou-se uma revisão sistemática da 

literatura, onde foi selecionado artigos ou publicações sobre estudos clínicos, que 

encontravamse dentro do período de 2009 a 2016, nos idiomas inglês, português e 

espanhol disponíveis nas bases de dados: Scientific electronic library online – Scielo, 

Biblioteca virtual em saúde – BVS, Pub Med e Google acadêmico. Resultados: Foram 

encontrados 30 artigos que abordavam sobre a relação da microbiota intestinal e o 

estado de obesidade, dentre estes, houveram estudos que demonstraram efeitos 

positivos no uso de probióticos para desordens metabólicas e regulação do peso 

corpóreo. Relataram efeito positivo na redução de gordura corporal, efeitos 

antiinflamatórios e imunomoduladores e capacidade de restaurar a disbiose relacionada 

com a obesidade. Porém, ainda são escassos e heterogêneos quanto as formas de 
administrac  ão, tempo de intervenc  ão, populac  ão em estudo, tipo de cepas e doses 

utilizadas. Conclusão: Os estudos ainda são controversos, dificultando as 
recomendac  ões a serem adotadas na prática profissional. Devido a isso, mais estudos 

são necessários para determinação da efetividade do uso de probióticos no tratamento 

da obesidade. 
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Introdução: Durante a senescência ocorrem diversas alterações fisiológicas, que 

dificulta as atividades da vida diária, reduzindo também a qualidade de vida de muitas 

pessoas idosas. A baixa capacidade cardiorrespiratória e a baixa densidade mineral óssea 

são fatores que prejudicam a capacidade funcional de muitos idosos. A adesão por uma 

prática de exercício físico durante a velhice reduz os processos deletérios causados pela 

idade. O treinamento aeróbico apresenta-se como um método não farmacológico que 

permite um melhor condicionamento cardiorrespiratório, cardiovasculares, 

neuromuscular, diminuindo os riscos de doenças crônicas não transmissíveis como 

diabetes, hipertensão, hipercolesterolemia, no período da senescência. Objetivo: 

Investigar e descrever as adaptações fisiológicas que ocorre com os indivíduos idosos 

praticantes de treinamento aeróbico, e sua influência na qualidade de vida desses 

indivíduos. Método: Foi realizado uma revisão integrativa nas bases de dados LILACS, 

SciELO e PubMED, no período de 2010 a 2017 utilizando os descritores Treinamento 

aeróbico, Qualidade de vida e Idosos. Foram encontrados 108 artigos e após a leitura do 

título e resumo, foram selecionados 12 artigos. Artigos que relatavam somente do 

treinamento de força na melhora da qualidade de vida em idosos foram excluídos da 

pesquisa. Resultados: O melhoramento cardiopulmonar e cardiovascular proporciona 

um aumento do débito cardíaco e um aumento na diferença arteriovenosa de oxigênio, 

fatores que melhoram o trabalho do miocárdio. O controle motor dos membros inferiores 

também é aprimorado, pois em se tratando de um treinamento aeróbico a solicitação do 

trabalho mecânico dos músculos quadríceps, isquiotibiaís, tríceps sural são essenciais 

nesse tipo de treinamento. Esses aprimoramentos mecânicos dos membros inferiores 

proporcionam maior estabilidade e equilíbrio, reduzindo o risco de quedas e permitindo 

uma maior autonomia funcional na vida dos indivíduos idosos, o que por sua fez melhora 

a qualidade de vida dessas pessoas. Em concomitância com os benefícios fisiológicos 

estar uma melhor sociabilidade e um melhor controle emocional permitindo maior 

afetividade e alegria no ambiente em que os indivíduos idosos vivem, favorecendo a uma 

melhor qualidade vida. Conclusão: O treinamento aeróbico permite uma melhor 

qualidade vida, tanto física como social, proporcionando aos idosos um ambiente social 

mais alegre e com uma maior sensação de bem estar.  
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Introdução: As mudanças no estilo de vida das pessoas tornaram-nas, mais exigentes 

em relação à qualidade de produtos adquiridos e essa percepção, juntamente com a 

preocupação em relação à legislação sanitária vigente, vem sendo levada em conta no 

varejo de alimentos no momento de investir em sistemas que previnam riscos e atendam 

às necessidades do público consumidor. Objetivo: Avaliar a segurança alimentar no 

setor de rotisseria em supermercado, localizado no Semiárido piauiense. Método: estudo 

do tipo transversal e descritivo. Foi selecionado uma unidade de supermercado em 

caráter aleatório desta região para o estudo; após autorização uma visita foi previamente 

agendada para a realização do estudo, onde foram avaliadas as condições higiênico-

sanitárias no estabelecimento e utilizado o Roteiro e Guia de Inspeção em Vigilância 

Sanitária, segundo a Resolução SS-196 de 29 de dezembro de 1998. A Ficha de Inspeção 

de Estabelecimentos da Área de Alimentos (FIEAA) apresenta 5 blocos que 

correspondem: situação e condições da edificação; equipamentos e utensílios; Pessoal na 

área de produção\manipulação\venda; Matérias primas\Produtos expostos a venda; fluxo 

de produção\Manipulação\Venda e Controle de Qualidade. Cada um contendo 

determinado número de itens, totalizando 58, posteriormente utilizou-se os métodos de 

pontuação dos blocos, onde: 0 a 50% de atendimento dos itens classifica como 

insatisfatório; 51 a 75% de atendimento dos itens como razoável e 76 a 100% de 

atendimento dos itens de caráter Satisfatório para a análise dos mesmos. Resultados: A 

rotisseria em questão, mostrou-se adequada, com um percentual de 94,30% dos blocos, 

indicando que o estabelecimento comercial está apto para a produção e distribuição de 

seus produtos; portanto, não se revelando alarmante, porém, sua implantação fornece 

subsídios que possibilitam uma tomada de decisão por parte dos responsáveis pelos 

estabelecimentos, baseada em fatos e dados, favorecendo ainda mais a melhoria da 

qualidade dos produtos e serviços fornecidos. Conclusão: Isso evidencia que a aplicação 

deste, em supermercados se reflete positivamente, diminuindo perigos que possam 

comprometer a segurança do alimento, a projeção do supermercado e a saúde do 

consumidor.  
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Introdução: O processo de envelhecimento pode ser visto como um conjunto de 

alterações na estrutura e na funcionalidade, que agem de forma desfavorável ao 

organismo, e que se acumulam de forma progressiva, em função do avanço da idade. 

Objetivo: Este estudo teve como objetivo avaliar o risco de quedas em idosos 

praticantes de atividade física, e atrelado a isso objetivou-se secundariamente 

caracterizar o perfil sócio demográfico dos idosos praticantes de atividade física; avaliar o 

nível de atividade física de idosos da comunidade; classificar a capacidade cognitiva dos 

idosos pesquisados; e correlacionar o nível de atividade física de idosos com o risco de 

quedas. Método: A pesquisa caracterizou-se como um estudo observacional, transversal 

e descritivo de abordagem quantitativa, e sua amostra foi composta por 51 idosos. 

Resultados: Evidenciou-se que 98% eram do sexo feminino, a maioria era casado 

47,1%, quanto a escolaridade 37,3% tinham primeiro grau completo, e ao analisar a 

situação ocupacional 54,9% eram aposentados. No Mini exame de estado mental 

(MEEM), 92,15% dos indivíduos apresentaram cognitivo preservado. Quando analisadas 

a distribuição dos idosos quanto a ativo e muito ativo, foi verificado que 72,5% dos 

idosos estudados foram classificados como muito ativo, e que 27,5% dos idosos foram 

classificados como ativo, não apresentando grupo de sedentários. Realizado o Teste t de 

Student para amostras independentes Time up go teste (TUG) e Questionário 

Internacional de atividade física (IPAQ) p =0,253. Conclusão: Pode-se concluir através 

desses resultados que ao correlacionar essas duas variáveis aptidão física e risco de cair 

estatisticamente, não encontramos percentuais significantes, podendo ser justificado pelo 

fato da população pesquisada não apresentar indivíduos sedentários, deste modo, a 

amostra apresentou menores prejuízos de equilíbrio, deambulação e marcha e 

consequentemente apresentarem menor risco de cair. No entanto, faz-se necessária 

pesquisas mais amplas com um maior número de idosos envolvidos, para que seja 

traçado um perfil mais fidedigno de idosos que praticam atividade física. 
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Introdução: Os educadores físicos possuem o conhecimento de que a prática de 

exercícios físicos atrelada a uma alimentação balanceada é fundamental para a promoção 

da saúde, portanto sabem quais cuidados são necessários para manter um bom 

condicionamento físico e atingir uma melhoria da qualidade de vida. Desta forma, em 

razão de saberem as técnicas, procedimentos e benefícios dos exercícios e de um estilo 

de vida saudável em geral, esses profissionais utilizam e colocam em prática o 

conhecimento obtido por meio da profissão em benefício próprio. Objetivo: Avaliar quais 

são os cuidados que os educadores físicos adotam para manter uma boa forma e 

alcançar um ideal de saúde. Método: Trata-se de uma pesquisa exploratória e descritiva, 

de cunho qualitativo, que contou com a participação de sete educadores físicos, sendo 

seis profissionais formados e um estagiário, que atuam em academias de diferentes 

regiões da cidade de Fortaleza – CE. Desse modo, os participantes da pesquisa 

responderam um roteiro de entrevista semiestruturado sobre o tema “tipos de cuidados 

praticados pelos educadores físicos para com o corpo e a saúde”. Os resultados foram 

analisados por meio do software Iramuteq. Resultados: Apontam a preocupação 

constante dos educadores físicos com a saúde, através de uma rotina regular de treinos 

e a adoção de uma dieta balanceada. Entre os tipos de atividades praticadas, foram 

mencionadas musculação, corrida, dança e ciclismo. Diante disso, foi observado que, 

para os educadores, as atividades, como o ciclismo e a prática de dança, são usadas no 

dia a dia como alternativa para manter a boa forma e a saúde, além de gerar bem-estar 

nos intervalos entre as atividades do cotidiano ou nos períodos em que precisam se 

ausentar dos treinos. Assim, percebe-se que há uma preocupação geral em fazer com 

que o corpo esteja sempre em movimento. Foi apontado ainda que trabalhar no mesmo 

ambiente em que treina facilita a regularidade das atividades físicas, haja vista que a 

dificuldade na realização dos exercícios físicos é o fato de o indivíduo precisar encontrar e 

reservar um horário para a prática de atividades. Conclusão: Os educadores físicos 

seguem o princípio de que o corpo deve estar em constante atividade, na intenção de 

atingir um estilo de vida saudável, para tanto há a inclusão de atividades que completem 

as rotinas de treino.  
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Introdução: As celebridades fitness, através das redes sociais, são possuidoras de um 

número considerável de seguidores. Estas vinculam seus próprios corpos como modelo 

ideal e divulgam, além de suas rotinas de treinos e alimentação, métodos de 

emagrecimento e exercícios, influenciando o comportamento dos seus seguidores, que 

aderem a essa prática sem mensurar o perigo de seguir celebridades fitness que, em sua 

maioria, não possuem formação para tal função. Objetivo: Compreender a percepção 

dos educadores físicos sobre a influência da internet no mundo fitness. Método: Trata-se 

de uma pesquisa exploratória e descritiva, no qual sete profissionais de educação física, 

seis profissionais formados e um estagiário, que atuam em academias de diferentes 

regiões da cidade de Fortaleza – CE, responderam a um roteiro de entrevista 

semiestruturado, que abordavam “a percepção da atratividade da internet ao mundo 

fitness e a avaliação sobre esse movimento”. Os resultados foram analisados por meio de 

Análise de Conteúdo de Bardin. Resultados: Foram averiguados que os educadores 

físicos concordam que as celebridades fitness motivam os seus seguidores e o público em 

geral a se exercitarem e, ao incorporarem o estilo de vida saudável, modificarem os seus 

hábitos, melhorando a qualidade de vida. Em contrapartida, apenas dois entrevistados 

seguem as celebridades fitness nas redes sociais. Esses educadores físicos as 

acompanham em razão da necessidade de saber quais são as tendências na mídia. Já a 

maioria dos entrevistados relatou não acompanhar essas “webcelebridades”, por estas 

não possuírem o conhecimento acadêmico que possa validar sua prática, tendo em vista 

que praticar e obter bons resultados pessoais não garante que elas possam compartilhar 

informações corretas sobre os exercícios, pois não dispõem de conhecimento técnico e 

científico para saber para quais indivíduos cada atividade é indicada ou mesmo a forma 

correta de realizá-las. Além disso, os educadores físicos atentam para o fato de que o 

uso da imagem dessas “webcelebridades”, que utilizam sua imagem para ganhar dinheiro 

e fama, não condiz com a ética da área de educação física. Conclusão: Os educadores 

físicos reconhecem que as celebridades fitness proporcionam certos benefícios aos seus 

seguidores, como o incentivo a um estilo de vida saudável, todavia os educadores físicos 

criticam o costume das “webcelebridades” em divulgar exercícios e dietas sem a devida 

capacitação.  
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Introdução: Atualmente, há uma maior importância exercida pelo corpo no contexto 

social. Dessa forma, existe uma pressão cada vez mais forte da sociedade para que seus 

indivíduos apresentem uma forma física tida como ideal. Nesse âmbito, dentro do 

imaginário popular, o educador físico é um indivíduo belo e atlético, que está dentro dos 

parâmetros de beleza sociais atuais. Objetivo: Avaliar as motivações dos educadores 

físicos para cuidar do corpo e da autoimagem. Método: O presente estudo trata-se de 

uma pesquisa exploratória e descritiva, de cunho qualitativo. Para tanto, contou-se com 

a participação de sete educadores físicos, seis profissionais formados e um estagiário, 

que atuam em academias de diferentes regiões da cidade de Fortaleza – CE, seguindo o 

critério de saturação. Foi utilizado um roteiro de entrevista semiestruturado contendo 

questões a respeito das motivações acerca do cuidado corporal dos educadores físicos. 

Os resultados foram analisados por meio do software Iramuteq. Resultados: Verificou-

se que os educadores físicos cuidam do corpo em razão do bem-estar e da qualidade de 

vida que a atividade física proporciona, por se sentirem bem ao possuir uma imagem 

corporal considerada ideal por estes e, sobretudo, pela preocupação com o cuidado 

corporal em consequência da exigência da profissão e da necessidade de ser modelo de 

referência para os alunos, visto que os educadores físicos precisam estar com o corpo 

apropriado ao estilo de vida que a profissão pretende oportunizar, levando em conta que 

a estética corporal do educador reflete na notoriedade de seu trabalho. Logo, uma leve 

perda de massa muscular ou ganho de peso pode ser interpretada pelo aluno como sinais 

de desleixo e despreparo, levando a um questionamento acerca das capacidades do 

profissional a partir de uma associação com sua imagem, mesmo que este possua uma 

vasta experiência e competência dentro do mercado de trabalho. Desta maneira, perante 

a importância dada às suas imagens corporais, os educadores físicos procuram manter 

uma estética corporal dentro dos padrões exigidos pelos alunos e pela sociedade em 

geral. Conclusão: Apesar de haver os fatores vaidade e qualidade de vida, os 

educadores físicos se sentem impelidos a construir um corpo que, além de servir como 

modelo e exemplo para seus alunos, seja também uma amostra de suas competências 

como profissional. 
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Introdução: A Educação Física, como disciplina escolar, estuda a cultura corporal com o 

objetivo de proporcionar aos alunos aulas dinâmicas, criativas que desenvolva a 

imaginação, capacidades físicas, psíquicas e motoras. Objetivo: O presente estudo tem 

como objetivo analisar o uso de tecnologias móveis nas aulas de Educação Física. 

Método: O presente estudo trata-se de um relato de experiência de cunho descritivo, 

com abordagem quantiqualitativo. A pesquisa foi desenvolvida em uma escola da rede 

estadual de ensino na cidade de Iguatu-Ceará no mês de novembro de 2016. Para coleta 

de dados foi utilizado um questionário semiestruturado contendo cinco perguntas 

subjetivas e objetivas, sendo cinco destinadas aos alunos, quatro ao professor de 

educação física e três ao coordenador da escola. A amostra da pesquisa foi composta por 

44 alunos, do sexo masculino e feminino, estudantes do primeiro e segundo ano do 

ensino médio como também do EJA (Educação de Jovens e Adultos) com idades entre 15 

a 44 anos, 01 professor de educação física e 01 coordenador pedagógico da escola. Os 

dados foram coletados em sala de aula e calculados no Excel 2013 e analisados através 

de gráficos. Resultados: Diante dos achados da pesquisa, ficou evidente entre as falas 

dos sujeitos investigados que o uso de tecnologias nas aulas não é permitido pela direção 

da escola justificando que atrapalha na concentração dos alunos e no processo ensino e 

aprendizagem. Quando questionados sobre o aparelho celular se é considerado um 

recurso pedagógico 50% remetem que sim e os outros 50% ressaltam que não. Foram 

indagados também quais eram as redes sociais mais acessadas pelos discentes, com 

56,81% whatsapp e 43,19% facebook. Conclusão: Ficou evidente que o uso de 

tecnologias nas aulas não é permitido pelos alunos, pois de acordo com os resultados 

atrapalha no processo de aprendizagem e na concentração dos mesmos, ao mesmo 

tempo reconhecem que este pode ser um recurso pedagógico utilizado pelos professores 

com intuito de realizar pesquisas em sala de aula.  

 

Palavras-chave: Educação Física. Ensino Médio. Tecnologias Móveis. 

 



 

 

Proceedings abstracts 

 

I Congresso Internacional de Ciências da Saúde no Cariri 

 

J. Hum Growth Dev. 2017 

 

- 57 - 
 

RESUMO 040 
 

SAÚDE DOCENTE E EDUCAÇÃO FÍSICA: O ESTADO DO CONHECIMENTO DAS 

PRODUÇÕES ACADÊMICAS 

 

Marla Maria Moraes Moura¹, Weilher Feitosa de Melo², Amanda Raquel Rodrigues Pessoa³ 

 

¹ Mestre em Educação, IFCE, Juazeiro do Norte, CE, Brasil. 

² Especialista em Docência no Ensino Superior, UNILEÃO, Juazeiro do Norte, CE, Brasil. 

³ Mestre em Educação, IFCE, Juazeiro do Norte, CE, Brasil. 

 

E-mail para contato: marlamariam@hotmail.com 

 

Introdução: O adoecimento docente tem se tornado uma preocupação nas pesquisas 

em saúde. Perspectivando contribuir com o mapeamento das produções realizadas com o 

professor de Educação Física, selecionamos o banco de dados da BDTD. Partimos do 

questionamento: o que as pesquisas revelam sobre as questões de saúde dos 

professores de Educação Física? Objetivo: Analisar as produções científicas que tratam 

da saúde dos professores de Educação Física. Método: Trata-se de uma pesquisa 

qualitativa do tipo estado da arte. Para a composição dos dados foram consultados teses 

e dissertações da BDTD. Definimos como descritores os termos: saúde, professor, 

educação física. Foram encontrados 310 resultados, selecionados 17, considerando o foco 

da temática, sendo 15 dissertações e 02 teses. Emergiram 03 categorias de análise: 01 - 

Condições de trabalho e saúde (06 trabalhos); 02 - Estilo de vida (06 trabalhos) e 03 - 

Adoecimento docente (05 trabalhos). Resultados: Na categoria 01 foram identificados 

aspectos negativos à saúde, relacionados à desvalorização profissional, violência na 

escola, pressão e sofrimento no trabalho. Constatou-se na categoria 02 níveis favoráveis 

de atividade física, no entanto, um trabalho demonstrou a presença do sedentarismo e 

outro aspectos negativos no quesito hábitos alimentares. Na categoria 03, os trabalhos 

discutem a vulnerabilidade para Síndrome Burnout, em decorrência da exaustão 

emocional e despersonalização profissional. O trabalho que trata da Sintomatologia 

dolorosa constatou uma elevada prevalência de dor entre professores de academias. 

Conclusão: Nesses estudos percebeu-se a intenção de compreender as condições de 

trabalho e como isso se repercute no profissional. Focaram ainda no estudo sobre a 

qualidade de vida dos professores de Educação Física além de estudar a incidência de 

doenças entre esses profissionais, com destaque para Síndrome Burnout e 

Sintomatologia dolorosa. 
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Introdução: O açafrão (Curcuma longa L.) foi destacado como sendo anticarcinogênico 

pelo SUS e OMS apresentado na Relação Nacional de Plantas Medicinais de Interesse ao 

SUS (RENISUS) em fevereiro de 2009 (BRASIL, 2009). É originário da Índia, utilizado a 

mais de 400 anos como um condimento e na medicina chinesa e indiana como um anti-

inflamatório, antibacteriano, em doenças respiratórias e disfunções hepáticas 

(OMBREDANE, 2016). Apresenta substâncias bioativas encontrada nessa planta, sendo 

fitoquímico de cor amarelada tem sido alvo de muitos estudos para certificar sua 

veracidade em combater o câncer, por isso listada pelo RENISUS como sendo uma 

substância nutracêutica. (OMBREDANE, 2016). A farmacêutica tem investido em 

nutracêuticos como medicamentos sintetizados a partir de plantas medicinais com 

potencial bioativo, pela insafistação do tratamento com substâncias sintéticas contra 

doenças malignas e inflamatórias. A quimioterapia permanece como estratégia 

convencional para o tratamento de câncer, muitas vezes comprometida pela 

quimioresistência de determinados tipos de cânceres (SANTOS; PINHEIRO, 2016). 

Objetivo: Estudar o potencial bioativo do açafrão para combater neoplasias malignas. 

Método: Esse trabalho trata-se de uma revisão sistemática, analisando artigos científicos 

publicados em três bases de dados científicas: Google acadêmico, Pub Med e Scientific 

Electronic Library Online (SciELO) dos últimos 5 anos. O descritor utilizado na consulta 

nessas bases de dados foi o nome científico do açafrão, Curcuma longa L. O critério de 

seleção dos artigos foi buscar publicações que comprovassem ação terapêutica com C. 

longa a partir do ano de 2012. Resultados: Segundo Marmitt et al. (2016) aponta a 

Cúrcuma L., a planta medicinal com potencial terapêutico para a prevenção do câncer, 

age inibindo a atividade das enzimas pró-inflamatórias 5-lipoxigenase e COX, 

comprovada atividades quimiopreventiva, antiproliferativa, pró-apoptótica e 

antiangiogênica. No estudo de Ombredane (2016) apud Chinembiri et al. (2014) com 

potencial de promover o processo de apoptose em células tumorais. E Oliveira (2016) 

relata para o uso contra o câncer de mama, essa substância se mostra tóxica para as 

células em crescimento desordenado, também se mostrando toxicas para células de 

câncer de pulmão, e em células de melanoma humano A375 foi relatando atividade 

antiproliferativa e proapotótica. Conclusão:  O uso do açafrão no tratamento e na 

prevenção de neoplasias malignas, somados ao tratamento convencional acresce os 

índices de cura. 
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Introdução: De acordo com o Estatuto do Idoso, idosos são pessoas com 60 anos ou 

mais. Em 2010, perfaziam 10,8% da população brasileira e, prevê-se um aumento 

relativo para 14% em 2020. Eventos sócioepidemiológicos atrelados à globalização 

acabam resultando em uma menor disponibilidade do cuidado familiar, que, juntamente 

com a incapacidade do autocuidado do paciente idoso, desencadeiam a 

institucionalização. O fato do idoso residir em uma Instituição de Longa Permanência 

para Idosos (ILPI) pode afastá-lo do convívio familiar, social e de suas atividades de 

costume, interferindo diretamente na sua qualidade de vida. Objetivo: Relatar a 

experiência da prestação de cuidado em saúde às idosas de uma Instituição de Longa 

Permanência. Método: Trata-se de um relato de experiência de caráter descritivo que 

visa discorrer sobre as ações de assistência prestada por acadêmicos de medicina da Liga 

Acadêmica do Aparelho Digestório, às idosas do abrigo Jesus, Maria e José, localizado no 

município de Crato-CE. A Instituição alberga 21 idosas, e as ações são desenvolvidas 

uma vez por semana, com duração de três horas, pelos integrantes e orientador da Liga 

Acadêmica, filiada à Faculdade de Medicina Estácio de Juazeiro do Norte. Resultados: O 

nível de satisfação com a assistência prestada é evidente. Idosas e cuidadoras interagem 

e têm acesso com maior facilidade a uma equipe de saúde médica orientada e disposta a 

ajudar sempre que necessário, favorecendo assim melhores indicadores em saúde e 

níveis menores de morbidade na ILPI assistida, uma vez que quedas, úlceras por 

pressão, engasgamentos e outros eventos podem ser contornados e tratados com maior 

facilidade, resultando em menores complicações e melhor prognóstico. Além disso, os 

estudantes aprimoram seus conhecimentos clínicos ao observarem de perto os problemas 

de saúde que acometem essa faixa etária e as respectivas condutas médicas. 

Conclusão: O trabalho voluntário de assistência periódica e programada, resulta em 

uma melhora significativa da qualidade de vida dos idosos, tanto na esfera física, como 

psicossocial, uma vez que identifica a contento erros no cuidado em saúde e orienta a 

forma correta de fazê-lo, trata e/ou acompanha corretamente certas patologias, e 

oferece apoio emocional. Os acadêmicos também se beneficiam com a assistência 

prestada, uma vez que participam da forma correta de acompanhar as necessidades dos 

idosos, ampliando assim o olhar e vivência clínica.  
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Introdução: Quando se fala em lateralização, logo relacionamos o lado preferencial do 

indivíduo pela escrita, porém, ela vai muito além. É importante que observemos os olhos, 

mãos, ouvidos e pés e é primordial que trabalhemos desde cedo atividades que 

desenvolvam as habilidades motoras. Durante a realização do nado crawl, é necessário 

que haja um bom sincronismo entre braçada e pernada para que sua respiração seja 

feita de forma eficiente. Objetivo: Verificar a relação entre a lateralização com o lado 

preferencial da respiração do nado crawl em crianças de 08 a 11 anos do projeto natação 

em busca de novos desafios da cidade de Iguatu-Ceará. Método: O estudo trata-se de 

uma pesquisa experimental com delineamento correlacional, realizado com 21 alunos 

matriculados no projeto de extensão: Nataçãobuscando novos desafios financiado pelo 

(PIBEX-URCA), com idade entre 8 e 11 anos, de ambos os sexos, que já dominam a 

técnica da respiração do nado crawl. Como instrumento de coleta, foi utilizado a bateria 

de teste criado por Fonseca (1995). Resultados: Através do teste de lateralidade ocular, 

52,38% dos indivíduos demonstraram lateralidade direita, 38,09% lateralidade esquerda 

e 9,5% lateralidade cruzada. Durante a lateralidade auditiva, 85,71% demonstraram 

lateralidade direita, 14,28% lateralidade esquerda e 4,76% lateralidade cruzada. Na 

verificação da lateralidade manual, 95,23% evidenciaram lateralidade direita e 4.76% 

lateralidade cruzada. No teste do pedal, 80,94% utilizaram lateralidade direita e 19,04% 

lateralidade esquerda. Com base nos dados obtidos através dos resultados da estatística 

descritiva mostrou maior prevalência tanto na respiração bilateral quanto a respiração 

direita do nado crawl com 07 crianças. Relacionando lateralização manual e pedal 

demostrou uma prevalência para o lado direito. Conclusão: Com base nos resultados 

encontrados, conclui-se que existe uma relação entre a respiração do nado crawl e a 

lateralização manual e pedal, havendo ainda maior prevalência pelo lado direito. 
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Introdução: A adaptação ao meio líquido caracteriza-se de modo geral, não só pelo fato 

de que a água é um novo ambiente, mas também pela relação professor/alunos 

existente nas aulas. Como primeiro passo, a adaptação pode ocorrer de maneira rápida 

ou lenta dependendo da individualidade de cada criança. Objetivo: O presente estudo 

tem como objetivo analisar a adaptação ao meio liquido de crianças de 7 á 12 anos. 

Método: O trabalho trata-se de uma pesquisa de campo de cunho qualitativo que foi 

realizada com 20 crianças de ambos os sexos que tinham idade entre 7 à 12 anos, 

devidamente matriculadas no do projeto de extensão: Nataçãobuscando novos desafios 

financiado pelo (PIBEX-URCA). Para a coleta de dados, foram utilizados os seguintes 

parâmetros: respiração, imersão, flutuação, propulsão e saltos, em forma de ficha de 

observação (adaptada da ficha de Campaniço, 1989). Após a coleta os dados foram 

armazenados e analisados no Excel for Windows 2010. Resultados: Identificamos que o 

tempo de prática e a idade em determinadas crianças em alguns testes influenciou como 

a (propulsão e saltos) no resultado final de 100%. Já em outros testes como (respiração, 

imersão e flutuação) não influenciaram e foram executados com máximo êxito pelas 

crianças, atingindo também o percentual de 100%. Outros elementos importantes que 

corroboram com os resultados foi o fato das crianças se sentirem mais seguras e pela 

própria maturação do indivíduo. Conclusão: Com base nas evidências encontradas nesse 

estudo nos permitem concluir que todas as crianças participantes do projeto estão 

totalmente adaptadas no meio liquido.  
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Introdução: Acredita-se que a relação entre o desenvolvimento e a aprendizagem, 

proporciona melhorias na interação física e social da criança. Dessa forma, esse processo 

favorece um melhor desenvolvimento infantil, conquistando vários avanços que não 

tinham sido atingidos anteriormente. Objetivo: Diante do exposto, o objetivo deste 

trabalho foi analisar as contribuições da Educação Física para o desenvolvimento infantil. 

Método: Trata-se de uma investigação de abordagem qualitativa, com um enfoque 

fenomenológico e uma fundamentação teórica realizada através de livros e artigos 

científicos específicos da área do Desenvolvimento Infantil e Educação Física Escolar. A 

pesquisa foi realizada em escolas particulares na rede municipal de Sobral-CE, durante o 

ano de 2016, e teve como sujeitos cinco professores de Educação Física. Para a coleta de 

dados utilizou-se entrevista semiestruturada, a interpretação dos dados se deu pela 

análise de conteúdo. Resultados: De acordo com o estudo realizado, ressalta-se que o 

movimento, por ser um elemento essencial da Educação Física, favorece o 

desenvolvimento do indivíduo por intermédio do pensamento e da emoção. Por isso, o 

profissional de Educação Física tem instrumentos potentes que provocam o estímulo ao 

desenvolvimento por meio de: jogos e brincadeiras. No entanto, no município de Sobral a 

Educação Física, neste nível de ensino, é pensada em segundo plano, como informaram 

os participantes. Os docentes, durante as entrevistas, ainda lembram a importância do 

ato de brincar, pois, a partir da brincadeira, a criança desperta sua autonomia, estimula 

sua imaginação, provocando o entendimento do significado do que se está executando. 

Percebe-se então, o papel crucial da Educação Física no âmbito escolar para o 

desenvolvimento infantil, pois esta disciplina favorecerá o aprendizado e, por 

conseguinte, o desenvolvimento dos indivíduos, todavia, faz-se necessário o 

estabelecimento de situações desafiadoras para que os alunos possam construir o seu 

próprio conhecimento, pois alguns dos professores entrevistados relataram dificuldades 

nas atividades desenvolvidas. Conclusão: Percebe-se que, cada fase de 

desenvolvimento infantil tem suas próprias características, portanto, é evidente a 

relevância do profissional de Educação Física para o desenvolvimento infantil, no entanto, 

exige-se também estudos aprofundados e ainda conhecimento de cada etapa, pois 

assim, o desenvolvimento será mais harmônico e integral. 
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Introdução: A escola é vista e compreendida como um espaço de promoção de ensino e 

aprendizagem e a Educação Física enquanto componente curricular obrigatório vem 

corroborar com esta formação. No entanto, a realidade de algumas escolas no que tange 

ao espaço físico e material pedagógico adequado se torna um enorme percalço aos 

objetivos educacionais. Essa questão faz refletir sobre a condição pela qual os 

professores passam e as diversas adaptações que os mesmos têm que se esforçar em 

fazer para proporcionar uma boa vivência para seus alunos, não deixando as dificuldades 

de espaço e material atrapalharem sua pratica docente. Objetivo: Discutir a importância 

do espaço físico e materiais pedagógicos para o desenvolvimento das aulas de Educação 

Física e descrever o que foi observado quanto ao espaço físico e materiais pedagógicos. 

Método: A pesquisa em questão caracteriza-se como um estudo qualitativo de caráter 

exploratório, do tipo relato de experiência. Como instrumento foi utilizado um 

questionário semi estruturado direcionado as professoras, coordenadora e diretora da 

escola, assim como a observação do espaço físico e material pedagógico disponível na 

mesma. Resultados: Com base na análise dos questionários e na observação informal 

percebeu-se que a escola não dispõe de espaço físico adequado e que o material 

pedagógico disponível não atende as necessidades dos docentes para uma prática de 

Educação Física e que a ausência destes, tem relação direta com a qualidade do 

desempenho alcançado. Considera-se como espaço os locais utilizados para as aulas. 

Conclusão: Foi possível, através das vivências, a oportunidade de refletir sobre a 

possível área de atuação percebendo assim a falta de espaço e a escassez de material 

necessário para o bom desenvolvimento das aulas, essas dificuldades transformam-se 

numa barreira que acaba distanciando a maneira que fosse possível ofertar a aula para 

os alunos. Finalizando, espera-se que os resultados aqui obtidos, sirvam para futuras 

investigações e subsídios para alavancar resultados relacionados à obtenção de espaços 

e materiais adequados a Educação Física de qualidade.  
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Introdução: Transtornos alimentares são distúrbios psiquiátricos de etiologia variada, 

caracterizados por consumo, padrões e atitudes alimentares extremamente perturbadas 

e excessiva preocupação com o peso e a forma corporal. Esses fenômenos têm impactos 

principalmente em adolescentes e jovens adultos do sexo feminino, levando a prejuízos 

biopsicossociais significativos e com elevadas taxas de mortalidade e morbidade. 

Objetivo:O objetivo do estudo foi analisar o perfil dos universitários do curso de nutrição 

em relação ao risco de desenvolvimento de transtorno alimentar.O estudo descritivo de 

abordagem quantitativa e de corte transversal realizado com alunos do curso de 

nutrição, de todos os semestres de ambos os sexos de uma instituição de ensino privada. 

Método: O instrumento utilizado foi um questionário on-line composto por nome, sexo, 

idade, peso e altura (para realização do IMC) e mais dois questionários, o de risco de 

transtornos alimentares(EAT-26) e a escala de insatisfação corporal (questionário 

deStunkard). Para a organização e apresentação dos dados dapesquisa foi utilizado o 

programa Microsoft Excel 2010 e para tabulação foi usado um sistema com linguagem de 

programação PHP. Resultados: Verificou-se que os universitários do curso de nutrição 

em sua grande maioria apresentam normalidade na sua massa corporal, através do IMC 

(70,44%), contudo, é preocupante a alta frequência de insatisfação corporal (74,84%) e 

alta porcentagem de risco de TA (34,59%), comparado a estudos anteriores. Conclusão: 

Os dados da pesquisa mostram que os universitários, na maioria do sexo feminino, 

jovens e de peso adequado mostram-se excessivamente preocupados com seu peso e 

imagem corporal, estes são indicativos para o desenvolvimento de transtornos 

alimentares. 
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Introdução: Nas últimas décadas o potencial ergogênico da cafeína vem sendo 

amplamente investigado, na tentativa de aumentar o desempenho durante a prática de 

exercícios físicos. A substância pode ser encontrada em alguns alimentos de baixo custo 

e acessíveis à população, sendo um destes o café, a maior fonte dietética de tal. 

Objetivo: Avaliar a influência da ingestão do café sobre a resistência muscular em séries 

executadas no exercício de supino horizontal. Método: A amostra foi composta por 6 

voluntários (73,00±7,46kg; 177,00±3,51cm; 20,17±1,21anos; 67,67±9,12RM) do 

gênero masculino, aparentemente saudáveis e com experiência em treinamento 

resistido. Previamente os sujeitos foram informados dos procedimentos adotados no 

estudo e submetidos ao PAR-Q. No segundo contato realizou-se a avaliação 

antropométrica e o teste de 1 repetição máxima (1RM) no supino horizontal, em jejum. 

Após um intervalo de 7 dias os sujeitos foram submetidos a três séries no supino 

horizontal, todas executadas até a falha concêntrica, com intervalos de 2 minutos entre 

as mesmas, realizadas com intensidade de 70% de 1RM, em jejum, sem uso de qualquer 

substância ergogênica. Após um intervalo de 72 horas, os indivíduos realizaram 

novamente as três séries no supino horizontal sob as mesmas condições, porém, utilizou-

se 5 ml/kg corporal de café 1 hora antes do teste. Em ambos os protocolos foi 

contabilizado o tempo até atingir a falha concêntrica em cada série. A partir dos dados foi 

empregado o teste de Shapiro-Wilk e em seguida teste “t” de Student para amostras 

pareadas, adotando como significância estatística um p-valor≤0,05, para estes fins foi 

utilizado o software IBM SPSS Statistics 24. Resultados: A variável investigada não 

apresentou diferenças estatísticas significativas entre séries executadas com 

(42,02±8,44; 29,41±2,58; 24,53±3,45 para as séries 1, 2 e 3, respectivamente) e sem 

uso de café (38,21±6,09; 28,80±4,26; 23,06±3,28 para as séries 1, 2 e 3, 

respectivamente). Conclusão: Nas condições testadas o café não promoveu um efeito 

significativo sobre a resistência muscular. Todavia, são necessários outros estudos 

envolvendo uma amostra maior.  
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Introdução: Os conteúdos que agregam as aulas de Educação Física, o esporte surge 

como uma das principais práticas utilizadas por essa disciplina no meio escolar. 

Objetivo: Diante desse contexto, o objetivo desse trabalho é identificar as modalidades 

esportivas mais trabalhadas e os espaços e materiais disponíveis para o ensino dessa 

manifestação cultural nas aulas de Educação Física no Ensino Fundamental II das escolas 

da rede pública da cidade do Crato-CE, a partir da visão dos docentes. Método: A 

pesquisa caracteriza-se como um estudo descritivo, de campo, transversal, de cunho 

qualitativo, com abordagem fenomenológica, a qual objetivou registrar e analisar as 

modalidades esportivas são mais trabalhadas e, quais os ambientes e materiais 

disponíveis para o ensino da prática esportiva no meio escolar. O instrumento de coleta 

de dados adotado foi um questionário estruturado de Reis, Pereira e Marilene (2009) 

adaptado com a finalidade de contemplar todos os objetivos da pesquisa. Participaram da 

pesquisa todos os professores de Educação Física que atuam em 8 escolas, somando um 

total de 10 docentes, sendo 2 do gênero feminino e 8 do gênero masculino, com idade 

entre 20 a 42 anos, com tempo de atuação de 7 meses a 15 anos. A apreciação dos 

dados foi realizada por meio da análise de conteúdo. Resultados: A partir resultados da 

pesquisa realizada pode-se perceber que as aulas nesse nível de ensino ainda se 

encontram a predominância de algumas modalidades esportivas consideradas 

tradicionais como Futsal, Voleibol, Handebol e Basquete. Entretanto, as respostas obtidas 

apresentaram também que parte dos professores buscam realizar atividades diferentes 

como Natação, Rugby, Tênis de mesa e Esportes de aventura. Os resultados também 

evidenciaram que a maioria das escolas possuem somente quadra poliesportiva como 

espaço para realização das práticas, e que os professores encontram dificuldades devido 

à ausência de materiais suficientes para realização das atividades, o que evidencia a 

precariedade de investimentos governamentais no tocante a esses aspectos. Conclusão: 

Conclui-se que os esportes tradicionais são os mais trabalhados em detrimento de 

outros, nesse contexto, é primordial que os docentes da disciplina procurem, diante das 

dificuldades, realizar atividades diferenciadas, possibilitando o aprendizado e 

desenvolvimento integral dos seus alunos.   
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Introdução: A Educação Física escolar é fundamental para o desenvolvimento cognitivo, 

social e afetivo do adolescente no Ensino Médio, por isso, se faz necessário uma maior 

atenção no processo de ensino-aprendizagem desse componente curricular, pois nessa 

fase há grandes mudanças na vida do jovem. Objetivo: Investigar os motivos que 

causam a evasão nas aulas de Educação Física no Ensino Médio, relacionada ao turno e 

contra turno escolar, através da ótica das professoras e alunos das escolas E.E.F. M 

Polivalente Adauto Bezerra e E.E.F.M Teodorico Teles; respectivamente, uma escola com 

o período de realização das aulas da disciplina no contra turno e a outra no turno regular. 

Método: A pesquisa é de cunho qualitativa-descritiva utilizando como instrumento de 

pesquisa uma entrevista semiestruturada. Buscou-se analisar as respostas das 3 

professoras e dos 59 alunos das duas escolas a partir da análise de conteúdo. 

Resultados: O resultado obtido demonstrou que os discentes da escola do turno regular 

participam menos das atividades em relação à escola do contra turno, devido a falta de 

materiais e espaços adequados para as práticas das atividades. Entretanto, os maiores 

indícios inerentes aos alunos não frequentarem foram apresentados pela escola do contra 

turno, sendo os principais motivos: trabalhar no contra turno, falta de transporte, 

distância da escola, atividades domésticas e falta de utilização de todos os espaços que a 

escola oferece. Conclusão: Conclui-se com isto que é necessária a aproximação das 

professoras e os alunos no sentido de discutir e fomentar ações que amenizem a evasão 

nas aulas de Educação Física, buscando a sua valorização em relação as demais 

disciplinas da escola, compreendendo a importância desta disciplina no processo de 

crescimento dos adolescentes no final da sua vida escolar no Ensino Básico, assim como, 

evidenciar a necessidade das aulas de Educação Física serem realizadas no mesmo turno 

das outras disciplinas, buscando a equidade entre os componentes curriculares, 

compreendendo a viabilidade do processo de ensino-aprendizagem do aluno perante as 

aulas realizadas pelo professor de Educação Física e a melhor participação dos alunos 

nesta disciplina. 
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Introdução: A Organização Mundial Saúde, recomenda a prática do aleitamento 

materno exclusivo por seis meses, além de sua manutenção, com a adição de alimentos 

complementares até os dois anos. Na fase inicial da vida, o leite humano é o alimento 

que reúne as características nutricionais ideais, com balanceamento adequado, além de 

inúmeras vantagens imunológicas e psicológicas, importantes na diminuição da 

morbidade e mortalidade infantil. A amamentação é, então, importante para a criança, 

para a mãe, para a família e para a sociedade em geral. Por esse motivo recém-nascidos 

que por algum motivo não podem receber o leite de sua própria mãe tem o banco de 

leite humano (BLH) que é um serviço especializado responsável por ações de promoção, 

proteção e apoio ao aleitamento materno como meio para ter acesso a leite humano. 

Objetivo: Promover ações que possibilitem o conhecimento a puérperas e nutrizes sobre 

aleitamento materno durante os primeiros seis meses de vida do bebê e sua doação para 

o BLH. Método: Foi realizado uma pesquisa bibliográfica e coleta de informações para a 

base teórica das ações, posteriormente montou-se um questionário para a coleta de 

dados que foi aplicado a puérperas e nutrizes com idade entre 18 anos a 30 anos no 

Centro de Saúde Materno Infantil localizado em Barbalha-CE a fim de identificar o 

conhecimento sobre o assunto e identificar as que já são doadoras. Além disso foram 

realizadas palestras e distribuição de cartilhas e panfletos sobre a doação do leite 

materno para os recémnascido e orientação da forma correta de se realizar a coleta do 

leite humano para a doação para BLH. Resultados: Percebeu-se que das 30 nutrizes 

entrevistadas apenas três são doadoras e oito não querem ser doadoras. Contudo notou-

se que a maioria possui conhecimento sobre os temas em questão. Porém ainda é grande 

o número de nutrizes que não dão relevância a amamentação para o bebê e da doação 

do leite humano, perante isso foi necessária a distribuição de fontes de incentivos e apoio 

para encorajar as mães que não doavam a participar e ser uma doadora. Conclusão: 

Verificou-se que ainda é grande o número de mulheres que não sabem a importância da 

amamentação para o recém-nascido, assim como também o número de mulheres que 

não se interessam em doar o leite humano. Sendo então necessária a implementação de 

medidas de intervenção como palestras realizadas por profissionais de saúde, 

administração de minicursos.  
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Introdução: A saúde dos catadores de materiais recicláveis pode ser influenciada pela 

alimentação. A energia gasta na jornada de trabalho precisa ser reposta, suprindo os 

nutrientes vitais. Entretanto, a renda familiar pode inviabilizar a aquisição de alimentos 

variados. Objetivo: Descrever a prática dos catadores em uma oficina sobre preparo de 

pratos saudáveis. Método: Abordagem qualitativa, do tipo relato de experiência. Os 

registros foram a partir das falas de 12 catadores de recicláveis durante uma oficina de 

alimentação saudável. Essa, foi realizada em um laboratório de gastronomia de uma 

escola profissional no Crato-CE. Critério de inclusão: Participar do projeto de inclusão de 

agentes recicladores. Critério de exclusão: Ausência durante as orientações sobre boas 

práticas na manipulação de alimentos. Resultados: O preparo de pratos saudáveis foi 

experiência ímpar segundo falas dos participantes. A condução foi por uma instrutora de 

gastronomia, baseado na promoção da saúde desses indivíduos com base no dispêndio 

de energia durante seu trabalho. Esta foi planejada após a verificação da manipulação e 

do preparo das refeições diárias dos catadores. Criou-se pratos com elementos 

nutricionais e de fácil acesso para esse público. Estimulou-se o uso de produtos naturais, 

evitando doenças vinculadas ao consumo de sódio, gorduras, corantes artificiais e 

conservantes. Foram preparados bolinhos de feijão, risoto de frango e saladas. Sugeriu-

se que os temperos industrializados fossem substituídos por ervas naturais, preservando 

o sabor real do alimento. Incentivou-se o uso dos alimentos conforme Aproveitamento 

Integral dos Alimentos (AIA), que se refere ao uso dos talos, folhas, sementes, e cascas 

que geralmente são desprezados nos preparos das refeições. Sendo reutilizado as 

sobras, pois ambos se tornam sustentáveis por resultarem na diminuição do desperdício 

e menor descarte de resíduos orgânicos poluentes no ambiente. Conclusão: O 

envolvimento do grupo durante a oficina foi fundamental para compreensão da relação 

do alimento com a qualidade de vida do trabalhador e com o meio ambiente. 
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Introdução: Os prejuízos causados pelo hábito de fumar são amplamente reconhecidos 

e há um esforço mundial para redução da morbimortabilidade causada pelo tabagismo. A 

atenção primária possui relevância na abordagem do usuário fumante através da 

realização de grupos terapêuticos pela Estratégia de Saúde da Família (ESF) e Núcleo de 

apoio à saúde da família (NASF). Nesse escopo de atuação, encontra-se o fisioterapeuta 

que atua na orientação, prevenção e tratamento das disfunções causadas pelo fumo. 

Objetivo: Relatar a experiência da atuação do fisioterapeuta em grupos terapêuticos 

para fumantes na atenção básica. Método: Trata-se de um relato de experiência 

vivenciado por fisioterapeutas do NASF em grupos terapêuticos para fumantes na ESF do 

município de Salgueiro- PE. Os grupos possuem uma duração de 5 semanas com um 

número máximo de 15 participantes. O primeiro encontro consiste na abordagem 

individual através da ficha de Abordagem e Tratamento do Tabagismo. Nas sessões 

seguintes são discutidos os malefícios do cigarro, a terapêutica medicamentosa, 

síndrome de abstinência, repercussões do tabagismo sobre o sistema respiratório, 

importância da atividade física e alimentação saudável. Os principais componentes do 

tratamento são a abordagem cognitivo- comportamental e o apoio farmacológico. 

Resultados: Os participantes do grupo referiram alguns sinais e sintomas causados pelo 

tabagismo, entre eles: tosse, falta de ar, acúmulo de secreções e respiração rápida e 

superficial. Através da participação do fisioterapeuta nos grupos de apoio ao tabagista, 

foi possível discutir com os usuários as repercussões do tabagismo sobre o sistema 

respiratório, além de orientação de técnicas de respiração profunda com ênfase no treino 

diafragmático com intuito de aumentar a capacidade pulmonar e técnicas de relaxamento 

para reduzir a ansiedade. Os usuários relataram que a participação no grupo terapêutico 

proporcionou redução da ansiedade, motivação para a cessação do tabagismo e melhor 

qualidade de vida. Conclusão: A atuação do fisioterapeuta é de extrema importância na 

abordagem terapêutica do fumante na atenção básica, conscientizando os usuários sobre 

os malefícios decorrentes do tabagismo no sistema respiratório, incentivando-os a 

cessação do hábito com consequente redução da morbimortalidade decorrente do 

consumo do tabaco.  

 

Palavras-chave: Atenção Primária À Saúde. Abandono Do Uso De Tabaco. Programa 

Nacional De Controle Do Tabagismo. 

 



 

 

Proceedings abstracts 

 

I Congresso Internacional de Ciências da Saúde no Cariri 

 

J. Hum Growth Dev. 2017 

 

- 71 - 
 

RESUMO 054 
 

ANÁLISE DA COMPOSIÇÃO CORPORAL DE CICLISTAS AMADORES DE MOUNTAIN 

BIKE COMO PREDITORA DE SOBRECARGA DE TREINAMENTO 

 

Weslane Roberta Pereira Soares Ramos¹, Ozineide Sousa Dantas de Andrade¹, Télvio 

Almeida Oliveira¹,  Alesandra Araújo de Souza¹  

 

¹ Faculdades Integradas de Patos; Bacharelado em Educação Física; Laboratório de 

Fisiologia do Exercício e Desempenho Humano (LAFISD). 

 

Email para contato: 

 

Introdução: O Brasil tem se tornado um país com número crescente de atletas 

amadores, os quais treinam, por vezes, sem um acompanhamento de um profissional de 

educação física e correta progressão do treinamento físico. Estes dois fatores associados 

podem acarretar em uma sobrecarga de treinamento e redução do desempenho físico. É 

bem documentado que o monitoramento de variáveis complexas como as bioquímicas 

(concentração de enzimas musculares) e psicométricas (aplicação de questionários 

psicométricos), ou simples como a composição corporal pode ser realizado como um 

preditor dessa sobrecarga e prevenção da perda de desempenho atlético. Objetivo: 

analisar a composição corporal de ciclistas amadores de mountain bike que treinam sem 

acompanhamento de profissionais da educação física. Método: a presente pesquisa foi 

aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos das Faculdades 

Integradas de Patos, sob protocolo CAAE - 55005816.6.0000.5181. Participam 10 

ciclistas amadores de mountain bike da cidade de Patos-PB, os quais percorriam 150 Km 

semanais. A composição corporal (massa magra e massa gorda em quilogramas) foi 

avaliada no início e ao final de um mês de treinamento, programado pelos próprios 

participantes da pesquisa, por meio de aparelho de bioimpedância (Maltron, BF- 906). Os 

dados estão apresentados como média e desvio-padrão da média. Foi utilizado o teste T 

para amostras dependentes. Resultados: foram encontradas diferenças estatisticamente 

significantes entre a última e a primeira avaliação realizada. Assim, notou-se que os 

ciclistas perderam significativamente massa magra no final do seguimento do estudo (de 

70,5±16,3 para 68,7±12,5 Kg, p= 0,00) e ganharam significantemente massa gorda (de 

11,5±2,7 para 11,8±3,5, p=0,001). Conclusão: o presente estudo indica que a prática 

do ciclismo na modalidade mountain bike, sem o acompanhamento de um profissional de 

educação física e correta progressão das cargas de treino, é capaz de influenciar 

negativamente a composição corporal de ciclistas amadores, o que pode ser um 

indicativo de sobrecarga de treinamento.  
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Introdução: O Bombeiro Militar deve apresentar um condicionamento físico adequado 

para o efetivo atendimento laborioso em seu trabalho na obtenção de um bom resultado 

perante as ocorrências diárias, mostrando com vigor e capacidade de realizar tarefas 

corriqueiras, sem manifestação de sinais de fadiga excessiva. Dessa forma, bombeiros 

militares devem apresentar força e resistência para que possam exercer uma maior 

capacidade física para suportar uma carga extenuante em seu plantão, além de 

indicarem uma resistência conveniente para as esperadas ocorrências de resgate e 

combate a incêndio que são frequentemente exigidos no serviço cotidiano. Objetivo: O 

objetivo do estudo foi avaliar o nível de condicionamento físico de militares do 6º 

Batalhão do Corpo de Bombeiros na cidade de Sousa, estado da Paraíba. Método: A 

amostra constituiu-se de 40 militares do sexo masculino recrutados aleatoriamente 

dentro do Batalhão, com 32,63 + 5,61 anos. Para a análise do condicionamento físico foi 

utilizado o Teste de Aptidão Física (TAF), que conta com os testes de Corrida de 1.600 

metros, flexão abdominal em 1 minuto, flexão de braços e barra fixa. Os dados foram 

analisados através do programa estatístico SPSS para Windows versão 17.0. De maneira 

que foi utilizada uma análise descritiva para todas as variáveis, com os valores expressos 

em média, desvio padrão, escore mínimo e máximo. Resultados: Os resultados obtidos 

foram os seguintes: teste de corrida de 1.600 metros: 6min 57s ± 1min 01s; teste de 

flexão abdominal: 47,73 ± 11,76 repetições em 1 minuto; teste de flexão de braços: 

39,28 ± 12,08 repetições; barra fixa: 10,50 ± 7,39 repetições. Conclusão: Em análise e 

verificação com a literatura, os resultados indicaram que os bombeiros militares 

avaliados apresentaram um bom nível de condicionamento físico. Desempenhando com 

êxito atividades corriqueiras com habilidade e força que são requeridas em situações 

inesperadas em sinistros de atendimentos diários. Porém, verificou a necessidade de 

trabalhar de forma mais intensa o treinamento de todo o efetivo para diminuir os índices 

de desvio padrão ao apresentado nos testes, para que possam desempenhar maior 

rendimento do grupo do Batalhão de acordo com as necessidades individuais.  
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Introdução: A baixa aptidão cardiorrespiratória, pressão arterial elevada juntamente 

com obesidade vem sendo reportados de forma cada vez mais frequente em crianças, 

podendo acarretar inúmeras complicações a saúde ainda na infância. Objetivo: Analisar 

a aptidão cardiorrespiratória, pressão arterial e o estado nutricional de crianças de 7 a 10 

anos do município de Iguatu-ce. Método: Participaram do estudo 238 crianças de 7 a 10 

anos, sendo 121 do sexo masculino e 117 sexo feminino, de três escolas da rede privada 

do município de Iguatu (CE). A aptidão cardiorrespiratória foi avaliada através do teste 

de corrida/caminhada de 9 minutos para avaliação da distância percorrida (PROESP-

BRASIL, 2007). A pressão arterial (PA) foi aferida método duplicada com uso do 

esfigmomanômetro e estetoscópio, com adequação do tamanho do manguito à 

circunferência braquial. O estado nutricional foi avaliado com através do Índice de Massa 

Corporal (IMC), e a Circunferência de Cintura (CC), no ponto de menor circunferência. 

Análise dos dados foi realizada através da estatística descritiva: médias desvio padrão, 

distribuição e frequência das variáveis. O nível de significância adotado foi a < 0,05. 

Resultados: Na aptidão cardiorrespiratória foi observada significativa prevalência de 

níveis insatisfatória para saúde das crianças em todas as faixas etárias em ambos os 

sexos, sendo classificada a maioria como “Muito Fraco” e “Fraco”, os piores resultados 

foram reportados em crianças de 9 e 8 anos. O IMC apresentou elevada prevalência de 

excesso de peso, sendo que o sexo masculino teve resultados maiores em relação ao 

sexo feminino. Meninos de 9 anos classificados com obesidade e obesidade grave (24,1% 

e 37,9%). Já nas meninas de 9 anos a maior prevalência foi de sobrepeso. A adiposidade 

abdominal teve altos percentuais nas idades de 7, 8 e 9 anos. Assim, a classificação 

limítrofe meninos de 7 e meninas de 9 anos tiveram (28% e 38,7%) respectivamente, e 

com risco aumentado os meninos de 9 e meninas de 8 (41,4% e 30%) respectivamente. 

O resultado da PA não demostrou indicativos de hipertensão arterial, sendo todos 

classificados com a PA normal. Conclusão: Os resultados mostram baixa capacidade 

cardiorrespiratória, alta prevalência de obesidade geral e abdominal em todas as idades e 

em ambos os sexos, sugerindo um elevado risco de doenças cardiometabolicas ainda na 

infância, sendo necessária intervenção multidisciplinar para promoção da saúde dessas 

crianças.  
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Introdução:Este estudo foi desenvolvido pautado na metodologia da pesquisa ação para 

avaliar o projeto Nas Ondas da Leitura ao qual trabalha o processo de Leitura, Escrita e 

Produção textual no município de Chorozinho-CE. Objetivo: foi desenvolver o 

ensino/aprendizagem utilizado o cordel como instrumento da ecopedagogia fazendo  

reflexões sobre a língua utilizando a poesia de cordel como recurso pedagógico para 

debater temas relacionados à educação escolar e meio ambiente. Método:O estudo 

permite afirmar quehá um avanço na formação do educador e educando, com reflexos na 

sala de aula com a melhoria dos índices de leitura e no ambiente social, com as devidas 

intervenções realizadas no decorrer da pesquisa que teve um caráter exploratória e 

bibliográfica onde por meio de relatos e muita leitura oportunizamos uma ampliação das 

discussões sobre a temática meio ambientee seus aspectos pedagógicos, portanto todos 

os alunos do referido município do 3° ano do ensino fundamental I ao 9° ano do ensino 

Fundamental II abordaram, de forma contextualizada através do cordel temas referentes 

ao meio de forma interdisciplinar. Resultados:Diante dos resultados fica comprovada a 

hipótese da pesquisa sobre a efetividade da ecopedagogia com o uso do cordel como 

proposta para aumentar os índices de leitura e interpretação dos alunos da rede pública 

do município de Chorozinho e isso nos resultou na publicação de um livro de cordel 

intitulado ABC de Chorozinhodespertando assim de forma prazerosa o gosto pela leitura. 

Conclusão: Durante a realização desta pesquisa procuramos evidenciar as possibilidades 

da utilização do cordel como instrumento didático-metodológico principalmente nas aulas 

de Português, no que diz respeito a temática Educção Ambiental.  
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Introdução: A natação é bastante praticada, trabalhar este esporte com crianças é 

importante, muito cuidado, principalmente quanto ao método a ser utilizado. Para 

facilitar a aprendizagem da natação, é necessário trabalhar com atividades lúdicas para 

que as crianças aprendam a realizar os movimentos corporais de forma espontânea. 

Objetivos: O objetivo deste estudo foi analisar a inserção do lúdico no processo de 

aprendizagem dos professores que trabalham com natação nas instituições de ensino em 

Juazeiro do Norte-CE; verificar os conteúdos e as estratégias de ensino utilizados pelos 

professores; identificar os motivos de frequência dos alunos nas aulas e como o lúdico 

está inserido nas aulas de natação. Método: Pesquisa caracterizada como descritiva, de 

campo, transversal, com abordagem qualitativa. O estudo foi composto por professores e 

alunos de academias e instituições de ensino que ofertam natação, composta por 7 

professores de ambos os sexos, que trabalham exclusivamente com natação para 

crianças de 3 a 8 anos, atuantes nas academias e instituições de ensino; e todos os 

alunos desta faixa etária, totalizando 68 alunos, com idade entre 3 a 8 anos. O 

instrumento para coletar foi uma ficha de observação. Resultados: Constatou-se que 

todos os professores utilizam metodologias diretivas; o objetivo de suas aulas era 

trabalhar a iniciação dos nados; em relação a execução das brincadeiras, observou-se 

que 3 professores sempre executavam, 2 só as vezes e 2 nunca executou. Na utilização 

das brincadeiras nas aulas, 2 docentes executavam durante a aula; 2 no final da aula; 2 

nunca executou, e 1 no inicio da aula. Já na quantidade de vezes por semana que era 

utilizado o lúdico nas aulas, 2 professores utilizavam todos dias; 2 nunca utilizou; 1 

utilizava uma vez; 1 duas vezes e 1 três vezes por semana. Quanto aos materiais que 

são utilizados nas aulas, verificou que a grande maioria das instituições disponibiliza 

materiais que são voltados para a aprendizagem dos nados, percebendo também que 

algumas instituições ofereciam materiais para serem utilizados nas atividades lúdicas, 

enquanto outras não utilizavam. Conclusão: Portanto, ao conhecer a inserção do lúdico 

nas aulas de natação, percebeu-se que existem profissionais que não utilizam essa 

ferramenta em suas aulas, nesse sentido acredita-se que os professores precisam tornar 

suas aulas mais atrativas para seus alunos através da ludicidade, cabendo a eles usar a 

criatividade e reinventar suas aulas.  
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Introdução: A Síndrome do Túnel do Carpo caracteriza-se pela compressão do nervo 

mediano no canal do carpo, sendo responsável por 90% das neuropatias compressivas. 

Os tratamentos ofertados consistem na terapia conservadora, incluindo principalmente 

eletroterapia e terapia manual, que inclui a mobilização neural, esta tem por finalidade a 

recuperação do movimento e da elasticidade do sistema nervoso. Objetivo: Objetivou-se 

investigar os efeitos da mobilização neural em portador da síndrome do túnel do carpo. 

Método: Trata-se de um estudo de caso transversal, intervencionista, descritivo e 

quantitativo. Selecionou-se uma portadora da STC do sexo feminino, 43 anos, esta foi 

submetida a 10 atendimentos de mobilização neural, com 3 séries de 10 oscilações no 

cotovelo, com repouso de 1 minuto entre elas. Resultados: Os resultados evidenciaram 

significância estatística, onde a média antes da intervenção atingiu 3,8 (±2,65) e após os 

atendimentos a média reduziu para 0,4 (±0,51), apresentando ao teste t de amostras 

emparelhadas (0,002) para a redução do quadro álgico, avaliado pela EVA. Quando 

analisado a força muscular através do dinamômetro foi observado resultado satisfatório, 

uma vez que houve um aumento 175% quando comparada a força anteriormente 

testada. Ao observar-se a variação de amplitude para articulação de punho, identificou-

se evolução de 17% para flexão, 26% para extensão, 50% para desvio radial e 30% para 

desvio ulnar. Com relação à goniometria de cotovelo, detectou-se progressos clínicos 

expressados a partir de uma variação de 20% para flexão e 8% para extensão, expondo 

um resultado positivo após a aplicação da técnica. Conclusão: Estes resultados 

evidenciaram que a mobilização neural, por ser uma técnica de fácil aplicabilidade e 

rápida efetividade, pode ser uma grande aliada da Fisioterapia em Terapia Manual, 

porém o fato desta pesquisa ser um estudo de caso, o que torna o mesmo como um fator 

limitante, é necessário o desenvolvimento de novos estudos com uma amostra maior e 

outros desenhos metodológicos para uma comprovação mais significativa a respeito dos 

benefícios da técnica. 
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Introdução: O exercício físico é uma opção da atividade física que possibilita uma 

execução corporal ativa, no qual evita perdas de condicionamento e sedentarismo. Com 

sua prática regular diminui o uso de medicamentos e possibilita uma movimentação mais 

ampla garantindo ao ser humano mais saúde com boa respiração. Objetivo: Conhecer o 

que a literatura científica produzida no período de 2012 a 2016 relatam sobre os 

benefícios do exercício físico, dando ênfase nos adolescentes, idosos e fumantes. 

Método: Este estudo trata- se de uma revisão integrativa realizada em março de 2017 

tendo como fontes as publicações presentes nas bases de dados Literatura Latino- 

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Literatura Latino- Americana e 

do Caribe em Ciências da Saúde- Express (LILACS- Express) e Index Psicologia- 

Periódicos técnicos – científicos que foram selecionadas dentro da Biblioteca Virtual em 

Saúde. Usou- se como descritores, educação física and benefícios. Para critérios de 

inclusão a literatura tinha que ser em forma de artigo em texto completo, publicado nos 

últimos cinco anos e foram excluídos os artigos repetidos e aqueles que não estavam 

diretamente ligadas ao tema. Foram encontrados 225 e após a aplicação dos critérios de 

exclusão e inclusão foram analisados doze artigos. Resultados: A partir da análise dos 

artigos foi visto que intervenções educacionais têm grande impacto na prevenção de 

doenças crônicas e redução do excesso de peso, principalmente no ambiente escolar. A 

atividade física melhora a capacidade funcional e na população idosa é uma importante 

ação que deve ser desenvolvida, visto que tratase de um funcionamento eficaz de 

promoção e educação que capacita esse público a cuidar da própria saúde. As pessoas 

consideradas fumantes compulsivas que participam dessas atividades diminui a prática 

desse vício e melhora sua percepção com relação à autoestima Conclusão: Nesse 

estudo, podemos concluir que a prática de atividades é de total importância, pois 

melhora a flexibilidade no desenvolvimento físico, previne e/ou reduz grandes problemas 

relacionados a saúde pública.  
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Introdução: O câncer de próstata (CP), por ser a neoplasia de maior número entre 

homens de todo o mundo. Tal doença dar-se por mutações genicas que ocorrem nas 

células decorrentes do aumento da glândula que advém a crescer ao passar dos anos. 

Alguns fatores podem aumentar as chances do desenvolvimento do câncer, tais como: 

um histórico alimentar rico em gorduras, carnes vermelhas, álcool e tabagismo, hábitos 

de vida. No entanto há substâncias que auxiliam a prevenção de tal doença, como a 

exemplos dos alimentos funcionais. Objetivo: Verificar a importância dos alimentos 

funcionais na prevenção do CP. Método: A pesquisa é de natureza descritiva e 

exploratória com abordagem qualitativa em bases de dados de artigos acadêmicos: 

Lilacs, Scielo, PubMed, utilizando os descritores, nutrição, Câncer de Próstata, alimentos 

funcionais, licopeno. Resultados: As pesquisas apontam que a prevenção do CP é feita 

de duas maneiras a primeira é evitando os agentes que possam o causar como cigarro, 

falta de exercícios físicos e má alimentação e a segunda é sempre fazer exames de rotina 

para estar sempre atento à saúde. Alguns estudos apontaram que uma dieta rica em 

gordura, especialmente de origem animal, pode contribuir para o surgimento do câncer 

da próstata. Nesse contexto surgem os alimentos funcionais como os seus efeitos 

positivos a saúde, além do valor nutritivo, que podem aumentar o bem-estar e a saúde 

e/ou reduzir o risco de casos de doenças, requerendo benefícios à saúde eles aumentam 

a qualidade de vida. Esse por sua vez, agem expulsando os radicais livres do nosso 

corpo, e por isso tem sido associado a dietas humanas afim de prevenção de doenças 

crônicas e câncer. A atividade antioxidante poderosa do licopeno confere um alto grau de 

proteção contra a oxidação do colesterol, é encontrado em tomate, goiaba e outros com 

a coloração vermelha específica. A vitamina C, com sua atividade antioxidante também 

vem sendo considerada como um dos componentes do tomate responsáveis pelo seu 

efeito quimioprotetor. Esses alimentos devem ser combinados e serem consumidos em 

uma alimentação saudável. Conclusão: A relação dos fatores dietéticos com o câncer de 

próstata, e seus possíveis papéis como causadores e facilitadores deste tipo de neoplasia 

são amplamente reconhecidos pela literatura. Diante deste contexto, a quimioprevenção 

através dos alimentos funcionais emerge como um importante instrumento na prevenção 

e controle do câncer de próstata.  
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Introdução: O processo de formação de nutricionistas no Brasil teve seu início em 1939, 

1° curso, visando à segurança alimentar e a atenção dietética, contribuindo para a 

melhoria da econômica, política, social e cultural. O corpo docente é um dos elementos 

centrais na formação do nutricionista, constituindo o alicerce fundamental sobre o qual 

devem ser instituídas as bases das mudanças necessárias à sua formação. Por isso, a 

discussão do ensino de Nutrição e a formação do nutricionista devem incluir questões 

como a formação docente e as práticas pedagógicas educativas empreendidas. Objetivo: 

Foi analisar a formação do nutricionista e a produção científica sobre a atuação e a 

prática docente no ensino superior. Método: Realizou-se uma pesquisa bibliográfica 

qualitativa, em bases de dados online de artigos acadêmicos: Lilacs, Scielo, Medline, 

utilizando os descritores, nutrição, nutricionista, pedagogia, docência. Resultados : O 

Nutricionista é o profissional de saúde, que, atendendo aos princípios da ciência da 

nutrição, tem como função contribuir para a saúde dos indivíduos e da coletividade a ele 

cabe à produção do conhecimento sobre a alimentação e a nutrição nas diversas áreas de 

atuação profissional, buscando continuamente o aperfeiçoamento técnico-científico, 

pautandose nos princípios éticos que regem a prática científica e a profissão. Diante das 

citadas possibilidades este profissional se concretiza como essencial para a promoção de 

hábitos saudáveis e permanentes, porém poucos estudos têm investigado a prática 

pedagógica, do nutricionista no contexto educacional. Este no exercício da profissão 

docente requer uma sólida formação, não apenas nos conteúdos científicos próprios das 

disciplinas, mas também na didática e nas diversas variáveis que caracterizam a 

docência. Entre os desafios na prática docente apontadas em alguns trabalhos, 

encontram-se as qualificações, tais como capacidade criadora, autonomia na busca do 

conhecimento e habilidade de direção e didática, além da competência para desenvolver 

quadros teórico-práticos e críticos, que permitam acompanhar o desenvolvimento de 

novos conhecimentos e da formação profissional no âmbito do ensino superior. 

Conclusão: Faz-se necessário afirmar que para além do domínio de conteúdos advindos 

do campo das ciências biológicas o nutricionista, para o exercício da docência, necessita 

complementar conhecimentos para realizar o processo com diferencial qualitativo de 

atuação.   
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Introdução: A flexibilidade humana é uma capacidade física importante para a 

realização das atividades diárias. Fatores como o sedentarismo e a não execução de 

alongamentos diários podem prejudicar a flexibilidade do indivíduo. A técnica de 

Liberação Miofascial é utilizada pelos fisioterapeutas no intuito de proporcionar o 

alongamento miofascial, melhorando desta forma sua extensibilidade. Uma melhor 

flexibilidade facilita o movimento articular, sendo de fundamental importância para a 

Fisioterapia, tendo atuação na prevenção e promoção da saúde, bem como na 

reabilitação. Objetivo:verificar o efeito da Liberação Miofascial nos músculos 

Gastrocnêmios e Isquiostibiais na flexibilidade anterior de tronco. Método: A pesquisa foi 

caracterizada como experimental. A amostra foi composta por 6 mulheres, sedentárias, 

com idade média de 24,1. A flexibilidade anterior de tronco foi mensurada através do 

Banco de Wells, antes e após o procedimento. Elas foram divididas em três grupos de 

duas mulheres de forma aleatória, Grupo A recebeu a Liberação miofascial nos músculos 

Isquiostiais, o Grupo B recebeu a Liberação miofascial nos músculos gastrocnêmios e o 

Grupo C foi o controle, não recebeu intervenção, totalizando 8 sessões. Resultados: O 

Grupo A apresentou um aumento de 17,5 cm na flexibilidade, o Grupo B apresentou um 

aumento de 11,7 cm, o Grupo C não sofreu variação. O procedimento realizado no Grupo 

A foi estatisticamente significativo. Conclusão: A Liberação miofascial em ambos os 

músculos mostrou-se ser eficiente no aumento da flexibilidade anterior de tronco, porém 

nota-se que a liberação miofascial em Isquiotibiais mostra-se mais eficiente no ganho de 

flexibilidade de tronco. 
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Introdução: A corrente russa é um dos tratamentos mais utilizados nas clínicas de 

estética por possuir efeito de profundidade, sendo capaz de atingir estruturas teciduais 

profundas onde as pessoas buscam por tratamentos que não requeiram esforço físico. 

Objetivo: verificar qualitativamente a eficiência da corrente russa na redução da 

circunferência abdominal. Método: O presente estudo trata-se de um Ensaio Clínico, 

comparando o efeito e o valor de uma intervenção terapêutica por efeitos da Corrente 

Russa na lipodistrofia abdominal em pessoas sedentárias, promovendo uma analise inicial 

e final do tratamento através dos dados obtidos no IMC, adipometria e cirtometria 

abdominal, teste de força muscular, observação do tônus muscular e análise visual 

observando os resultados. Fizeram parte desta pesquisa uma amostra constituída de 8 

mulheres com idades entre 17 a 30 anos,apresentando queixa gordura localizada em 

abdome sendo elas sedentárias. O protocolo de atendimento foi dado a partir da 

aplicação da corrente russa em 10 sessões divididas em quatro vezes semanais. 

Resultados: obteve-se após do protocolo proposto, redução de medidas média da 

circunferência abdominal na região da cicatriz umbilical é de 86,4 cm, a medida inferior a 

cicatriz umbilical (5cm abaixo) possui uma média de 91,1 cm, e 5 cm acima a cicatriz 

umbilical possui uma média de 78,6 cm, associado a melhoria do tônus e força muscular. 

Conclusão: Com os resultados pode-se concluir que a corrente russa propicia resultados 

significativos e satisfatórios, no aumento do tônus muscular através do fortalecimento e 

redução de medidas abdominais, associadas ao nível de satisfação e na melhoria visual 

esteticamente, a partir dos efeitos advindos através da aplicação da corrente russa. 
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Introdução: O uso contínuo ou esporádico de inseticidas de síntese utilizados em 

campanhas de controle de vetores ou na agricultura podem causar efeitos adversos ao 

homem a nível celular e sistêmico. Objetivo: O presente estudo visou avaliar, utilizando 

o sistema teste animal (camundongos), o potencial citotóxico e mutagênico da 

Benzoureia, composto químico utilizado atualmente no controle do Aedes aegypti. 

Método: Os animais foram expostos durante sete dias consecutivos ao produto, via 

gavagem, com diferentes concentrações: C1 - 0,006 g/ml; C2 - 0,012 g/ml; C3 - 0,024 

g/ml (concentração de uso). Foram utilizados dois controles: Negativo – água destilada e 

Positivo - ciclofosfamida (50 mg/kg). O bioensaio utilizado foi o teste do micronúcleo em 

sangue periférico coletado 48, 72 e 168 horas após o inicio do tratamento. Resultados: 

Os resultados mostraram que as concentrações C1, C2 e C3 apresentaram resultados 

significativos (p < 0,05) quanto à citotoxicidade no primeiro tempo de exposição (24h). A 

concentração 01 também apresentou resultados significantes (p < 0,05) no tempo de 

72h e a concentração 03 no tempo de 168hs. Quanto à mutagenicidade desse larvicida, 

todas as concentrações foram significativas (p < 0,001) nos tempos de exposição de 48 

e 72hs quando comparados com o controle negativo. Muitos dos compostos químicos 

utilizados com fins de controle de pragas são causadores de alterações significativas no 

DNA. A preocupação está na utilização dos mesmos em larga escala e de forma não 

controlada, principalmente quando são utilizados em reservatórios de água para 

consumo humano. Esse tipo de uso pode oferecer riscos à saúde humana, podendo 

ocasionar algumas doenças, tais como câncer, devido à capacidade de causar problemas 

no ciclo celular e instabilidade genética, como observado com a Benzoureia. Conclusão: 

Portanto, estudos do potencial toxicológico desses compostos químicos sempre serão 

necessários para evitar intoxicações e futuras doenças genéticas humanas.  
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Introdução: O estágio supervisionado corresponde ao período em que o discente coloca 

em prática todo o conhecimento teórico e competências adquiridas, entrando em contato 

com o campo onde irá se inserir posteriormente como profissional. Nesse processo de 

aprendizagem e de aplicabilidade das práticas podem surgir desordens do sistema 

musculoesquelético, com quadro doloroso, deformidades, perda da função, limitação ou 

mesmo incapacidade de realizar algumas atividades, podendo evoluir para lesões 

importantes. Objetivo: Analisar a prevalência de distúrbios osteomusculares em 

estagiários de Fisioterapia da Faculdade Leão Sampaio. Método: Estudo quantitativo, de 

natureza descritiva e corte transversal, desenvolvido no setor de traumato-ortopedia da 

clínica escola do Centro Universitário Dr. Leão Sampaio, no mês de outubro de 2015. 

Participaram 34 estagiários do curso de fisioterapia que estavam cursando o estágio 

supervisionado I e II. Utilizou-se o Questionário Nórdico de Sintomas Osteomusculares 

(QNSO). Após a coleta, os dados, foram analisados e tabulados, através do programa 

Excel versão 2013. A pesquisa se deu de acordo com a Resolução nº 466/12, do CNS. 

Resultados: De acordo com os resultados, percebeu-se a prevalência dos distúrbios 

osteomusculares relacionados a coluna cervical (73,33%), (50%) na região dorsal, e na 

região lombar (80%), destes 66,66%, deixaram de realizar suas tarefas por desconforto 

importante. Outros distúrbios foram relatados embora com menor frequência. Nos 

últimos 12 meses, 13,33% dos participantes apresentaram queixas relacionadas as 

algias em cotovelo, 6,66% em antebraços e 40% em punhos/mãos/dedos. O estudo 

demonstrou ainda que 16.66% dos participantes apresentaram distúrbios na região do 

quadril e/ou coxas, assim como nos joelhos (36,66%) e tornozelos e/ou pés (23,33%). 

Conclusão: Os estudantes tendo o conhecimento das fisiopatologias, técnicas, 

manipulações, consciência postural e recursos para prevenção e tratamento dos sintomas 

osteomusculares, não os realizam, ignorando os sinais dos desconfortos que se 

apresentam, não se ausentando das práticas acadêmicas, mantendo um ritmo constante 

de atividades, sem cuidados para evitar trabalho excessivo da musculatura acometida, 

resultando em alta prevalência dos distúrbios osteomusculares; 
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Introdução: O envelhecimento é considerado um processo dinâmico e progressivo, no 

qual altera o organismo do indivíduo. A ocorrência de quedas, decorrentes do 

desequilíbrio corporal é um dos efeitos incapacitantes na população idosa. Uma 

alternativa terapêutica para essa disfunção é a Reabilitação Vestibular. Objetivo: O 

presente estudo teve como objetivo analisar as oscilações do equilíbrio estático e 

dinâmico antes e após a realização da técnica de reabilitação vestibular por meio do 

aparelho de baropodometria. Método: Trata-se de um relato de caso, de natureza 

intervencionista, com abordagem descritiva. A pesquisa foi realizada na Clínica Escola Do 

Centro Universitário Doutor Leão Sampaio. Sendo a paciente do sexo feminino, 75 anos, 

onde a mesma recebeu atendimento individual duas vezes por semana, por um período 

de 3 meses, totalizando 12 sessões. A coleta de dados foi realizada antes e após a 

intervenção da técnica de Reabilitação Vestibular. Para avaliar o equilíbrio estático e 

dinâmico foi utilizado a baropodometria. Resultados: Antes do período de intervenção a 

paciente apresentava um apoio lateral em seu equilíbrio dinâmico, favorecendo a 

ocorrência de entorses e quedas. Após a aplicabilidade da técnica de Reabilitação 

Vestibular, averiguou-se que a paciente passou a apresentar um apoio medial, 

contribuindo na melhora do desequilíbrio corporal. Com relação ao equilíbrio estático, 

observou-se que antes da intervenção a paciente apresentava uma maior oscilação tanto 

no sentido antero-posterior quanto no sentido látero-lateral e uma maior sobrecarga na 

região do calcâneo, onde possivelmente por conta dessa alteração de equilíbrio a 

paciente tendia a deslocar o seu centro de equilíbrio para o sentido posterior 

sobrecarregando essa região, e após o período de intervenção, a mesma demonstrou 

uma redução dessas oscilações e da sobrecarga na região do calcâneo, evidenciando 

dessa maneira, uma melhora no centro de equilíbrio. Conclusão: Conclui-se que a 

técnica de Reabilitação Vestibular foi capaz de proporcionar efeitos satisfatórios no que 

diz respeito à melhora do equilíbrio corporal.  
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Introdução: Embora tenhamos significantes avanços nos estudos no campo da 

Educação Física, ainda temos com predominância as pesquisas relacionadas aos aspectos 

biológicos referentes à aptidão física. O corpo, por exemplo, é explorado principalmente 

em estudos de capacidade fisiológica, funcional e força máxima. Nesse sentido, 

consideramos a conceituação ampliada acerca do corpo da filosofia fenomenológica, 

tendo como pilar o filósofo francês Merleau-Ponty. O autor defende que o corpo é algo 

inesgotável, pois sempre haverá, através dele, a possibilidade de mais conhecimentos e 

significações acerca de sua existência no mundo, além disso, o corpo é o centro do 

mundo, compreendido como algo inseparável de sua história, do seu meio social, cultural 

e até mesmo da sua mente. Objetivo: Avaliar as noções sobre o corpo dos discentes de 

Educação Física de uma Universidade do Centro Sul cearense. Método: A pesquisa é do 

tipo qualitativa. Foi realizada na Universidade Regional do Cariri, campus de Iguatu-CE 

com discentes de Educação Física, para isso, foi necessário elencar o critério de inclusão: 

aqueles que cursam o sétimo e/ou oitavo semestres; e o critério de não inclusão: 

aqueles que estão no curso há mais de cinco anos. Foram realizadas sete entrevistas nos 

dias 01 a 15 de dezembro de 2016. Utilizamos a entrevista semiestruturada orientada 

por temas e gravada com o auxílio de um aparelho digital para a realização das análises. 

O trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Regional do 

Cariri, sob o parecer de nº 1.837.167. Resultados: As noções remetem ao pensamento 

da filosofia cartesiana, ao considerarem que o corpo é algo que atua separado da mente. 

Isso vai em contraposição à fenomenologia de Merleau-Ponty, onde corpo e mente são 

indissociáveis para o ser humano. Além disso, os discentes tratam as práticas corporais 

no sentido de que é necessário realizar o movimento perfeito. Contudo, compreendem a 

importância do cuidado da mente para o bom funcionamento do corpo, bem como na 

saúde do ser humano. Conclusão: Conclui-se que ao considerar a fenomenologia e sua 

concepção de corpo, as noções dos discentes é limitada em uma perspectiva tradicional, 

principalmente em relação a sua funcionalidade e o seu sentido de existência no mundo. 

Desse modo, o corpo é visto como uma máquina que busca a perfeição dos movimentos 

ou, visto como um simples objeto de uso.  
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Introdução: Com o intuito de apoiar a consolidação e o fortalecimento da atenção 

básica no Brasil, o Ministério da Saúde (MS) instituiu no ano de 2008 o Núcleo de Apoio à 

Saúde da Família (NASF). Desde a sua criação os municípios vêm progressivamente 

aderindo a essa proposta com o objetivo de oferecer retaguarda especializada para as 

equipes de atenção básica. Objetivo: Analisar a distribuição e cobertura do NASF na IV 

Macrorregião de saúde do estado de Pernambuco. Método: Estudo descritivo de 

abordagem quantitativa a partir de dados secundários do Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde (CNES). O cenário da pesquisa foi a IV Macrorregião de 

saúde do estado de Pernambuco, a qual é formada pelas regionais VII (Salgueiro), VIII 

(Petrolina) e IX (Ouricuri). As variáveis selecionadas foram número de Equipes de Saúde 

da Família (ESF) e número de equipes de NASF. Com essas informações foi realizado 

cálculo do teto de implantação, cobertura e potencial de expansão. Os achados foram 

corroborados com a normatização do Ministério da Saúde além de estudos que discutem 

a implantação desse serviço. Resultados: Observou-se que as regionais VII, VIII e IX 

possuem 293 ESF e 32 equipes de NASF nas modalidades 1 e 2. Os parâmetros de 

vinculação não encontram-se adequados a normatização do Ministério da Saúde. Foi 

constatada ausência de implantação desse serviço em alguns municípios, bem como 

excesso de ESF vinculadas em outros. A IX Regional de saúde apresentou melhor 

cobertura em relação as demais regiões. Cabe destacar que o processo de implantação é 

de iniciativa do gestor municipal e deve ser realizado a partir de um estudo das 

necessidades de cada localidade considerando o seu perfil epidemiológico, a 

disponibilidade e oferta de profissionais e as necessidades da população. Conclusão: A 

partir dos dados encontrados observou-se que o número de NASF implantados é 

insuficiente para apoiar as ESF existentes. Dessa forma, verifica-se que há a necessidade 

de expansão dessas equipes com vistas a adequação das normas preconizadas pelo 

Ministério da Saúde. A implantação de novos NASF possibilitará uma melhor atuação 

desse dispositivo na rede de atenção à saúde favorecendo o atendimento do maior 

número de necessidades apresentadas no território. 
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Introdução: Discutir a importância de ações de Saúde Mental (SM) a partir da Atenção 

Primária (AP) torna-se fundamental à medida que as práticas de SM adotam a mesma 

lógica de organização em redes, entretanto, a forma isolada com que os serviços de 

Saúde Mental atuam tem implicando em descontinuidade e perda de qualidade da 

atenção prestada, além do crescente aumento da procura por serviços de SM. Objetivo: 

Descrever as ações desenvolvidas durante o Estágio em Saúde Mental em um município 

do interior de Pernambuco. Método: Este trabalho apresenta um relato de experiência 

de estágio opcional na área de Saúde Mental na Secretaria Municipal de Saúde de 

Salgueiro- PE, realizado durante as atividades da Residência Multiprofissional em Saúde 

Coletiva com ênfase em Gestão de redes. O estágio abrangeu as seguintes atividades: 

Observação participante no setor de Atenção Primária; acompanhamento das atividades 

realizadas pelas Coordenadoras de Atenção Primária; participação nas reuniões de 

planejamento da Secretaria de Saúde e construção de intervenção e propostas de 

melhoria na qualidade do serviço e fortalecimento da Saúde Mental no município. 

Resultados: A partir das atividades do estágio foram identificados os seguintes 

aspectos: dificuldades de articulação entre os serviços; baixa capacidade de resolução 

dos problemas por parte da AP; pouca oferta de serviços ambulatoriais; ausência de 

coordenação de SM; demanda excessiva de usuários de medicamentos de uso controlado 

e fragmentação do cuidado. Foi construído um projeto de intervenção e apontadas 

algumas sugestões: Incluir indicadores da SM; aproximação da gestão com os serviços 

de SM através de reuniões sistemáticas; representação do CAPS nas reuniões de 

Planejamento; aumento de oferta de serviços ambulatoriais e a ampliação da Equipe de 

Saúde Mental no NASF. Conclusão: O Estágio possibilitou a construção de propostas de 

forma a potencializar as ações de Saúde Mental desenvolvidas pelo setor de Atenção 

Primária contribuindo para o fortalecimento da Rede de Atenção Psicossocial.  
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Introdução: Ao longo dos séculos os produtos de origem vegetal constituíram as bases 

para tratamento de diversas patologias. No Brasil, o uso de plantas medicinais passa por 

varias gerações, baseada na prática indígena, e influenciada pelas culturas africanas e 

portuguesas, não existe uma recomendação bem estabelecida quanto ao consumo diário 

de fitoterápicos. O alho (Allium sativum L.) tem ações terapêuticas em diversas 

patologias, doenças endócrinas, cardiovasculares, age como antineoplásico, 

antimicrobiano, antifúngico e anti-helmíntico. Apresenta alta concentração de zinco, 

selênio e outras substâncias que favorecem o aumento da produção de células do 

sistema humoral, melhorando o sistema imune. A ingestão de um a dois dentes de alho 

cru por dia é considerada segura para adultos.  Objetivo: Objetivou-se avaliar os efeitos 

fitoterápicos do alho como um antimicrobiano natural. Método: Trata-se de uma revisão 

sistemática da literatura baseada na análise de artigos referentes aos efeitos do alho 

como antimicrobiano nos últimos 10 anos. Os artigos foram pesquisados na Lilacs, 

SciELO e Science Direct desde novembro de 2016. Resultados: Diante dos resultados 

explorados na revisão, o extrato de alho fresco apresenta ação antimicrobiana 

significativa, com potencial de inibição em cerca de 10 espécies de bactérias, entre elas, 

Escherichia coli e Staphylococcus aureus, responsáveis por danos à saúde humana. 

Segundo Marchiori (2006) em um estudo de revisão sobre propriedades funcionais do 

alho, afirmou sua ação antimicrobiana, contra bactérias Gram positivas e Gram negativas 

e contra vírus e, fungos, Candida albicans. Em um estudo com os extratos aquosos e 

hidroalcoólicos de Allium sativum L., bem como discos de alho fresco, resultou em efeito 

inibitório sobre o crescimento de bactérias e fungos. Entretanto, Simões et al. (2010) 

relataram que a atividade antifúngica é mais intensa do que a sua atividade 

antibacteriana. Conclusão: O alho tem efeito antimicrobiano em bactérias como a 

Escherichia Coli e o Staphylococcus aures, em fungos, a Candida albicans, mas que 

precisa de mais estudos científicos, pesquisas in vitro e in vivo utilizando o alho como 

antibacteriano.  
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Introdução: O aumento populacional de indivíduos com idade igual ou superior a 60 

anos é um fenômeno mundial e tem ocorrido de forma acelerada, principalmente nos 

países em desenvolvimento. Mediante esta realidade despertou-se a necessidade em 

realizar intervenções para discutir e estimular ações que promovam uma melhor 

qualidade de vida no envelhecimento, para isto é necessário informar a população sobre 

os hábitos saudáveis a serem executados desde a juventude, consequentemente tais 

hábitos exigem a incorporação de práticas envolvendo uma alimentação saudável, 

atividade física constante e bom estado psicossocial. Objetivo: Relatar a experiência de 

acadêmicos de enfermagem em uma atividade de intervenção para estimular a adesão 

de práticas para o envelhecimento saudável entre jovens universitários. Método: Relato 

de experiência sobre uma intervenção com o tema "Como eu quero Envelhecer?", 

realizado por acadêmicos de Enfermagem no pátio central da Universidade Federal do 

Piauí ,em janeiro de 2017, provindo de uma atividade da disciplina Saúde do Adulto II. 

Para sua concepção foram traçadas ações que estimulassem a melhoria da qualidade de 

vida em um aspecto multidisciplinar com o intuito de promover práticas que auxiliem no 

envelhecimento saudável entre jovens universitários. Resultados: As atividades 

desenvolvidas buscaram promover a reflexão sobre alimentação saudável, estímulo à 

prática de esportes e auto percepção sobre um envelhecimento saudável, para isso, 

recorreu-se a um momento para que os visitantes pudessem desenhar sobre como eles 

gostariam que fosse sua velhice, posteriormente eles foram dirigidos para um 

esclarecimento com um material visual, que possuía diversas explanações sobre a 

importância do consumo de alguns alimentos como limão, manga, batata doce, entre 

outros, em seguida os participantes eram levados para um minicircuito, em que 

realizaram alguns exercícios básicos como alongamento e corrida, e por fim das 

atividades eles conquistavam um brinde e estouravam um balão que possuía uma frase 

de estímulo a prática de uma vida saudável. Conclusão: A concessão desta ação 

interventiva proporcionou maior contato com a comunidade acadêmica, conscientizando-

os sobre como ter um envelhecimento ativo, além de propiciar maior maturidade entre 

os palestrantes por ultrapassarem os limites da Enfermagem, buscando outras ciências 

para complementar seus ensinamentos na promoção de uma ação multidisciplinar. 
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Introdução: O artesanato e suas manifestações consistem em meios que modulam e 

formam atitudes cada vez mais inclusivas, exatamente por instigar nos idosos a 

pretensão de almejar o aprendizado e ser visto naquilo que faz. É claro que toda 

revelação artística e cultural como as atividades de artesanato demonstra uma 

experiência interna em que o idoso revive suas potencialidades de forma criativa, 

originando o equilíbrio de suas confusões interiores e o bem-estar corporal e emocional 

por meio do fortalecimento da conexão, abrangendo: corpo, alma e pensamento de 

forma harmônica. As oficinas que trabalham a arte por meio do artesanato configuram-se 

como uma terapia em que a produção de objetos, aliadas a criatividade e atividades em 

equipe funciona como representações peculiares que ajudam na preservação da 

funcionalidade do sistema nervoso. Obejtivo: Relatar a experiência de uma oficina de 

artesanato com idosos em uma Unidade Básica de Saúde do município de Picos-PI. 

Método: Relato de experiência realizado no mês de novembro de 2016, com a 

participação de oito idosos realizada por acadêmicos de enfermagem da Universidade 

Federal do Piauí. Inicialmente foi exposto como seria produzido o trabalho e como este 

trabalho desperta e incita o cérebro a funcionar com mais habilidade, além das 

desenvolturas finas e de coordenação motora. Os materiais utilizados foram: Palito de 

picolé, papelão, cola, lápis e fita. Resultados: Foi possível analisar que esta experiência 

apresentouse de extraordinária relevância para o grupo de idosos, em que relataram sua 

alegria e satisfação em produzir um trabalho diferente. Toda ação promovida em 

benfeitorias aos idosos é enriquecedora e robustece a visão acadêmica de expandir o 

olhar sobre o cuidar dirigido ao idoso, de forma que os acadêmicos estejam preparados 

para promover saúde de maneira integrada com as necessidades do processo de 

envelhecimento. Conclusão: Trabalhar a mente, ajudar na coordenação motora e 

contribuir com o meio ambiente são ações que cooperam para o bem comum de todos, 

amor e arte em uma dose de solidariedade por aqueles que contribuíram muito para com 

a sociedade e que muitas vezes são esquecido diante do mundo capitalista. Promover a 

socialização dos idosos, dando oportunidade aos mesmos de resistirem contra a solidão e 

retraimento, visando o afeto e a criação de vínculos sociais, diminuindo as implicações do 

envelhecimento através da mobilização das desenvolturas mentais e do reforço da 

memória. 
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Introdução: O planejamento em saúde permite fornecer aos gestores informações que 

possibilitem uma ação mais efetiva sobre a realidade sanitária com vistas a melhorar as 

condições de saúde da população. Consiste em uma ação estratégica da gestão pública 

com o intuito de reorientar programas e projetos governamentais de forma a ampliar a 

eficiência, a eficácia e a efetividade das ações. Portanto, o planejamento está 

intrinsecamente relacionado à gestão do SUS. Objetivo: Instituir reuniões semanais de 

planejamento para promover o desenvolvimento institucional, de modo a contribuir 

efetivamente para a resolubilidade e qualidade da gestão e da atenção à saúde. Método: 

Trata-se de um relato de experiência vivenciado por residentes em Saúde Coletiva 

durante o campo de prática na Secretaria Municipal de Saúde em um município do 

interior de Pernambuco. A proposta lançada foi a realização de reuniões semanais com 

toda a equipe gestora. Os primeiros encontros foram conduzidos pelos residentes, com a 

apresentação e discussão dos indicadores municipais de saúde e posteriormente os 

profissionais assumiram a responsabilidade de instituir pautas abordando diversas 

temáticas em acordo com as necessidades apresentadas por cada setor, entre eles: 

Atenção Básica, Vigilância em Saúde, Administração e Recursos Humanos. Resultados e 

Discussões: A partir da realização dessas reuniões os profissionais puderam observar a 

importância do planejamento integrado, onde cada setor contribui de forma significativa 

para o planejamento em saúde de forma articulada e integrada. Favorecendo ainda o 

estabelecimento do vínculo, responsabilidade e confiança entre os serviços de saúde e a 

comunidade, com a realização de intervenções a partir das demandas identificadas. 

Conclusão: A experiência proporcionou refletir sobre a necessidade do planejamento em 

saúde com participação de diversos atores em um processo participativo e democrático, 

a partir das necessidades da população. Com a realização desses espaços promove-se 

uma gestão mais efetiva e eficiente promovendo melhoria da qualidade da atenção a 

saúde.  
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Introdução: A yoga é uma técnica milenar de relaxamento que concilia técnicas de 

respiração, postura e meditação. Acredita-se que a prática das posturas da Hatha Ioga 

também possam proporcionar o aumento da força muscular, da flexibilidade, melhora do 

equilíbrio, entre outras adaptações fisiológicas. Objetivo: Analisar na literatura científica 

as contribuições da yoga para a qualidade de vida dos seus adéptos. Método: Trata-se 

de uma revisão da literatura, realizada em março de 2017. Para sua concepção foram 

utilizados artigos científicos disponibilizados por meio dos seguintes bancos de dados: 

Scientific Electronic Library Online (SCIELO), Literatura Latino-Americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde - LILACS, PubMed Central, com os seguintes descritores : Qualidade 

de Vida, Ioga , Saúde Mental. Resultando em 12, que após análise dos critérios de 

inclusão: artigos que abordassem a temática do estudo e dentro do período selecionado, 

apenas 06 artigos foram utilizados para a construção da pesquisa, ambos contidos no 

período de 2010 a 2017. Resultados: A partir do constatado na literatura, percebeu-se 

que os praticante do yoga possuem uma melhora considerável em sua saúde mental, 

adquirindo aumento nas vivências de prazer e diminuição das vivências de sofrimento no 

trabalho, além de permitir maior interação social entre os seus praticantes, em um 

estudo realizado em pacientes com fibromialgia teve-se uma melhora significativa na 

qualidade do sono dos pacientes e na depressão, corroborando a ideia de que a yoga 

reduz a dor física de seus pacientes na maioria dos casos, não obstante a yoga é uma 

prática pouco onerosa que melhora nitidamente a qualidade de vida de seus praticantes, 

proporcionando menos ansiedade e estresse. Conclusão: Percebeu-se nesta revisão a 

necessidade de mais estudos com o intuito de investigar a relação yoga e dor, no entanto 

apesar desse déficit, percebeu-se o quanto a yoga influi na qualidade de vida, atuando 

fisicamente e de forma psicossocial restabelecendo o equilíbrio biopsíquico de seus 

praticantes, ressaltando-se a necessidade de investir em técnicas como a yoga em 

atividades de cunho intervencional com a população. 
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 Introdução: Aprendemos mediados pelo meio e com os sujeitos de nossa convivência. 

Nesse sentido, a aprendizagem envolve aspectos pessoais e profissionais, que se 

manifestam nas relações interpessoais. Estudar as relações interpessoais é uma maneira 

de compreender os fenômenos que envolvem profissionais da Educação Física e diretores 

dentro da escola e essas relações têm consequências nos cotidianos desses profissionais. 

Objetivo: Analisar as relações interpessoais entre os profissionais de Educação Física e 

os gestores escolares das escolas públicas de Maracanaú. Método: O instrumento para a 

coleta de dados foi um roteiro de entrevista com questões semiabertas. A interpretação 

dos achados se deu por análise de conteúdo. Os participantes foram professores e 

diretores de cinco escolas. Resultados: Descobriu - se que as relações interpessoais 

entre os profissionais de educação física e os gestores escolares como: frequência, 

formação das turmas e formulação dos horários das aulas de educação física é resolvido 

pelo diálogo e o consentimento entre as partes. Na estrutura física e material mínima 

para a realização das aulas de educação física, não há relação interpessoal destes 

profissionais em melhorar essas condições. Quanto aos conflitos com alunos e pais, o 

diálogo é utilizado nesta interação para resolvê-los. Na elaboração de eventos e projetos, 

o gestor escolar não vê necessidade da participação dos profissionais de educação física 

para elaborar qualquer projeto na escola. Ainda assim, encontramos alguns gestores 

(15%) que buscam a participação deste profissional na escola. Não há relação entre 

esses profissionais na atuação no Conselho Escolar pois os profissionais de Educação 

Física entrevistados não atuam no Conselho das escolas. O planejamento local nas 

escolas é feito junto com a coordenadora pedagógica. Quanto ao valor dado ao 

profissional de educação física pelos gestores a maioria valoriza o seu trabalho na escola. 

Quanto ao valor que os profissionais de educação física dão aos seus diretores vimos que 

há um grande apreço pelo trabalho do diretor. Conclusão: Concluímos que as relações 

interpessoais entre estes profissionais buscam na integralidade das suas funções a 

melhoria destas relações interpessoais, com vistas ao ensino e o desenvolvimento dos 

alunos em educação física.  
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 Introdução: A cefaléia do tipo tensional (CTT) é extremamente comum afetando cerca 

de 90% da população de modo geral e geralmente associa-se a uma contração 

prolongada dos músculos cefálicos como reação a situações de estresse ou tensão, 

podendo provocar alterações no posicionamento da coluna cervical bem como 

desconforto podendo influenciar de forma negativa na qualidade de vida do indivíduo. A 

fisioterapia entra como tratamento não-farmacológico para tal disfunção, utilizando-se de 

várias técnicas manuais visando a diminuição da dor, intensidade, duração e freqüência 

das crises. Objetivo: o objetivo desse estudo foi verificar os efeitos da manipulação de 

alta velocidade e baixa amplitude em portadores de cefaléia tensional no período de crise 

através da avaliação de mudanças identificadas após a terapêutica. Método: Tratando-se 

de um estudo quase-experimental, do tipo transversal, descritivo de caráter quantitativo. 

O levantamento de dados foi realizado com 20 participantes de ambos os sexos com 

idade média de 27,55, residentes na região do cariri. O estudo foi realizado na clinica 

escola de Fisioterapia da Estácio FMJ de Juazeiro do Norte. Onde foi realizada em dois 

momentos, antes e após aplicação da técnica, sendo executada de forma individual. Na 

qual, o paciente foi orientado a respeito da técnica e após sua aplicação permaneceu em 

repouso durante 15 min. Onde na avaliação utilizou-se a EVA da dor e a goniometria dos 

movimentos cervicais antes e após manipulação cervical. Resultados: Os resultados 

foram analisados e tabulados, onde se obteve os seguintes valores na escala visual 

analógica da dor, antes da aplicação da técnica os pacientes apresentaram em média o 

nível de dor 6,70 (± 0,98) caracterizada de moderada a intensa, enquanto no final da 

terapia demonstrou-se níveis médios 0,50 (± 0,76) de dor classificados de leve a nula de 

acordo com a referida escala. Bem como, na goniometria onde houve diferenças 

significativas nos valores mensurados antes e depois da intervenção gerando um valor de 

p=0, 000*. Conclusão: Diante dos resultados apresentados observou-se que o presente 

estudo possui significância estatística, sugerindo-se comprovação de que a manipulação 

cervical em pacientes com cefaleia de tensão torna-se relevante na diminuição dos níveis 

de dor e aumento da mobilidade segmentar dos pacientes.  
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Introdução: Os serviços abertos e comunitários de referencias para pessoas que sofrem 

de algum transtorno mental são os Centros de Atenção Psicossociais (CAPS). As equipes 

são formadas por diferentes categorias profissionais caracterizadas na área de saúde, 

entre eles o profissional de Educação Física. No âmbito da saúde a Educação Física vem 

tomando um formato relevante para o cuidado de pessoas em sofrimento psíquico. 

Objetivo: Analisar a importância de um programa de Praticas Corporal no campo da 

Saúde Mental, através de publicações cientificas que fazem essa relação. Método: A 

pesquisa caracteriza-se como uma revisão de literatura, realizada por meio de buscas 

eletrônicas de produções cientifica. Foram incluídas todas as bases de dados indexadas 

na Biblioteca Virtual em Ciências da Saúde (BVS), produzidos entre 2006 a 2016 que 

estivessem disponíveis na íntegra e na língua portuguesa. Para analise os artigos foram 

classificados de acordo com o tema correlacionado “Práticas Corporais” e “Saúde Mental”. 

De um total de 21 artigos encontrados, foram incluídos 4. Resultados: Observou-se que 

ainda é insuficiente o numero de publicações relacionadas ao presente tema nos últimos 

dez anos, onde sua pratica é expertise do profissional de Educação Física. Os estudos 

mostram que essas atividades potencializam os sujeitos em sofrimento psíquico, 

integrando-os com o meio, valorizando o ser humano de forma global permitindo o 

exercício de seus direitos e deveres de cidadãos tão negados no passado. Um programa 

de Práticas Corporais integrado a uma política de promoção de saúde na Saúde Mental, 

estar baseada em processos que vão além de aumento nos níveis de aptidão física, força, 

flexibilidade, entre outros. Sendo incluída para contribuir no atendimento integral, mais 

humano a favor da cidadania, em uma perspectiva ampliada de saúde e considerando os 

princípios do Sistema Único de Saúde (SUS). Conclusão: Com isso os estudos 

comprovam a relevância das atividades de Práticas Corporais em serviços que promovem 

a Saúde Mental, fortalecendo á reinserção social e a promoção da saúde, correlacionando 

as atividades á benefícios físicos (saúde/doença) e psicossociais desistitucionalizando os 

usuários e efetivando o cuidado integral, com intervenções ligados a uma conduta 

antimanicomial.  
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Introdução: O século XXI tem sido marcado por um aumento da expectativa de vida 

contribuindo para a ampliação do número de idosos. Atrelada a essa nova realidade, 

nota-se a necessidade da criação de diversas medidas e ações no âmbito das políticas 

públicas, que possam atender adequadamente as necessidades dessa população que se 

apresenta cada vez mais interessada em se envolver e se mostrar presente na 

sociedade. O presente relato de experiência aborda o projeto denominado “Mexa-se pela 

Vida”, desenvolvido pelos profissionais do Núcleo de Apoio à Saúde da Família, em uma 

Unidade Básica do município de Juazeiro do Norte e destinada à população idosa da área 

adstrita. Objetivo: O programa tem como objetivo oferecer atividades físicas e 

recreativas, bem como, disponibilizar atividades educativas sobre prevenção e promoção 

da saúde voltada especificamente ao público citado. Método: São realizados dois 

encontros semanais com o grupo, com duração de 40 minutos cada, que acontecem 

geralmente no pátio da unidade Básica de Saúde da Família. Sob responsabilidade da 

educadora física são realizadas atividades físicas como: ginásticas, caminhadas, 

alongamentos e dança, e outras atividades sociais tais como: passeios para clubes 

recreativos, dinâmicas de grupo e festejos de datas comemorativas. Além disso, a 

farmacêutica junto à nutricionista fazem atividades educativas com rodas de conversas, 

palestras e exercícios participativos com temas variados buscando a orientação sobre o 

Uso Racional de Medicamentos, alimentação saudável entre outros. Resultados: Com 

isso são evidenciados através de relatos das próprias idosas, uma melhoria na qualidade 

de vida, no que diz respeito à capacidade funcional, sociabilidade, melhoria da 

autoestima e aquisição de novos conhecimentos que são essenciais para as mudanças no 

estilo de vida. Conclusão: É possível observar a importância do programa para o 

envolvimento das pessoas idosas em atividades físicas, sendo este um meio facilitador 

para que esta população se beneficie das atividades propostas. As atividades educativas 

promovem o autocuidado e o emponderamento nos processos saúde/doença. Sugere-se 

que as instituições de ensino superior e entidades governamentais ofereçam esse tipo de 

programa com a finalidade de contemplar e beneficiar cada vez mais um número maior 

de idosos.  
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Introdução: A Educação Física (EF) corresponde a um componente cultural do homem 

ao longo da história deste, bem como um instrumento para o seu desenvolvimento 

orgânico e funcional. Nesse sentido, segundo o Conselho Federal de Educação Física e 

dos Parâmetros Curriculares Nacionais, a EF é disciplina que deve ser ministrada de 

forma a construir conhecimento da cultura corporal do movimento, aptidão física e 

saúde. Objetivo: O presente estudo teve como objetivo analisar a participação e o 

conhecimento dos alunos nas aulas de Educação Física na Escola Estadual de Ensino 

Fundamental Dom Moisés Coêlho, na cidade de Cajazeiras, Paraíba. Método: A presente 

pesquisa é de natureza qualitativa e do tipo descritiva. Utilizou-se como instrumento para 

coleta de dados um roteiro de entrevista, que foi enviado previamente para o Comitê de 

Ética do Instituto Federal da Paraíba (IFPB), bem como um Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE), para ser assinado pelos pais dos alunos, aprovando a 

participação destes. A entrevista – gravada e realizada com 20 (vinte) alunos, 10 (dez) 

de cada sexo, na faixa etária entre 12 e 15 anos -, teve como direcionamento verificar: a 

participação dos alunos nas aulas de EF; o conteúdo abordado nestas; o nível de 

percepção dos alunos quanto ao conteúdo e os benefícios da disciplina; e se o aluno 

praticava algum esporte ou atividade física fora da escola. Resultados: Constatou-se 

que, os alunos que participam das aulas de EF, um número de 12 alunos, possuem uma 

visão clássica da EF, cuja significação se resume a prática de esportes e lazer, 

desconhecendo, ainda, os benefícios relacionados à saúde gerados pela disciplina. Com 

isso, soma-se o fato das aulas de EF serem ministradas em contra turno, dificultando o 

acesso da disciplina aos alunos. Ademais, apenas 06 alunos não praticam algum tipo de 

atividade física fora da escola, em que, somente 1 destes também não frequenta as aulas 

de Educação Física. Conclusão: Destarte, embora a Escola possua uma estrutura 

favorável (com uma quadra ampla e coberta), há uma carência de materiais que, 

associada a metodologia utilizada nas aulas, não explora o potencial da disciplina e nem 

busca inovação, de modo a integrar e atender as necessidades cognitivas, motoras e 

sociais dos escolares.  
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Introdução: A variabilidade da frequência cardíaca (VFC) é um método não invasivo que 

descreve as oscilações dos batimentos cardíacos consecutivos, que estão relacionados ao 

funcionamento do sistema nervoso autônomo (SNA). Assim, sendo amplamente utilizado 

para identificar variações no SNA de pessoas saudáveis e portadores de enfermidades. 

Doenças crônicas não-transmissíveis (DCNT) como a Diabetes Mellitus (DM) podem estar 

associadas a alterações do SNA, causando modificações na funcionalidade das fibras dos 

sistemas simpáticos e parassimpáticos, consequentemente, alterando a variabilidade 

cardíaca. Objetivos: Por meio de uma revisão sistemática identificar quais são as 

modificações da VFC em pacientes com DM, em relação à modulação simpática e 

parassimpática. Método: A estratégia de busca foi delineada nas bases de dados da 

Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) e Scientific Electronic Library Online (SciELO). Na 

definição dos descritores foi empregado o DeCS (Descritores em Ciências da Saúde). O 

período de busca foi realizado durante o mês de março de 2017. Nesse processo, 

utilizou-se o operador booleano AND, na associação dos seguintes descritores: 

Frequência cardíaca; Diabetes Mellitus. Para complementar a pesquisa, foi associado a 

palavra-chave: variabilidade. Em seguida, foi realizada a triagem dos trabalhos. Os 

critérios de inclusão dos artigos foram: 1) estar disponível na integra; 2) estudos em 

português; 3) que tivessem sido publicados nos últimos 5 anos. O critério de exclusão se 

deu aos artigos que não fossem originais. Resultados: Empregados os descritores 

mencionados, apareceram 10 artigos que faziam referência à associação dos termos 

procurados. Dentre eles foram exclusos da amostra três duplicados e um artigo de 

revisão. Os outros seis artigos passaram por análise, através da leitura na integra. Onde 

todos foram inclusos na amostra final. Com base nesses estudos, foi possível observar 

que há diminuição da VFC em pacientes com DM, assim, tanto pela redução da atividade 

parassimpática quanto da hiperatividade simpática. Contudo, a baixa variabilidade é um 

indicador de uma má adaptação do SNA, no qual indica a presença de um declínio do 

funcionamento fisiológico dos indivíduos com DM. Conclusão: Nesse contexto, foi 

possível identificar que existem modificações da VFC em pacientes com DM. No entanto, 

de acordo com os autores dos estudos, os métodos empregados não podem ser 

utilizados para prevenção dessa DCNT.  

 

Palavras-chave: Variabilidade Da Frequência Cardíaca. Sistema Nervoso Autônomo. 

Diabetes Mellitus. 
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Introdução: A Moringa Oleífera Lam. (Ordem - Moringales, família - Moringaceae e 

gênero - Moringa) é uma árvore nativa do norte da Índia, e foi introduzida no Brasil por 

volta de 1950, desde então, tem sido difundida devido ao seu alto valor nutricional em 

quase todas as suas partes. Variadas propriedades terapêuticas tem sido atribuída à 

moringa, tais como: antitumoral, antipirética, cardioprotetor, hepatoprotetor, 

antiparasitico, anti-inflamatória e antioxidante. Tendo em vista a sua diversidade 

terapêutica, é importante explorar os benefícios do seu uso, bem como, os possíveis 

efeitos adversos. Objetivo: Conhecer os benefícios em função das atividades 

nutracêuticas no organismo. Método: Trata-se de uma revisão sistemática de literatura, 

com busca de artigos indexados nas bases de dados Scielo, Science Direct e Periódicos 

da CAPES, utilizando as palavras-chaves “moringa oleífera”, “nutracêutica”, “toxicidade”. 

Os critérios adotados para inclusão dos artigos foi a disponibilidade do conteúdo sobre a 

Moringa Oleífera, publicados nos últimos 7 anos, sendo excluídos, artigos não 

nutracêuticos. Resultados: Após análise de 20 artigos, foi constatado em 7 destes, que 

a Moringa Oleífera, possui compostos (encontrados nas raízes, folhas, flores, caule e 

frutos) que atuam como atividades farmacológicas, destacando-se ação anti-inflamatória, 

cardioprotetora, hepatoprotetora, antipirética, antioxidante, anticancerígena e 

antiparasitária. O conteúdo em proteínas, vitaminas e minerais são significativos e é 

classificado como um dos melhores vegetais perenes. Em apenas 1 artigo, a Moringa 

Oleífera foi considerada genotóxica a níveis de supra-suplementação ≥ 3000 mg/kg. No 

entanto, a ingestão deve ser nos níveis ≤ 1000 mg / kg. Conclusão: Os resultados 

obtidos permitem concluir que a Moringa Oleífera, traz benefícios para a saúde humana, 

tendo função nutracêutica devido seus compostos bioativos, o que a torna uma 

descoberta da natureza que supera expectativas e desperta a atenção devido ao seu alto 

valor nutricional, o que pode ser uma opção de complemento alimentar, para atuar na 

recuperação do estado nutricional e de farmacológico para o tratamento de inúmeras 

doenças.  

 

Palavras-chave: Moringa Oleífera. Nutracêutica. Toxicidade. 
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Introdução: A quinoa é um cereal nutricionalmente superior aos demais comumente 

utilizados na alimentação humana, como o milho, o arroz e o trigo. Pode-se verificar que 

a quinoa tem concentrações de aminoácidos superiores ou próximas aos estabelecidos 

pela FAO/OMS, que é utilizada como parâmetro para avaliar a adequação de aminoácidos 

em um alimento. A quinoa por ser de alto valor biológico, rico em proteínas, pode 

garantir o aporte de aminoácidos necessário para praticantes de atividade física. 

Objetivo: Determinar o teor de proteína presente na quinoa através de análise 

elementar de nitrogênio. Método: A pesquisa trata-se de um estudo experimental, 

quantitativo, com a finalidade de determinar o teor de proteína na quinoa, em amostras 

adquiridas em um super-mercado da cidade de Juazeiro do Norte- CE, sendo 

selecionadas duas marcas e tipos diferentes. As análises foram feitas em triplicatas e os 

valores fornecidos como média, utilizando o método Kjeldahl descrito no manual de 

análises do Instituto Adofh Lutz. Resultados: O teor médio de proteína em grãos de 

quinoa foi de 12,86 g para 100g do produto, resultado semelhante ao de alguns autores. 

A quinoa em flocos é uma das formas de consumo, podendo ser utilizados na preparação 

de alimentos como substitutos parciais ou totais de cereais. A literatura aponta que a 

industrialização e manufatura podem influenciar na composição nutricional da quinoa, o 

que se confirmou neste estudo, onde o teor de proteína da quinoa em flocos teve o 

resultado de 10, 22 g para 100 g do produto, 21% a menos de proteína que a quinoa in 

natura. Conclusão: Os resultados obtidos permitem concluir que a quinoa possui uma 

agregação de valor protéico de excelente equilíbrio nutricional, que pode ser comparado 

com alimentos de origem animal, se constituindo em uma alternativa de alimentos 

saudáveis e diferenciados. Para praticantes de atividade física, a utilização da quinoa é 

uma excelente forma de se complementar a dieta com proteínas de alto valor biológico e 

poderá trazer benefícios no consumo, como complemento alimentar, tanto para a 

manutenção da saúde quanto para beneficiar no desempenho esportivo.  
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Introdução: Doença de Chagas (DCH) caracteriza-se como uma antropozoonose que 

ainda atinge grande parte da população global. Após a infecção pelo Tripanossoma cruzi 

o indivíduo desenvolve a fase aguda que normalmente mostra-se assintomática. A fase 

crônica manifesta-se como: megaesôfago, cardiomegalia e megacólon. Objetivo: 

Analisar os efeitos do ácido ascórbico nas diferentes fases da Doença de Chagas. 

Método: Revisão integrativa de artigos publicados nos últimos 5 anos sobre a 

suplementação de vitamina C na doença de chagas. Realizou-se uma busca nas bases de 

dados LILACS, BVS, Periódicos da CAPES e MEDLINE. Os critérios de inclusão foram: 

idioma em português e inglês, publicados entre os anos de 2012 a 2016. Os critérios de 

exclusão foram: teses, monografias, e aqueles que pouco se relacionam com o tema 

doença de chagas e vitamina C. Utilizou-se como descritores: vitamina C, ácido ascórbico 

e doença de Chagas. A pesquisa ocorreu durante o mês de março de 2017. Resultados: 

Foram incluídos 6 artigos de um total de 31. No início da fase aguda da DCH a 

superdosagem de vitamina C mostrou-se efetiva quanto à diminuição da parasitemia, a 

suplementação influenciou no controle da multiplicação do parasita no sangue, mas não 

nos tecidos, não evitando o estresse oxidativo. Não houve influência na produção e ação 

dos reativos de Oxigênio e das Substâncias Reativas ao Ácido Tiobarbitúrico (TBARS), 

pois análises mostraram semelhanças quanto à inflamação no músculo esquelético e no 

cólon nos diferentes grupos estudados. No final da fase aguda camundongos alimentados 

com altas doses de vitamina C tiveram aumento no número de parasitas, indicando que 

tripomastigotas podem se beneficiar com a superdosagem. Na fase Crônica, dosagens 

equivalentes à 500mg apresentaram-se prejudicial, pois aumentou a produção de 

reativos de oxigênio, tendo maior inflamação e necrose no músculo esquelético. Vitamina 

C combinada com vitamina K3 mostrou-se benéfica contra as três formas do T. cruzi, 

considerando-se que elas atuaram causando alterações na morfologia e no ciclo celular 

dos parasitas. Combinações com outras vitaminas, como a vitamina E, mostrou-se 

benéfica, pois se reduziu os níveis de TBARS, diminuindo o estresse oxidativo. 

Conclusão: Suplementação de altas doses de vitamina C não apresentou eficácia em 

nenhuma das fases da DCH. Para tanto se necessita de mais estudos em vivo que 

avaliem a melhor forma de administração e a quantidade segura para se evitar as lesões 

teciduais.  
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Introdução: Condições músculo-esqueléticas são a causa mais comum de dor crônica e 

deficiência física; na Europa, de 20% a 30% dos adultos são afetados por patogenias 

músculo-esqueléticas, pelo menos uma vez em sua vida. Dentre elas, a lombalgia crônica 

insere-se como doença altamente prevalente e associada a níveis significativos de 

incapacidade. O método Pilates vem popularizando-se sendo recomendado para 

indivíduos saudáveis e aqueles envolvidos em reabilitação em pessoas com dor lombar 

crônica. Objetivo: descrever e fornecer um amplo panorama da literatura científica, 

proporcionando uma atualização sobre a eficácia do exercício de Pilates na redução da 

dor e na melhorar a capacidade funcional de pessoas diagnosticadas com dor lombar 

crônica. Método: foi realizada uma pesquisa de literatura abrangente de artigos 

publicados no período de janeiro de 2012 a julho de 2015 nas seguintes bases de dados: 

Medline-Nlm, Medline-ebsco, Scopus da Elsevier, SciELO e Cochrane Library. Foram 

utilizados como descritores os termos ''Pilates'' e ''Low Back Pain ''. Ensaios 

randomizados com adultos com lombalgia crônica inespecífica que avaliaram a dor e / ou 

deficiência foram incluídos neste estudo. Resultados: Foram identificados um total de 

37 registros através de pesquisa de banco de dados dos quais 15 foram considerados 

potencialmente. Destes, quatro artigos foram removidos e foi incluído oito estudos 

randomizados controlados e mais três pré-teste / pós-teste. Todos esses mostraram uma 

redução da dor lombar, mas não foi possível analisar a influência do tipo de exercícios 

sobre as análises porque as descrições dos exercícios realizados foram muito breves. 

Todavia, estudos afirmam que o método Pilates, usando exercícios funcionais, melhora a 

força muscular e endurance, quando o nível destes exercícios aumenta, semana após 

semana e, consequentemente, determina uma importante melhora do controle postural. 

Os resultados apontaram que os efeitos do método Pilates só são comprovados em curto 

prazo para pacientes com lombalgia crônica inespecífica e ainda não é possível fazer 

inferências sobre os efeitos do tratamento a longo prazo. Conclusão: Evidenciamos que 

há uma carência de estudos que demonstram claramente a eficácia de um programa de 

exercício de Pilates específico quando domínio sugere que o método Pilates é mais eficaz 

do que a intervenção do exercício físico mínimo na redução da dor. Estas conclusões têm 

de ser apoiadas por outras investigações apropriadas.  

 

Palavras-chave: Dor Lombar. Técnicas De Exercício E De Movimento - Método Pilates. 

Fisioterapia. 

 



 

 

Proceedings abstracts 

 

I Congresso Internacional de Ciências da Saúde no Cariri 

 

J. Hum Growth Dev. 2017 

 

- 103 - 
 

RESUMO 086 
 

MODALIDADES TERAPÊUTICAS APÓS RECONSTRUÇÃO DE LIGAMENTO CRUZADO 

ANTERIOR: UMA REVISÃO SISTEMATIZADA 

 

Ítalo Silva da Cruz¹, Salomão Nathan Leite Ramalho², Thaynara Sarmento Oliveira de 

Almeida³, Thassiany Sarmento Oliveira de Almeida4  

 

¹ Graduando de Medicina, Faculdade de Medicina Estácio de Juazeiro do Norte – FMJ, 

Juazeiro do Norte, CE, Brasil.  

² Graduando de Medicina, Faculdade de Medicina Estácio de Juazeiro do Norte – FMJ, 

Juazeiro do Norte, CE, Brasil.  

³ Graduanda de Medicina, Centro Universitário de João Pessoa, João Pessoa, PB, Brasil. 

⁴ Doutoranda, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, PE, Brasil. 

 

Email para contato: thay_sarmento@hotmail.com 

 

Introdução: Reabilitação após reconstrução do Ligamento Cruzado Anterior (LCA) é 

necessária para um resultado cirúrgico com sucesso. Um grande número de ensaios 

clínicos para avaliar os aspectos deste processo de reabilitação foi publicado, tendo em 

vista que a lesão do LCA é considerada uma das injúrias graves mais comuns em 

esportes, com uma incidência anual de 35 por 100.000 pessoas. A prevenção desta lesão 

é essencial dado os altos custos econômicos para o paciente e os cuidados do sistema de 

saúde, bem como as consequências a longo prazo sobre a cartilagem articular saúde. 

Portanto, é importante desenvolver novas abordagens para prevenir e tratar, com o 

objetivo de manter a saúde do joelho a longo prazo e a qualidade de vida. Objetivo: 

Tendo em vista os processos de reabilitação, o objetivo da presente pesquisa consiste em 

desenvolver uma revisão sistematizada e atualizada a fim de avaliar modalidades 

terapêuticas após a reconstrução do LCA. Método: Foram selecionados artigos 

científicos, publicados nos últimos seis anos (2008 até 2014) nas bases de dados 

Medline-Nlm, Medline-Ebsco, Scopus da Elsevier e SciELO. Como descritores utilizamos: 

anterior cruciate ligament, program for kinesitherapy e rehabilitation. A seleção dos 

estudos considerados relevantes foi baseada no título do estudo e resumo, e se 

necessário, o documento completo. Resultados: Órtese após reconstrução do LCA não é 

necessária, nem benéfica e aumenta o custo do procedimento. Retorno precoce aos 

esportes requer mais pesquisas. Reabilitação domiciliar pode ser bem-sucedida. Embora 

as intervenções neuromusculares não são susceptíveis de ser prejudicial aos pacientes, 

eles também não são susceptíveis de produzir grandes melhorias nos resultados ou 

ajudar os pacientes a retornar ao esporte mais rápido. Assim, eles não devem ser 

realizados para a exclusão de fortalecimento e exercícios de amplitude de movimento. O 

treino de vibração pode levar a recuperação proprioceptiva mais rápida e completa, mas 

são necessárias mais provas. Conclusão: Várias novas modalidades de reabilitação após 

reconstrução do LCA podem ser úteis e sevem ser empregadas objetivando melhorias na 

amplitude de movimento, fortalecimento e capacidade funcional. Apesar do grande 

número de ensaios clínicos randomizados, novas investigações sobre os exercícios de 

reabilitação e reabilitação suplementar são necessários para continuar a melhorar o 

cuidado e a função de pacientes após a reconstrução do LCA.  
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Introdução: A Fibromialgia  é  definida  como  uma  doença  reumática  com  caráter  

de  dor  crônica  e generalizada, com localização específica de pontos dolorosos 

anatomicamente pré-definidos. O conceito de qualidade de vida é muito subjetivo e 

individual. Está relacionado à auto-estima e ao bem-estar  pessoal  e  abrange  uma  

série  de  aspectos. Objetivo:Analisar a qualidade devida em  pacientes fibromiálgicos. 

Método: O estudo é do tipo transversal, analítico, quantitativo com abordagem 

observacional. Na qual foi empregada a utilização de dois questionários (QIF e SF-36). A 

presente pesquisa buscou levantar os acometimentos de maior impacto na vida destes 

pacientes, foram avaliadas 19 mulheres com média de idade de 41,9 anos. Resultados: 

Evidenciou-seno SF-36 escores  médios calculados por  domínio tendo maior impacto na 

QV os domínios aspectos emocionais(28,3), aspectos físicos(32,5) e dor(39,9)  sendo  os  

mais  relevantes.  Já os domínios quanto ao estado geral(44,8) e vitalidade(49,7), 

permanecendo  intermediário  ao  impacto  na  QV,  e  valores  acima  de  50,  

capacidade vital,  aspectos  sociais  e  saúde  mental.Quanto ao QIF, esclarece  que 

atividades  físicas  que envolvam  maiores  habilidades  e  força  são  as  que  mais  

sofrem  na  diminuição  da  QV, como cuidar do quintal ou jardim (53%) dos indivíduos 

da amostra não conseguem de forma alguma  realizar, seguido de andar vários 

quarteirões (32%) e limpar a casa  e  lavar  roupas,  ambos  com  (40%)  que realizam 

de vez em quando.Nota -se uma evidência equivalente aos dados obtidos no questionário 

SF-36 aos aspectos físicos e dor são os mais comprometidos. A dor está presente em 

95% dos pacientes sendo em concordância ao abordado nos estudos apresentados, onde 

55% sentem muita dor e 40% pouco dor.Quanto aos sintomas  agregados  ao  paciente  

fibromiálgico,  a  rigidez  acomete  36,8%  sentindo  muita rigidez, 57,9% apresentam 

depressão e 52,6% ansiedade. Conclusão:Concluindo os aspectos físicos, dor e 

emocionais são as diminuições mais evidentes destes portadores avaliados. 
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Introdução: A água constitui um excelente apoio para liberação de energia física e 

motora, servindo de tratamento terapêutico para os bebês, porém em muitos casos há 

um desconhecimento por parte dos pais frente aos benefícios que a natação traz para a 

saúde das crianças, como por exemplo, prevenir doenças. Os bebês podem iniciar a 

natação já no período neonatal (até o 28° dia de vida), embora seja mais comum à 

iniciação entre o 3° e o 6° mês de vida. O acesso a essa terapia deveria ser mais amplo, 

pois as doenças se instalam com muito mais facilidade em um organismo debilitado 

fisicamente. Objetivo: Compreender o desenvolvimento neuromotor do bebê relacionado 

ao nado e conhecer os benefícios da prática da natação na prevenção e tratamento de 

doenças. Método: A pesquisa caracterizou-se como revisão bibliográfica, sendo utilizada 

como fonte uma monografia de especialização, tendo como tema central natação para 

bebês. Resultados: Sobre os aspectos do desenvolvimento neuromotor dos bebês: após 

o nascimento, com base na antiga motricidade, o bebê cria os esquemas motores 

adaptáveis às condições físicas do desenvolvimento infantil. Há uma gama de ajustes 

neuromotores a que se dá o nome de “HOLOCINESE”, que são ajustamentos automáticos 

e inconscientes com seus recursos dentro das estruturas e esquemas de motricidades. Os 

antigos centros prescindem as relações sensoriais motoras que determinam, em 

particular, as condições do meio. Graças a isso a criança aprende a nadar, arrastar-se, 

sentar-se e andar. Sobre os benefícios da natação em relação à prevenção e tratamento 

de doenças nos bebês: observou-se que a natação é uma atividade que pode propiciar a 

resistência a diversas doenças e que todos os bebês considerados normais podem lucrar 

com a natação. Em alguns casos pode se tornar um importante coadjuvante do 

comportamento médicopsicológico como, por exemplo: Distúrbios do comportamento e 

do sono, anorexia, déficit do desenvolvimento, poder estrutural e neuropsicomotor, 

alguns distúrbios ortopédicos, neurológicos, respiratórios, principalmente asma 

brônquica. Conclusão: Alguns fatores estão diretamente relacionados ao 

desenvolvimento neuromotor do bebê, como condições genéticas, ambientais e 

alimentação apropriada, visto que esses fatores influenciam diretamente no aprendizado 

do nado. A prática de natação para bebês, quando realizada nas condições adequadas 

exerce papel de destaque na prevenção e no tratamento de doenças, trazendo benefícios 

à saúde do bebê. 
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Introdução: A mecânica respiratória é o conjunto de mecanismos pelos quais a 

ventilação acontece, sendo caracterizada pela troca de ar entre a atmosfera e os 

pulmões. Onde o diafragma tem grande participação e influência, sendo importante 

durante a análise da mecânica ventilatória. A estimulação diafragmática utiliza princípios 

da terapia manual para agir na mecânica respiratória, reduzindo retrações do diafragma, 

melhorando o sistema respiratório e sua biomecânica. Objetivo: Investigar os efeitos da 

estimulação diafragmática na mecânica ventilatória. Método: Trata-se de um estudo 

experimental, transversal de natureza descritiva e analítica, não randomizado de 

abordagem quantitativa, enquadrando-se como estudo piloto. Com amostra composta 

por 52 indivíduos hígidos, de ambos os sexos, com idade entre 20 a 35 anos, acadêmicos 

do curso de Fisioterapia do Centro Universitário Dr. Leão Sampaio, dentre estes 22 foram 

excluídos, visando aumentar a confiança nos dados fornecidos pela pesquisa, devido não 

se encaixarem nos valores de normalidade para população adulta saudável, selecionados 

aleatoriamente. Os participantes foram submetidos a uma avaliação constituída por uma 

planilha elaborada pelo pesquisador, composta pelos dados idade, sexo, peso, altura e 

sinais vitais (PA, FC, FR, SpO2), aferidos pré e pós conduta; e por provas de função 

pulmonar através dos testes de manovacuometria, cirtometria e espirometria, com 

aferições antes e logo após a execução da técnica, em sessão única com reavaliação 

imediata. A análise delineou-se de forma descritiva e analítica, os dados coletados foram 

transferidos para o Software Microsoft Office Excel 2010 e tabulados no Statistical 

Package for Social Sciences (SPSS) 20.0. Resultados: Neste ensaio, buscou-se avaliar a 

influência da estimulação diafragmática na mecânica ventilatória, com uma amostra de 

30 indivíduos, dos quais 53% eram do sexo feminino e 47% do sexo masculino, com 

idade média 23,03 (± 3,42) anos, 66,67 (± 14,45) Kg, com 1,84 (± 10,51) m de altura. 

Detectou-se alteração estatisticamente significativa nas variáveis, Pressão Arterial 

Sistólica (0,030); Frequência Cardíaca (0,002); Frequência Respiratória (0,037); Pico de 

Fluxo Expiratório (0,035); e Volume Corrente (0,044). Conclusão: Diante dos resultados 

obtidos após a estimulação diafragmática pode-se concluir que a mesma possui a 

capacidade de interferir na mecânica ventilatória uma vez que atua sobre o relaxamento 

do músculo diafragma.  
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Introdução: A amamentação é a única prática capaz de fornecer todos os nutrientes em 

quantidades equilibradas, atendendo às necessidades fisiológicas e digestivas da criança, 

considerando o seu metabolismo. A amamentação exclusiva até os seis meses e 

complementada até dois anos ou mais de vida é um importante fator de proteção para a 

saúde da criança, contribui de modo relevante para redução dos riscos de condições 

crônicas, como diabetes e obesidade, desde a infância até a vida adulta. Objetivo: 

Verificar o tempo médio do aleitamento materno exclusivo e identificar os fatores que 

interferem na prática da amamentação. Método: Trata-se a uma revisão de literatura 

que buscou artigos, tendo como base de dados: BVS, Scielo, Lilacs e Bireme. Foram 

utilizados os descritores aleitamento materno, tempo de aleitamento e desmame precoce 

tendo como critérios de inclusão: artigos originais e de revisão, publicados entre os anos 

2007 e 2017, resultando em 176 artigos dos quais 37 foram utilizados por melhor 

abordarem a temática. Resultados: Os estudos demonstraram que a média de 

aleitamento materno exclusivo é de apenas 54 dias, indicadores estes muito abaixo do 

preconizados pelo Ministério da Saúde que seriam 180 dias. No que se refere aos fatores 

associados ao desmame precoce, podem ser observadas cinco categorias: a) fatores 

demográficos: tipo de parto, idade materna, presença paterna na estrutura familiar, 

números de filhos, experiência com amamentação; b) variáveis socioeconômicas: renda 

familiar, escolaridade materna e paterna, tipo de trabalho do chefe de família; c) fatores 

associados à assistência pré- natal: orientação sobre amamentação desejo de 

amamentar; d) fatores relacionados à assistência pós-natal imediata: alojamento 

conjunto, auxílio de profissionais de saúde, dificuldades iniciais; e) fatores relacionadas à 

assistência pós-natal tardia (após a alta hospitalar): estresse e ansiedade materna, uso 

de medicamentos pela mãe e pelo bebê, introdução precoce de alimentos. Conclusão: 

Conclui-se que os indicies de aleitamento materno exclusivo estão bem abaixo do 

recomendado pelo ministério da saúde e que a maioria das variáveis relacionados ao 

tempo de aleitamento materno, exclusivo ou total, são passíveis de intervenção. Assim, a 

melhoria na qualidade da assistência à saúde materno-infantil, campanhas de promoção 

do aleitamento materno, podem ser consideradas medidas de extrema importância para 

o aumento nos índices de aleitamento materno.  
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Introdução: Nos esportes, vários recursos ergogênicos têm sido usados em virtude da 

sua suposta capacidade de melhorar o desempenho atlético por meio da sua potência 

física, da força mental ou da vantagem mecânica. Estudos demonstram que o uso de 

suplementos entre a população não atleta, principalmente o público praticante de 

exercício físico, está cada vez maior, esse uso dar-se em geral pela busca de resultados 

que possam melhorar sua imagem corporal, no entanto, esta prática comum pode ter 

impacto negativo quando se trata da saúde e bem estar desses indivíduos. Objetivo: O 

presente estudo tem como objetivo averiguar quais os suplementos mais consumidos 

pelos praticantes de atividade física e identificar as fontes da indicação para o consumo 

dos mesmos. Método: Trata-se a uma revisão de literatura que buscou artigos, tendo 

como base de dados: BVS, Scielo, Lilacs e Bireme. Foram utilizados os descritores 

recursos ergogênicos, suplementos nutricionais e atividade física, tendo como critérios de 

inclusão: artigos originais e de revisão, publicados entre os anos 2007 e 2017, 

resultando em 116 artigos dos quais 24 foram utilizados por melhor abordarem a 

temática. Resultados: No que se refere à indicação para o uso dos suplementos, 

verificou-se que a maioria iniciou o uso por conta própria, em seguida fez-se presente a 

indicação de instrutores ou educadores físicos, posteriormente o nutricionista, amigos, 

vendedores de loja e médico. Também foi observar que os suplementos mais consumidos 

entre os praticantes de atividade física foram os aminoácidos e proteínas, seguidos pelos 

carboidratos e repositores energéticos, tiveram destaque também as vitaminas e 

minerais, na sequência, entretanto com um número bem menor de relatos contaram os 

termogênicos, hipercalóricos, isotônicos e repositores hidroeletrolíticos. Conclusão: 

Pode-se concluir que os suplementos a base de proteínas e carboidratos são os mais 

consumidos pelo grupo estudado. Quanto a fonte de indicação a maioria dos usuários não 

faz acompanhamento nutricional para o uso de suplementos, sendo que consumiam sob 

outra fonte de orientação ou por iniciativa própria, possivelmente equivocada e incorreta, 

apontando a possibilidade de perdas ao indivíduo. Desta forma são necessárias 

mudanças para que os suplementos sejam comercializados em lojas especificas e sob 

orientação nutricional para cada pessoa, atendendo assim suas reais necessidades.  
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Introdução: A qualidade do alimento tornou-se assunto frequente nos meios científicos 

e meios de comunicação. No Brasil, em consequência do maior acesso às informações 

sobre os seus direitos e das demandas trazidas pela legislação brasileira, verifica-se um 

aumento no nível de exigência das pessoas. Objetivo: O presente estudo tem como 

objetivo investigar as condições higiênico-sanitárias dos serviços de alimentação do 

Mercado Municipal da cidade de Picos –PI. Método: Trata-se de um estudo transversal, 

observacional, descritivo e quantitativo. Foram encontrados 30 estabelecimentos dos 

quais 26 foram avaliados, sendo 24 restaurantes e duas lanchonetes. Para avaliar as 

condições higiênico-sanitárias dos mesmos, utilizou-se a lista de verificação das boas 

práticas para serviço de alimentação contida na Portaria nº 31/2005. O panorama 

sanitário dos restaurantes e lanchonetes foram classificados de acordo com o 

preconizado pela RDC 275/05 em: Grupo 1: estabelecimentos que atenderam de 76 a 

100% de conformidades; Grupo 2: de 51 a 75%; Grupo 3: de 0 a 50%, que é utilizado 

como critério para definição e priorização das estratégias institucionais de intervenção. 

Resultados: Nenhum estabelecimento enquadrou-se no Grupo 1, indicando assim que 

todos eles apresentavam índice de adequação inferior a 76%, observou-se que 12,5% 

(n=3) dos restaurantes foram classificados no Grupo 2, apresentando índice de 

adequação superior a 51%, contudo a maioria 87,5% (n=21) dos restaurantes e 100% 

das lanchonetes foram classificados no Grupo 3, apresentando índice de atendimento 

inferior a 50% dos itens avaliados. Em todos os restaurantes avaliados constatou-se a 

inexistência de quaisquer documentos e registro de instruções sequenciais da realização 

de operações rotineiras específicas na produção, no armazenamento e no transporte de 

alimentos, expondo, assim, o consumidor ao risco sanitário. Conclusão: Pode-se concluir 

que a maioria dos restaurantes analisados apresentaram condições higiênico-sanitárias 

inadequadas, sendo que as principais comuns aos restaurantes foram: inexistência de 

um responsável técnico devidamente capacitado; ausência de manual de boas práticas; e 

falta de capacitação dos manipuladores. Desta forma é imprescindível uma ação efetiva e 

mais criteriosa da Vigilância Sanitária para assegurar o cumprimento da legislação, bem 

como a realização de capacitações periódicas sobre boas práticas direcionadas aos 

manipuladores e proprietários dos estabelecimentos.  
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Introdução: O diabetes Gestacional (DG), se caracteriza quando as pacientes 

desenvolvem uma deficiência de receptores de insulina, e esse fator juntamente com a 

elevada concentração de hormônio do crescimento determinam um grau de intolerância à 

glicose e uma consequente hiperglicemia. Essa patologia se instala mais comumente em 

gestantes que ganham muito peso durante a gravidez, e pode acarretar complicações 

tanto para a mãe como para o feto. Para a gestante, o ineficiente controle metabólico 

implica maiores índices de abortos espontâneos, infecções, hipertensão arterial, doença 

hipertensiva específica da gravidez (DHEG), partos pré-termo e cesáreas. Objetivo: 

Identificar os riscos de complicações durante a gravidez por diabetes gestacional 

associada ao estado nutricional de gestantes que fazem acompanhamento na rede 

pública de saúde. Método: Trata-se de um estudo descritivo com abordagem do tipo 

quantitativa, transversal, realizado com 25 gestantes que fazem acompanhamento na 

rede pública de saúde. No momento da coleta, as participantes foram esclarecidas 

quanto ao estudo e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

Para a classificação do estado nutricional utilizou-se o Índice de Massa Corporal (IMC) 

pré-gestacional, para a obtenção desse dado foi necessário o conhecimento do peso pré-

gestacional e idade gestacional. As gestantes preencheram uma ficha detalhando se já 

tinham sido diagnosticadas com diabetes gestacional. Os dados tabulados e apresentados 

descritivamente. Resultados: A idade variou entre 18 e 35 anos. 67% das entrevistadas 

apresentou diabetes gestacional, e 33% relataram não sentir desconfortos durante a 

gestação e não apresentaram alguma patologia. O diabetes gestacional encontrado em 

boa parte das gestantes, pode estar associado ao consumo de carboidratos simples, onde 

44% afirmaram fazer a ingestão pelo menos três vezes ao dia, levando a riscos e 

complicações durante a gravidez. Conclusão: Identificou-se que houve relação entre o 

estado nutricional e a presença de diabetes gestacional, e que poderia ser amenizado se 

a alimentação das gestantes fosse composta por mais carboidratos complexos e fibras, 

diminuindo a ingestão de carboidratos simples e outros alimentos que levaram a tal 

patologia, e se as mesmas fizessem acompanhamento com uma equipe multiprofissional.  
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Introdução: A gestação é um período composto por quarenta semanas, sendo diferente 

em suas características metabólicas, nutricionais e fisiológicas. Durante o primeiro 

trimestre, o feto recebe os nutrientes que a mãe já tinha, ou seja, as reservas de 

nutrientes no organismo antes mesmo da gravidez, a partir do segundo trimestre, o meio 

externo vai influenciar na situação nutricional do bebê, por isso, o ganho de peso 

adequado, hábitos alimentares, fatores psicológicos e estilo de vida determinam o 

crescimento e desenvolvimento do embrião. A hipertensão durante a gravidez, é 

considerada uma das mais graves complicações durante esse período, chegando a 30% 

das mulheres gestantes, o que aumenta as chances de incidência de mortalidade fetal e 

também materna. Objetivo: Identificar os riscos de complicações gestacionais por 

hipertensão arterial associada ao estado nutricional de gestantes que fazem 

acompanhamento na rede pública de saúde. Método: Trata-se de um estudo descritivo 

com abordagem do tipo quantitativa, transversal, realizado com 25 gestantes que fazem 

acompanhamento na rede pública de saúde. No momento da coleta, as participantes 

foram esclarecidas quanto ao estudo e assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE). Para a classificação do estado nutricional utilizou-se o Índice de 

Massa Corporal (IMC) pré-gestacional, para a obtenção desse dado foi necessário o 

conhecimento do peso pré-gestacional e idade gestacional. Para análise do consumo 

alimentar aplicou-se um Questionário de Frequência do Consumo Alimentar (QFCA). As 

gestantes preencheram uma ficha detalhando se já tinham sido diagnosticada com 

hipertensão; dados tabulados e apresentados descritivamente. Resultados: A idade das 

participantes variou entre 18 e 35 anos. A idade gestacional das gestantes estudadas, 

variou entre 2 meses que corresponde a 8 semanas, e 8 meses que corresponde a 36 

semanas. 44% das entrevistadas apresentaram hipertensão arterial, e 52% relataram 

sentir desconfortos durante a gestação. As gestantes no primeiro trimestre apresentem 

maior prevalência de sobrepeso (67%), as do segundo trimestre apresentam-se em sua 

maioria com peso adequado (68%). Conclusão: Observa-se que houve relação entre o 

estado nutricional e a hipertensão arterial, que poderia ser evitado ou diminuído se a 

alimentação das gestantes fosse alterada, e as mesmas fizessem acompanhamento com 

uma equipe multidisciplinar. É importante frisar, que a alimentação adequada, desde o 

período anterior a gestação, e durante o tempo de gravidez, é importante para diminuir 

possíveis complicações, maternas e fetais, pois o peso da gestante influi diretamente no 

seu estado nutricional e consequentemente no da criança.  
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Introdução: A Organização Mundial de Saúde – OMS, juntamente com o Institute of 

Medicine – IOM, preconizam ganhos de peso gestacional de acordo com o estado 

nutricional pré-gestacional. No Brasil, o Ministério da saúde recomenda ganho de peso, 

segundo o Índice de Massa Corporal – IMC pré-gestacional, estipulando o ganho de peso 

adequado semanalmente. As medidas antropométricas no período gestacional devem ser 

acompanhadas, pois é de suma importância para prevenir a mortalidade pré-natal, 

verificar o desenvolvimento do bebê e a saúde da mãe. Estudos apontam que a 

inadequação antropométrica pré-gestacional e gestacional, é constituída em problema de 

saúde pública, pois favorece o desenvolvimento de complicações gestacionais e influencia 

as condições de saúde do concepto e a saúde materna no período pós-parto. Objetivo: 

Avaliar o estado nutricional de gestantes que fazem acompanhamento na rede pública de 

saúde. Método: Trata-se de um estudo descritivo com abordagem do tipo quantitativa, 

transversal, realizado com 25 gestantes que fazem acompanhamento na rede pública de 

saúde. No momento da coleta, as participantes foram esclarecidas quanto ao estudo e 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Para avaliação do 

estado nutricional das gestantes realizou-se a aferição do peso e altura. Para a 

classificação do estado nutricional utilizou-se o IMC pré-gestacional. Para a obtenção 

desse dado foi necessário o conhecimento do peso pré-gestacional e idade gestacional. 

Resultados: Foi classificado o estado nutricional segundo o período gestacional, foi 

observado que as gestantes do primeiro trimestre (n=3) apresentem maior prevalência 

de sobrepeso (67%), as do segundo trimestre (n=19) apresentam-se em sua maioria 

com peso adequado (68%), observando-se também a presença de baixo peso (11%), 

sobrepeso (16%) e obesidade (5%) nesse período e, as gestantes que se encontram no 

terceiro trimestre de gestação (n=3), encontra-se em sua totalidade com peso adequado 

para a semana gestacional. Conclusão: O estudo aponta a importância do cuidado 

nutricional antes e durante a gravidez, para a promoção da saúde materno-infantil. A 

abordagem da alimentação e avaliação do estado nutricional deve integrar a atenção à 

saúde da mulher em idade reprodutiva, em busca da manutenção do peso pré- 

gestacional adequado, com destaque para a prevenção do excesso de peso.  
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Introdução: O aumento das necessidades energéticas na gestação é necessário para 

que sejam supridos os requerimentos nutricionais tanto da gestante como do feto, assim 

as recomendações nutricionais devem ser direcionadas tanto para o consumo energético 

do organismo, quanto para o ganho de peso adequado durante a gestação. O ganho de 

peso demasiado, durante o período gestacional pode causar vários problemas para a 

saúde da mãe e do bebê durante a gestação e o parto, por isso, requer cautela dos 

profissionais de saúde, pois consiste em elemento de risco que precisa ser diminuído, 

para que se possa melhorar o resultado da gravidez, prevenindo futuras complicações. 

Objetivo: Avaliar o consumo alimentar de gestantes que fazem acompanhamento na 

rede pública de saúde. Método: Trata-se de um estudo descritivo com abordagem do 

tipo quantitativa, transversal, realizado com 25 gestantes que fazem acompanhamento 

na rede pública de saúde. No momento da coleta, as participantes foram esclarecidas 

quanto ao estudo e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

Para análise do consumo alimentar aplicou-se um Questionário de Frequência do 

Consumo Alimentar – QFCA. Resultados: Os alimentos mais consumidos (consumidos 

diariamente) foram: peixe (68%), arroz branco (68%), pão branco (32%) e leite (24%). 

No que concerne aos alimentos integrais que eram pão e arroz, 100% da amostra relatou 

não consumir esse tipo de alimento. Quanto as frutas e legumes, todas as entrevistadas 

afirmaram fazer o consumo desses alimentos, variando apenas as quantidades, entre 

uma a cinco vezes por semana, sendo que a maior parte delas relatou ingerir pelo menos 

de três a quatro vezes por semana, 32% e 28% respectivamente. Conclusão: Apesar de 

alguns alimentos terem a ingestão diária recomendada alcançada, há uma elevada 

ingestão de carboidratos simples. Dessa forma, ressalta-se a necessidade de incentivar o 

consumo de alimentos integrais, aumentando assim a ingestão de fibras.  
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Introdução: O vegetarianismo é uma dieta composta por vegetais em sua maioria, os 

adeptos do chamado vegetarianismo não consomem carne, porém podem utilizar 

produtos de origem animal, como ovos, leite e seus derivados. Antes, se buscava estudar 

os vegetarianos para mostrar as possíveis deficiências nutricionais, na atualidade à 

situação está diferente quando o interesse nas pesquisas, expõem os fatores favoráveis 

para a saúde de uma dieta vegetariana. Objetivo: Avaliar o nível de escolaridade e 

estado nutricional através do perfil antropométrico de adultos vegetarianos. Método: 

Trata-se de um estudo descritivo com abordagem do tipo quantitativa, transversal, 

realizado com 71 indivíduos, sendo 48 do sexo feminino e 23 do sexo masculino. No 

momento da coleta, os participantes foram esclarecidos quanto ao estudo e assinaram o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). A avaliação nutricional foi feita 

através do método do Índice de Massa Corporal (IMC). Resultados: A idade variou entre 

18 e 75 anos. Com relação à escolaridade, apresentou-se maior número de pessoas que 

concluíram o ensino médio sendo 54,2% do sexo feminino e 56,6% do sexo masculino, o 

ensino fundamental foi de 12,5% para as mulheres e 21,7% para os homens quanto ao 

ensino superior as mulheres apresentaram maior valor 33,3% e os homens 21,1%. Uma 

pequena parcela da amostra foi identificada com desnutrição sendo 4,4% para o sexo 

masculino e 4,1% para o sexo feminino. Uma minoria apresentou obesidade grau I e 

grau II. Apesar dos resultados, grande parte dos entrevistados apresentaram eutrofia. 

Conclusão: Em relação à avaliação nutricional, temos que a maioria dos participantes 

apresentaram eutrofia, sendo importante ressaltar que a dieta vegetariana pode 

contribuir para a manutenção do estado nutricional de adultos, visto que é uma 

alimentação rica em fibras, vitaminas e minerais. Ressaltase ainda que ainda faltam mais 

estudos que correlacionem a alimentação vegetariana com o perfil antropométrico de 

indivíduos adultos.  
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Introdução: O Acidente vascular encefálico é um transtorno cerebrovascular de ordem 

isquêmica ou hemorrágica que interfere de maneira direta na qualidade de vida do 

indivíduo, dependendo do grau de acometimento pode haver déficits motores, cognitivos, 

sensoriais e alterações no equilíbrio para o indivíduo. Recentemente, a Realidade Virtual 

(RV) vem sendo utilizada como tratamento adjunto na área da neuroreabilitação, esta é 

definida como uma tecnologia que permite a interação do paciente com o meio virtual 

onde retrata ações cotidianas promovendo, assim, um feedback cognitivo, sensório-

motor e psicológico. Objetivo: O objetivo deste trabalho é verificar a utilização da 

realidade virtual no tratamento de pacientes com sequelas decorrentes de acidente 

vascular encefálico. Método: A presente pesquisa foi realizada através de uma revisão 

sistemática, com a utilização das bases de dados eletrônicas: SCIELO, LILACS e 

MEDLINE, através da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) utilizando a combinação dos 

descritores: “Jogos de vídeo e Reabilitação”, “Jogos de vídeo e AVC” e “Fisioterapia e 

Jogos de vídeo”. Foram incluídos artigos disponíveis na íntegra, nos idiomas português, 

inglês e espanhol. Resultados: Ao todo foram encontrados 693 artigos, mas apenas 5 

estudos estavam de acordo com os critérios de inclusão. Após a discussão, verificou-se 

que todos os resultados obtidos foram satisfatórios na melhora da função motora de 

MMSS e equilíbrio estático após a terapia com a RV, sendo que em sua maioria 

apresentaram de forma parcial ou total significância (p=0,05) nos resultados obtidos. 

Conclusão: Conclui-se que a RV se faz importante no tratamento da neuroreabilitação 

por promover bem estar e incentivar o paciente durante a realização das atividades, 

porém, novas pesquisas devem ser realizadas para ampliar o conhecimento e as 

evidências científicas dessa terapia aplicada ao Acidente Vascular Encefálico (AVE).  
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Introdução: O envelhecimento traz consigo consequências sobre os vários sistemas 

fisiológicos do corpo humano. O sistema vestibular como alvo dessas alterações fará 

surgir complicações funcionais no idoso decorrentes de sintomas como tontura, 

desequilíbrio corporal, nistagmo, quedas. O tratamento por meio da Reabilitação 

Vestibular, apesar de recente, mostra-se como uma alternativa terapeutica frente às 

vestibulopatias. Objetivo: Sumarizar evidencias dessa terapêutica em pacientes idosos 

para subsidiar a prática clínica de fisioterapeutas. Método: Desenvolveu-se uma revisão 

sistematizada da literatura, adotando como critérios de elegibilidade, a busca por 

material científico em bases de dados eletrônicas de acesso livre: SCIELO, LILACS e 

MEDLINE, pela combinação dos descritores em ciências de saúde-DeCS: doenças 

vestibulares, reabilitação, vestibulopatias, idoso e queda. Após a identificação dos artigos 

elegíveis, procedeu-se a leitura do título e resumo para triagem dos mesmos, após esta, 

se fez a leitura na integra para seleção dos artigos que passaram a fazer parte do escopo 

do estudo obedecendo ao protocolo de inclusão e exclusão previamente determinado. 

Incluiu-se estudos publicados em âmbito nacional e internacional com relação à temática 

proposta, nos idiomas Inglês, Português e Espanhol e que tinham como amostra 

exclusivamente indivíduos com idade igual ou superior a sessenta anos, com disfunção 

vestibular, assistidos pela reabilitação vestibular. Excluíu-se publicações que não 

contemplassem os critérios de retrocitados, como também as revisões de literatura e as 

revisões sistemáticas, bem como aquelas onde ocorreu exclusivamente a intervenção 

farmacológica, cirurgia ou eletrofisiológica. Ressalta-se ainda que para conferir 

confiabilidade ao estudo e evitar viés de pesquisa, todo o processo de seleção dos artigos 

desta revisão sistemática teve como base o protocolo PRISMA. Resultados: Sendo 

assim, nove estudos foram incluídos na síntese qualitativa. Da análise criteriosa destes, 

destacou-se o Dizziness Handcap Inventory como instrumento avaliativo, a tontura como 

queixa principal, o protocolo de Cawthorne e Cooksey e a manobra de Epley como 

principais protocolos de intervenção terapêutica. Conclusão: Com base nos estudos 

revisados, evidenciou-se que a reabilitação vestibular é um tratamento efetivo para as 

disfunções do sistema vestibular, com reflexos diretos na qualidade de vida do paciente 

idoso após o tratamento. Porém, mesmo com o avançar tecnológico e tendência de 

envelhecimento populacional a nível mundial, o tratamento das vestibulopatias, 

especificamente em idosos, não se modernizou, práticas utilizadas há décadas ainda são 

o principal instrumento utilizado para trabalhar com idosos vestibulopatas, e ainda que a 

literatura mostra-se escassa. Contudo confirma-se a eficácia dos protocolos de 

reabilitação vestibular.  

 

Palavras-chave: Doenças Vestibulares. Idoso. Reabilitação. Modalidades De 

Fisioterapia. 

 

 



 

 

Proceedings abstracts 

 

I Congresso Internacional de Ciências da Saúde no Cariri 

 

J. Hum Growth Dev. 2017 

 

- 117 - 
 

RESUMO 100 
 

DESAFIOS DA PRÁTICA DE CAPOEIRA: RELATO DE EXPERIÊNCIA DE UM 

JOGADOR SURDO 

 

Rosana Cabral Pinheiro¹, Anna Karine Queiroga Guimarães², Ramária Maria Ulisses 

Gomes³, Richardson Dylsen de Souza Capistrano⁴  

 

¹ Discente de graduação em Educação Física, Instituto Federal de Educação Ciências e 

Tecnologia – IFCE, Juazeiro do Norte, CE, Brasil. 

² Discente de graduação em Educação Física, Instituto Federal de Educação Ciências e 

Tecnologia – IFCE, Juazeiro do Norte, CE, Brasil. 

³ Discente de graduação em Educação Física, Instituto Federal de Educação Ciências e 

Tecnologia – IFCE, Juazeiro do Norte, CE, Brasil 

⁴ Professor-mestre de graduação em Educação Física, Instituto Federal de Educação 

Ciências e Tecnologia – IFCE, Juazeiro do Norte, CE, Brasil.  (Orientador) 

 

Email para contato: sanapinheiro2015@gmail.com 

 

Introdução: A capoeira é uma modalidade de jogo luta onde o ritmo é que dá cadência 

aos movimentos, não existindo uma sequência obrigatória de movimentação. Já o 

esporte adaptado designa do esporte criado para suprir as necessidades especiais dos 

portadores de deficiência, sendo que o surdo é diagnosticado pela incapacidade de 

escutar os sons nos dois ouvidos. Objetivo: Descrever as dificuldades e desafios de um 

jogador surdo na aprendizagem da capoeira. Método: estudo de nível descritivo, 

qualitativa do tipo estudo de caso. Participou  um homem de 34 anos de idade, 20 anos 

de prática da capoeira e surdo. O mesmo utiliza aparelho auditivo e faz leitura labial, 

contudo não reconhece a língua de sinais. Para escolha do pesquisado, buscou-se os 

grupos de capoeira da região, com a finalidade de identificar possíveis praticantes 

surdos. O instrumento de coleta das informações foi uma entrevista semiestruturada 

composta por 16 perguntas. As respostas obtidas foram lidas, transcritas e 

categorizadas, conforme as categorias a seguir: Categoria (1) – Dificuldades; Categoria 

(2) – Desafios; Categoria (3) – Adaptações. Resultados: (1) – Muitas vezes tanto o 

professor quanto seus colegas de treino não tentavam se comunicar de forma que 

entendesse, surgindo situação de bullying e desrespeito quando entendia errado, por isso 

o mesmo se sentia ofendido e deslocado. (2) – Acompanhar os treinos, porque não 

entendia os comandos do professor, que dava aula de forma comum a todos. (3) – 

Apenas entendia as aulas quando o professor demonstrava os movimentos a sua frente 

apontando as direções a serem seguidas, como também através da observação dos 

movimentos realizados pelos capoeiristas e dos instrumentos musicais da capoeira para 

manter o ritmo do treino e do jogo, os quais acompanhava no uso do aparelho auditivo. 

Orientação do ritmo do jogo de capoeira através da observação do ritmo das palmas, 

pois o suor danificava o aparelho auditivo. Conclusão: Verificou-se que o capoeirista 

teve diversas dificuldades na sua aprendizagem, contudo houve uma superação para que 

a prática pudesse ocorrer a qual partiu do próprio capoeirista que buscou formas de 

adaptação para sua aprendizagem. Sugere-se que os professores de prática esportiva, 

em especial a capoeira, se capacitem para trabalharem com surdos, modificando a forma 

de falar, facilitando a leitura labial, aprender a LIBRAS, modificar a forma de demonstrar 

os movimentos e realizar discussão sobre o respeito as diferenças.  
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Introdução: A imagem corporal pode ser conceituada como a percepção que o indivíduo 

tem do próprio corpo de acordo com as vivências e sensações experimentadas durante 

sua vida. É influenciada por vários aspectos de cunho psíquico, físico, ambiental e 

cultural, levando em consideração diversos fatores individuais, tais como, sexo, idade, 

meios de comunicação, crenças, raça e valores. Objetivo: Verificar a percepção da 

imagem corporal em meninas, bem como analisar a sua associação com faixa etária, 

estado nutricional e prática de atividade física. Método: Estudo transversal realizado 

com 392 meninas entre 14 e 19 anos de idade, regularmente matriculadas nas escolas 

Militares da cidade de Fortaleza (CE), Brasil. A escala de Silhuetas de Stunkard foi 

utilizada para verificar a percepção com a imagem corporal. O Índice de massa corporal 

(IMC = peso/estatura²) foi calculado e classificado conforme os pontos de corte de Conde 

e Monteiro (2006) para adolescentes até 17 anos e de acordo com a Organização Mundial 

de Saúde (OMS) para adolescentes maiores de 18 anos. A informação referente a prática 

de atividade física extracurricular foi obtida mediante a seguinte pergunta: você pratica 

atividade física extracurricular? A análise dos dados foi realizada através da estatística 

descritiva, com utilização do teste do Qui-quadrado, respeitando-se o nível de 

significância em p<0,05. Resultados: Do total, (63,4%) das adolescentes estavam com 

peso adequado, (65,4%) estavam insatisfeitas com a imagem corporal. A faixa etária e a 

prática de atividade física foram associadas a imagem corporal (p≤0,04 e p≤0,02 

respectivamente). Não foi registrado associação do estado nutricional com a imagem 

corporal. Conclusão: Uma maior faixa etária esteve associada à prevalência de 

satisfação com imagem corporal. Verificou-se que a pratica de atividade física 

extracurricular não as resguarda da insatisfação com imagem corporal. É necessário 

maior esclarecimento em ambiente escolar sobre a importância da autoestima dos 

escolares, estimulando uma maior satisfação com a sua imagem corporal. 
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Introdução: A população idosa é a que mais cresce em diversos países, inclusive no 

Brasil, aumentando a necessidade em conhecer a real situação de saúde deste público e 

os principais fatores de riscos associados ao envelhecimento a fim de gerenciar serviços e 

fomentar Políticas Públicas de prevenção e cuidado ao idoso. Dentre elas, a avaliação do 

perfil lipídico e glicêmico é importante pois, além de permitir constatar como a saúde 

dessa população se encontra, colabora para prevenir doenças metabólicas e 

cardiovasculares e quando já instaladas direcionar o melhor tratamento. Objetivo: Por 

esse motivo torna-se importante avaliar o perfil lipídico e glicêmico de idosos. Método: 

Foram avaliadas 27 mulheres com idade entre 54 e 79 anos que faziam parte da 

Universidade da Melhor Idade da Unileão. Foram realizadas coletas sanguíneas para 

análise dos índices de glicemia (GLI), Triglicerídeos (TG), LDL, HDL e Colesterol Total 

(CT). Resultados: Apenas 3,70% das participantes apresentaram alterações dos níveis 

de GLI, 44,70% apresentaram TG acima dos valores ideais, 44,7% apresentaram 

alterações na concentração plasmática de VLDL, 44,4% apresentaram LDL acima os 

valores ideais e 44,4% apresentaram alteração no HDL. A partir do teste de correlação 

de Pearson observou-se que a idade não apresentou correlação com nenhum dos 

indicadores biológicos investigados, enquanto que o componente LDL apresentou 

correlação significativa com TG e CT. Uma última correlação identificada entre as 

variáveis investigadas demonstra a relação entre os valores de HDL e VLDL, destacando 

que esta interação é inversa, ou seja, quanto menores os níveis de HDL maiores serão o 

de VLDL. Conclusão: A Diretriz Brasileira de Cardiologia afirma que o acumulo de VLDL 

no plasma tem como resultado hipertrigliceridemia. Já o acumulo de lipoproteínas, 

formadas principalmente de colesterol, como a LDL no espaço plasmático, resulta em 

hipercolesterolemia, alteração apresentada por 44,40% das participantes. Através destes 

dados é possível perceber um cenário de dislipidemia em quase metade dos idosos 

analisados, o que pode aumentar o risco do surgimento de aterosclerose e doenças 

cardiovasculares.  
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Introdução: A Doença Celíaca é uma doença de caráter autoimune determinada pela 

intolerância permanente ao glúten, complexo proteico, encontrado em diversos cereais. 

O único tratamento é a Dieta Isenta de Glúten (DIG). Caso a interrupção seja feita, 

resultará em uma série de complicações. Objetivo: Descrever as dificuldades que os 

celíacos encontram em adquirir alimentos isentos de glúten. Método: Trata-se de uma 

revisão de literatura sistemática. A estratégia de busca foi delineada nas bases de dados 

da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) e Scientific Electronic Library Online (SciELO). Na 

definição dos descritores foi empregado o DeCS (Descritores em Ciências da Saúde). 

Nesse processo, utilizou-se o operador booleano AND, na associação dos seguintes 

descritores: Doença celíaca; alimentos. Para complementar a pesquisa utilizou-se o 

operador booleano OR em associação à palavra-chave: Complicações. Em seguida, foi 

realizada a triagem dos trabalhos, adotando como critérios de inclusão: artigo disponível 

na integra; em língua portuguesa; estudos realizados no Brasil; que tivessem sido 

publicados nos últimos 4 anos. O critério de exclusão se deu aos artigos duplicados. O 

período de busca foi realizado durante o mês de março de 2017. Resultados: Os 

descritores empregados, apareceram 26 artigos que faziam referência a relação dos 

termos procurados. Onde 18 artigos não abordavam o tema da pesquisa, um não estava 

disponível na integra, e um sendo editorial. Os outros seis artigos passaram por análise, 

através da leitura na íntegra para a amostra final. Com base nos estudos, dentre as 

principais dificuldades, encontram-se: o pouco acesso a alimentos isentos de glúten 

devido à preços, a baixa disponibilidade em lugares fora de casa, características 

sensoriais não desejáveis dos alimentos inovados sem glúten. Ainda assim, foi abordado 

que inicialmente muitos pacientes não sabia lidar com a doença, outros não tinham apoio 

familiar para enfrentar e seguir a DIG. Esses empecilhos, faziam com que o paciente 

interrompesse a dieta ou seguissem insatisfeitos. Conclusão: Nesse contexto, são 

necessários mais estudos e inovações, para que haja maior variabilidade de alimentos 

sem glúten, a fim de que o celíaco possa se alimentar em locais públicos e ainda assim, 

que o alimento traga sensação de prazer, visto que, as características sensoriais são 

pouco desejáveis.  
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Introdução: Com o passar dos anos, a população mundial vem crescendo ainda mais 

em número de idosos e os serviços destinados a essa população tornam-se cada vez 

mais necessários. O envelhecimento pode ser conceituado como um conjunto de 

consequências ou efeitos da passagem do tempo considerado, onde ocorrem alterações 

em todos os sistemas fisiológicos principais. Tais alterações podem ocasionar níveis 

indesejados de estresse o que afeta drasticamente a qualidade de vida do idoso. Como 

estresse entende-se uma adaptação psicofisiologica de um indivíduo frente a um agente 

ou evento estressor sendo que todo organismo em conjunto se modula para enfrentar a 

diversidade situacional apresentada. Um exemplo dessa adaptação é que durante uma 

situação estressante diversos hormônios são produzidos alterando a dinâmica dos 

sistemas cardiovascular, respiratório, tegumentar, digestório, muscular entre outros. 

Objetivo: Analisar o nível de estresse auto relatado em idosos participantes de um 

grupo da Melhor Idade. Método: Esta pesquisa caracteriza-se como sendo de campo, 

quantitativadescritiva e a seleção da amostra foi do tipo intencional por conveniência 

composta por 76 idosos com média de idade de 66,3+ 11 anos, participantes do 

Programa Universidade da Melhor Idade ofertado pelo Centro Universitário Doutor Leão 

Sampaio, na cidade de Juazeiro do Norte no estado do Ceará. Para obtenção das 

respostas aplicou-se uma anamnese composta de 14 questões que envolviam o nível e 

intensidade de estresse. As respostas foram tabuladas utilizando o software Excel e as 

porcentagens foram calculadas. Resultados: Os resultados demonstraram que 65% dos 

idosos avaliados relataram possuir algum tipo de estresse, sendo que destes 45% 

classificaram seu estresse com intensidade leve, 11% com intensidade moderada, 3% 

com intensidade elevada e 6% estresse constante. Os 35% restantes indicaram que não 

possuem qualquer tipo de estresse. Conclusão: Segundo os dados desta pesquisa é 

possível verificar que o estresse que mais da metade da amostra apresentou níveis 

preocupantes de estresse o que pode influenciar negativamente na qualidade de vida dos 

indivíduos investigados. 
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Introdução: O presente trabalho aborda contextos contemporâneos da relação 

professor-aluno no âmbito escolar. Apesar da sociedade está em constante evolução, o 

tradicionalismo se mostra muito forte em vários ambientes, e não é diferente em muitas 

instituições de ensino. Preconceitos, discriminações e uma contínua reprodução de 

atitudes excludentes cercam os indivíduos que se apresentam diferentes do padrão 

estabelecido socialmente. Dentro desse contexto os professores têm a missão de mediar 

o conhecimento, esclarecendo e questionando seus alunos sobre toda forma de 

preconceito e discriminação. Tendo em vista esse entendimento surgiu-nos a seguinte 

questão: Qual a percepção dos professores de educação física de uma escola pública 

municipal da cidade de Iguatu-CE em relação diversidade de gênero? Como eles lidam 

com as questões a respeito dessa temática? Objetivo: O estudo tem o objetivo de 

investigar como os professores de educação física de uma escola pública municipal da 

cidade de Iguatu-CE lidam com diversidade de gênero. Método: Este estudo foi realizado 

a partir de uma pesquisa de campo de cunho qualitativo, na qual, foi realizada uma 

entrevista com dois professores de educação física de uma escola pública rede municipal 

da cidade de Iguatu-CE. Resultados: Diante dos resultados obtidos constatamos que os 

professores não detêm uma compreensão fundamentada em relação a diferenças 

conceituais de sexo e gênero. Percebemos que ambos não conhecem as variações de 

gênero, e apesar de afirmarem que identificam as diferenças e que debatem sobre essas 

questões em suas aulas, verificamos que os mesmos não discutem a temática em suas 

aulas por receio de induzir as escolhas dos educandos. Conclusão: Podemos concluir 

que os professores de educação física investigados, ainda se mostram tradicionais em 

alguns aspectos em relação a diversidade de gênero, é necessário que os educadores 

repensem suas atitudes e também a forma que podem contribuir para construção dos 

pensamentos igualitários dos seus alunos de forma que seja aceita as diferenças 

independente de gênero, sexo, religião, etnia.  
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Introdução: Vários fatores podem ocasionar a desmotivação dos alunos nas aulas 

práticas de Educação Física, devida alguns fatores tais como: o horário das aulas, o 

conteúdo ou a metodologia do professor, dentre outros. Esses fatores podem afetar 

diretamente a turma, comprometendo muitas vezes o andamento das aulas. Objetivo: 

Objetiva-se com esse estudo verificar os motivos que levam os alunos a não participarem 

nas aulas práticas de educação física. Método: O mencionado trabalho trata-se de uma 

pesquisa de campo de cunho qualitativo e quantitativo destritivo. Para a coleta de dados, 

foi usado um questionário semiestruturado com questões objetivas e aplicado a 140 

alunos de ambos os sexos devidamente matriculados em uma escola estadual do ensino 

médio. Para a análise, as respostas emitidas pelos discentes foram categorizadas no 

SPSS onde foi atribuída uma porcentagem para cada resposta emitida. Resultados: 

Após a análise, verificou-se que pouquíssimos alunos participam das aulas práticas de 

Educação Física, pois apenas 27,14% exibiram que sempre participam das aulas práticas, 

onde a grande parcela de 72,86% não participam com frequência. Ao serem indagados 

sobre a relevância das aulas de práticas, 85,71% relataram que são relevantes ou muito 

relevantes, porém, ainda existe a pequena parcela de 14,29% que dizem ser 

irrelevantes. 96,43% dos alunos expuseram que as aulas práticas são boas ou ótimas e 

3,571% disseram que são ruins. Quando se foi investigado sobre o motivo de não 

participarem de uma aula prática, 28,57% descreveram que era por causa do conteúdo 

ministrado pelo professor e 29,29% disseram que simplesmente não queria participar. 

Conclusão: Com os resultados supracitados, conclui-se com esse estudo que muitos são 

os fatores que levam a desmotivação dos alunos nas aulas práticas de Educação Física, 

desde o conteúdo ministrado pelo professor, como a avaliação dos próprios alunos em 

relação à aula, até mesmo a simplesmente optarem por não participarem da aula, o que 

ocasiona prejuízos no rendimento e na absorção de conhecimento.  
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Introdução: Recentemente, os biscoitos tipo cookie têm sido formulados com a intenção 

de implementar sua fortificação com fibra ou proteína, devido ao forte apelo nutricional 

que existe hoje em dia com relação aos alimentos consumidos. Além de ser uma boa 

fonte de proteínas, o feijão, possui também carboidratos complexos e fibras, baixo teor 

de lipídios e sódio, e não contém colesterol. A principal reserva de carboidratos está na 

forma de amido, com pequenas quantidades de mono e dissacarídeos, como por 

exemplo, a sacarose. A aveia tem recebido grande atenção por parte de médicos, 

nutricionistas, consumidores e entidades reguladoras devido às suas características 

nutricionais, e principalmente devido ao seu teor e qualidade das fibras alimentares. A 

aveia reduz o colesterol sanguíneo, prevenindo doenças do coração e sendo considerada 

alimento funcional. A composição química e a qualidade nutricional da aveia são 

relativamente altas e superiores a dos demais cereais. Objetivo: Avaliar a aceitabilidade 

de biscoitos tipo cookie à base de feijão preto e aveia. Método: Trata-se de um estudo 

transversal de abordagem quantitativa, realizado na área urbana do município de Lima 

Campos, em uma escola da rede pública. Os participantes do estudo tinham entre 5 e 8 

anos. Foi trabalhado com uma amostra 52 alunos. Para a realização dos testes foram 

utilizadas fichas, com escala hedônica de expressão facial com cinco categorias. Para a 

elaboração do biscoito foram utilizados: feijão preto, aveia, mel, cacau, azeite e 

chocolate 80%. Resultados: Como resultado do teste sensorial obteve-se que, 50% dos 

indivíduos classificaram o cookie como muito bom, 15% bom, 12% ruim e 23% muito 

ruim, pode-se observar que a aceitabilidade do produto pelas crianças foi satisfatória 

apesar de ser um produto diferente e que contem ingredientes que não são muito aceitos 

pelas mesmas. Ouve uma diferença significativa em relação a textura, o cookie de feijão 

preto apresentou textura mais amolecida e úmida e uma aparência mais pesada da 

massa, e esse pode ter sido um dos motivos que levou 30% da amostra não ter gostado 

do cookie. Conclusão: A aceitabilidade do produto elaborado foi satisfatória, concluindo 

que o biscoito tipo cookie de feijão preto e aveia é uma ótima opção para aumentar o 

consumo desses alimentos ofertando de uma forma diferente na alimentação dessas 

crianças.  
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Introdução: A motivação oferecida pelo professor desperta no aluno o interesse pelas 

aulas, isso irá depender dos elementos propostos, tais como; os conteúdos, a 

metodologia, materiais didáticos, tais elementos devem ter, criatividade, dinamismo e 

afetividade. Objetivo: O presente trabalho tem como objetivo verificar qual o nível de 

motivação dos alunos com relação às aulas de Educação Física. Método: Esse estudo 

trata-se de um relato de experiência realizado na disciplina de Estágio Supervisionado IV 

caracteriza-se por uma abordagem qualitativa, de campo e descritiva. As informações 

foram obtidas através da aplicação de um questionário semiestruturado com 04 questões 

objetivas. Os sujeitos participantes do estudo foram 100 alunos de ambos os sexos com 

idade entre 16 a 19 anos que estão matriculados no 2º e 3º ano do Ensino Médio em 

uma escola pública. Os dados foram analisados e interpretados através de tabelas no 

software Excel 2007. Resultados: Após a análise dos dados, verificou-se que a maioria 

dos alunos tem interesse pelas aulas de Educação Física, pois, 95% relataram possuir 

interesse enquanto 5% demonstraram desinteresse. Ao serem indagados sobre o 

estimulo das aulas, 76% dos discentes consideram as aulas práticas mais estimulantes e 

19% relataram que as aulas teóricas e práticas são estimulantes na mesma proporção. 

Sobre a sua participação nas aulas, 72% expuseram que participam porque gostam e 

apenas 9% não participam. Em relação aos conteúdos das aulas práticas, 39% 

ressaltaram que suas preferências são pelos jogos recreativos, 19% optaram pelos jogos 

desportivos, 9% pela dança e 26% gosta quando o professor pede sugestão para 

elaborar as aulas. Conclusão: Diante dos resultados, conclui-se que os alunos em sua 

maioria têm interesse pelas aulas de Educação Física, preferencialmente pelas práticas, 

que se sentem motivados não somente pelos pontos oferecidos pelo professor pela 

participação, mas atribuem pela vontade que cada um tem e pela disponibilidade, 

criatividade e dinamismo do professor em transmitir conhecimentos novos.  
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Introdução: Durante o envelhecimento, as reduções dos níveis laborais e de atividade 

física no cotidiano dos idosos contribuíram de forma significativa para o declínio da 

aptidão funcional e o aparecimento de várias doenças pertinentes ao envelhecimento, 

fomentando a diminuição da capacidade funcional. Nessa fase da vida ocorrem varias 

mudanças na composição corporal e na aptidão física, tais como, diminuição do peso 

corporal, da estatura, da massa muscular, redistribuição da gordura corporal, redução 

dos níveis de força, agilidade, coordenação, flexibilidade entre outras. Todo esse cenário 

colocam em risco a autonomia, independência, qualidade de vida e afetam a saúde dos 

idosos, tornando-os vulneráveis as principais doenças crônicas degenerativas. Objetivo: 

verificar o perfil antropométrico e nível de aptidão física de mulheres idosas participantes 

da Universidade da Melhor Idade da Unileão em Juazeiro do Norte-CE. Método: 

Participaram desse estudo 31 mulheres com idades acima de 60 anos que faziam parte 

do Programa Universidade da Melhor Idade promovido pela Unileão-CE. Para avaliação 

das medidas antropométricas foram considerados o Índice de Massa Corporal (IMC), 

Relação Cintura Quadril (RCQ), e para a aptidão física foram utilizados quadros testes da 

bateria da AAHPERD, sendo eles agilidade, coordenação, força e flexibilidade. 

Resultados: Quando avaliado o IMC os resultados apontam que 6,5% dos participantes 

estão abaixo do peso, 9,7% apresentam peso ideal, 61,3% estão com sobrepeso, 12,9% 

com obesidade grau I e 9,7% com obesidade grau II. Quanto ao índice de Relação e 

Quadril a média foi de 0,93, o que coloca o grupo em uma classificação de risco muito 

alto para a saúde quanto à deposição de gordura abdominal. No quesito aptidão física, 

para o nível de flexibilidade as participantes obtiveram média de 52,1 segundos, para o 

componente agilidade apresentaram o resultado de 23,5 segundos, para coordenação 

apresentaram média de 12,4 segundos e no quesito força muscular a média foi de 24 

repetições. Em todos os quatro testes o grupo foi classificado com nível regular. 

Conclusão: Os resultados encontrados nesse estudo demonstram que a maiorias das 

mulheres apresentaram alta prevalência de sobrepeso e obesidade e que para os quatro 

componentes da aptidão física foram classificadas como regular. 
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Introdução: O envelhecimento é um conjunto de consequências ou efeitos da passagem 

do tempo considerado, onde ocorrem alterações em todos os sistemas fisiológicos 

principais. Envelhecer também envolve mudanças e perdas biológicas as quais alteram a 

rotina do indivíduo, entre elas mudanças nos papéis e posições sociais e nas suas 

atividades diárias. O sono tem significativa importância para a homeostasia do organismo 

o que remete diretamente na qualidade de vida do indivíduo. O envelhecimento causa 

diversas alterações que comprometem a qualidade do sono sendo que os problemas 

atribuídos a esse fator acometem considerável parcela na população idosa. Objetivo: 

Diante deste contexto, este estudo busca investigar a prevalência de alterações 

relacionados a qualidade do sono nesta população. Método: Esta pesquisa caracterizou-

se como sendo de campo, quantitativo-descritiva. A seleção da amostra foi do tipo 

intencional por conveniência composta por 76 idosos com média de idade de 66,3+ 11 

anos, que faziam parte do Programa Universidade da Melhor Idade promovida pela 

Unileão, na cidade de Juazeiro do Norte, Ceará. Para obtenção das respostas, através de 

uma entrevista, aplicou-se uma anamnese composta de 14 questões que avaliavam a 

qualidade do sono entre outras variáveis. Resultados: Os resultados demonstraram que 

54,5% apresentaram algum problema na qualidade do sono no último mês, sendo que 

20,6% relataram apresentar problemas no sono 1 ou 2 vezes no último mês, 7,4% pelo 

menos 1 vez, e 26,5% 3 ou mais vezes no último mês. 45,6% dos idosos afirmaram 

nunca apresentarem problemas relacionados ao sono. As variações do sono com a idade 

são reconhecidas sendo que em média, o idoso necessita de dormir aproximadamente 6 

horas por noite. Conclusão: O período de latência é maior, o sono é mais superficial 

apresentando ausência dos estádios mais profundos. O idoso saudável apresenta 

diminuição na quantidade de horas de sono noturno, no entanto, tem períodos de sono 

diurno. Nossa pesquisa apontou que mais da metade da amostra apresentou alterações 

quanto a qualidade do sono durante o último mês. Diversas estratégias são importantes 

para atenuar tais problemas, entre eles a pratica regular de atividade física, qualidade na 

dieta e higiene para o sono. 
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Introdução: A Nintendo® lançou em 2006 o Nintendo® Wii, um aparelho de videogame 

que permite ao usuário a sensação do movimento de diferentes esportes. Os sensores do 

wii remote captam todo o movimento do corpo do jogador, por conta disso é classificado 

como uma nova classe de games, denominada Exergame (EXG). Esta proporciona ao 

usuário, além das habilidades citadas anteriormente, o desenvolvimento de habilidades 

sensoriais e motoras, graças à possibilidade de emulação perceptiva e de atuação¹. Os 

EXG são uma nova ferramenta educacional para a Educação Física, uma vez que o 

movimento humano é característica fundamental nessas categorias de jogos. Objetivo: 

estabelecer um panorama geral sobre o contexto atual dos EXG, encontrado na 

literatura, apresentando os game Wii Fit, suas características, aplicações e possibilidades 

de uso na Educação Física. Método: Este estudo é revisão bibliográfica com abordagem 

qualitativa. Utilizou-se o Google acadêmico e a Scielo, além de artigos publicados em 

periódicos e em anais de congressos. Para a busca, utilizou-se a palavra-chave “Wii Fit” e 

que se relacionavam à utilização do Nintendo® Wii Fit pela área da Educação Física, 

dentro do período de publicação de 2006 a 2016. A coleta de dados foi realizada no 1º 

trimestre de 2017. Resultados: O jogo Wii Fit se transformou em uma ferramenta com 

significativo potencial para conscientização de seus usuários em relação à prática regular 

de exercício físico e a cuidados com a saúde. O uso desses games promove maior gasto 

calórico e aumento da frequência cardíaca durante o exercício, aspectos fundamentais 

para a promoção da saúde e tratamento contra a obesidade. Sua utilização como método 

de tratamento para equilíbrio, controle postural, reabilitação dos segmentos corporais 

também foi válida. A utilização do Wii fit na Educação Física ainda está relacionada ao 

entretenimento e às formas alternativas de exercício físico. Conclusão: Os EXG podem 

ser utilizados como ambientes virtuais de aprendizagem para novos movimentos, gestos 

desportivos ou simplesmente como ferramenta para aumentar o gasto calórico. A 

inclusão dessa ferramenta no ambiente escolar precisa ser divulgada entre os 

professores; assim, este estudo constitui importante fonte de informação para 

educadores.  
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Introdução: O sedentarismo da população brasileira e mundial está aumentando devido 

à dependência do consumo de alimentos industrializados. Vê-se mais crianças e 

adolescentes sedentários e obesos. O sedentarismo é caracterizado pela falta de 

atividade física no ser humano, não somente no caráter da prática desportiva, mas em 

toda a sua amplitude. A população Brasileira, especificamente crianças e adolescentes 

praticam pouca atividade física, ocasionando um gasto mínimo de energia acima do nível 

de repouso. Tendo em vista estas considerações, visamos investigar como a educação 

física pode atuar no combate ao sedentarismo e à obesidade, através dos conteúdos de 

educação física. Objetivo: evidenciar aos alunos do ensino médio a importância da 

educação física escolar no combate ao sedentarismo e obesidade. Método: Foi analisado 

o nível de sedentarismo e obesidade de alunos do ensino médio, com faixa etária de 14 a 

17 anos de idade; A amostra se constituiu de 40 adolescentes sendo 20 do sexo feminino 

e 20 do sexo masculino, todos estudantes do ensino técnico do Instituto Federal do 

Ceará campus Juazeiro do Norte. Para a aplicação dos testes foi aplicado um questionário 

para obter o nível de sedentarismo dos alunos, o qual classifica-se em níveis de 

sedentarismo: muito inativo, inativo, pouco ativo e ativo. Também foi aplicado o IMC 

(Índice de Massa Corporal) que é uma medida de referência internacional reconhecida 

pela OMS (Organização Mundial da Saúde). Resultados: no teste de sedentarismo 

verificou-se 47% das meninas se encontram como pouco ativas e ativas e apenas 6% 

são inativas enquanto os meninos ficaram divididos como 50% pouco ativo e ativo. Já no 

resultado do IMC comprovou-se que os meninos se encontram mais fora do seu peso 

ideal do que as meninas. Conclusão: O sedentarismo é um dos fatores que acarreta a 

obesidade, porém, é preciso analisar não apenas o nível de sedentarismo mas também a 

sua genética, sua alimentação, e até mesmo sua classe social, trazendo assim a 

educação física escolar para o combate da obesidade e sedentarismo através dos 

conteúdos e práticas abordados nas aulas.  
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Introdução: As doenças cardiovasculares (DCV) são as principais causas de morte na 

população brasileira. A exposição aos fatores de risco levam ao aparecimento precoce de 

DCV na população adolescente, que mantém os hábitos de risco ainda na fase adulta. 

Objetivo: identificar os fatores de risco cardiovascular mais recorrentes em adolescentes 

disponíveis na literatura. Método: Trata-se de uma revisão bibliográfica, realizada na 

Base de dados SciELO, Portal da Capes e LILACS utilizando-se a combinação dos 

descritores: fatores de risco, doenças cardiovasculares e adolescente, respeitando os 

limites de publicação entre 2013 e 2016. Foram analisados 15 artigos, encontrados na 

íntegra e selecionados pelo título e leitura do resumo. Resultados: A adolescência é 

uma fase da vida marcada por mudanças físicas e comportamentais que os tornam mais 

vulneráveis aos diversos fatores de risco cardiovascular, como hipertensão arterial, 

síndrome metabólica, diabetes mellitus, sedentarismo, alimentação inadequada, 

sobrepeso e obesidade, tabagismo, dentre outros. Estudos destacaram o sobrepeso e 

obesidade como os fatores de risco mais associados no aparecimento de doenças 

cardiovasculares, assim como o índice de massa corporal (IMC) elevado, muitas vezes 

relacionado ao sedentarismo que atinge esta faixa etária pelas tecnologias inseridas no 

lazer e consequentemente a falta de exercícios físicos. A alimentação mereceu destaque 

devido as mudanças de transição nutricional seguido pela sociedade moderna, optando 

por produtos industrializados e de alto teor calórico, que, na verdade, deveriam ser 

substituídos por uma alimentação baseada em produtos naturais, como frutas, verduras 

e legumes. Diante disso, exames laboratoriais de adolescentes apresentaram taxas de 

triglicérides, colesterol total e glicemia elevadas, e baixo HDL-c. A pressão arterial 

aumentada e obesidade abdominal também configuraram dados de risco para o 

aparecimento de doenças cardiovasculares, estando sobrepeso, obesidade e sexo 

masculino associados significativamente com hipertensão arterial sistêmica. Conclusão: 

É perceptível que o quadro alimentar e hábitos de vida mudaram com o tempo e isso 

implica diretamente no surgimento de fatores de risco para doenças cardiovasculares ao 

quais a população jovem está exposta. Medidas de intervenção educativas precisam ser 

direcionadas desde a infância para que os adolescentes e adultos possam viver com 

qualidade e evitar e/ou postergar o aparecimento de doenças.  
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Introdução: A população de idosos tem crescido significativamente nos últimos anos e o 

bem estar nessa faixa etária está intimamente relacionada à saúde física e a percepção 

de autoconfiança. Dessa forma, os exercícios físicos exercem influências positivas na 

melhoria da qualidade de vida dos idosos, possibilitando suas atividades diárias de forma 

mais eficaz. Dentre os tipos de atividades físicas os exercícios de alongamentos são 

recomendados para idosos com meio de manter ou aumentar os níveis de flexibilidade, 

uma vez que permitem uma fácil execução e são relativamente seguros. A flexibilidade é 

alcançada com mais facilidade com a execução de exercícios de alongamento muscular, 

caracterizada pela máxima amplitude de movimentos de uma ou mais articulações, é um 

dos principais componentes de condicionamentos físicos necessários para a realização de 

atividades da vida diária. Objetivo: o presente estudo tem como objetivo analisar a 

percepção do bem estar de idosos residentes em abrigo, não praticantes de atividade 

física com idade entre 60 e 80 anos na cidade de Cajazeiras-PB. Método: A amostra foi 

realizada com nove idosos, sendo cinco indivíduos do sexo masculino e quatro do sexo 

feminino, os dados coletados foram extraídos através do questionário de auto percepção 

do bem estar, aplicado pré e pós a realização do protocolo de treino que foi composto por 

três sessões de alongamentos estáticos com dez exercícios, direcionados aos membros 

superiores, inferiores e tórax, com duração de 30 minutos e realizados no período de 

uma semana. Resultados: Os resultados evidenciam que houve uma mudança positiva 

nas questões relacionadas à: não sentiam depressão: antes 38,46% e depois 76,92%; 

apresentavam perda de memória: antes 61,54% e depois 7,5%; Sentir que não vale a 

pena viver: antes 84,62% e depois 53,85%; Não sentia nervosismo: antes 46,15% e 

depois 69,23%. Conclusão: Conclui-se que, os exercícios de alongamentos colaboram 

de forma eficaz para a melhoria do bem estar geral de idosos.  
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Introdução: As organizações de saúde estão cientes de que algumas enfermidades se 

articulam com o estilo e qualidade de vida, a relação de atividade física e saúde muda o 

quadro de risco dos indivíduos adoecerem, e favorece a formação de um individuo 

saudável. A inatividade está crescendo, aumentando o impacto das doenças crônicas não 

transmissíveis, afetando a saúde geral. Pessoas pouco ativas têm entre 20 a 30% mais 

risco de morte quando comparadas com pessoas ativas. As doenças cardiovasculares 

são, atualmente, as causas mais comuns de morbidade e a principal causa de 

mortalidade no mundo. Anualmente a cardiopatia isquêmica, acidentes vasculares 

cerebrais, hipertensão arterial e outras cardiopatias são responsáveis por 15,9 milhões 

de óbitos. Objetivo: Descrever como a atividade física pode ser eficiente na prevenção e 

no tratamento contínuo de doenças cardiovasculares que afetam a sociedade 

contemporânea. Método: Para organização metodológica optou-se por uma pesquisa 

descritiva, do tipo bibliográfica, que evidencia novos conhecimentos, onde buscou-se 

livros, artigos e sites para subsidiar as discussões. Resultados: Indivíduos com níveis 

elevados e moderados de atividade física tem um menor risco de doença cardíaca 

(menos 27% e 12%), em comparação com indivíduos com níveis baixos de atividade 

física. As adaptações fisiológicas ao exercício físico aeróbico reduz a frequência cardíaca 

em repouso como durante o exercício realizado em cargas submáximas de trabalho. 

Reduz a pressão arterial de repouso e durante exercício submáximo. O sistema de 

transporte do oxigênio sofre uma adaptação favorável, que se exterioriza através de 

maiores valores de VO2 máx. Previne o crescimento da placa aterosclerótica nas artérias, 

protege as mesmas e promove a formação de novas. Diminui o risco de formação de 

coágulos no sangue. Conclusão: A maioria das pessoas portadoras de (DCV) ao 

aderirem à prática de atividade física apresentam inúmeras mudanças no organismo, de 

tal forma que controla os riscos da doença e eleva a melhoria da qualidade de vida. A 

prática regular de atividade física está associada a uma menor mortalidade e melhor 

qualidade de vida, os benefícios são transitórios e são perdidos rapidamente, uma vez 

que o individuo assuma um estilo de vida sedentário. 
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Introdução: A busca por alternativas e tratamentos complementares a condutas 

medicamentosas voltadas para pacientes psiquiátricos tem se tornado imprescindível, 

uma vez comprovada que em muitos casos, torna-se insuficiente uma conduta única, 

baseada no uso de psicotrópicos, para a melhoria da saúde física e mental desta 

clientela. Referindo-se a este assunto, a prática da atividade física, como método 

complementar, tem mostrado uma gama de associações positivas refletidas em vários 

aspectos sociocupacionais dos mesmos. Objetivo: Analisar e descrever os aspectos 

físicos e psicológicos positivos relacionados a prática de atividade física em um grupo de 

pacientes sob uso de psicotrópicos de um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS). 

Método: Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa, com caráter descritivo, na 

modalidade de relato de experiência, ocorrido no período de Abril de 2015 a Abril de 

2016. As intervenções do presente estudo foram expostas a um grupo fixo composto por 

10 (dez) usuários do CAPS os quais praticam uma hora de atividade física com uma 

frequência de vezes por semana. O acompanhamento e análise dos aspectos descritos 

foram baseados sob a óptica das categorias da Educação Física, Enfermagem e 

Psicologia. Resultados: De acordo com as observações realizadas os pacientes inseridos 

no grupo descrito obtiveram melhorias relacionadas a auto estima, capacidade de 

concentração, equilíbrio, progresso relacionado a lentificação psicomotora e da fala, 

diminuição de sintomas ansiosos e de alterações de humor, além de controle de taxas 

sanguíneas referente aos níveis de colesterol e triglicerídeos. Conclusão: Pode-se 

concluir que a inserção da atividade física na vida desses pacientes trouxe benefícios 

significativos a ponto de ser necessário e possível reforçar a realização de tais atividades 

em diversos dispositivos de saúde. Atrelar a estratégia de tratamentos complementares, 

tais como a prática do exercício físico, no acompanhamento desses usuários, são 

aspectos que podem garantir a grande premissa dos serviços de saúde mental: melhoria 

da qualidade de vida e relações interpessoais, reinserção social e melhor desempenho 

físico e psíquico.  
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Introdução: Na adolescência durante a puberdade, o corpo passa por um período de 

crescimento acelerado conhecido como Pico de Velocidade de Crescimento (PVC), a 

nutrição desempenha papel importante para que seja atingido o seu potencial máximo, 

por isso se faz importante uma alimentação adequada que supra as necessidades 

nutricionais nessa etapa da vida. Uma das formas do acompanhamento do crescimento e 

do estado nutricional é o Índice de Massa Corpórea (IMC), esse é o método acessível, de 

baixo custo, simples e não invasivo. Bem como a utilização de questionários que possam 

determinar como os adolescentes se alimentam no seu dia a dia. Objetivo: Investigar os 

hábitos alimentares e o estado nutricional de adolescentes estudantes do Ensino Médio 

Integrado. Método: A pesquisa caracterizou-se como descritiva, quantitativa e de 

campo. A amostra foi do tipo não probabilística intencional, composta por 50 estudantes, 

idade média (15,4±0,7), o feminino (n=22/42%) (15,1±0,6) e o masculino (n=28/58%) 

(15,6±0,8), matriculados e frequentando regularmente o 1º ano do ensino médio 

integrado do Instituto Federal do Ceará-IFCE, Campus Juazeiro do Norte. Para as 

informações sobre o estado nutricional, analisou-se o IMC e sobre os hábitos 

alimentares, utilizou-se o questionário de consumo alimentar, proposto por VIEIRA et al. 

(2008). Resultados: As três alimentações básicas do dia, Café da manhã (60%), almoço 

(64%) e jantar (68%), são realizadas com frequência todos dos dias da semana; o local 

de consumo mais comum é a Casa (85%). Os alimentos consumidos com mais 

frequência são: Manteiga e Margarinas (74%); Açúcar industrializado (79%), Leite e 

derivados (86%), Frango (82%) e Carne Bovina (64%), Feijão (68%), Frutas (69%), 

Suco Natural de Frutas (65%), Pão (64%). Quanto ao Estado Nutricional, as meninas 

encontram-se: 32% abaixo do peso, 50% eutróficas e 18% em sobrepeso; já os 

meninos: 21% abaixo do peso, 75% eutróficos e 4% obesidade 3. Conclusão: Todos do 

grupos alimentares estão presentes na dieta, porém com pouca diversidade. Verdura e 

legumes não são consumidos com frequência. O estado nutricional encontram-se em 

parâmetros satisfatórios, porém deve-se considerar que os mesmo encontram-se em 

período de transição quantos aos aspectos morfológicos em decorrência da puberdade. 

Sugere-se um maior aprofundamento no estudo, bem como acompanhamento através de 

seminários e palestras sobre a importância de uma dieta equilibrada.  
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Introdução:Infecções bacterianas vêm se tornando um problema preocupante, devido o 

surgimento de linhagens resistentes aos antibióticos, portanto em pacientes com perda 

da continuidade da pele estas bactérias apresentam um risco real e comum nos 

hospitais. Nestes casos é contra-indicado a utilização do laser, pois este recurso 

aumentará o crescimento bacteriano.Objetivo:o presente estudo tem como objetivo 

verificar as alterações na velocidade de reprodução de bactérias in vitro após a irradiação 

do laser de baixa potência. Método: Para tal foram utilizadas duas cepas de bactérias 

Staphylococcus aureus ATCC 25923 e Escherichia coli ATCC 11105, cultivadas em placas 

de Petri contendo meio BHI, divididas em dois grupos: grupo controle, contendo 3 placas 

e grupo experimental contendo 12 placas, onde foi aplicado laser com as canetas de 670 

e 904nm, com dose de 4 J/cm2 , utilizando técnicas pontual e varredura durante 10 

minutos por 10 dias com intervalo entre as aplicações de 24 horas. Os dados foram 

analisados utilizando o programa estatístico SPSS versão 16. Resultados: Os resultados 

demonstraram que técnica de aplicação varredura com caneta de 670nm de 

comprimento de onda proporcionou maior inibição do crescimento bacteriano em ambas 

as cepas, quando comparado com a técnica pontual, sendo mais evidente nas culturas 

contendo Escherichia coli, onde o valor da média de unidades formadoras de colônias foi 

de 112,07. As culturas de Staphylococcus aureus quando foi utilizado a caneta de 670nm 

com técnica de aplicação varredura assumiu um valor de P= 0,697, porém acima de 

0,05, ou seja, estatisticamente insignificante. Conclusão: Conclui-se que o laser de 

baixa potência não apresenta efeito bioestimulante, independente do comprimento de 

onda do feixe (670 ou 904nm) ou modo de aplicação (varredura ou pontual) utilizado.  
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Introdução: Nos últimos anos tem sido demonstrado o crescimento dos esportes 

radicais no Brasil, tanto para atividades de lazer, quanto na forma de esporte de alto 

rendimento. Neste contexto, o skate se insere sendo praticado por crianças, adolescentes 

e adultos. Influenciados pela mídia televisiva, revistas especializadas e internet. Este 

esporte vem tomando grandes proporções em número de adeptos, segundo a 

Confederação Brasileira de Skate (CBSK) existem mais de oito milhões de praticantes 

espalhados por todo o Brasil. No entanto ainda o número de pesquisas sobre esse tema é 

relativamente pequeno. Objetivo: O intuito deste trabalho foi analisar os níveis de 

atividade física habitual de skatistas, residentes em juazeiro do norte, Ceará. Praticantes 

da modalidade “street”, assim como verificar quais as atividades físicas desempenhadas 

por eles além do skate, e qual a importância de uma preparação física para “andar de 

skate”. Método: O estudo caracteriza-se como campo, descritivo, quanti-qualitativo, de 

corte transversal. Os participantes da pesquisa foram (n = 13) skatistas, com média de 

idade de 21,6 anos, com critério de inclusão, tempo mínimo de prática de (01) ano na 

modalidade. Os aspectos éticos da pesquisa foram respeitados com o preenchimento do 

termo de livre consentimento esclarecido. Para a coleta dos dados foi utilizado 

questionário próprio, desenvolvido pelos autores. Resultados: Os resultados 

demonstram no que se refere à nível de atividade física com o skate, uma média de 3,2 

vezes por semana, o que demonstra que os adeptos desta modalidade têm um 

treinamento habitual, seguindo com uma média de prática diária de (96,1) minutos. Já 

quanto uma preparação física especifica (28,5%) praticam musculação, sendo quê 

(71,5%) não praticam nenhuma outra atividade física além do skate. Um dado que 

chamou atenção nesses resultados é que (53,8%) consideram a preparação física 

importante para praticar este esporte, no entanto apenas (28,5,%) efetivamente 

desenvolvem uma segunda atividade. O que demonstra que mesmo boa parte 

considerando importante melhorar seu condicionamento físico para desenvolver suas 

manobras e preparar-se para as competições. Muitos, por diversos fatores não põem isso 

em prática. Conclusão: Consideramos que os adeptos da modalidade dedicam um 

tempo considerável na sua prática habitual. Como neste esporte o risco de lesão é 

elevado aconselha-se que mais atletas dediquem tempo em uma preparação física 

especifica para prevenção de lesões. Como por exemplo, treinamento funcional, Pilates e 

etc. Sugerem-se que outros estudos sejam conduzidos para melhor compreensão do 

fenômeno.  
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CONSUMO DE MACRONUTRIENTES EM TRIATLETAS ADULTOS: DIANTE DE UMA 
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Introdução: A atividade física, o desempenho atlético e a recuperação após exercício 

são sustentados pela nutrição adequada, as necessidades energéticas e recomendações 

de nutrientes para atletas sejam de quantidades apropriadas para o organismo em 

relação carboidratos, proteínas e lipídios, micronutrientes e água. Uma vez que o 

dispêndio energético aumenta durante a prática esportiva, o aumento da ingestão 

alimentar deva ser equilibrado e maior. Dentre as modalidades esportivas, existem 

algumas nas quais os atletas têm necessidade nutricional elevada, como ocorre no 

triátlon, sendo um esporte que combina três tipos de exercícios: natação, ciclismo e 

corrida. Objetivo: Verificar na literatura o consumo de macronutrientes na alimentação 

de triatletas adultos. Método: O estudo tratou-se de um levantamento bibliográfico, 

através de pesquisas de artigos científicos de língua portuguesa e inglesa, encontrados 

nos bancos de dados Scielo, Lilacs, Pubmed/Medlina, Google Acadêmico e Bireme, com 

os descritores macronutrientes, alimentação esportistas, suplementação alimentar, foram 

incluídos estudos publicados nos últimos 10 anos. Resultados: Foi possível observar que 

95,4% dos estudos os atletas fazem uso de algum tipo de completo nutricional, dentre 

esses completos, 76,2% é de composição base de carboidratos, 71,4% bebida esportiva, 

33,3% compostos protéicos, 9,5% vitamínico-minerais e lipídios. Quando se tratou da 

alimentação em média é fornecido 2.800 kcal/dia e quando associada ao complemento 

alimentar representou 3.000 kcal/dia. A maioria dos atletas (90,9%) consumiam 

proteínas em quantidades elevadas, cerca de 72,7% ingeriam carboidratos em 

quantidades inferiores ao recomendado e, 57,7% ingeriam lipídios adequadamente, 

considerando somente a alimentação. O dispêndio energético diário médio foi de 3.490 

kcal, sendo que 83,4% dos atletas apresentam dispêndio maior que a ingestão alimentar, 

na ausência de completo. Conclusão: A alimentação de triatletas é insuficiente para 

atender o dispêndio energético diário, o consumo de proteínas é superior ao 

recomendado, o consumo de carboidratos é inferior ao recomendado, o consumo de 

lipídios é adequado. O uso de complemento nutricional é pratica habitual por triatletas e 

não contribui de forma estatisticamente significativa para atingir as necessidades 

energéticas e recomendações de carboidratos, embora contribua para o aumento das 

proteínas e, alteração do percentual de lipídios de forma significativa.  
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Introdução: O EPAP selo d’água apresenta uma coluna de água que determina a 

resistência expiratória que será ofertada, favorecendo o treino da musculatura 

ventilatória. Outro recurso bastante empregado pela fisioterapia é a espirometria de 

incentivo, que promove expansão pulmonar, pelo aumento da pressão transpulmonar, ao 

estimular inspirações máximas e sustentadas. Objetivo: Investigar os efeitos da 

associação do incentivador a volume e EPAP selo d’água na mecânica ventilatória. 

Método: Trata-se de um estudo experimental, transversal, descritivo e analítico, não 

randomizado, de abordagem quantitativa, enquadrando-se como estudo piloto, 

desenvolvido no Centro Universitário Dr. Leão Sampaio, em abril e maio de 2016. Foram 

selecionados, aleatoriamente, 18 participantes hígidos separados em dois grupos (Grupo 

1 aparelhos associados e Grupo 2 incentivador à volume). Estes foram avaliados no 

primeiro e reavaliados no ultimo dia de atendimento, (manovacuometria, cirtometria e 

teste espirométrico). Resultados: Demonstrou-se resultados estatisticamente 

significativos quanto a Cirtometria nos 3 níveis no Grupo 1 – Axilar (0,001), Processo 

Xifoide (0,008) e Basal (0,001) e em dois níveis do Grupo 2 – Axilar (0,003) e Basal 

(0,001). Em relação à manovacuometria o grupo 1 inferiu média da PImáx e PEmáx, 

respectivamente, de 142,22 (±56,08) cmH2O e 68,89 (±24,73) cmH2O, após a terapia, 

a média deparada foi de 204,44 (±65,41) cmH2O e 98,89 (±19,01) cmH2O, ao 

comparar estes valores, integrou-se um aumento considerado estatisticamente 

significante (0,004; 0,001). No Grupo 2, antes da intervenção, observou-se média da 

Pimáx e PEmáx simultaneamente 160,22(±62,46) cmH2O e 80,00 (±20,01) cmH2O, 

após a terapia detectou-se 206,67(±80,01) cmH2O; 97,78 (±12,02) cmH2O, 

apresentando também com níveis de significância (0,032; 0,035). No Grupo 1 para o 

Pico de Fluxo Expiratório (0,012), Volume Corrente (0,02) e Volume Minuto (0,020) e no 

Grupo 2 para o Pico de Fluxo Expiratório (0,032) e Volume Corrente (0,002). Conclusão: 

Sendo assim ambas as técnicas foram eficazes na melhora da mecânica e do 

desempenho pulmonar de indivíduos hígidos, porém a terapia associada demonstrou 

resultados mais relevantes. 
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Introdução: Lesões na articulação do ombro são facilmente encontradas seja no meio 

esportivo ou no cotidiano das pessoas, devido a isso academias e profissionais de 

educação física são buscados na perspectiva de se desenvolver um trabalho de 

fortalecimento e ganhos de mobilidade com os fins de devolver a saúde total ou parcial 

da articulação. Objetivo: Esse trabalho busca avaliar a percepção de dor no ombro em 

praticantes de musculação, fala sobre a articulação, patologias, amplitude de movimento, 

flexibilidade, mobilidade, além de identificar lesões que se tem mais incidência na 

maioria dos indivíduos. Método: Participaram da presente pesquisa 20 indivíduos. Sendo 

assim, foi verificado quais as lesões são mais comuns no ombro, se houve melhora da 

dor, no cotidiano e ao realizar o treino ou outras atividades e também se foi obtido 

ganhos de mobilidade articular por parte das pessoas que realizam treinamento de força. 

Resultados: Tendo como resultado um percentual de 33% de pessoas acometidas por 

Tendinite e de 29% por Bursite. Mostrar que houve melhoria nas funções do ombro com 

o treinamento resistido por maior parte dos participantes 75% diminuição da dor e 

ganhos na amplitude de movimento. Conclusão: Perante os dados apresentados na 

pesquisa, foi constatado lesões que se tem mais incidência na maioria dos indivíduos, 

tendo como resultado um percentual de 33% de pessoas acometidas por Tendinite e de 

29% por Bursite, patologias que possuem uma certa ligação. A maioria das pessoas já 

praticavam algum tipo de atividade física antes de se ter a lesão, e atualmente ao se 

exercitar 55% disseram que raramente sentem dor e também que no decorrer de suas 

atividades diárias a maioria sente dor esporadicamente, 25% disseram nunca sentir dor. 

Houve diminuição da dor no ombro por maior parte dos participantes, uma menor parte 

relatou não ter havido melhora, e também não realizar um treino específico para sua 

lesão, todos os participantes disseram que fazem alongamentos antes da atividade física.  
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Introdução: A boa postura é imprescindível para o bem-estar do indivíduo. A estrutura 

e função do corpo permitem todas as potencialidades para obter e manter a boa postura. 

Com a prática clínica odontológica habitualmente leva a má postura, tendo 

comprometimento da saúde ocupacional. Faz-se então um questionamento sobre 

métodos que facilitem o seu posicionamento para uma qualidade de vida melhor. 

Objetivo: Verificar a prevalência dos locais das dores e/ou desconforto físico, 

decorrentes da sobrecarga de atendimentos e posturas que acometem os acadêmicos da 

graduação do curso de odontologia. Método: Trata-se de um estudo exploratório, 

descritivo, quantitativo. A população foi composta por 110 acadêmicos do curso de 

odontologia a partir do 5° período do Centro Universitário Leão Sampaio na cidade de 

Juazeiro do Norte-CE. Foi aplicado o questionário de McGill(versão brasileira) para 

identificar e avaliar o padrão de dor. Os dados foram elaborados em banco de dados no 

programa STATA, de forma descritiva e expondo seus resultados na forma de gráficos e 

tabelas. Resultados: Dentre os sintomas encontrados nos acadêmicos, 55% dos 

indivíduos apresenta cansaço muscular sendo o mais constante, onde 32% foi a região 

da torácica inferior a mais atingida. Dentre os fatores relacionados ao surgimento dos 

sintomas está a utilização de posturas inadequadas (55%) seguidas de movimentos 

repetitivos (36%). Este estudo justifica-se pela grande necessidade de conscientização 

dos próprios acadêmicos na procura por ações de prevenção de lesões e agravos futuros 

á saúde. Conclusão: Os resultados evidenciaram que os acadêmicos avaliados 

apresentaram alta prevalência de dores musculoesqueléticas na região torácica inferior 

mostrando que as doenças ocupacionais nos cirurgiões dentistas iniciam-se já no período 

acadêmico.  
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Introdução: O projeto Caminhando Pela Vida (CAPEVI), realizado na Universidade 

Estadual do Ceará (UECE), tem como objetivo proporcionar saúde e bem-estar físico e 

psicológico para a comunidade, por meio de corrida, caminhada e treinamento funcional. 

Quando se trata de saúde e qualidade de vida, devemos pensar também no nível de 

flexibilidade, que é a capacidade de um indivíduo de executar movimentos de grande 

amplitude, o que é essencial para nossos alunos durante os exercícios. Objetivo: 

Analisar e correlacionar a influência da medida da circunferência abdominal no teste de 

flexibilidade aplicado nas alunas do CAPEVI. Método: O estudo foi realizado com 23 

alunas, que possuem entre 35 e 78 anos, e os resultados foram aferidos na avaliação 

física do mês de julho. A medida da circunferência abdominal foi realizada com uma fita 

métrica em torno do abdômen na altura do umbigo, mantendo a barriga relaxada. O 

teste de flexibilidade consistiu em sentar-se no colchonete, mantendo os joelhos 

estendidos e com a planta dos pés apoiadas no banco de Wells. Os membros superiores 

foram posicionados à frente do tronco com ombros flexionados, cotovelos estendidos e 

mãos sobrepostas, e o aluno projetou-se ativamente seu corpo para frente tentando 

alcançar a maior distância na escala métrica, mantendo-se na posição por dois segundos. 

Para designar a correlação entra as variáveis, foi aplicado o teste de correlação de 

Pearson, possibilitando detectar uma possível interferência entre os testes. Resultados: 

os resultados obtidos no teste de flexibilidade e na medição da circunferência da cintura 

abdominal, foram, respectivamente, de 24,29 ± 9,50 e 94,44 ± 12,68. A correlação 

encontrada entre os testes foi de 0,07, sendo considerada fraca. Conclusão: Podemos 

conferir, assim, que não houve correlação entre as variáveis investigadas na pesquisa, 

nem qualquer interferência da medida da circunferência abdominal no teste de 

flexibilidade. 

 

Palavras-chave: Flexibilidade. Capevi. Circunferência Abdominal. 

 

 

 



 

 

Proceedings abstracts 

 

I Congresso Internacional de Ciências da Saúde no Cariri 

 

J. Hum Growth Dev. 2017 

 

- 142 - 
 

RESUMO 125 
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Introdução: O Rugby é um esporte de extrema relevância internacional e que vem 

conquistando aos poucos mais espaço entre os brasileiros. No cenário científico não é 

diferente, embora apareça em diversas pesquisas internacionais, poucos são os trabalhos 

científicos nacionais que o tem como objeto de estudo. Objetivo: A presente pesquisa 

tem como objetivo descrever o perfil antropométrico dos jogadores de "Rugby" da equipe 

“Campina Grande Rugby Clube” da cidade de Campina Grande, obtendo dados com 

relação à estatura, massa corporal, circunferências de cintura e quadril, além de força 

máxima de preensão voluntária manual e flexibilidade de quadril. Método: A pesquisa foi 

realizada de natureza descritiva transversal, na qual a amostra analisada foi composta 

por 16 atletas de nível amador, sendo 11 do sexo masculino, com idades de 24,45±3,37 

anos, e 5 do sexo feminino, com idades de24,20±2,93 anos. Todos os cálculos 

estatísticos de média e desvio padrão foram feitos por meio do programa Microsoft Office 

Excel 2007. Resultados: Na variável IMC obtivemos 26,53±4,88 para os homens e 

24,90±3,52 para as mulheres. No RCQ, por sua vez, foi encontrado que o risco para 

saúde foi, para o sexo masculino, 9% risco muito elevado, 18% alto, 46% moderado e 

27% baixo, enquanto nas atletas do sexo feminino o risco foi de moderado para 33% e 

alto para 67%. No teste de flexibilidade de “sentar e alcançar”, proposto por Wells e 

Dillon, os homens apresentaram 27% excelente, 37% alto, 18% moderado e 18% baixo, 

já as mulheres obtiveram 20% excelente, 20% alto e 60% baixo. No teste de 

dinamometria manual tanto os homens, quanto as mulheres atingiram classificação 

fraca. Conclusão: Os dados obtidos expõe muitas classificações de risco cardiovascular 

das atletas do sexo feminino e fraca força manual de toda a equipe. A partir deste 

estudo, será possível traçar metas para um acompanhamento voltado ao aprimoramento 

do perfil de acordo com as necessidades individuais de cada atleta, visando um melhor 

rendimento da equipe como um todo. 

 

Palavras-chave: Rugby. Perfil. Antropometria. 

 



 

 

Proceedings abstracts 

 

I Congresso Internacional de Ciências da Saúde no Cariri 

 

J. Hum Growth Dev. 2017 

 

- 143 - 
 

RESUMO 126 
 

O MALEFÍCIO DA INGESTÃO DE CARAMBOLA AOS PACIENTES COM DOENÇA 
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Introdução: A carambola (Averrhoa carambola) é uma fruta encontrada nas regiões 

tropicais e originada na Ásia, pertence à família oxalidácea. Estudos demonstraram que a 

carambola possui uma toxina que provoca alterações neurológicas diversas como 

confusão mental, agitação, insônia, soluços incoercíveis, fraqueza muscular, convulsões, 

coma e até mesmo a morte. Recentemente, foi isolada a neurotoxina presente na 

carambola, denominada caramboxina. A estrutura química da caramboxina foi elucidada, 

sendo um aminoácido não proteinogênico encontrando se uma molecular similar a 

fenilalanina com fortes propriedades agonistas dos receptores glutamatergicos, 

produzindo hiperexcitabilidade cerebral. Objetivo: Analisar a relação da carambola com 

problemas renais. Método: Trata-se de uma revisão integrativa, realizada de janeiro a 

fevereiro de 2017, sobre a influência da ingestão de carambola para pacientes com 

doença renal crônica. A base de dados consultada foi a Scielo. Os descritores utilizados 

foram Carambola e Doença Renal, e teve como critério apresentar texto completo 

disponível e estar no idioma português, assim foram encontrados no total 5 artigos 

científicos. Resultados: A ingestão exacerbada da carambola ou do seu suco, pode ser a 

causa de Lesão renal aguda (LRA) e pode estar associada a complicações em portadores 

de Doença Renal Crônica (DRC), podendo ser fatal, tendo em vista que a neurotoxina 

não é devidamente eliminada nesses pacientes acumulando no organismo, no qual ocorre 

elevação de seus níveis séricos, o que permite sua passagem pela barreira hemato 

encefálica que limita e regula a troca de substâncias entre sangue e sistema nervoso 

central com conseqüente ação sobre este. Conclusão: O uso excessivo da carambola 

pode causar lesão renal aguda ou agravar o quadro dos enfermos para renal crônico. 

Para pacientes em hemodiálise, transplantados ou aqueles com doença renal crônica, 

deve evitar ao máximo o consumo da carambola, desta forma, médicos e nutricionistas 

devem sempre estar atentos aos riscos da ingestão excessiva da fruta, orienta-lós para 

prevenir possíveis agravos renais.  
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ARTICULAÇÃO ENTRE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE 

COMBATE A ENDEMIAS: DESAIOS PARA O CONTROLE DO AEDES AEGYPTI 

 

Fabíola Olinda de Souza Mesquita¹,  Alaine Santos Parente², Glória Maria Pinto Coelho³ 

 

¹ Especialista em Gestão em Saúde, Universidade Federal do Vale do São Francisco, 

Petrolina, PE, Brasil. 

² Residência em Saúde Coletiva com ênfase em gestão de redes em saúde, Universidade 

de Pernambuco, Garanhuns, PE, Brasil. 

³ Mestrado em Ciências, Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil. 

 

E-mail para contato: fabiolaolinda@yahoo.com.br 

 

Introdução: O controle das doenças transmitidas pelo vetor Aedes aegypti está 

relacionado a um conjunto de ações ligadas a atenção primária a saúde, vigilância em 

saúde, educação em saúde e a participação social. Apesar de serem veiculadas 

informações quanto a prevenção e controle do mosquito ainda persistem condições 

urbanas de vulnerabilidade a infecção e o adoecimento. Objetivo: Identificar como 

ocorre a articulação dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) com os Agentes de 

Combate a Endemias (ACE) no cotidiano das ações de prevenção e controle do Aedes 

aegypti na Atenção Primária à Saúde além das estratégias de enfrentamento adotadas 

nos municípios de todo território nacional. Método: Foi realizado um estudo de revisão 

de literatura através da análise de artigos científicos publicados no período de 2011 a 

2016. Resultados: As ações de controle ao vetor A. aegypti, se estabelece como uma 

linha complexa de identificação e resolução de problemas exigindo dos profissionais, em 

particular dos ACS e ACE um trabalho integrado, multiprofissional, com objetivos comuns 

bem definidos buscando a assistência à saúde integral e de qualidade da população. A 

integração das ações pelos setores da Atenção Básica e da Vigilância em Saúde no 

controle ao vetor mostrou-se eficaz para o ACS quando desempenha as atribuições do 

ACE e para este quando é incorporado as rotinas das Equipes de Saúde da Família. 

Conclusão: As ações de enfrentamento ao Aedes aegypti extrapolam o setor saúde 

sendo indispensável fomentar políticas intersetoriais, ampliar a educação permanente 

dos profissionais e estimular a participação ativa da sociedade. 
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VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA, A QUESTÃO DE GÊNERO E AS LEIS EM RELAÇÃO AO 
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Introdução: A violência obstétrica é o ato de violência no momento do parto, com 

procedimentos inadequados, sem a participação da mulher com voz ativa. Desde a 

Revolução Industrial o parto deixou de ser feito pela mulher como protagonista da 

situação, e passou a ser a subordinação dela para o médico, passa-se a ter uma 

medicalização do corpo feminino, em que a mulher não tem mais sua autonomia, e onde 

muitas vezes o médico fala pela paciente, afirmando qual tipo de parto ela quer. 

Objetivo: O objetivo desse trabalho é pensar as questões de gênero no âmbito da 

violência de gênero que ocorre nos hospitais. Método: Metodologia usada foi revisão 

bibliográfica de textos sobre a área e de leis em outros países. Resultados: Já se tornou 

algo naturalizado a violência obstétrica. No Brasil não há uma lei específica que aborde 

esse problema, como é o caso da Argentina, que aprovou em 2004 a lei 25.929, Lei do 

Parto Humanizado. Assim, esse trabalho possibilitou a análise de um assunto importante, 

mas que não possui atualmente a visibilidade necessária por parte da sociedade. 

Conclusão: Diante do exposto, registra-se que a Constituição Federal brasileira e a 

Declaração dos Direitos Humanos, trazem em seu texto um rol de direitos que 

consagram a dignidade da pessoa humana como um princípio e direito fundamental, 

como é o caso do direito à vida, à liberdade, e à segurança pessoal, assegurando que 

ninguém será submetido a tratamento desumano ou degradante. Ademais, para se ter 

uma noção, uma em cada quatro mulheres no Brasil já sofreu com a violência obstétrica. 

Por que ser colocada em questão de gênero? Porque as mulheres perderam seu 

empoderamento na hora do parto. Assim, faz-se necessário que haja uma 

regulamentação que traga a esse problema uma alternativa eficaz, de controle e 

fiscalização, proporcionando uma garantia de liberdade e escolha por parte da mulher na 

hora do parto.  
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Introdução: A relação atual entre a atividade física regular e o bem estar vem 

tornando-se aliadas no combate a doenças e o sedentarismo, pois a prática da atividade 

física pode trazer muitos benefícios, porém apesar do fato da importância da prática da 

atividade física está chegando à grande parte das camadas sociais, ainda está a crescer o 

índice de pessoas que passaram a praticar algum tipo de exercício regularmente mesmo 

como forma de lazer, entre elas a prática do ciclismo. Objetivo: Conhecer os problemas 

encontrados pelos praticantes de ciclismo do grupo Pedal da Coxinha em Crato/Ceará. 

Método: A pesquisa foi realizada onde ocorre à prática dos ciclistas a serem 

questionados, tendo como população a ser estudada os ciclistas do grupo Pedal da 

Coxinha e como amostra populacional, teve-se 12 indivíduos. Os mesmos foram 

questionados do universo da população na qual esta amostragem será usada por 

tipicidade, uma vez que será estudado um grupo dentro da população. Resultados: 

Dada a importância em se conhecer as características dessas das ocorrências acontecidas 

durante a prática do grupo, pode-se observar um predomínio da faixa etária entre 15 e 

24 anos, para os acidentes com bicicletas. Lamentavelmente, é notória a ineficácia das 

campanhas publicitárias voltadas à conscientização dos usuários da bicicleta sobre a 

necessidade da adoção de medidas de segurança. Conclusão: O principal problema dos 

praticantes de ciclismo do grupo é o desrespeito dos motoristas para com a bicicleta. 

Percebe-se que o segundo principal problema é a falta de ciclo vias e ciclo faixas na 

cidade. Observa-se também que alguns praticam o ciclismo como forma de lazer, a fim 

de obter saúde, bem estar físico e psicológico, como também, alguns se utiliza da 

bicicleta como meio de transporte e este diminui o índice de emissão de poluentes, 

tornado cada vez mais evidente a importância de sua utilização sendo cada vez mais 

objeto de discussão na atualidade, pois a mesma seria um meio de poupar o planeta, e 

aumentar a estimativa de vida da população, promovendo saúde aos que dela se 

utilizam.  
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Introdução: O CORE é um conjunto de músculos responsável pela estabilização da 

coluna, pelve e alinhamento do centro de gravidade. O glúteo médio participa 

ativamente, prevenindo o valgo dinâmico, entorses e na coordenação da marcha. Os 

músculos que fazem parte do core são: reto abdominal, oblíquos internos e externos, 

transverso abdominal - (anterior); eretores da espinha e multífido - (lombar); ílio psoas, 

reto femoral, pectíneo e sartório - (pelve anterior); glúteos (médio, máximo e mínimo), 

piriforme, isquiotibiais - (pelve posterior); adutores – (medial). A paciente apresentou 

fraqueza dessas musculaturas e conseqüente desequilíbrio postural. A artrite reumatóide 

(AR) doença inflamatória sistêmica, apresenta-se de forma crônica e progressiva, 

acometendo a membrana sinovial e podendo levar à destruição cartilaginosa e óssea. . 

Afeta principalmente mulheres, de duas a três vezes mais do que homens, e sua 

prevalência aumenta com a idade. Objetivo: Demonstrar a importância dos exercícios de 

fortalecimento do CORE no tratamento de paciente com artrite reumatóide. Método: 

Trata-se de um estudo de caso. A paciente foi avaliada e reavaliada de forma ortostática 

pelo Software de Avaliação Postural (SAPO), goniometria de membros inferiores, 

avaliação dinâmica, testes de quadril e força. O tratamento culminou em oito sessões, 

voltadas para o fortalecimento da musculatura do CORE associado a eletroestimulação 

com duração mínima 1h:30min, 2 dias semanais. Resultados: A goniometria, SAPO, 

testes de força do quadril; joelho; tornozelo e testes específicos de membros inferiores 

obteve uma melhora significativa. Após 3 meses confirmou-se a eficácia de tratamento. 

Conclusão: Após os procedimentos realizados, ficaram evidenciados os benefícios 

através das sessões de tratamento. A paciente demonstrou boa evolução da musculatura 

do core, possibilitando uma melhora de todo o seguimento corporal, diminuindo assim os 

sintomas de dor na articulação do joelho causada pelo reumatismo.  

 

Palavras-chave: Core. Glúteo Médio. Artrite Reumatóide. 

 

 

 

 



 

 

Proceedings abstracts 

 

I Congresso Internacional de Ciências da Saúde no Cariri 

 

J. Hum Growth Dev. 2017 

 

- 148 - 
 

RESUMO 131 
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Introdução: A terapia manipulativa é uma técnica aplicada frequentemente por 

fisioterapeutas, podendo ser realizado como thrust de alta velocidade e de baixa 

amplitude articular. Durante o manejo desta técnica, podem desencadear reflexos ao 

sistema nervoso central, refletindo no sistema nervoso autônomo que está inteiramente 

interligado ao controle da homeostase, que pode desencadear respostas em diferentes 

sistemas. Objetivo: Averiguar os efeitos osteopáticos na estimulação do sistema nervoso 

simpático e seus reflexos no sistema respiratório. Método: o estudo trata-se do tipo 

transversal, quase experimental, descritivo de caráter quantitativo. A pesquisa foi 

realizada com 15 participantes de ambos os sexos, independentes da faixa etária, 

residentes na Cidade de Juazeiro do Norte-CE. A coleta de dados iniciou-se com avaliação 

dos participantes por meio de um instrumento avaliativo: Peak Flow, que objetiva 

quantificar o pico de fluxo expiratório dos participantes, respeitando sempre o protocolo 

de realização do teste em questão. Em seguida, foram submetidos à realização do thrust, 

na coluna torácica alta. Finalizou-se com uma reavaliação, que seguiu os mesmos 

princípios da avaliação inicial. Resultados: Ao realizar o teste com o Peak Flow, 

quantificou-se como 4 participantes normais e 11 com o seu pico de fluxo diminuído que 

correspondiam a 26,70% e 73,30% respectivamente, contudo vemos que a maior 

prevalência desses participantes estava com um pico de fluxo expiratório reduzido. Após 

a aplicação da técnica com desencadeamento da estimulação simpática sobre o sistema 

respiratório, percebeu-se que o número de indivíduos normais aumentou para 8 e teve 

uma redução para 7 naqueles que estavam com pico de fluxo reduzido, em uma 

porcentagem de 73,30% e 46,70% respectivamente. Os resultados do estudo geraram 

um valor de p= 0,031* onde mostra relevância estatística sobre os resultados 

apresentados. Conclusão: Conclui-se que mediante os resultados apresentados se gera 

a hipótese que a estimulação dos ramos simpáticos por meio da manipulação osteopática 

nos revela resultados sobre o sistema respiratório, refletindo na broncodilatação e 

promovendo aumento do pico de fluxo expiratório. Faz-se a necessidade novos estudos 

nesta linha de pesquisa, aumentado o numero de participantes de maneira longitudinal, 

com mais instrumentos quantificáveis para analise, com intuito de se obter resultados 

mais significativos e com maior confiabilidade.  
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Introdução: CORE designa do inglês, significa núcleo, gerador de força, proporciona 

estabilidade proximal e distal e mobilidade. Conhecido como “zona de força” encontra-se 

o centro de gravidade (CG), onde inicia os movimentos. Na paciente, foi notável o desvio 

anterior do CG, com isso, levantou-se a hipótese de compensações durante o período 

gravídico. O CG para frente, consequentemente descarrega o peso no antepé, levando a 

instabilidade e alterações na postura. Normalmente, o retorno acontece dois meses após 

a gestação, nesse caso, depois de três anos permaneceu deslocado anteriormente. 

Objetivo: Modificar o centro de gravidade e funcionalidade em decorrência do 

fortalecimento da musculatura do CORE. Método: Trata-se de um estudo de caso. Para a 

avaliação, foram aplicados os testes específicos para verificar encurtamentos, integridade 

dos ligamentos, força e amplitude de movimento dos membros inferiores. Avaliação 

estática com o Software SAPO, dinâmica com o step down, step up e agachamento e 

pisada com o aparelho plantígrafo. O tratamento foi baseado na Classificação 

Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e saúde (CIF). Foram 10 sessões, com 

duração em cerca de 1h, 2 dias semanais. Resultados: O centro de gravidade foi 

modificado. Ela ganhou força em todos os músculos da cadeia póstero-lateral do quadril 

e na musculatura estabilizadora e profunda do tronco (grau 5). Três meses após o 

tratamento, a paciente manteve o grau de força 5 em toda a musculatura do CORE e 

todos os testes feitos foram negativo. Conclusão: O fortalecimento do CORE influencia 

diretamente na alteração do centro de gravidade e na funcionalidade e qualidade de vida 

da paciente.  
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Introdução: O Diabetes mellitus (DM) tipo 2 é uma doença crônica que caracteriza-se 

pelo aumento da glicemia no sangue. E está relacionada ao estilo de vida adotado pela 

sociedade moderna onde o consumo de alimentos ultraprocessados em associação com o 

sedentarismo propicia o seu surgimento. Objetivo: Identificar a alimentação como fator 

de prevenção da Diabetes Mellitus tipo 2. Método: Foi realizada uma pesquisa na 

literatura de artigos indexados nas bases de dados Scielo, Pubmed, Medline e Bireme 

com os termos: Alimentação, Prevenção e Diabetes Mellitus 2. Utilizando como critérios 

de inclusão artigos originais, na íntegra, publicados nos últimos cinco anos, disponível 

gratuitamente e na língua portuguesa. Um total de 24 artigos foram identificados e cinco 

foram incluídos nesta revisão, sendo que estes apresentaram relação entre o papel da 

alimentação e a prevenção para evitar o surgimento do diabetes Mellitus tipo 2. 

Resultados: Os estudos mostram que a alimentação baseada no consumo de fibras, 

frutas, verduras, leguminosos, oleaginosos (amendoim, castanha) que são ricos em 

magnésio contribuem para a manutenção dos índices glicêmicos dentro dos parâmetros 

normais. Afirmam também que a velocidade de absorção dos carboidratos é influenciada 

por outros elementos da dieta, como o teor de lipídeos, proteínas e fibras. O efeito das 

fibras solúveis na redução da velocidade de absorção da glicose vem sendo atribuído 

tanto pelo retardo do esvaziamento gástrico como pela conseqüência da adsorção e 

interação com os nutrientes, tendo assim uma menor superfície de contato direto com a 

parede do intestino delgado. Com relação á frutose os estudos são inconclusivos, sendo 

orientado o consumo de frutas, no entanto sempre atentando para a sua quantidade 

ingerida. O magnésio tem efeito protetor devido a sua participação no metabolismo dos 

carboidratos. Com isso evidencia-se que a alimentação saudável tem um importante 

papel tanto na prevenção como no controle dos níveis de glicemia no sangue. 

Conclusão: Portanto é essencial sensibilizar os indivíduos quanto a alimentação 

saudável, sugerindo que uma dieta rica em cereais integrais e vegetais, fontes naturais 

de magnésio e fibras, e pobre em carboidratos exercem um papel protetor para o 

diabetes.  
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Introdução: A população idosa cresce nos últimos anos no Brasil, no entanto, nem 

sempre o sinônimo de viver mais quer dizer viver bem. O envelhecimento muitas vezes é 

visto como um período de sofrimento, dependência física, declínio funcional, isolamento 

social, aparecimento de doenças. Mas, a senescência pode ser melhor vivida desde que 

haja prática de hábitos de vida saudáveis na juventude. Objetivo: Descrever a 

experiência da realização da intervenção educativa “Como quero envelhecer” para a 

comunidade acadêmica. Método: Trata-se de um relato de experiência, realizada em 

uma instituição de ensino superior, no ano de 2016. A intervenção foi realizada por 

acadêmicos do curso de Enfermagem da referente Universidade como aula prática da 

disciplina Saúde do Adulto e Idoso II. Foram utilizadas imagens de pessoas da infância á 

velhice com estilo de vidas saudáveis e não saudáveis, fotos de idosos saudáveis sem 

comprometimento das atividades básica de vida e fotos de idosos fragilizados e 

acamados, interpretação teatral com duas idosas uma saudável e a outra totalmente 

debilitada e dependente, por último houve exposição de um vídeo com depoimentos de 

pessoas idosas sobre a sua qualidade de vida e o quão suas atitudes no decorrer da vida 

influenciaram na forma como envelheceram, ao final da intervenção realizou-se uma 

roda de conversa para avaliar concepção do tema abordado. Resultados: Com a 

realização da intervenção dos 62 (80%) dos participantes compreenderam que o 

envelhecimento fisiológico é um processo natural da vida, e as suas atitudes atuais irão 

refletir na senescência, desse modo eles refletiram sobre a importância de seus hábitos 

alimentares e como a atividade física influencia no envelhecimento saudável. Os mesmo 

foram participativos e avaliaram a intervenção como uma boa prática de educação em 

saúde. Conclusão: Diante dessa experiência pode ser afirmar que essa intervenção teve 

resultados positivos, visto que os participantes compreenderam o quanto a qualidade de 

vida atual pode influenciar no seu envelhecimento saudável.  
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Introdução: O exercício físico diário é benéfico para a melhoria da qualidade do sono. 

Essa qualidade do sono é fundamental para realizarmos todas as atividades diárias, em 

espacial para as pessoas praticam atividade física, como é o caso do Karate-do. O 

Karate-do é uma arte marcial originária do Japão que vem ganhando cada vez mais 

espaço com a sua prática no estilo Shotokan. Objetivo: Analisar a qualidade do sono dos 

praticantes de Karate-do do estilo Shotokan. Método: O presente estudo trata-se de 

uma pesquisa quantitativa com caráter exploratória e descritiva. O público alvo foram 44 

indivíduos adultos de ambos os sexos, sendo 21 praticantes do Karate-do e 23 

sedentários, onde o grupo dos karate-kas possuíam no mínimo 3 meses de prática. Os 

sujeitos foram submetidos a uma avaliação da qualidade do sono realizado por meio do 

índice de Qualidade de Sono de Pittsburgh (PSQI) e depois divididos em 3 grupos que 

são em relação aos praticantes e sedentários, ao tempo de prática ao sexo. O score final 

com valores abaixo e/ou igual ao valor de 5, os sujeitos eram considerados com uma boa 

qualidade de sono. Os dados foram analisados por meio de estatística descritiva que 

compreende a análise das frequências, além das médias e desvios-padrão. Resultados: 

O score final dos karate-kas foi menor (4,3 ± 2,5) quando comparados com os 

sedentários (6,5 ± 2,4), considerado-os com boa qualidade de sono pela PSQI. Além 

disso, quando se comparou o score final dos karate-kas que praticam a mais tempo (4,0 

± 2,9) com os que praticam a menos tempo (4,6 ± 1,9), não se obteve diferença 

significativa entre os grupos. Por outro lado, quando comparado o efeito do sexo entre os 

karate-kas, as mulheres apresentaram score final menor (3,1 ± 2,4) quando comparado 

com os homens (5,6 ± 1,8), sendo considerado-as com boa boa qualidade de sono. 

Conclusão: Os praticantes da arte marcial apresentaram melhor qualidade de sono que 

os sedentários, assim como a quantidade de tempo que os karate-kas treinam não 

afetaram a qualidade de sono dos praticantes. Por outro lado, os resultados relacionados 

ao efeito do sexo dos karate-kas demonstraram que as mulheres possuem uma melhor 

qualidade de sono que os homens, sugerindo que possivelmente poderia ter alguns 

outros fatores relacionados à qualidade do sono que poderiam estar afetando mais 

positivamente as praticantes femininas, tais como a filosofia da arte marcial.  
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Introdução: A hipertensão arterial (HA) é classificada como a principal causa de 

morbidade e mortalidade nos países industrializados associados frequentemente a 

alterações funcionais e/ou estruturais dos órgãos alvo e a alterações metabólicas. Entre 

as principais recomendações primárias não medicamentosas estão à alimentação 

saudável, atividade física, restrição de sódio e álcool, e o combate ao tabagismo. Os 

exercícios aeróbios reduzem a ação simpática reduzindo a resistência vascular periférica, 

facilidade de eliminação de sódio pelos rins. No exercício ocorre maior contração 

repetitiva de grandes grupos musculares, com maior fluxo sanguíneo, como ocorre na 

caminhada e corrida, entre outros. Objetivo: analisar o efeito do exercício aeróbio na 

pressão arterial (PA) em idosos com (HA), com base em estudos randomizados 

realizadas nos últimos 5 anos. Método: Trata-se de um estudo de revisão sistemática 

conforme a Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and MetaAnalyses 

(PRISMA) com ensaios clínicos randomizados, em humanos, acima de 65 anos e 

publicados nos últimos 5 anos. A análise dos estudos foi feita de forma descritiva 

apresentando ainda os mecanismos envolvidos nos valores de PA na execução do 

exercício. Resultados: 12 estudos foram incluídos na presente revisão sistemática. A 

maioria mostra redução significativa na PA sistólica após exercício, porém sem 

significância para a PA diastólica. Melhoria da resistência, aumento da massa muscular e 

diminuição da massa gorda, ainda redução no perfil lipídico, glicose e aumento dos níveis 

de autonomia funcional e redução da fadiga. O exercício exerce um estresse fisiológico 

sobre o corpo, exigindo uma resposta coordenada cardiovascular, pulmonar e nervosa 

para aumentar o fluxo de sangue e fornecimento de oxigênio ao músculo esquelético de 

trabalho. Aumento de oxigênio em consequência de insuficiência de fluxo sanguíneo, por 

alterações na vasculatura, reduções do músculo esquelético e alterações no equilíbrio de 

vasodilatadores/vasoconstritores. Conclusão: O treinamento aeróbio, com frequência 

semanal de três vezes por semana, intensidade moderada entre 60-80% parece gerar 

mais benefícios os exercícios de resistência com carga. Podendo ser indicados em idosos 

com (HA) e quando esta ainda está associada a Diabete tipo 2, doença arterial 

coronariana e hipercolestolemia, uma vez que melhora a PA sistólica, resistência aeróbia, 

massa muscular, perfil lipídico e redução da massa gorda.  
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Introdução: Dentre as atividades rurais bastante rudimentares estão a colheita do caju 

e o descascamento da sua castanha. A posição de flexão anterior do tronco, de forma 

repetitiva, para o descascamento e a quebra da castanha para transformá-la em sua 

amêndoa, pode levar a altas incidências de lombalgia. Além disso, a manutenção de uma 

postura, muitas vezes de acocoramento para o processo de descascamento da castanha, 

pode ocasionar queixas dolorosas. A ferramenta RULA (Rapid Upper Limb Assessement – 

Avaliação Rápida de Membro Superior) trata-se de uma planilha de avaliação do risco 

biomecânico da postura de trabalho através da observação direta do posto de trabalho. 

Em seu protocolo usa diagramas das posturas do corpo e classifica quatro níveis de ação. 

Objetivo: Avaliar os riscos físicos da postura de trabalho dos quebradores de castanha 

do povoado Mirolândia através da ferramenta RULA. Método: Trata-se de uma pesquisa 

quantitativa, transversal, através da observação direta in loco. A presente pesquisa 

apresenta os resultados parciais obtidos no projeto de pesquisa do Programa de Pós 

Graduação em Ciências da Saúde e Biológicas da Universidade Federal do Vale do São 

Francisco, intitulado “Estado de Saúde Ocupacional e condições ergonômicas de trabalho 

dos produtores de castanha de caju do povoado Mirolândia em Picos-PI”. Os participantes 

foram avaliados através da observação direta usando o protocolo RULA para coletar os 

dados. Resultados: foram avaliados 43 quebradores de castanha, sendo 67% do sexo 

feminino e 33% do sexo masculino que executam a atividade de forma manual. Os dados 

pela ferramenta RULA mostraram que 64,2% das posturas dos trabalhadores foram 

classificadas como nível 6 de ação, indicando que devem ser introduzidas mudanças 

imediatamente, 20,5 % de suas posturas foram classificadas como nível de ação 4, 

indicando que podem ser necessárias mudanças em breve e 15,3% foram classificadas 

como nível 3, indicando que deve-se realizar uma investigação e as mudanças serão 

necessárias em breve. Conclusão: As posturas de trabalho dos quebradores de castanha 

foram classificadas como de alto risco ergonômico necessitando de correções 

imediatamente.  
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Introdução: De acordo com a organização mundial de saúde acontece por ano, mais de 

um milhão de casos novos de câncer de mama em todo o mundo, sendo este mais 

comum entre as mulheres, todavia a prática de exercícios físicos regulares reduz dez por 

cento a probabilidade de desenvolver essa neoplasia. Os procedimentos utilizados para o 

diagnóstico precoce desse câncer são o auto-exame e a mamografia que é o método 

mais sensível para a detecção da neoplasia de mama em estágio pré-invasivo. A prática 

de exercícios físicos em mulheres mastectomizadas, trabalha a reabilitação prevenindo a 

perda da mobilidade e também minimizando os linfedemas. Objetivo: Mostrar através 

de uma revisão bibliográfica os benefícios da prática de atividade física na reabilitação de 

mulheres mastectomizadas. Método: Estudo do tipo revisão bibliográfica de caráter 

qualitativo, foi realizado durante agosto e setembro de 2016, utilizamos como base de 

dados o Scielo, Lilacs, Biblioteca Virtual de Saúde e livros disponibilizados na Biblioteca 

Professor Paulo Petrola da Faculdade Vale do Salgado que abordassem a temática. Foram 

encontrados 20 artigos e utilizamos 15 que estavam dentro dos critérios de inclusão: 

publicados nos últimos 5 anos e que fossem disponibilizados na língua portuguesa de 

acesso gratuito. A busca de dados se deu através dos descritores, câncer, exercício físico 

e mastectomia. Resultados:. A prática de exercícios físicos associada ao procedimento 

cirúrgico mastectomia, é descrita como benéfica, pois melhora a auto-estima, reduz 

estresse, fortalece a musculatura, assim melhorando a capacidade funcional e 

resgatando a qualidade de vida. O exercício reestabelece a função articular, como 

também estimula a circulação venosa e linfática, portanto através das práticas regulares 

traz a melhora da saúde psicológica, favorecendo o bem-estar e a positividade quanto ao 

futuro. Conclusão: Foram adquiridos conhecimentos pertinentes acerca de benefícios e 

qualidade de vida de mulheres mastectomizadas que praticam exercícios físicos, tendo 

em vista aspectos observados vale salientar a importância da prática, pois é acessível de 

baixo custo e trabalha a reabilitação da capacidade motora, além de ofertar um bem-

estar psicológico. Esse estudo irá servir como instrumento de pesquisa para profissionais 

e estudantes de saúde e comunidade social, mostrando informações necessárias a 

mulheres que passam por esse procedimento cirúrgico, contribuindo assim para uma 

melhor qualidade de vida. 
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Introdução: O jogo como instrumento metodológico auxilia no ensino das modalidades 

esportivas, o qual motiva a criança a aprender. Atende ao desejo da criança de jogar, 

estimula a inteligência tática, promove o trabalho em equipe, além de estimular a 

diminuição do tempo nas resoluções das situações-problema. Objetivo: Discutir a 

possibilidade didático e pedagógica no processo de iniciação ao futsal, mostrando a 

importância do aprender jogando. Método: O estudo é do tipo exploratório e descritivo, 

foi realizado através de pesquisas bibliográficas de caráter qualitativo, que incide na 

elaboração vasta da literatura. Para a realização do estudo foram utilizados como base 

de dados, livros, sites que abordavam a temática e também artigos nas bases Scielo, 

Lilacs. Inicialmente foram encontrados 25 artigos, porém só foram utilizados 15 que se 

enquadravam nos critérios de inclusão: publicados nos últimos 5 anos e disponibilizados 

na língua portuguesa apresentando total ênfase na utilização dos jogos facilitando assim 

a aprendizagem do futsal, e de exclusão foram os que não contemplavam totalmente 

estes critérios. Resultados: Segundo os estudos, constatamos que o professor deve 

adaptar jogos ao nível de conhecimento dos alunos ensinando através de situações 

lúdicas e/ou problemas, suas aulas necessitam conter jogos que estimulem a 

coordenação motora, trabalhem a visão periférica, exercitem a velocidade de raciocínio e 

instiguem a tomada de decisão dos alunos. Assim, os sujeitos irão se sentir estimulados 

a aprender cada vez mais com a prática esportiva. Conclusão: Através dos dados 

identificamos que o professor tradicional inicia a aula com uma série de exercícios, e no 

final apresenta o jogo coletivo (5x5). Já o professor crítico-reflexivo deve utilizar os jogos 

como principal ferramenta de ensino, iniciando a aula com uma série de jogos de níveis 

de complexidade progressiva e adicionando alguns exercícios técnicos voltados para a 

dimensão gestual da técnica; e táticos voltados para os detalhes comportamentais. Neste 

caso, os exercícios permanecem, porém foram deslocados do centro para a periferia, 

assumindo assim a função de complementar possíveis deficiências, enfatizando a relação 

do todo para a parte. Vale ressaltar que estudos mais aprofundados devem ser 

realizados, no intuito de compreender o fenômeno estudado de diferentes ângulos e 

possibilidades.  
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Introdução: A Doença de Freiberg é uma osteocondrose que atinge mais comumente 

mulheres jovens praticantes de atividades físicas. As principais características clínicas são 

dor, edema e restrição de movimento do 2º (68%), 3º (27%) e, menos freqüente, 4º 

(5%) metatarso. Tal enfermidade é agravada pela movimentação, como caminhada, e 

atividades de impacto. Objetivo: O presente trabalho tem como objetivo divulgar as 

alternativas de tratamento, bem como a melhoria na qualidade de vida dos atletas. 

Método: O estudo é do tipo exploratório descritivo e revisão bibliográfica a partir de 

referências digitalizadas e impressas, sendo extraídas das bases de dados tais como: 

Pubmed, Biblioteca Virtual de saúde (Scielo, EBSCO). Resultados: O tratamento 

consiste em medidas necessárias para aliviar a pressão no metatarso. A almofada 

metatársica ou as palmilhas de alívio de pressão modeladas sob medida podem diminuir 

a dor e o desconforto. As técnicas cirúrgicas estão indicadas na falha da terapêutica 

habitual após 3 meses de paragem desportiva, nos estágios mais avançados ou em 

atletas de competição, mesmo nas fases iniciais. Na abordagem cirúrgica, pode ser feita 

a ressecção da cabeça do metatarso, a utilização de enxerto osteocartilagíneo, o plasma 

rico em plaquetas (PRP) e osteotomias de encerramento dorsal tipo Gauthier. 

Conclusão: A Doença de Freiberg em adolescentes desportistas demonstra componente 

emocional relevante e deve ser enfrentado pelos profissionais de saúde na busca da 

reabilitação completa do paciente. Vale ressaltar que um fator comum é o relato de 

resultados satisfatórios no tratamento efetuado, independentemente da técnica utilizada. 

Ademais, a condição de atleta faz com que, durante o tratamento, o indivíduo mantenha 

a expectativa de completa recuperação de modo a permitir a sua volta ao esporte.  
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PRATICANTES DE MUSCULAÇÃO 
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Introdução: A musculação durante a sua história sempre foi uma atividade envolvida 

por mitos e muito de empirismo, ficando sua prática muitas vezes reservada apenas para 

atletas de levantamento de peso e fisiculturistas. Atualmente com os diversos estudos 

científicos realizados, a musculação atravessa uma fase evolutiva em sua história, sendo 

considerada como um importante meio de obtenção de benefícios que proporciona 

melhorias significativas na qualidade de vida daqueles que a praticam, inclusive idosos. 

Objetivo: Esse estudo teve como objetivo avaliar a força e a resistência de membros 

inferiores e superiores de idosos praticantes de musculação. Método: A pesquisa 

caracteriza-se como sendo descritiva e transversal de campo com uma abordagem 

quantitativa, a população deste estudo é composta por idosos praticantes de musculação 

em duas academias da cidade de Juazeiro do Norte –Ceará, com faixa etária a partir de 

60 anos, a amostra foi composta por 25 idosos, sendo 19(dezenove) do sexo feminino e 

6(seis) do sexo masculino. Para avaliação dos idosos utilizou-se os testes de Levantar e 

Sentar na Cadeira, Flexão do Antebraço, propostos por Rickli e Jones. Os dados obtidos 

foram analisados através da estatística descritiva por distribuição de frequência, através 

do software Microsoft Excel na sua versão 2010. Resultados: No teste levantar e sentar 

na cadeira, cujo o objetivo é avaliar a força e resistência dos membros inferiores 

destaque-se 20% dos participantes atingiram o nível “muito fraco”, 56% atingiram o 

nível “fraco”, 16% atingiram o nível “regular”, 4% atingiram o nível “bom” e apenas 4% 

dos idosos atingiram o nível “muito bom”. No teste de flexão do antebraço, cujo o 

objetivo é avaliar a força e resistência do membro superior, os participantes tiveram a 

seguinte classificação: 32% dos participantes atingiram o nível “muito fraco”, 8% dos 

participantes atingiram o nível “fraco”, 24% dos participantes atingiram o nível “regular”, 

16% dos participantes atingiram o nível “bom” e 20% dos participantes atingiram o nível 

“muito bom”, destaca-se que os homens não tiveram participação nos itens “fraco” e 

“regular”. Conclusão: Conclui-se que mais da metade da população estudada (76%) 

encontram-se com níveis muito fracos de resistência e força de membros inferiores, o 

que difere no que se trata da capacidade de força e resistência de membros superiores, 

onde 60% da população encontram-se entre os níveis regulares e muito bons de força e 

resistência.  
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Introdução: Nos dias atuais, a prática da hidroginástica tem motivado pessoas de 

idades variadas, em especial adultos de meia idade e idosos à prática de atividades 

físicas. Esta é responsável por variados motivos que transformam o dia-a-dia dos 

praticantes, trazendo diversos benefícios ao participante. A flexibilidade definida como 

amplitude máxima possível de um dado movimento de uma articulação especifica ou de 

uma série de articulações, quando diagnosticada com níveis inadequados podem resultar 

no aumento da probabilidade de ocorrer lesões musculoesqueléticos, ou ainda, tornar 

impossível a realização de determinados movimentos. Objetivo: Esse estudo teve como 

objetivo avaliar a flexibilidade de membros inferiores e superiores de idosos praticantes 

de hidroginástica. Método: A pesquisa caracteriza-se por um estudo de corte 

transversal, de campo, com caráter descritivo-exploratório com abordagem quantitativa 

realizada com 35 idosos praticantes de hidroginástica em uma academia do município de 

Várzea Alegre-CE, sendo 29 mulheres e 06 homens, como idade média de 61,3 anos. O 

instrumento utilizado para medir a flexibilidade dos beneficiados foi o teste de Sentar-e-

Alcançar com o Banco de Wells, que tem como objetivo, medir a flexibilidade do quadril, 

dorso e músculos posteriores dos membros inferiores. Os dados obtidos foram analisados 

através da estatística descritiva por distribuição de frequência, através do software 

Microsoft Excel na sua versão 2010. Resultados: A pesquisa identificou com 57,15% da 

população estudada encontra-se com níveis “Abaixo da média” de flexibilidade, enquanto 

14,28% da população encontra-se com níveis “medianos” de flexibilidade e 28,57% 

classificam-se como “Acima de média” no tocante da flexibilidade de membros inferiores. 

Conclusão: De acordo com os resultados encontrados e das limitações do presente 

estudo, tais como, temperatura do ambiente do local de avaliação, horário da avaliação, 

entre outros, conclui-se que em sua grande maioria os idosos não possuem níveis 

adequados de flexibilidade, causando assim limitações de movimento, fator esse que 

pode vir a desencadear diversas patologias, principalmente osteomusculares.  
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Introdução: A introdução da Educação Permanente proporciona a busca de alternativas 

para transformação das práticas em saúde a partir da problematização coletiva, 

constituindo um quadrilátero na formação que agrega ensino, atenção, gestão e controle 

social. Enquanto Programa de Residência em Saúde Coletiva com Ênfase em Gestão de 

Redes em Saúde a realização de espaços de discussão entre residentes e profissionais 

dos serviços possibilitam a reflexão sobre o processo de trabalho tornando-se estratégia 

fundamental para o fortalecimento das práticas no SUS. Objetivo: Descrever as ações 

desenvolvidas por residentes em Saúde Coletiva na perspectiva da Educação Permanente 

em Saúde. Método: Trata-se de um relato de experiência das atividades desenvolvidas 

durante o Programa de Residência em Saúde Coletiva no estado de Pernambuco. O 

programa propõe a formação teórico- prática de profissionais inseridos em diversas 

instâncias de gestão, entre elas: Gerência Regional de Saúde, Secretaria Municipal de 

Saúde e serviços de atenção municipais. Nesses espaços, são reservados turnos 

semanais que permitem a discussão de temas específicos entre residentes e Orientador 

Clínico Pedagógico e que culminam com debates sobre o processo de trabalho entre os 

diversos profissionais desses serviços, estabelecendo como referência o eixo da Educação 

Permanente em Saúde. A metodologia utilizada para as discussões é problematizadora 

visando formar atores com visão crítica e reflexiva. Resultados: Os ciclos temáticos 

proporcionam a reflexão cotidiana e problematização do processo de trabalho nos 

diversos serviços e setores de saúde, contribuindo para a educação permanente dos 

profissionais. Os residentes atuam como agentes que ao estabelecerem nexo entre teoria 

e prática propõem questionamentos e reflexões proporcionando que essas ações possam 

ser transformadas a partir do processo de reflexão da prática. Dessa forma, o processo 

de ensino-aprendizagem se desenvolve a partir da troca entre os diferentes sujeitos em 

um espaço de compartilhamento de vivências e conhecimentos. Conclusão: A utilização 

desses momentos de discussão possibilita a identificação da residência como estratégia 

de educação permanente em saúde, gerando a reflexão cotidiana das práticas na atenção 

e gestão no SUS.  
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VONTADE DE COMER E A RELAÇÃO COM ESTADOS EMOCIONAIS: UM ESTUDO 
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Introdução: Na preocupação de investigar melhor os problemas relacionados aos 

transtornos alimentares existentes, o DSM-IV (Manual Diagnóstico e Estatístico de 

Transtornos Mentais) apresenta em sua obra o transtorno de compulsão alimentar 

periódica – TCAP, categoria diagnóstica mais recente que requer maiores estudos e que, 

até o momento, está inserida nos transtornos alimentares sem outra especificação. O 

comer emocionalmente motivado ocorre quando um indivíduo come em resposta a 

situações com alguma carga emocional, ao contrário do ato de comer por estar com 

fome, de comer nos horários certos ou de se alimentar socialmente. Essa motivação 

emocional que desperta para a necessidade de comer são definidas como reações em 

resposta a emoções negativas como a ansiedade, a depressão, a raiva e sentimentos de 

isolamento comumente utilizados pelos indivíduos como estratégias para enfrentar 

situações com alguma carga de sentimentos fortes. Objetivo: O presente trabalho tem a 

finalidade apresentar e distinguir os estados emocionais que estão relacionados a 

vontade comer no contexto de uma amostra de universitários, na cidade de João Pessoa 

– PB. Método: Esta pesquisa trata-se de um estudo de campo do tipo exploratório, 

observacional, com abordagem quantitativa, visando avaliar os estados emocionais no 

ato de comer, de uma instituição pública e outra IES privada, de ambos os sexos e 

estando regularmente matriculado em algum curso. Participaram da pesquisa 426 

universitários de uma IES privada de João pessoa, com faixa etária entre 16 a 39 anos 

(M=24; DP=5,5), 64,6% sendo do sexo feminino. Foi realizada estatísticas descritivas e 

foi utilizado o programa SPSS, na v.22, analisando medidas de tendência central e 

dispersão (média e desvio padrão). Resultados: Das 25 emoções abarcadas pelo 

questionário, o sentimento de estar animado foi o mais relatado como motivador para 

comer, com 41,5% da amostra se apresentando com “muita vontade de comer” quando 

estão vivenciando esta emoção. Na comparação entre o sexo masculino e feminino, duas 

emoções se destacaram ansiedade apresentando uma média maior para homens 

(M=2,31) do que para as mulheres (M=1,96) e frustração apresentando resultado maior 

para as mulheres (M=1,41) em relação aos homens (M=1,05). Conclusão: 

Compreende-se, portanto que existi uma relação entre a vontade de comer com o estado 

emocional que o individuo se encontra, sendo assim é de fundamental importância o 

acompanhamento e o tratamento especializado. 

 

Palavras-chave: Transtorno Alimentar. Transtorno De Compulsão Alimentar Periódica. 

Comer. 

 



 

 

Proceedings abstracts 

 

I Congresso Internacional de Ciências da Saúde no Cariri 

 

J. Hum Growth Dev. 2017 

 

- 162 - 
 

RESUMO 145 
 

MÉTODO PILATES E SUAS IMPLICAÇÕES NA PRESSÃO ARTERIAL: UM RELATO DE 

CASO 

 

Eduarda Duarte de Menezes¹, Cícera Carollyna Avelino de Oliveira², Thamires Bezerra 

Bispo³, Galeno Jahnssen Bezerra de Menezes Ferreira4  

 

¹ Pós-graduanda em Fisioterapia Hospitalar com Ênfase em Terapia Intensiva, Centro 

Universitário Doutor Leão Sampaio (UNILEÃO), Juazeiro do Norte – CE, Brasil.  

² Pós- graduanda em Traumato-Ortopedia Funcional e Desportiva, Faculdade Inspirar, 

Juazeiro do Norte – CE, Brasil.  

² Pós- graduanda em Traumato-Ortopedia Funcional e Desportiva, Faculdade Inspirar, 

Juazeiro do Norte – CE, Brasil.  
4 Docente do Centro Universitário Doutor Leão Sampaio (UNILEÃO), Juazeiro do Norte – 

CE, Brasil. (Orientador). 

 

Email: eduardamenezes2@hotmail.com 

 

Introdução: A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é uma entidade clínica determinada 

por valores elevados e sustentados de pressão arterial, associados a modificações 

metabólicas, hormonais e tróficas. As complicações desta afecção causam em média 

nove milhões de mortes por ano, tornando-se desta forma importante no contexto de 

saúde pública. No geral, é recomendado que pessoas hipertensas realizem exercícios 

aeróbicos associados a exercícios resistidos, isoladamente ou de forma complementar ao 

tratamento medicamentoso. Tendo em vista o número crescente de casos de HAS em 

todo o mundo juntamente com as repercussões física, econômica e social desta afecção, 

o método Pilates pode apresentar-se como uma nova perspectiva no tratamento desta 

condição clínica. Objetivo: O objetivo deste estudo consta em verificar os efeitos 

subagudos do método Pilates nos níveis de pressão arterial. Método: Trata-se de um 

estudo de caso transversal, prospectivo, descritivo e analítico de caráter quantitativo. Foi 

selecionada uma paciente, sexo feminino, de 56 anos de idade com diagnóstico clínico 

confirmado de hipertensão arterial sistêmica controlada por medicação encaminhada 

para tratamento na clínica escola de fisioterapia da UNILEÃO. A coleta constou em 24 

sessões realizadas com base no protocolo fundamentado com exercícios do método 

Pilates em solo e com uso da bola suíça. Resultados: Após análise estatística da pressão 

arterial sistólica inferiuse redução entre as médias iniciais e finais, porém não 

significativa com PASf (0,418) e PAS tardia (0,166). A variância apresentou-se 

significativa nos níveis de pressão arterial diastólica tardia (0,001) e de frequência 

cardíaca tardia (0,011). Conclusão: Pôde-se concluir que o Método Pilates mostrou-se 

efetivo na redução dos níveis de pressão arterial diastólica e frequência cardíaca por 

apresentarem alterações estatisticamente significativas após análise. Diante disso, é 

proposto que o Método Pilates seja utilizado como coadjuvante no tratamento 

hipertensivo colaborando com os profissionais de saúde por proporcionar novos 

conhecimentos perante á prática clínica e ao âmbito ciêntifico por estimular teses e assim 

desenvolvimento de mais estudos.  
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Introdução: O espaço de trabalho, que inclui tanto o ambiente construído quanto os 

movimentos requeridos para a consecução de uma tarefa, pode relacionar diferentes 

postos de trabalho, unidades menores compostas pelos equipamentos e pelo mobiliário, 

necessários à atividade, envolvendo o sujeito e adaptando-se a suas necessidades e 

características. O correto dimensionamento e o arranjo apropriado do posto de trabalho 

favorecem a otimização da atividade laboral bem como garantem ao indivíduo a correta 

movimentação e postura corporal, trazendo benefícios tanto produtivos através da 

significativa melhora no desempenho funcional quanto de saúde para o trabalhador, com 

ênfase no bem estar físico que o mesmo experimenta em tais circunstâncias. De tal 

forma, a relação entre ergonomia no ambiente de trabalho e a saúde dos indivíduos a ele 

condicionados é indubitável. Objetivo: O objetivo deste trabalho é relacionar a 

ergonomia do ambiente construído e de sua disposição espacial com a saúde dos 

indivíduos condicionados a este mesmo ambiente. Método: Para tal, foi juntado um 

conjunto de casos atestados de perca ou danos à saúde, constatados com origem sendo 

a má execução ou ausência de análise ergonômica no ambiente visitado, desde uma 

simples falha de acabamento, por exemplo, de nível de piso, até acidentes mais graves 

por erro de dimensionamento. Resultados: Constatou-se através da confrontação de 

fatos e respectivas análises minuciosas de cada fator envolvido nestes, a constante de 

falhas abrangendo desde o projeto até a execução, da análise ergonômica, 

comprometendo o funcionamento eficiente, a movimentação eficaz, a produção 

inteligente e a manutenção da saúde física e psicológica dos indivíduos no espaço de 

trabalho. Conclusão: Conclui-se que a ergonomia é indispensável e de fato 

determinante no processo saúde-doença dos indivíduos em seu espaço de trabalho, 

cabendo aqui deixar clara a importância da execução e fiscalização da mesma em suas 

etapas, garantindo um espaço de pleno usufruto; para o trabalho e para o trabalhador; 

favorecendo o bem estar laboral e a saúde, individualmente e enquanto coletividade. 
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Introdução: A construção de mapas conceituais considera uma estruturação hierárquica 

dos conceitos que serão apresentados tanto através de uma diferenciação progressiva 

quanto de uma reconciliação integrativa, permitindo ter uma ferramenta para o ensino 

da patologia. Esses mapas hierárquicos se estruturam de acordo com a Teoria da 

Aprendizagem Significativa de David Ausubel, e desse modo, contribuem de maneira 

mais eficiente para a construção do conhecimento do aprendiz. Objetivo: O presente 

estudo teve como objetivo revisar os conteúdos ministrados com a exposição e criação 

de mapas conceituais com os alunos do 3° período do curso de Fisioterapia de uma 

faculdade particular da cidade de Picos. Método: Foi escrito através de um relato de 

experiência, onde foram realizadas aulas mostrando os principais conceitos das 

patologias divididas por grupos, como: degenerações, infiltrações e necroses entre 

outras, e posteriormente foi apresentado quatro mapas conceituais prontos. Logo após 

foi solicitado aos alunos que escrevessem vinte palavras referentes aos conteúdos 

ministrados, para que fosse criado um novo mapa conceitual. Os trinta alunos foram 

divididos em seis grupos com cinco alunos em cada. Como avaliação foi realizada a 

comparação com mapa já existente e conferência dos conceitos em correspondência dos 

conceitos apresentados anteriormente na aula. Resultados: As aulas foram ministradas 

para trinta alunos de Fisioterapia, e após debates, foi verificado que os mapas 

conceituais quando são criando pelos próprios alunos são bastante eficazes, pois 

permitem a revisão de conceitos e reduz o tempo gasto pelo estudo, em virtude de não 

haver a necessidade de ler os capítulos completos, pois o nosso cérebro passa a se 

apropriar dos conteúdos e não apenas repetição de conceitos. Conclusão: Após os 

resultados apresentados por cada grupo, foi observado que os Mapas Conceituais 

apresentam uma resposta positiva para agregar uma nova metodologia que aumenta a 

capacidade de compreender conceitos em disciplinas como patologia.  
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INCLUSÃO EM GRUPO MUSICAL COMO INTERVENSÃO AUXILIAR NO 

TRATAMENTO DE PACIENTE ONCOLÓGICO: ESTUDO DE CASO 
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Introdução: A música está presente na história de todos os povos e civilizações. Ela faz 

parte do dia a dia das comunidades e por esse motivo se manifesta de várias maneiras, 

exercendo um papel na formação das pessoas, seja ela como forma de socialização, lazer 

ou terapia. Objetivo: o presente estudo tem como objetivo analisar os efeitos da 

inclusão em grupo musical como uma intervenção auxiliar de um paciente que passava 

por tratamento oncológico. Método: essa pesquisa apresenta um estudo de caso do tipo 

observacional. Como amostragem definiu-se um discente da escola X de 16 anos na qual 

participava como musico na banda macial, e passava por tratamento oncológico no 

hospital Y durante seis meses. Utilizou-se também como instrumento de pesquisa uma 

entrevista semiestruturada. Investigou-se a inclusão no projeto de música como 

tratamento auxiliar, no sentido de analisar os possíveis efeitos benéficos referentes a 

qualidade de vida. Resultados: constatou-se por meio de depoimento do aluno que a 

participação dele no projeto de música ajudou na sua recuperação proporcionando-lhe 

alternativas de superação por meio de sons diversos e através das amizades que ele 

conquistou durante todo o período do tratamento, pois, o mesmo afirma que “estava se 

divertindo com os amigos durante os ensaios e apresentações, criando cadências novas 

com os instrumentos”. A experiência resultou na melhoria da qualidade de vida do aluno 

que hoje se encontra curado da doença. Conclusão: conclui-se que essa experimentação 

pode ser compreendida e validada por meio de algumas falas do sujeito que merecem 

destaque: “o tratamento interferiu nos meus estudos principalmente a reação dos 

medicamentos...” em outro momento ele destaca: a música me ajudou 80% a não 

desistir da escola, por que eu tinha aqui os meus amigos me incentivando...” e concluiu: 

“a música me ajudou a superar a doença”.  
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ANÁLISE DO CONTEÚDO DAS PUBLICAÇÕES SOBRE O RISCO ERGONÔMICO NOS 

TRABALHADORES DE ENFERMAGEM 
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Introdução: Os profissionais da área da saúde, em especial os enfermeiros, 

frequentemente sofrem traumas musculoesqueléticos decorrentes do trabalho, 

apresentando elevado número de lesões, como: luxações e entorses. A sobrecarga de 

trabalho e o estresse estão, também, relacionados ao desenvolvimento dessas lesões, 

agindo de forma direta na redução da qualidade de vida desses profissionais. Neste 

sentido, questões relacionadas aos aspectos ergonômicos precisam ser constantemente 

avaliadas, tornando possível a elaboração de medidas que visem reduzir traumas e 

lesões decorrentes das atividades laborais, melhorando, a qualidade de vida desses 

trabalhadores. Objetivo: Analisar o risco ergonômico dos trabalhadores de enfermagem. 

Método: Revisão de literatura, nas bases de dados SciELO e LILACS, em livre 

associação. Foram elencados os seguintes critérios de inclusão: texto completo 

disponível, em língua portuguesa, publicações na modalidade artigo, compreendidos 

entre 2012 e 2017. Foram excluídos aqueles que se apresentaram repetidos e/ou não 

conservaram relação com o tema. Ao final, a amostra foi composta por 05 artigos. Para a 

coleta de dados foi utilizado formulário. Resultados: Os principais riscos ergonômicos 

estão relacionados à organização do trabalho (carência de profissionais, jornadas 

excessivas, horas extras), ao ambiente (móveis inapropriados, equipamentos antigos) e 

sobrecarga corporal. Nos profissionais de enfermagem os aspectos físicos de sobrecarga 

de trabalho contribuem de forma significativa para o desenvolvimento, especialmente 

nos membros superiores, de Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho 

(DORT), decorrentes de movimentos repetitivos e posturas inapropriadas. Vale salientar 

que, para prestar alguns cuidados de saúde, os profissionais necessitam realizar a 

movimentação dos pacientes, o que submete os trabalhadores a sobrecargas posturais 

que geram lesões musculoesqueléticas, especialmente na coluna lombar. Conclusão: Os 

riscos, aos quais os profissionais de enfermagem estão expostos, se constituem como 

importante problema de saúde laboral, tendo em vista o número elevado de licenças, 

afastamentos e aposentadorias por invalidez. Dessa forma, é preciso promover locais de 

trabalho baseados nos preceitos da ergonomia e com rotinas apropriadas, para que se 

possa promover o bem-estar, conforto e a segurança dos profissionais e, 

consequentemente, dos pacientes.  
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Introdução: Em um país onde a expectativa de vida encontra-se em crescimento, é 

fundamental discutir acerca dos fatores que colaboram para uma melhor qualidade de 

vida da população idosa. Neste contexto, a autonomia funcional ocupa um lugar de 

destaque. Objetivo: mapear os comportamentos relacionados à saúde, os hábitos de 

lazer e a qualidade de vida de idosos da zona rural e urbana da cidade de Porteiras – Ce. 

Método: Trata-se de uma pesquisa de campo, quantitativa e descritiva, com a utilização 

de dados primários e objetivos, desenvolvida dentro de uma perspectiva transversal. De 

uma população de 2.303 idosos, a amostragem estratificada proporcional alcançou uma 

amostra de 139 indivíduos idosos. Foi utilizado um questionário de caracterização e o 

WHOQOL-bref para avaliar a qualidade de vida. Resultados: A maioria dos idosos 

avaliados é do sexo feminino (61%), é de cor parda (61%), tem entre 60 e 69 anos de 

idade (69%), é casada (64%), aposentada (89%), analfabeta (33%), com Ensino 

Fundamental incompleto (30%), possuindo renda de apenas um salário mínimo (69%), e 

não praticando (55%) qualquer tipo de exercício físico. A qualidade de vida (QV) geral 

entre a maioria dos idosos investigados apresenta médias satisfatórias (30,31), tendo o 

fator psicológico (64,63) um valor maior, obtendo um aspecto mais positivo para QV, 

ficando apenas o domínio meio ambiente mais comprometido (57,19). Dentre as facetas 

com maior média, destaca-se a de auto-estima (72,50), e relações pessoais (70,00), e 

as de menor média foram as de recreação e lazer (46,50) e recursos financeiros (49,75). 

Com relação a auto avaliação da saúde, 76% classificaram esse quesito como boa, 

embora tenha-se encontrado uma prevalência de hipertensão (62%) e Diabetes (32%). 

Conclusão: percebe-se, portanto, que a QV dos idosos avaliados na cidade de Porteiras 

– CE, apresenta de uma forma geral níveis satisfatórios. 
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CYBERBULLYING: PERCEPÇÃO E INCIDÊNCIA ENTRE ESCOLARES DO ENSINO 
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Introdução: A palavra bullying refere-se á um conjunto de condutas de violência física 

e/ou psicológica, de natureza intencional e repetitiva, praticado por um bully (agressor) 

contra uma ou mais vitimas que se encontram incapazes de se defender. Já o 

cyberbullying trata-se de formas contemporâneas de bullying, no qual se utilizam de 

aparelhos de comunicação (celular e internet) e que são capazes de expandir de forma 

avassaladora, calúnias e maledicências. Objetivo: Com esse estudo objetivamos analisar 

a percepção dos discentes sobre o cyberbullying, investigar sua existência entre os 

escolares e diagnosticar os meios pelos quais o cyberbullying costuma se manifestar com 

mais frequência entre os alunos. Método: Caracteriza-se como uma pesquisa de campo 

de cunho quanti-qualitativo e de caráter descritivo. Para a coleta de dados foi utilizado 

um questionário semiestruturado composto por cinco perguntas objetivas. Os sujeitos do 

estudo foram 94 discentes, 50 do sexo masculino e 44 do feminino, com idades entre 15 

e 24 anos. Resultados: Com esse estudo, pôde-se compreender que muitos escolares 

conhecem o cyberbullying, visto que 80,8% associaram o termo ao conceito correto, 

crer-se que estejam cientes das consequências dessa pratica. Em relação à prática do 

cyberbullying 61,7% disseram nunca ter sido autores da violência virtual. Sobre a 

vitimização, 34% disseram já ter sido vítimas do cyberbullying. Os aparelhos eletrônicos 

mais citados foram: computador e/ou notebook, com 67%, supostamente por serem de 

fácil acesso para a população. Sobre o cyberbullying através das redes sociais, o 

facebook, com 71,2% foi a mais citada, possivelmente por ser o site que atualmente 

possui o maior número de usuários. Conclusão: Conclui-se que é necessária a discussão 

desse tema dentro das instituições de ensino, com o propósito de conscientizar a 

comunidade escolar das consequências que essa prática acarreta, a fim de encontrarmos, 

menos agressores e vítimas inseridas nas nossas escolas, sejam elas públicas ou 

particulares. 
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Introdução: O papel do sexo feminino e masculino é algo imposto pela sociedade desde 

a antiguidade e atualmente esse pensamento vem sendo bastante debatido, contudo 

ainda se encontra presente dentro de instituições de ensino. Objetivo: descrever e 

comparar as respostas dos professores e alunos envolvidos na pesquisa. Método: 

Caracteriza-se como um estudo quali-quantitativo. A amostra foi realizada com 2 

professores de Educação Física e 33 alunos do sexo masculino e feminino regularmente 

matriculados no Ensino Médio. Foram utilizados dois questionários semi-estruturados, um 

composto por cinco perguntas subjetivas direcionadas aos docentes e o outro contendo 

cinco perguntas objetivas para os discentes. Os questionários aplicados aos professores 

foram analisados através da interpretação das respostas e os questionários realizados 

com os alunos foram tabulados no programa Excel e posteriormente tabulados no 

programa SPSS 22.0. Resultados: Os professores concordaram com as aulas práticas 

separadas por sexo, justificando que facilita ministrar as aulas, em oposição à maioria 

dos alunos, onde 63,6% responderam que não estão de acordo com a separação. Em 

relação, se eram trabalhados os mesmos conteúdos para as meninas e os meninos, 

obteve-se contradição de respostas entre os professores, um esclareceu que não e o 

outro disse que sim, já 51,5% dos discentes afirmaram que os assuntos trabalhados para 

ambos os sexos são diferentes. Os professores remeteram que há rejeição dos alunos 

com o sexo oposto, somente por parte de alguns alunos, devido os meninos possuir uma 

visão voltada ao esporte e 100% dos escolares remeteram não rejeitar as aulas mistas. 

Os docentes expressaram maiores vantagens do que desvantagens ao trabalharem com 

os sexos separados. Para 54,5% dos alunos não existem benefícios com a separação das 

aulas. Quanto às desvantagens, 60,6% responderam que as mesmas não existem. 

Conclusão: Conclui-se que a dicotomia de sexo nas aulas de Educação Física não 

proporciona benefícios para o convívio dos escolares, possibilitando desigualdades quanto 

a oportunidades motoras, propondo atividades lúdicas para as meninas e esportes para 

os meninos. Propiciando maiores vantagens para os professores que demonstrou 

aceitação quanto essa realidade, se opondo a maioria dos alunos que demonstraram não 

rejeitar as aulas mistas. 
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MOBILIZAÇÃO NO SHOPPING NO DIA MUNDIAL AO COMBATE DA HANSENÍASE: 
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Introdução: A hanseníase ou lepra configura-se como uma doença negligenciada e 

crônica, causada pelo Mycobacterium Leprae, sendo considerada uma bacteriose 

dermatoneurológica. Representa uma das moléstias com um maior número 

universalmente, entre eles destacando o Brasil. Coadunado a isso se comemora em 25 

de janeiro, o dia mundial de combate a hanseníase, sendo de relevância para os 

acadêmicos e profissionais de saúde realizar atividades de educação em saúde para 

transferir conhecimentos sobre essa doença a população. Objetivo: Apresentar a 

experiência vivenciada em uma atividade educativa de ensino aprendizagem em um 

shopping de Picos Piauí. Método: Estudo descritivo do tipo relato experiência com 

abordagem qualitativa, realizado em março de 2017 por acadêmicos de enfermagem da 

Universidade Federal do Piaui. A atividade aconteceu em janeiro do mesmo ano, mediada 

pelos os integrantes da Liga Acadêmica de Hanseníase e outras Doenças Negligenciadas 

(LAHDN). Foram distribuídos panfletos, apresentado alguns trabalhos de autoria da 

LAHDN sobre as incapacidades físicas, realizado exame clínico e aferido Pressão Arterial 

(PA). Resultados: Foi observada uma movimentação dos clientes que estavam no 

centro comercial que a atividade foi realizada, impulsionou aos lojistas e os clientes do 

estabelecimento que se aproximaram para receber informações, orientações e aferição 

da PA. Houve a sensibilização por meio de distribuição de panfletos na qual continha 

informações sobre: Hanseníase tem cura, quais os sinais da doença, entre outras 

informações educativas e colagem de adesivos. A mobilização representou um ato de 

sensibilidade em mostrar ao público que a hanseníase surgida há séculos com seus 

estigmas e preconceitos ainda é uma doença negligenciada prevalente presente no Brasil 

e na cidade de Picos. Viuse também que as pessoas ficaram surpresas em saberem que a 

doença em questão tem tratamento gratuito e cura. Conclusão: Foi visto grandes 

dúvidas do público em relação à hanseníase, realçando assim uma grande relevância nas 

realizações de atividades educativas como essa para que as pessoas se sensibilizem e 

adquiram conhecimentos em relação a esta doença que ainda hoje representa um grande 

problema de saúde pública.  
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Introdução: O desenvolvimento da capacidade de salto é importante na modalidade 

desportiva Basquetebol. E entre as metodologias utilizadas surge o Complex Training 

(CT). O CT conjuga um exercício potenciador (EP), normalmente um exercício do treino 

de força (TF), e um gesto técnico desportivo a desenvolver (GTD), executados de forma 

sequencial com um intervalo entre si de 3 a 18 minutos. Tempo este que dificulta a sua 

utilização numa sessão de treino de Basquetebol. Objetivo: O objetivo do presente 

estudo é observar se a inclusão de exercícios técnicos de baixa intensidade (ETBI), entre 

o EP e o GTD, melhora a performance de salto com contramovimento (CMJ) e se o treino 

prévio da técnica do CMJ afeta o resultado das intervenções de CT usadas. Método: Para 

o efeito, 10 jogadores de Basquetebol, com uma média de 19,42±1,24 anos de idade, 

192,33±0,12 cm de estatura, 87,89±11,89 kg de massa corporal foram divididos em 2 

grupos (5 sujeitos cada). No G1 realizou-se 3 semanas prévias de treino do exercício de 

agachamento (AG) e no G2, para além do treino do AG, efetuou-se o treino do CMJ. Após 

72 horas os atletas foram sujeitos a uma sessão experimental onde se efetuou, 

separadas entre si por 20 minutos, as seguintes intervenções: 6 CMJ de base; 6 

repetições máximas (6RM) do exercício AG seguido de 4 minutos de descanso passivo e 

6 CMJ (AG4PCMJ); 6RM de AG seguido de 4 minutos de passes de peito e picados e 6 

CMJ (AG4PPCMJ); e 6RM de AG seguido de 4 minutos de deslocamentos laterais a baixa 

intensidade e 6 CMJ (AG4DCMJ). Todos os CMJ foram efetuados em cima de uma 

plataforma de força. Resultados: Não foram observadas diferenças significativas em 

nenhuma das variáveis estudos entre intervenções e entre grupos. Contudo, quando 

analisado individualmente cada sujeito, 4 dos 5 sujeitos do G2 obtiveram melhoraria no 

CMJ e no G1 somente dois. Conclusão: Tendo como base os resultados do presente 

estudo podemos afirmar que em atletas de Basquetebol a inclusão de ETBI entre os 

pares de exercícios parece ser uma forma eficaz de rentabilizar a sessão de treino e ao 

mesmo tempo melhorar a performance de salto. Contudo, o treino prévio do GTD não 

revelou afetar os resultados.  
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Introdução: O Treino de Força (TF) provoca stress mecânico e metabólico podendo 

proporcionar alterações na estrutura muscular. A duração dessas alterações e o efeito do 

banho de imersão em água fria ainda não é consensual e a literatura científica sobre o 

tema é escassa. Objetivo: O objetivo do presente estudo é observar qual efeito da 

execução de dois exercícios de TF, para o grupo muscular bíceps braquial, organizados 

através da metodologia bí-set, no edema muscular pelo período de 72 horas após 

realização dos exercícios e se o banho de imersão em água fria altera essa resposta. 

Método: Para o efeito 10 jovens caucasianas, do sexo feminino, sedentárias e com 

idades compreendidas entre os 20-23 anos foram submetidas a um protocolo de dois 

exercícios (flexão de cotovelo com halteres, com a mão em supinação e com a mão 

neutra) de TF (5 séries de 10 repetições em cada exercício com uma carga 

correspondente a 70% de 1RM) no braço dominante (BD), em duas sessões, separadas 

entre si por 7 dias, diferindo somente no tipo de recuperação aplicada: i) através de 

imersão em água fria (CBI), 20 minutos a uma temperatura de 8,3º±0,76 ºC, no BD em 

dois momentos (imediatamente e 24 horas após o protocolo de exercício); e ii) uma 

recuperação passiva (RP). Nas duas sessões o braço não dominante serviu de controlo 

(BC) e na CBI não foi sujeito a imersão em água fria. Foi recolhido, em ambas as sessões 

as imagens de ultrassonografia, nos momentos pré, imediatamente, 24h, 48h e 72h após 

o protocolo de exercícios, que serviram para determinar a distância entre o úmero à 

camada adiposa em linha reta (DUA) para quantificar o edema muscular. Resultados: 
Somente foi observado um efeito momento (F(4,  72)=6,616; p<0,0001;ƞp

2=0,269), no 

BD. Quando observamos cada sessão individualmente, na RP foi observado uma 

diferença significativa no momento imediatamente após entre BC e BD (p=0,007; 

10,19±1,93 versus 13,61±61cm, respetivamente). Igualmente, na RP foi observado um 

aumento significativo da DUA, (p=0,005), entre o momento Pré e o imediatamente após 

no BD (10,56±2,17 versus 13,61±2,99 cm, respetivamente). Em relação à sessão CBI 

não foram observadas diferenças significativas entre momentos nos dois membros nem 

entre eles em cada momento. Conclusão: Tendo como base os resultados do presente 

estudo podemos concluir que nesta população no braço de exercício a DUA aumenta 

significativamente após o exercício somente quando não é usado imersão em água fria 

como método de recuperação.  
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Introdução: A prevenção e recuperação de lesão tem um papel importante na pratica 

do Futebol. Têm sido utilizados vários testes que procuram indicar a probabilidade do 

risco de lesão e da qualidade da recuperação da mesma em atletas, entre eles os de 

futebol. Contudo, a sua real eficácia continua ambígua. Igualmente, existe pouca 

literatura científica sobre se esses testes são sensíveis à existência de uma lesão prévia. 

Objetivo: Observar se existe correlação entre os testes Functional Movement Screen 

(FMS), goniometria do tornozelo em dorsiflexão e flexão plantar e Knee to Wall teste e a 

existência de lesão prévia em jogadores jovens de Futebol. Como também, o 

relacionamento desses testes com a capacidade de salto vertical, medida através do salto 

com contramovimento (CMJ). Método: Para o efeito, 21 jogadores de futebol, com uma 

média de 16,19±0,60 anos de idade, 174,33±0,81cm de estatura, 67,26±5,94kg de 

massa corporal foram avaliados em dois dias em que no primeiro foi efetuado o 

questionário da existência ou não de lesões prévia (último ano) e a aplicação de todos os 

testes de mobilidade. No segundo dia foi medido os saltos verticais realizando o CMJ em 

cima de uma plataforma de força. Foram realizados 3 CMJ, separados entre si por 10 

minutos, e para análise estatística inferencial foi usado o melhor salto. Resultados: Foi 

observado uma correlação significativa e negativa entre o teste over-head squat e a 

existência de lesão prévia (r=-0,680; p=0,001). O CMJ correlaciona-se positivamente, e 

significativamente, com o resultado total nos testes de FMS (r=0,468; p=0,032), com a 

goniometria em dorsiflexão do tornozelo direito (r=0,658; p=0,001) e com o teste Knee 

to Wall direito (r=0,646; p=0,009) Conclusão: Os resultados do presente estudo 

revelam que nesta amostra os testes realizados não são indicadores de ter existido uma 

lesão no último ano. O score positivo no teste over head squat do FMS tem uma relação 

negativa com a ocorrência prévia de lesão. Contudo, a maioria dos testes de mobilidade 

parece predizer a capacidade de impulsão vertical. 
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Introdução: A síndrome SAPHO é uma afecção inflamatória musculoesquelética, de 

etiologia desconhecida caracterizada pela correlação entre cinco manifestações clínicas 

radiológicas e patológicas combinadas, destas deriva o acrônimo denominada: Sinovite, 

Acne, Pustulose, Hiperostose e Osteíte. Esta síndrome caracteriza-se por desordens 

envolvendo segmentos osteoartículo-musculares, desencadeando algumas doenças 

como: desvios posturais, fibrose e ossificação das cápsulas articulares e tecidos moles 

periarticulares, bem como, diminuição da capacidade pulmonar (doenças restritivas). O 

exercício físico estimula o aumento de tecido muscular e as dores inflamatórias podendo 

melhorar com o movimento e piorar com o repouso. Como a grande maioria dos 

movimentos necessitam das articulações, a movimentação destes pacientes torna-se 

bastante comprometida, solicitando uma adequação cuidadosa para qualquer tipo de 

intervenção por meio de atividade física. Objetivo: Analisar o efeito de sessões de 

Treinamento Resistido e sinais vitais na recuperação de disfunções dos membros 

inferiores com quadro de Síndrome de SAPHO associado ao uso de Isotretinoína. 

Método: O trabalho caracteriza-se como descritiva, quantitativa e longitudinal. A 

amostra é um indivíduo do sexo feminino, 24 anos,176 cm de altura, 99,500 kg e ex 

atleta profissional de basquete. Na coleta de dados foram realizadas avaliações 

antropométricas, verificação dos sinais vitais (FC, PAD, PAS, SpO2) e foram recolhidas 

informações sobre a força muscular utilizando a célula de carga. Posteriormente, foram 

realizadas 12 sessões de treinamento. Os dados foram tabulados em uma planilha no 

Excel e os resultados foram analisados utilizando estatística descritiva. Resultados: Os 

resultados mostram que ao avaliar os níveis de força, obteve-se uma melhora de 0,05% 

para o músculo bíceps femoral direito, 65,70% para quadríceps femoral direito e de 

0,06% para o solear direito. Ao avaliar os sinais vitais, os dados mostram que houve 

uma melhora em todos os parâmetros avaliados. Para a pressão sistólica 108 mmHg, 

pressão diastólica 78 mmHg, frequência cardíaca 104,5 bpm e saturação 97%. 

Conclusão: Conclui-se que o treinamento resistido de forma sistematizada trouxe 

resultados positivos na saturação, pressão arterial, frequência cardíaca e força do 

indivíduo.  
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Introdução: A síndrome SAPHO é uma afecção inflamatória musculoesquelética rara, de 

etiologia desconhecida caracterizada pela correlação entre cinco manifestações clínicas 

radiológicas e patológicas combinadas, destas deriva o acrônimo denominada: Sinovite, 

Acne, Pustulose, Hiperostose e Osteíte . A síndrome caracteriza-se por desordens 

envolvendo segmentos osteoartículo-musculares, desencadeando algumas doenças 

como: desvios posturais, fibrose e ossificação das cápsulas articulares e tecidos moles 

periarticulares, bem como, diminuição da capacidade pulmonar (doenças restritivas). O 

exercício físico estimula o aumento de tecido muscular e as dores inflamatórias podendo 

melhorar com o movimento e piorar com o repouso. Como a grande maioria dos 

movimentos necessitam das articulações, a movimentação destes pacientes torna-se 

bastante comprometida, solicitando uma adequação cuidadosa para qualquer tipo de 

intervenção por meio de atividade física. Objetivo: Analisar o efeito de sessões de 

Treinamento Resistido na recuperação de disfunções dos membros inferiores de um 

indivíduo com quadro de Síndrome de SAPHO associado ao uso de Isotretinoína. 

Método: O trabalho caracteriza-se como descritiva, quantitativa e longitudinal. O estudo 

foi realizado com indivíduo do sexo feminino, 24 anos,176 cm de altura, 99,500 kg e ex 

atleta profissional de basquete. Durante a coleta de dados foram feitas avaliações 

antropométricas, o teste de escala de equilíbrio de Berg, seguidos do teste de agilidade e 

equilíbrio dinâmico adaptado por Zago e Gobbi (2003). Após a obtenção destas 

informações, aconteceram 12 sessões de treinamento. Os dados foram tabulados em 

uma planilha no programa Excel e os resultados foram analisados utilizando estatística 

descritiva. Resultados: Os resultados mostram que ao avaliar a agilidade, obteve-se 

uma melhora de 00:01:01 (um minuto e um segundo). Para o teste de equilíbrio, 

obteve-se uma melhora de 0,001%. O teste de flexibilidade apresentou uma melhora de 

0,001%. Conclusão: Conclui-se que o treinamento sistematizado trouxe resultados 

positivos no equilíbrio, equilíbrio dinâmico e agilidade e força. Capacidades essas 

essenciais para o dia-adia do indivíduo avaliado. 
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Introdução: A Imagem Corporal é uma figuração sobre o ideal de um corpo, e está em 

constantes mudanças pela influência do meio. É ainda a forma de corpo que 

desenvolvemos em nossa mente, ou seja, o modo pelo qual o corpo nos apresenta. A 

imagem corporal é um dos assuntos mais discutidos na atualidade e a insatisfação com o 

corpo vem sendo identificada em adolescentes de diferentes classes econômicas. 

Objetivo: Verificar em adolescentes a relação da percepção da imagem corporal quanto 

à satisfação, nos diferentes níveis socioeconômicos. Método: A pesquisa caracteriza-se 

como descritiva de campo e de natureza quantitativa. A amostra foi composta por 184 

estudantes de duas escolas do ensino médio, rede pública e privada, da cidade de 

Juazeiro do norte, sendo 114 homens e 70 mulheres, com faixa etária entre 13 a 19 

anos. Para coleta de dados foram utilizados um questionário socioeconômico e o Body 

Shape Questionnaraire (BSQ). A pesquisa passou pela análise da CREDE 19/Juazeiro do 

Norte onde houve a liberação para a coleta nas escolas de ensino público estadual, como 

também foi cautelosamente analisada e autorizada pela coordenação da escola de ensino 

privado. Antes da aplicação dos testes, houve a assinatura do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido, para os maiores de 18 anos e para os responsáveis pelos menores de 

idade. A estatística foi realizada por meio de análise descritiva e frequência relativa. O 

programa utilizado foi o Statistical Package for the Social Science, versão 15.0. 

Resultados: O BSQ associado ao nível socioeconômico mostra o grau de insatisfação da 

imagem corporal. Os indivíduos da classe A e B apresentaram porcentagem de 5,9% e 

4,2% para preocupação grave, respectivamente. Os indivíduos da classe A e B 

demonstraram maior insatisfação com a imagem corporal, resultado semelhante a outro 

estudo6 . Em contrapartida em indivíduos de classe média baixa (C e D) revelou-se 

números em menor proporção, 1,3%, por viverem em realidades diferentes e prioridades 

divergentes. Conclusão: A discussão sobre a percepção da imagem corporal por 

adolescentes e associação com o nível socioeconômico é uma temática crescente que 

tem ganhado mais espaço no meio científico. Entretanto, percebe-se algumas limitações 

nos estudos como a ausência de investigação de fatores determinantes, sendo 

necessários estudos que possibilite maior discussão sobre o tema.  

 

Palavras-chave: Imagem Corporal. Satisfação Corporal. Adolescentes. Escolares. 

 



 

 

Proceedings abstracts 

 

I Congresso Internacional de Ciências da Saúde no Cariri 

 

J. Hum Growth Dev. 2017 

 

- 177 - 
 

RESUMO 160 
 

NÍVEL DE FLEXIBILIDADE EM IDOSOS: UM ESTUDO EM PROGRAMA DE 

ATIVIDADE FÍSICA COMUNITÁRIA 

 

Crisnamara Francisca da Silva¹, José Edson Ferreira da Costa², Suzanna Pollyanne de 

Negreiros Leite³, Ialuska Guerra4 

 

¹ Especialista em Educação Física Escolar, FIP, Juazeiro do Norte-CE, Brasil. 

² Especialista em Educação Física Escolar, FIP, Juazeiro do Norte-CE, Brasil. 

³ Especialista em Prática Docente do Ensino Superior, FIP, Juazeiro do Norte-CE, Brasil. 
4 Doutora em Geografia, IFCE, Juazeiro do Norte-CE, Brasil. (Orientador) 

 

E-mail para contato: crisnamara_ef@hotmail.com  

 

Introdução: O envelhecimento é um processo desencadeado por alterações fisiológicas, 

psicológicas e sociais ocorrentes ao longo dos anos. Tais fatores acarretam na diminuição 

da qualidade de vida, desempenho e capacidade motora do idoso. Durante o 

envelhecimento, ocorre a diminuição da capacidade funcional do indivíduo, decorrente 

em grande parte da inatividade física e mental. Objetivo: Avaliar a flexibilidade de 

idosos pertencentes a um programa de atividade física comunitária de Juazeiro do Norte-

CE. Método: Pesquisa descritiva de campo e de natureza quantitativa. A amostra foi 

composta por 36 idosas com faixa etária entre 60 e 79 anos, praticantes de atividades 

físicas e pertencentes ao programa de atividade física comunitária, desenvolvido pela 

equipe do corpo de bombeiros da cidade de Juazeiro do Norte – CE. Foram escolhidos 

dois núcleos próximos, o Núcleo CSU (Centro Social Urbano) e o Núcleo do Corpo de 

Bombeiros, os quais ocorriam aulas no mesmo dia, sendo também dois dos de maiores 

abrangência em termos de procura pelo serviço. Antes de iniciar a aplicação dos testes, 

houve uma apresentação e cada idosa assinou o Termo de Consentimento Livre 

Esclarecido. Para avaliação da flexibilidade foi utilizada a bateria de testes da American 

Alliance for Health, Physical Education, Recreation and Dance (AAHPERD). A estatística 

foi realizada por meio de análise descritiva e frequência relativa. O programa utilizado foi 

o Statistical Package for the Social Science, versão 13.0. Resultados: 55,6% da 

amostra foram representados pela faixa etária entre 60 a 65 anos; 16,7% estavam entre 

66 e 70 anos; 19,4% entre 71 a 75 anos e 8,3% representado por indivíduos com idade 

superior a 75 anos. Os níveis de flexibilidade encontrados na amostra não foram 

satisfatórios, onde 75% da população obtiveram a classificação “muito fraco”, 22,2% 

“fraco” e 2,8% “bom”. Contudo, manter-se fisicamente ativo mostra-se eficaz para a 

manutenção ou melhora desta capacidade e garante uma maior amplitude de 

movimentos corporais. Conclusão: A prevalência no geral foi de indivíduos muito fracos 

e/ou fracos. Entretanto, a participação a programas de atividades físicas como os da 

referida pesquisa faz com que os idosos melhorem sua qualidade de vida buscando 

autonomia de suas ações diárias.  
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Introdução: Integrando a equipe interdisciplinar no desenvolvimento de ações e 

serviços que englobam os preceitos da política pública de saúde o profissional 

Fisioterapeuta, durante a sua formação, participa de um processo de construção de 

conhecimento como também desenvolve habilidades que lhes permitem uma atuação 

efetiva no sistema público. Desta forma Faz-se necessário a obtenção de conhecimento 

sobre o Sistema Único de saúde (SUS). Objetivo: Investigar o nível de conhecimento 

dos acadêmicos do curso de Fisioterapia de uma instituição de ensino superior do interior 

do Ceará sobre o Sistema Único de Saúde (SUS). Método: Trata-se de uma pesquisa 

exploratória, investigativa de caráter quantitativa. A etapa da pesquisa foi composta por 

uma aplicação de questionário autoaplicável estruturado por 25 questões objetivas e 

específicas que destacavam principalmente às Leis Orgânicas n.º 8.080/90 e n.º 

8.142/90 como também os princípios e diretrizes que regem o sistema. O mesmo foi 

aplicado apenas aos alunos que estavam regularmente matriculados entre o 4º e o 10º 

período que estavam cursando ou tinham cursado as disciplinas existentes na grade 

curricular que versam sobre o Sistema Único de Saúde (SUS) resultando em uma 

amostra de 189 acadêmicos. Os resultados obtidos foram analisados e explorados por 

meio do software Microsoft Office Excel 2010. Resultados: Os resultados demonstraram 

que o conhecimento sobre Princípios doutrinários apresentou uma porcentagem de acerto 

de (34,33%) com média de 1,03; o quesito referente aos Princípios Estruturais (31,33%) 

de acertos com média de 0,94; Funcionamento do Sistema (SUS) (32%) com média de 

0,96; Conhecimentos gerais sobre o (SUS) (32,75%) com média de 1,31 e o quesito 

Fisioterapia e o Sistema Único de Saúde (35,80%) com média de 1,79 onde houve maior 

índice de acertos. Conclusão: Conclui-se que uma considerável parcela dos acadêmicos 

do curso de Fisioterapia não apresentou conhecimento satisfatório acerca do Sistema 

Único de Saúde, sendo necessário, portanto que sejam pontuadas possíveis 

descontinuidades na construção do processo de formação destes futuros profissionais, 

como também a realização de estudos minuciosos que considerem as prerrogativas 

citadas.  
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Introdução: O saque do Voleibol é uma habilidade esportiva predominantemente 

fechada, o que permite que os achados em estudos experimentais com esta tarefa 

apresentem certa aplicabilidade para a intervenção profissional. O desempenho nesta 

habilidade pode ser mensurado através de medidas de produto ou processo do 

movimento. Em relação à medida de processo, a lista de checagem para análise 

qualitativa do saque do voleibol de Meira Junior (2003) passou pelo processo de validade 

de conteúdo. No entanto, a validade de construto também é um aspecto importante para 

que o instrumento seja recomendável para utilização em pesquisas. Objetivo: O 

presente estudo busca investigar a validade de construto e consistência interna da lista 

de checagem para análise qualitativa do saque por cima do Voleibol. Método: 

Participaram do estudo 55 sujeitos do sexo masculino com idades entre 13 e 17 anos. Os 

sujeitos executaram três tentativas do saque por cima a cinco metros da rede e nove 

metros de um alvo de 4 metros de diâmetro localizado no lado oposto da quadra. O 

saque por cima foi analisado utilizando a lista de checagem de Meira Junior que analisa o 

padrão de movimento do saque em quatro fases: posição inicial, levantamento da bola, 

ataque à bola e finalização. A validade de construto foi analisada utilizando análise 

fatorial confirmatória e a consistência interna através do coeficiente alfa de Cronbach. 

Resultados: A validade de construto foi suportada pela análise fatorial confirmatória 

com os resultados do RMSEA (0,032), CFI (0,997), NFI (0,957), TLI (0,992), GFI (0,980) 

e AGFI (0,901) indicando um bom ajuste do modelo. Em relação à consistência interna 

do coeficiente alfa de Cronbach foi de 0,667, sendo este valor considerado aceitável. 

Dentre os itens da lista de checagem, o ataque à bola e levantamento da bola 

apresentaram maiores pesos das regressões padronizadas, com β=0,86 e β=0,78, 

respectivamente. Conclusão: A lista de checagem para análise qualitativa do saque por 

cima de Meira Junior (2003) apresenta-se como um instrumento válido e confiável para 

utilização em pesquisas na área das Ciências do Esporte. 

 

Palavras-chave: Saque Do Voleibol. Validade De Construto. Análise Qualitativa Do 

Movimento. 

 



 

 

Proceedings abstracts 

 

I Congresso Internacional de Ciências da Saúde no Cariri 

 

J. Hum Growth Dev. 2017 

 

- 180 - 
 

RESUMO 163 
 

ACIDENTES E LESÕES NA PRÁTICA DE KITESURF 

 

João Bosco de Queiroz Freitas Filho¹, Jarde de Azevedo Cunha², Eduardo Jorge Lima³, 

Danilo Lopes Ferreira Lima⁴ 

 

¹ Graduando, Centro Universitário Estácio do Ceara, Fortaleza – CE, Brasil. 

² Mestrando, Universidade Estadual do Ceara, Fortaleza – CE, Brasil.  

³ Doutorando, Centro Universitário Estácio do Ceara, Fortaleza – CE, Brasil.  

⁴ Doutor, Centro Universitário Estácio do Ceara, Universidade de Fortaleza, Fortaleza – 

CE, Brasil. 

 

Email para contato: joaoboscoaquatrainer@gmail.com 

 

Introdução: O kitesurf é um esporte aquático que para ser praticado faz-se uso de 

acessórios como uma pipa, que é presa à cintura, e de uma prancha presa aos pés, além 

do vento que impulsiona o deslocamento do praticante. Esportes radicais sempre mexem 

com o imaginário de qualquer atleta, preparado ou não, facilitando os riscos de acidentes 

e lesões. Objetivo: o objetivo do presente estudo foi investigar lesões em praticantes de 

kitesurf, bem como os motivos que fizeram com que elas ocorressem. Método: Trata-se 

de um estudo observacional, transversal, de abordagem quantitativa, realizado nas 

Praias no Estado do Ceará, locais onde a condição climática e ambiental são as mais 

favoráveis para a prática do kitesurf. A pesquisa foi realizada com 34 indivíduos, sendo 

todos do sexo masculino, com idades variando entre 14 a 58 anos. Cada atleta 

respondeu a um questionário fechado que continha o tipo de lesão e motivo que 

ocasionou a lesão. Cada atleta foi convidado a responder sim ou não a cada item. 

Utilizou-se o Teste Qui-Quadrado através do Programa estatístico SPSS versão 22, 

estatística descritiva, para a verificação da significância (p>0,05) entre as modalidades e 

as categorias com as lesões e os motivos dados foram analisados. Resultados: O tempo 

de prática no esporte variou entre 1 e 12 anos, com média de 5 anos. Todos reportaram, 

pelo menos, uma lesão tendo sido a média de lesões de 1,8±1,1. Entre os investigados, 

10 (29,4%) eram iniciantes, 15 (44,1%) amadores e 9 (26%) profissionais. Entre as 

modalidades, 8 (24%) praticam a Wave, 9(26%) a Freestyle, 4 (12%) a Downwind e 13 

(38%) referiram praticar mais de uma modalidade. Verificouse que a contusão foi a lesão 

mais prevalente com 14(41,2%) investigados relatando-a. Em seguida veio a luxação 

com 13(38,2%), a entorse com 12(35,3%) e a laceração com 11(32,4%). Em relação 

aos motivos dos acidentes, a maior frequência ocorreu em decorrência das manobras, 

com uma frequência de 24(70,6%) indivíduos. Na sequência de prevalência tivemos o do 

arrasto pelo o vento com 10(29,4%) e deslocamentos e batidas, ambos com 5(14,7%) 

investigados relatando tais causas. Conclusão: Pode-se concluir que atletas profissionais 

possuem mais chance de se lesionar, muito provavelmente devido aos desafios de 

manobras mais radicais. Manobras são os principais motivos de lesões em kitesurfistas e 

as contusões as lesões mais prevalentes. Sendo o kitesurf um esporte relativamente 

novo fazem-se necessários estudos que venham ajudar na prática deste.  
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Introdução: A prática de exercícios físicos (PEF) sob supervisão de um profissional 

especializado tem se tornado uma realidade cada vez mais presente na vida das pessoas 

no Brasil. O número de adeptos dos programas de treinamento personalizado (TP), 

conhecido como personal training (PT). Como nos últimos anos as academias de 

musculação e os espaços para a PEF começaram a ser utilizados rotineiramente pelas 

mulheres, muitas buscam os serviços especializados para orientação em seus 

treinamentos. A exigência feminina é marcante e elas formam um grande público 

consumidor. Objetivo: Investigar os critérios considerados relevantes por mulheres ao 

se contratar um PT. Método: Trata-se de um estudo observacional, transversal com 

abordagem quantitativa, realizado em academias da cidade de Fortaleza-Ceará. A 

amostra por conveniência contou com 35 indivíduos do sexo feminino, com idades entre 

20 e 39 anos e que aderiram ao treinamento personalizado há, pelo menos, 6 meses. 

Utilizou-se o Teste Qui-Quadrado através do Programa estatístico SPSS versão 22, 

estatística descritiva, para a verificação da significância (p>0,05). Resultados: Quando 

questionadas a respeito da quantidade de personal trainers que já tinham sido por elas 

contratados, 14(40%) relataram estar com o seu 1º personal, 10(28,5%) com o seu 2º 

personal, 8(22,9%) estavam no seu 3º personal e 3(8,6%) já haviam contratado mais de 

3 profissionais. O tempo em que estavam com o atual personal variou entre 3 e 48 

meses com média de 11,9±9,7 meses. O conhecimento técnico (CT) foi critério onde a 

maioria das mulheres optou pela avaliação extremamente importante (51,1%), que 

somada ao quesito muito importante abrangeu 85,4% das entrevistadas. Seguido pelo 

atendimento, com 45,7% optando pelo item extremamente importante, 37,1% por muito 

importante e com um somatório de 82,8% desses dois itens. A postura profissional, com 

80% das entrevistadas considerando-a muito ou extremamente importante, e o currículo 

profissional, com uma frequência de 27(77,1%) optando por esses itens ficaram em 

terceiro e quarto lugar respectivamente. Conclusão: Concluiu-se que o CT, o 

atendimento e a postura profissional são atributos bastante considerados por mulheres 

que treinam com o personal trainer. Tais atributos fazem com que o local onde ele 

atende e o valor cobrado, sejam menos importantes. Contudo, podemos afirmar que 

mulheres mais velhas levam bastante em consideração a indicação do profissional.  
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Introdução: Nos último anos, o futebol atingiu uma grande evolução, com isso, a 

necessidade de estudos a respeito desta modalidade se tornou crescente e natural, 

principalmente devido ao alto nível de performance exigido pelas equipes. Através da 

evolução do futebol como esporte de rendimento, a busca de resultados positivos se 

tornou uma obrigação e consequentemente, uma forma de negócio altamente lucrativo 

para as equipes e empresas patrocinadoras. Assim, para se alcançar tais resultados à 

preparação tática ganhou novos desdobramentos, numa área de crescente interesse para 

os treinadores e jogadores, pois o hoje o futebol jogado exige dos atletas uma enorme 

variedade de funções dentro de uma partida, por esse motivo a razão da diversidade de 

sistemas táticos existentes atualmente. Objetivo: Este estudo tem por objetivo verificar 

o esquema tático (ET) mais utilizado durante a temporada 2015 do campeonato 

brasileiro de futebol da série “A” pelo campeão. Método: O presente estudo trata-se de 

uma pesquisa explicativa com abordagem quantitativa, realizado pela análise com base 

no site http://www.sofascore.com/pt/, na pagina Campeonato Brasileiro de Futebol Série 

A de 2015, retirando o esquema tático utilizado por cada equipe na temporada com 38 

rodadas, e o tratamento estatístico no software Microsoft Excel 2013. Participaram da 

pesquisa 20 times do Campeonato Brasileiro Séria “A” de 2015 (primeira divisão) 

conforme Regulamento Específico da Competição de 2015. Resultados: Os esquemas 

táticos mais utilizados foram: em 1º lugar, o 4-2-3-1, sendo utilizado por 46% das 

equipes, em 2º lugar foi o 4-4-2, aparecendo como formação para 23% das equipes, e 

em terceiro lugar e com apenas 14% das equipes utilizando-o foi o 4-3-3. O ET 4-2-3-1 

foi o mais utilizado no referido campeonato, quanto mais efetivo, pois gerou 125 vitorias 

e 77 empates, contra 129 derrotas, traduzindo em pontos positivos para a equipe em 

65% de sua utilização ao longo da temporada. O esquema tático mais utilizado pela 

equipe campeã com 39% foi o 4-1-4-1. Conclusão: Com base nas análises que 

desenvolvemos nesta pesquisa, conclui-se que o objetivo do trabalho foi atingido, 

mostrando que o esquema tático, quando utilizado com frequência e com jogadores que 

se encaixam as características de determinado sistema, a equipe consegue atingir um 

alto índice de resultados positivos durante a competição.  
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Introdução: O envelhecimento populacional está acarretando mudanças nos perfis 

nutricional e epidemiológico no mundo, com reflexos diretos no estado nutricional. 

Objetivo: Analisar a evolução do IMC e sua associação com variáveis sociodemográficas 

de idosos brasileiros. Método: Utilizaram-se dados de 35.214.802 idosos das Pesquisas 

de Orçamentos Familiares (POF’s) de 2002/03 e 2008/09. Utilizou-se a classificação do 

IMC da The Nutrition Screening Initiative. As variáveis sociodemográficas e de condições 

de vida foram: idade, sexo, cor/raça autorrelatada; regiões, escolaridade e renda mensal 

familiar baixa; e percepção familiar sobre a suficiência e o tipo dos alimentos 

consumidos, respectivamente. Averiguou-se a existência de diferenças significativas 

entre os inquéritos, comparando as prevalências das categorias do IMC, pelo teste do 

Qui-quadrado de Pearson, posteriormente obteve-se modelos de regressão multinomial, 

pelo método de entrada das variáveis, stepwise forward Wald, não automático, iniciando 

com as variáveis “ano + tipo de alimento consumido + suficiência do alimento 

consumido”, e em cada etapa foram acrescentadas as demais variáveis, uma a uma, 

adotando a seguinte ordem: cor/raça; idade; escolaridade; renda; regiões. A associação 

foi quantificada pelo Odds Ratio e os respectivos intervalos de 95% de confiança no 

período de 2002/03 a 2008/09. Todas as variáveis com valor de p<0,05 em qualquer 

uma das classificações do estado nutricional foram mantidas no modelo final da análise 

multinomial. Foi avaliado a significância das variáveis e dos modelos. Adicionalmente, 

avaliou-se o incremento na explicação do modelo devido ao ingresso de cada variável 

com a utilização do Pseudo R2 de Nagelkerke. Os dados foram processados e analisados 

por intermédio do programa estatístico SPSS 20.0® for Windows®. Resultados: As 

prevalências pontuais de baixo peso, peso adequado e sobrepeso de idosos foram 5,2%, 

33,2% e 14,0% para 2002/03 e 3,2%, 37,4% e 18,2% para 2008/09, respectivamente. 

O sobrepeso, em geral, foi maior nos idosos de cor de pele preta e parda, em 

praticamente todas as categorias de faixas etárias, de escolaridade e de renda 

analisadas, das regiões com níveis distintos de desenvolvimento econômico e condições 

menos favoráveis de suficiência e tipo dos alimentos consumidos relatados. Idade e 

renda apresentaram maiores contribuições para explicar as associações entre o IMC e as 

variáveis sociodemográficas e de condições de vida. Conclusão: Sugerem-se ações 

estratégicas de saúde pública de promoção e prevenção da saúde à população de idosos 

no Brasil.  
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Introdução: O handebol é uma modalidade esportiva, em que obrigatoriamente os 

indivíduos devem se utilizar das mãos para desenvolver o jogo. Enquanto desporto 

coletivo, possui uma estrutura funcional que se estabelecem os riscos, as relações e os 

elementos que formam a realidade do jogo, interagindo entre si e, dando ao esporte e 

aos movimentos de cada jogador um componente comportamental e significativo. 

Objetivo: Analisar o nível de aptidão física em atletas escolares praticantes de handebol 

da cidade de Juazeiro do Norte-CE. Método: Foram analisados 35 alunos/atletas do sexo 

masculino, praticantes de handebol, em nível escolar com idade entre 15 e 17 anos. Após 

assinatura do Termo de Consentimento Livre Esclarecido pelos responsáveis, as 

qualidades físicas relacionadas ao desempenho foram avaliadas e interpretadas por meio 

da bateria de testes do Projeto Esporte Brasil (PROESP-BR)², baseando-se em valores 

normativos descritos no protocolo. As variáveis quantitativas avaliadas foram: Teste de 

Força Membros Superiores - arremesso do medicineball; Força de Membros Inferiores - 

salto horizontal; Agilidade - teste do quadrado; Teste de Velocidade - corrida de 20 

metros. Resultados: Foram feitas as médias para o grupo completo. Os valores 

encontrados foram: Arremesso do medicineball - 541,84 cm; salto horizontal - 213,95 

cm; agilidade - 5,57 segundos; velocidade - 2,82 segundos. Em todas as variáveis foram 

encontrados bons resultados, com destaque para a velocidade de deslocamento. Em 

comparação a outros estudos, foram encontrados valores mais expressivos no teste de 

força de membros inferiores e, nos testes de força de membros superiores, agilidade e 

velocidade . Em outros estudos foram encontrados resultados menores para força de 

membros inferiores; resultados satisfatórios somente nos testes de força de membros 

superiores e velocidade e resultados positivos em todas as variáveis. Conclusão: A 

partir de então, os resultados nos colocam a pensar em outras formas de trabalho, na 

procura de melhores resultados para elevar o nível do handebol na cidade. A aptidão 

física relacionada ao desempenho detém relevância em uma melhor potencialização da 

técnica e de sistemas táticos de jogo. Assim, o desenvolvimento de valências físicas é 

algo comum nos esportes, consistindo em reunir os melhores aspectos dos componentes 

com o objetivo de obter níveis adequados de competição, podendo melhorar o 

rendimento físico e motor ao realizar movimentos de maneira mais eficiente.  
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Introdução: A sociedade moderna tem sido cada vez mais exposta a situações de 

estresse diárias. As respostas neura excitatórias, metabólicas, cardiovasculares e 

inflamatórias podem se tornar hiper-reativas a essas situações, aumentando as chances 

de disfunções fisiológicas diversas, em especial cardiovasculares. Entre os métodos 

aplicados para avaliar a reatividade cardiovascular ao estresse, esta o cold pressor test 

(CPT) que estimula a resposta simpático-excitatória. No entanto, as respostas da 

variabilidade da frequência cardíaca (VFC) ao CPT têm sido pouco investigadas. Embora 

existam evidencias de que um maior nível de aptidão física esteja relacionado a uma 

menor reatividade ao estresse, a relação entre percentual de gordura corporal e a 

reatividade cardiovascular ao CPT ainda precisa ser mais bem investigada. Objetivo: 

investigar as respostas autonômicas ao CPT em indivíduos com diferentes níveis de 

gordura corporal. Método: Trata-se de um estudo onde se utilizou de técnicas de 

aplicação de questionários, tomada de medidas antropométricas, hemodinâmicas, 

avaliação neuromuscular, reatividade cardiovascular e autonômica a um teste de 

estresse induzido. Participaram do estudo 57 sujeitos do sexo masculino com idades 

entre 18 a 30 anos. Após esta avaliação e os procedimentos gerais, os voluntários foram 

divididos em tercis de acordo com o percentual de gordura corporal. Resultados: O 

grupo gordura corporal elevado (GE) apresentou valores mais elevados de massa 

corporal, IMC, gordura corporal e relação cintura-estatura em comparação com os grupos 

gordura corporal média (GM) e gordura corporal baixa (GB). Quanto à reatividade 

cardiovascular ao CPT, os três grupos apresentaram variação similar da PA, com valores 

de PAS aumentando significativamente durante o CPT e diminuindo durante a 

recuperação até o terceiro minuto. A PAM demonstrou valores mais altos durante o CPT e 

inferior no terceiro minuto de recuperação, o que também foi menor do que os valores de 

repouso para o grupo GE. A reatividade autonômica, medida pela VFC, demonstrou um 

comportamento discrepante entre os grupos. Durante o CPT os indivíduos do grupo GE 

apresentaram resposta PA semelhante aos grupos GM e GB, porém com maior ativação 

simpática. Conclusão: O presente resultado sugere que a avaliação da composição 

corporal pode ser utilizada como um método alternativo para prever possíveis alterações 

autonômicas e cardiovasculares diante uma situação de estresse.  
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Introdução: Paralisia cerebral ou encefalopatia crônica não progressiva é uma patologia 

causada por lesão no cérebro em desenvolvimento, podendo ocorrer no período pré, peri 

ou pós-natal, e causar alterações no tônus musculares, postura, equilíbrio e modificação 

na marcha. Objetivo: Apresentar os efeitos de um programa de intervenção como a 

cinesioterapia. Método: Trate-se de um estudo de caso de uma pessoa com sequela 

ortopédica após paralisia cerebral. O processo de intervenção fisioterapêutica aconteceu 

no período de agosto a dezembro de 2016 com sessões três vezes por semana,por uma 

hora cada na própria instituição que a paciente estuda e em uma praça próxima devido à 

irregularidade do terreno e por possuir diferente textura. Nas avaliações individuais 

foram utilizados tratamento de curto, médio e longo prazo, onde foram aplicadas 

técnicas como: alongamentos, manobra de fundo de saco, massoterapia, liberação 

miofascial, cinesioterapia com exercício de movimentação ativa sem carga, 

fortalecimento muscular focando os membros inferiores através do Medical Research 

Council (MRC), técnica de equilíbrio e propriocepção, exercício para melhoramento da 

marcha, crioterapia para alivio de dores, medida pela Escala Visual Analógica (EVA) e 

orientações. Resultados: Paciente do sexo feminino, 24 anos, portadora de paralisia 

cerebral ocasionada no período perinatal por falta de oxigênio no cérebro no momento do 

parto. Apresentava alterações no equilíbrio, na marcha e deformidade ortopédica no 

membro inferior direito, que desenvolveu menos do que o membro inferior esquerdo, 

com diferença de um centímetro, tendo que passar a usar uma palmilha em uma das 

sapatilhas a fim de corrigir a postura também afetada. Os resultados durante o período 

de tratamento mostraram uma evolução do quadro da paciente que teve melhoras no 

seu equilíbrio, deambulação, concepção de movimentos, melhora da sua força e 

diminuição das dores, assim também como foi observado que na sua sapatilha e palmilha 

houve uma diminuição no desgaste decorrente do tratamento. Conclusão: Ressalta-se 

que o trabalho realizado através de uma intervenção fisioterapêutica teve suma 

importância no quadro de desenvolvimento da paciente. Porém, é necessário que sejam 

realizados novos estudos com a temática adotada já que a literatura que aborda o 

tratamento fisioterapêutico na PC é escassa, fato que limitou o estabelecimento de 

análise comparativa, mas reforça a importância e inovação desse estudo.   
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INCIDÊNCIA DO USO SUPLEMENTOS E ESTERÓIDES ENTRE PRATICANTES DE 

ATIVIDADES FÍSICAS NAS ACADEMIAS SEM A ORIENTAÇÃO DE UM 
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Introdução: Nos dia atuais sabe-se que a utilização de suplementos na academia e até 

o uso de esteroides estão tornando-se algo de consumo dos alunos para alcançar uma 

estética que muitas vezes não seria possível naturalmente, está muito comum  que essa 

iniciativa a busca e ao uso desses productos não esteja sendo acompanhado 

corretamente na maioria das vezes. Objetivo: Esse estudo foi análitico descritivo que 

investigou a incidência do uso de suplementos e esteroides entre praticantes de 

atividades físicas nas academias sem a orientação de um profissional de nutrição, 

objetivo foi identificar esas pessoas que faziam uso dessa ação, classificá-las por gênero, 

idade, grau de escolaridade e renda financeira, a faixa etária foi entre 18 a 29 anos que 

estivessem praticando treinos comum a frequência maior que 4 vezes na semana apenas 

treinamento de musculação. Método: Por meio de um questionário foram coletados os 

dados e  pode-se observar que o público que mais atuava com enorme negligência no 

formato da utilização de suplementos e esteroides proveían de um nível de escolaridade 

secundarista sendo 23% e universitário, 38% e com condições financeiras até mesmo 

relevantemente estável. Resultados: Os produtos pesquisados foram diversos mais 

pode-se notar que os preferidos continuam sendo as proteínas whey com 38% seguido 

dos termogênicos, 23% e os aminoácidos comum 14% que não ficam muito atrás. 

Também se destacou muito a fonte de orientação dos clientes que opta mais por amigos, 

35%, profesores de educação física, 30% e pessoas com mais tempo de trenamento na 

academia, 18%. Conclusão: existe uma preocupação com essas atitudes pois sabe-se  

que as consequências são alarmantes podendo levar a óbito na maioria dos casos ou 

deixar sequela muitas vezes irreversível, os profissionais da área da saúde deveria 

trabalhar muito mais em conjunto para desmascarar esses mitos e ilusões criados em 

cima de uma estética sensacionalista que estipula padrões de beleza e as vezes até de 

conhecimentos acadêmicos através da aparência física. 
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Introdução: A postura é definida como o equilíbrio no espaço através das forças 

segmentares das articulações sobre o corpo. A boa postura esta relacionada como uma 

posição adequada e equilibrada, sem estar causando dores e preservando a qualidade de 

vida. A avaliação fisioterapêutica consiste em identificar e registrar, os desvios posturais. 

Analisando de forma global entre uma visão anterior, posterior e lateral. Observa –se  se 

existe alguma alteração, que poderá resultar ou desencadear em uma má postura. 

Objetivo: O objetivo do estudo foi analisar a importância da avaliação postural nas 

academias, investigando as principais alterações posturais. Método: O presente estudo 

se caracteriza como sendo observacional transversal, desenvolvido em academias de 

ginástica em Fortaleza, Ceará, o público alvo foi estudantes ou profissionais que 

trabalhem por muito tempo sentado ou em ortostatismo, que pratique exercício físico, 

ambos os sexos com idade entre 18 a 35 anos. Foi aplicado uma ficha de avaliação para 

50 alunos, em que se avaliou postura em ortostatismo, através do simetrógrafo. 

Resultados: Foram avaliados 25 mulheres e 25 homens, onde nas mulheres prevaleceu 

maior alteração na região da lombar em torno de (80%), obtendo portanto uma postura 

em hiperlordose da lombar e já nos homens prevaleceu maior índice de dor e alteração 

na região da dorsal (torácica) em torno de (83%), obtendo uma postura viciosa de 

hipercifose da dorsal. Vários fatores podem desencadear um desequilíbrio postural, tendo 

como principais: a fraqueza das musculaturas responsáveis por nossa postura, o 

encurtamento da cadeia miofacial anterior, posterior ou lateral e as más posturas nas 

nossas atividades diárias. Conclusão: Ao final deste estudo pode-se observar que nas 

mulheres o maior índice de dor e alteração é na região da lombar e nos homens é na 

região da torácica, portanto aplicando o método de avaliação postural nas academias 

poderá promover a prevenção de muitos males causados inicialmente pela má postura, 

fruto da ausência de controle de informações e exercícios direcionados a correções 

posturais.  
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ACOMETIMENTO DA SÍFILIS E SUAS PRINCIPAIS MANIFESTAÇÕES: UMA 

REVISÃO 

 

Carlos Everton Alves Mangueira¹, Francisca Érica Ferreira¹, José Anderson Francelino da 

Silva¹, Bruna Soares de Almeida²  

 

¹ Discente do Curso de Biomedicina do Centro Universitário Leão Sampaio, Juazeiro do 

Norte, CE, Brasil. 

² Mestra, Docente do Curso de Biomedicina do Centro Universitário Leão Sampaio, 

Juazeiro do Norte, CE, Brasil. (Orientadora) 

 

E-mail para contato: everton1_ka@hotmail.com 

 

Introdução: A sífilis é uma doença sexualmente transmissível, ocasionada pelo 

Treponema pallidum capaz de atingir qualquer região do corpo humano, subdividido em 

quatro classes de Treponema patogênicos e seis não patogênicos. Objetivo: fazer 

revisão de literatura acerca do acometimento da sífilis e suas principais manifestações. 

Método: este trabalho teve uma abordagem qualitativa. Trata-se de um levantamento 

bibliográfico de artigos científicos, atuais, relacionados ao tema nas seguintes bases de 

dados: PubMed, Lilacs e Scielo. Resultados:  duas são as formas de penetração, em 

pele integra ou ulceração na derme. Das manifestações clínicas podem surgir lesões no 

sistema genital e ínguas, tendo o cancro como lesão inicial na fase primária. As 

características principais da sífilis secundária, terciária e neurossífilis são 

respectivamente: aumento do linfonodo e sistomas inespecíficos (febre, cefaléia, 

rouquidão, faringite); atingir o aparelho cardiovascular, ossos, derme, sistema nervoso 

central, (em ação da resposta imune do hospedeiro tem-se a destruição dos tecidos, isso 

ao longo de anos sem tratamento); lesões da medula espinhal ou dos neurônios do 

cérebro (diagnostico realizado por dosagem bioquímicas do liquido cefalorraquidiano 

(LCR) e alterações citológicas). A sífilis também pode ser transmitida via direta na 

gestação, o Treponema tem a capacidade de atravessar a barreira placentária, esta 

última com uma estimativa de doze milhões novos casos por ano. Uma complicação 

comum para estes casos são o aborto e morte neonatal, quando a criança vem a nascer 

pode apresentar erupções cutânea e mucosa. O diagnóstico para sífilis pode ser 

efetuado, tanto pelo a visualização direta do treponema em campo escuro através do 

raspado de lesão como pela a imunofluorescência direta. Para a realização do tratamento 

nos portadores da sífilis , gestacional e sífilis adquirida é realizado com a Penicilina 

benzatina. Conclusão: conclui-se que a pesar da facilidade nas informações nos dias 

atuais, muito ainda se ver ao descaso visto as estimativas anuais, para tão precisa-se 

que o coletivo da saúde se faça mais presente levando informação direta além de se 

buscar um acompanhamento a quem necessita.  

 

Palavras-chave: Sífilis. Acometimento. Manifestações. 

 



 

 

Proceedings abstracts 

 

I Congresso Internacional de Ciências da Saúde no Cariri 

 

J. Hum Growth Dev. 2017 

 

- 190 - 
 

RESUMO 173 
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Introdução: Os Profissionais de Educação Física (PEF) foram inseridos no serviço de 

Atenção Básica com a criação do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF), atuando na 

implementação da Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS). Antes de serem 

criados os NASF, as equipes de ESF não contavam com o Profissional de Educação Física 

(PEF). A partir do reconhecimento da importância da atividade física para a promoção da 

saúde e prevenção de doenças crônicas degenerativas, importantes causas de morbi-

mortalidade no Brasil, houve, ainda que de forma incipiente, o aumento da demanda 

pelos PEF na Atenção Primaria em Saúde, o que evidenciou a fragilidade de sua formação 

para a área. Objetivo: Analisar a atuação dos Profissionais de Educação Física do NASF 

na cidade de Juazeiro do Norte-CE. Método: O presente trabalho caracteriza-se de forma 

qualitativa, de campo. Para isso, foram utilizadas entrevistas semi-estruturadas que foi 

realizada entre os meses de agosto e setembro de 2014. A amostra foi composta de 14 

indivíduos de ambos os sexos sendo 07 PEF e 07 participantes. Resultados: Os PEFs são 

muito comprometidos com seu trabalho, ficando claro na participação e satisfação dos 

usuários. Foram colocadas algumas questões tanto pelos PEFs, quanto pelos usuários, 

tais como: falta de material e espaço adequado para a realização das aulas. Conclusão: 

Com base nos resultados obtidos, pode-se concluir que a atuação dos Profissionais de 

Educação Física do NASF na Cidade de Juazeiro do Norte-CE, se dá de maneira 

satisfatória apesar de enfrentar muitas dificuldades como falta de material, espaço e 

apoio da gestão, deslocamento entre as ESF, porém essas dificuldades são otimizadas 

com materiais alternativos e espaços cedidos pela comunidade, fazendo com que os PEF 

desenvolvam seu trabalho de forma extraordinária, levando alegria e melhor qualidade 

de vida aos participantes de seus grupos. Quanto à opinião dos participantes em relação 

ao trabalho dos PEF de sua área, disseram estar satisfeitos com o resultado obtido desde 

que começaram a participar das atividades realizadas.  
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Introdução: A postura correta é caracterizada pelo alinhamento do corpo com a máxima 

eficiência biomecânica e fisiológica,o que diminuem as sobrecargas e os estresses 

impostos ao sistema de apoio pelos efeitos da gravidade.Sendo que,essa linha da 

gravidade,deverá passar pelos eixos de todas as articulações com um perfeito 

alinhamento vertical de seus segmentos corporais.Porém,as constantes mudanças de 

estilo de vida,só trás inúmeros problemas em relação à postura.Na comunidade 

acadêmica é comum a presença de alterações posturais devido à permanência na posição 

sentada,por tempo prolongado,ocasionando em desequilíbrios musculares. Objetivo: 

Analisar as alterações posturais mais freqüentemente encontradas entre acadêmicos de 

Fisioterapia. Método: Trata-se de um estudo do tipo transversal, observacional, 

descritivo, de caráter quantitativo. A amostra foi composta por 117 participantes, 

independente do sexo e faixa etária, acadêmicos de Fisioterapia do Centro Universitário 

Dr. Leão Sampaio. Foi utilizado para a realização da avaliação postural,um protocolo 

validado por Liposcki;Rosa Neto e Savall (2007),com o intuito de analisar as alterações 

posturais.Os dados foram computados no programa Microsoft Excel 2007,representados 

em forma de gráficos e porcentagem. Resultados: Para os desvios posturais de 

cabeça,observou-se que 95,77% dos participantes,apresentavam a cabeça 

inclinada,19,80% com a cabeça projetada para frente e 2,50% com a mesma projetada 

para trás.Nos ombros,observou-se que em uma vista anterior,86,4% apresentavam 

elevação de um dos ombros;em vista lateral,76,50% apresentavam os ombros 

protusos;já em vista posterior,33,30% apresentaram pelo menos uma das escápulas 

alada.Observando o tronco,foi encontrado rotação em 66,70%.Analisando a coluna 

vertebral,a retificação de torácica foi a mais encontrada,em 51,90% dos 

participantes.Entre as acentuações de curvaturas,a hiperlordose lombar aparece em 

40,70% dos participantes.No quadril,50,60% apresentaram rotação interna e 53,10% 

cristas ilíacas assimétricas;69,20% apresentaram a pelve em anteversão e 30,80% em 

retroversão.Verificando joelhos,foram encontrados em 48,10% o joelho varo e em 

93,80% o joelho flexo. No pé,verificou-se que 71,60% apresentavam o pé direito 

cavo.Somente 14,80% apresentaram o pé plano. Conclusão: Conclui-se que ao analisar 

os acadêmicos do curso de fisioterapia,perceberam-se inúmeras alterações posturais 

justificadas pelas mudanças de estilo de vida. 
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Introdução: A articulação sacroilíaca é do tipo diartrodial, considerada uma articulação 

de pequenos movimentos, sendo formada pelo arco entre o sacro e o ilíaco que 

juntamente com a sínfise púbica ira ajudar na propagação do peso da coluna vertebral 

para os membros inferiores. Esta é envolvida por ligamentos e músculos que 

proporcionam uma maior estabilidade a pelve. Um distúrbio biomecânico entre estas 

estruturas irão acarretar em uma disfunção da articulação em questão. Objetivo: 

Analisar a prevalência das disfunções sacroilíacas entre os acadêmicos de fisioterapia de 

uma instituição de ensino superior privada da cidade de juazeiro do norte. Método: 

Trata-se de um estudo do tipo transversal, observacional, descritivo, de caráter 

quantitativo. A amostra foi selecionada de forma aleatória e composta por 117 

participantes, independente do sexo e faixa etária. Foram inclusos no estudo somente 

aqueles que apresentaram disfunção na articulação sacroilíaca mediante a realização dos 

testes: Flexão em pé (TFP), que objetiva a analise do lado da lesão; Gillet que tem o 

intuito de identificar o tipo da lesão (anteversão ou retroversão pélvica); e Downing que 

assegura com maior confiabilidade a confirmação do teste de Gillet. Os dados foram 

computados no programa Microsoft Excel 2007, sendo representados em forma de 

gráficos e porcentagem. Resultados: Após a análise, percebeu-se que 69,20% dos 

indivíduos encontraram-se com lesão em anteversão e os demais sendo representados 

por 30,80% lesão em retroversão. Ao realizar o teste TFP, identificou-se o lado direto 

(92,30%) como o mais acometido pela lesão sacroilíaca, quando comparado com o 

esquerdo (7,70%). Conclusão: Em concordância com os resultados apresentados, 

conclui-se que ao analisar os acadêmicos do curso de fisioterapia, percebeu-se de forma 

significativa o desalinhamento pélvico, mais precisamente, lesão em anteversão com 

predominância de desordem sacroilíaca para lado direito. Mediante este fator, os 

resultados do estudo justificam as mudanças de estilo de vida que encontramos 

atualmente nos estudantes, pois a mesma desencadeiam inúmeros desarranjos 

posturais, tornando-se cada vez mais comuns disfunções da articulação sacroilíaca. Haja 

vista que existem poucos estudos nesta linha de pesquisa, desta forma, sugerem-se 

novos estudos neste âmbito, de forma longitudinal, com intuito de se obter maior 

confiabilidade do estudo.  
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Introdução: O pé é um complexo constituído por 26 ossos e 34 articulações, sendo 

dividido em antepé, médiopé e retropé, onde são capazes de se transformar em uma 

estrutura flexível que poderão se moldar as irregularidades do solo, servindo como base 

de sustentação de peso, gerando assim, pressões contra o solo. Essas pressões podem 

ser analisadas através da baropodometria, pois a mesma tratar-se de uma plataforma 

composta por transdutores que transformam a pressão aplicada em sinais elétricos e 

uma placa barosensível conectada a um software de computador. Objetivo: Analisar os 

resultados baropodométricos das pressões plantares e estudantes de um centro 

universitário. Método: O desenho do estudo é do tipo transversal, observacional, 

descritivo, de caráter quantitativo. A amostra foi selecionada de forma aleatória e 

composta por 117 participantes, independente do sexo e faixa etária. A coleta de dados 

foi realizada com a utilização da baropodometria, onde o participante deveria permanecer 

estático e em posição ortostática, sem uso de calçados sobre a plataforma 

baropodométrica por 20 segundos. Os dados foram computados no programa Microsorf 

Excel 2007, sendo realizado na forma descritiva: medidas de tendência central e 

dispersão, representados em forma de tabela. Resultados: Após a análise 

baropodométrica percebe-se que a pressão nos antepés foi representada por uma média 

de 40,79±10,20 e os retropés 59,21±10,20 sem fazer distinção de hemicorpos. Ao fazer 

a comparação entre os hemicorpos direto e esquerdo, observou-se que o antepé direto 

foi representado por uma média de 19,27±6,06 e o antepé esquerdo 21,55±5,94; no 

retropé direito gerou-se média de 30,01±7,36 e o esquerdo 29,17±7,88. Conclusão: Ao 

analisar os resultados entre os hemicorpos direto e esquerdo, a pressão média do antepé 

esquerdo encontra-se mais próximo da normalidade quando comparado com o direito, 

diferentemente do retropé, onde o lado direito apresentou-se mais próximo da 

normalidade quando comparado com o esquerdo. Ao analisar as pressões médias sem 

distinção de hemicorpo, observou-se que os resultados nos antepés e retropés 

encontram-se dentro dos parâmetros de normalidade. Desta forma, conclui-se que a 

baropodometria é o instrumento mais indicado para avaliação da distribuição de pressão 

plantar, sugerindo-se novas pesquisas, pois a mesma só é utilizada em maior proporção 

como medida avaliativa para fins clínicos. 
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Introdução: Em virtude do aumento da expectativa de vida populacional, houve um 

acréscimo no índice de patologias de caráter degenerativo que afetam o sistema nervoso 

central, provocando perca de memória e incapacidade para a realização das atividades 

cotidianas. Patologias como a Doença de Parkinson e o Alzheimer são de caráter 

neurodegenerativos que provocam a destruição das células do cérebro provocando 

alterações na função de memória e de movimentos coordenados, gerando déficits 

cognitivos e sofrerão por perca da capacidade funcional da realização de movimentos 

finos e precisos e ausência da capacidade de memorizar, podendo ocorrer em casos mais 

avançados, situações em que não se reconhecem mais se quer o lugar onde vivem. O 

Alzheimer torna-se um problema populacional prejudicando as famílias dos idosos 

portadores da doença, causando o aumento da população de idosos institucionalizados. 

Objetivo: Caracterizar o perfil clínico, social e funcional das idosas institucionalizadas. 

Método: Estudo transversal, observacional descritivo, com abordagem quantitativa. 

Realizado em uma instituição de longa permanência na cidade de Crato,CE. A amostra foi 

selecionada de forma intencional e não probabilística. A população foi constituída por 39 

idosas institucionalizadas, sendo que a amostra do estudo foi composta por 10 idosas 

que se encaixam nos critérios de inclusão e exclusão. Os critérios de inclusão levaram em 

consideração as idosas residentes da instituição já citada, possuindo diagnóstico clínico 

de Alzheimer. A amostra foi constituída por mulheres em decorrência da instituição ser 

religiosa, gerenciada por freiras, não tendo residentes do sexo masculino. As idosas não 

portadoras de Alzheimer formaram o critério de exclusão. Resultados: Diante dos 

resultados da pesquisa pode-se observar que todas as idosas apresentaram déficits 

cognitivos de grave a moderado, o que é uma característica deletéria da doença de 

Alzheimer. Observou-se que a relação entre nível cognitivo e quedas não teve resultados 

significativos porque além da amostra ter sido pequena, devido a critérios específicos do 

estudo, percebeu-se que 50% não caíram, pois eram restritas ao leito já há algum 

tempo, não evidenciado relação direta com a capacidade cognitiva. Conclusão: Conclui-

se que ainda existe uma grande necessidade da realização de mais estudos em relação à 

doença e ao tratamento fisioterapêutico com amostras maiores e com idosos que não 

sejam acamados.  
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Introdução: A fibrose pulmonar idiopática (FPI) é uma forma clássica de pneumopatia 

intersticial, de caráter crônico e progressivo que abrange, principalmente, pessoas 

adultas acima de 40 anos com prevalência entre a 5° e 7° década de vida. Para esses 

pacientes a fisioterapia respiratória é uma terapêutica que possui a finalidade de 

minimizar as complicações decorrentes do dano funcional pulmonar e proporcionar 

melhora da qualidade da vida. Objetivo: Caracterizar a influência da associação do EPAP 

com THRESHOLD IMT e mensurar as variações da pressão inspiratória máxima e de 

pressão expiratória máxima de uma paciente com fibrose pulmonar idiopática. Método: 

Estudo de caso intervencionista, longitudinal, descritivo, de caráter quantitativo. 

Realizado com uma mulher de 51 anos de idade, mãe de três filhos, não etilista, foi 

tabagista por 30 anos e possui diagnóstico de fibrose pulmonar idiopática. Avaliou-se a 

pressão inspiratória máxima (PImax.) e pressão expiratória máxima (PEmax.) por meio 

do manovacuômetro, a paciente recebeu atendimento fisioterapêutico individual durante 

01 mês, três vezes por semana, totalizando 12 consultas com duração de 40 minutos 

cada, utilizou-se dos seguintes recursos: pressão positiva expiratória nas vias aéreas 

(EPAP) carga linear (10-20cmH2O) para fortalecimento da musculatura expiratória e 

treino muscular inspiratório com o uso do THRESHOLD IMT (21-23cmH2O). Resultados: 

Com as intervenções houve ganho de força da musculatura inspiratória com valores de 

PImax. inicial de 45 cmH2O e após a intervenção de 80 cmH2O, sendo que, mesmo 

diante dos resultados de ganho de força para a inspiração o valor previsto para a 

paciente era de 85,3 cmH2O. Já a PEmax. realizada inicialmente foi de 60 cmH2O e, após 

os atendimentos, 65 cmH2O, com valor previsto de 84 cmH2O, desta forma, não 

apresentando resultados satisfatórios. Conclusão: Diante dos dados apresentados acima 

a paciente obteve ganhos de força muscular inspiratória, no entanto, não apresentou 

ganho significativo de força muscular expiratória.  
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Introdução: A obstrução nasal é queixa frequente de pacientes que apresentam rinite 

alérgica, sendo o pico de fluxo inspiratório nasal (PFIN) um dos métodos objetivos mais 

utilizados atualmente, podendo ser associado à análise do pico de fluxo expiratório nasal 

(PFEN). Pacientes com formas persistentes e mais intensas de RA mesmo em fases 

assintomáticas podem experimentar inflamação constante da mucosa e obstrução nasal 

crônica. Entretanto, eles podem ter dificuldade em perceber a presença e a intensidade 

dessa alteração. Objetivo: Caracterizar a relação dos índices de PFIN e PFEN em 

indivíduos com e sem presença de rinite alérgica. Método: Estudo de corte transversal 

com grupo de comparação. Este estudo envolveu um n amostral de 131 indivíduos, 

sendo 64 com rinite alérgica e 67 indivíduos sem rinite. Os pacientes de ambos os grupos 

com rinite e sem rinite foram submetidos a avaliações objetivas dos PFIN e PFEN, por 

examinadores independentes. Os cálculos estatísticos foram realizados no software SPSS 

for Windows versão 18.0 - Statistical Package for the Social Science, com nível de 

significância assumido de 5% (p<0,05). Resultados: O PFIN em riníticos foi de 

65,94±18,32 l/min. com mínimo de 30 e máximo de 120, já em relação aos não riníticos 

130,73±26,64 l/min. com mínimo de 90 e máximo de 200. Ao analisar o PFEN em 

indivíduos com rinite foi de 108,36±56,87 l/min. com mínimo de 0 e máximo de 230, já 

nos que não apresentam rinite 212,54±48,88 l/min. com mínimo de 100 e máximo de 

340. Os valores médios do PFIN e PFEN foram inferiores nos pacientes com rinite alérgica 

quando comparados aos indivíduos sem rinite e essa diferença foi estatisticamente 

significante (p<0,01). Conclusão: As medidas do PFIN e PFEN possuíram distinção de 

valores, com estatística significante, entre riníticos e não riníticos, podendo representar 

um apoio na prática clínica ao complementar a medida da patência nasal em pacientes 

com rinite alérgica, sendo especialmente útil para os que apresentam-se com dificuldade 

na percepção de seus sintomas. 
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Introdução: O futebol é um dos esportes mais conhecidos e praticados pelo mundo, os 

atletas, mesmo os de ligas menores, precisam ter bom condicionamento 

cardiorrespiratório, pois o futebol exige equilíbrio de todas as capacidades físicas de 

resistência aeróbia, potência anaeróbia, velocidade, agilidade e força explosiva. 

Objetivo: Avaliar a capacidade cardiorrespiratória de atletas amadores do futebol da 

cidade de Juazeiro do Norte-CE. Método: Estudo descritivo de caráter transversal com 

abordagem quantitativa. A pesquisa foi realizada no município de Juazeiro do Norte-CE, 

junto com o Penharol Sporting Clube – Equipe de Futebol Amador. A amostra foi 

composta por 30 atletas do sexo masculino com idades entre 18 e 40 anos. Utilizou-se 

para a avaliação os testes preditivos de VO2máx. (Volume de Oxigênio Máximo): Teste 

de banco e Teste de 2400m. de Cooper. Foram necessárias quatro visitas para a coleta 

completa dos dados. Resultados: Nos testes os atletas foram divididos em três grupos: 

0-6 meses de atuação, 7 meses a 1 ano e mais de 1 ano. No Teste de banco no grupo de 

0-6 meses estão 5 (16,6%) atletas e destes, 3 classificados com um BOM VO2máx. e 2 

com REGULAR. Os de 7 meses a 1 ano foram 4 (13,3%), destes 1 classificado com um 

VO2máx. ACEITÁVEL, 2 com BOM e 1 com EXCELENTE. Já os atletas com mais de 1 ano 

de atuação são 21 (69,93%), 11 (36,6%) classificados como BOM, 7 (23,3%) como 

ACEITÁVEL, 3 (10%) como EXCELENTE. No teste de 2400m. de Cooper 15 (50%) atletas 

com mais de 1 ano de atuação foram classificados com o VO2máx. REGULAR e BOM, 

26,6% e 23,3% respectivamente. Dos outros 15, 3 (10%) classificados com um 

VO2máx. BOM, outros 10% com FRACO. Atletas que têm de 7 meses a 1 ano de atuação 

(4 atletas), 2 (6,6%) apresentam um VO2máx. REGULAR, e os outros 2 FRACO. No 

grupo de 0-6 meses (5 atletas), 3 (10%) estão classificados com um V02máx. FRACO e 2 

com REGULAR. Conclusão: Para a atual situação física destes atletas, levando em 

consideração os testes utilizados, os mesmos demonstraram resultados adequados. Os 

resultados dos testes de banco e Cooper estão dentro do esperado por ser uma equipe 

amadora e não possuírem carga de treinamento e condicionamento físico satisfatório.  
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Introdução: A depressão é conceituada como um distúrbio de natureza multifatorial da 

área afetiva ou do humor com forte repercussão funcional em qualquer faixa etária. 

Envolve aspectos biológicos, psicológicos e sociais. Estima-se que 121milhões de pessoas 

sejam afetadas em todo mundo. Apresenta uma multiplicidade de sintomas como os 

afetivos, físicos, ideativos, cognitivos e da psicomotricidade. A capacidade funcional 

refere-se à habilidade do indivíduo de desenvolver as atividades cotidianas com os 

próprios meios. Idosos institucionalizados desenvolvem vários problemas em virtude da 

mudança de ambiente onde os mesmos passarão a viver o restante de sua vida, 

dificuldades como privação de realizar suas atividades cotidianas, manterem o convívio 

familiar e de receberem visitas desencadeia uma série de fatores negativos nas suas 

vidas, sendo um destes a depressão. Objetivo: Avaliar os indícios de depressão e a 

capacidade funcional em idosos institucionalizados. Método: Trata-se de um estudo 

transversal, descritivo, de abordagem quantitativa. Para a obtenção dos dados, foram 

utilizados o mine exame do estado mental, a avaliação cinético-funcional, a escala de 

depressão geriátrica reduzida de 15 itens de Yesavage (GDS-15) e o Índice de Katz. 

Resultados: Dos 30 idosos participantes, 19 (63,33%) eram do sexo feminino e 11 

(36,67%) eram do sexo masculino. Observou-se que 5(16,67%) encontravam-se sem 

depressão,18 (60,00%) com provável quadro de depressão leve a moderada e 7 

(23,33%) com provável quadro de depressão grave. Em relação a capacidade funcional 

segundo o índice de Katz, 10 (33,33%) apresentaram independência na realização de 

todas as funções, 20 (66,67%) exibiram algum grau de dependência para o 

desenvolvimento das seis funções, dos quais 4 (13,33%) apresentaram dependência na 

execução de todas as seis funções. Não houve correlação entre as duas variáveis 

apresentadas, sendo o nível de significância estatística p=0,72. Conclusão: Evidenciou-

se a alta prevalência de prováveis quadros de depressão leve a moderada bem como o 

elevado nível de dependência apresentado pelos idosos na realização das atividades 

tomar banho, vestir-se, ir ao banheiro, fazer transferências, continência e alimentação.  
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Introdução: A gordura localizada na região abdominal é um preditor importante para o 

aparecimento de doenças cardiovasculares, principalmente após os 40 anos de idade, o 

índice cintura quadril (ICQ) é um instrumento utilizado a partir da década de 1970, capaz 

de quantificar os riscos para o surgimento destas patologias, é um teste rápido, de baixo 

custo e simples execução. Objetivo: Avaliar o índice cintura quadril em praticantes de 

futebol amador da cidade de Juazeiro do Norte – CE. Método: Estudo descritivo de 

caráter transversal com abordagem quantitativa. O estudo foi realizado no município de 

Juazeiro do Norte-CE com os jogadores do Penharol Sporting Clube – Equipe de Futebol 

Amador. A amostra foi composta por 30 atletas do sexo masculino com idades entre 18 e 

40 anos, sendo que a coleta foi realizada em outubro de 2016. Os atletas foram 

avaliados em um único dia com uma fita métrica, onde primeiro coletou-se a medida da 

cintura e depois a do quadril. Resultados: Após a realização do teste obteve-se que 

50% (n=15) dos participantes apresentaram risco MODERADO para o desenvolvimento 

de doenças cardiovasculares futuras, 23,3% (n=7) um ALTO RISCO, 16,6% (n=5) um 

RISCO MUITO ALTO e apenas 10% (n=3) apresentam BAIXO RISCO de desenvolvimento 

de doenças cardiovasculares. Conclusão: De acordo com os dados obtidos estes 

indivíduos possuem riscos de desenvolvimento de doenças cardiovasculares, talvez 

motivadas por idade, por histórico familiar, mas, principalmente por hábitos de vida, 

estes resultados são preocupantes devido ao elevado número de atletas com 

predisposição para tais doenças. Sugere-se que intervenções sejam feitas como 

conscientização de hábitos de vida saudáveis. E apesar de grande valia, este estudo 

limita-se pela pouca amostra, no entanto, espera-se que este possa servir como base 

científica para outros estudos sejam desenvolvidos e, possam ampliar as pesquisas 

relacionadas ao condicionamento cardiorrespiratório e fatores de risco para doenças 

cardiovasculares no que diz respeito ao futebol amador.  
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Introdução: O contexto educacional atual exige no processo de formação, avaliações 

cada vez mais bem elaboradas, em várias modalidades, desde a avaliação curricular, 

avaliação institucional, e principalmente a avaliação da aprendizagem, pois esta é uma 

ferramenta de que o professor dispõe todo o tempo, enquanto está presente em sala de 

aula. Os problemas da avaliação surgem a partir de concepções distorcidas, que muitas 

vezes reduz o processo avaliativo à aplicação de provas e testes no final de meses, 

bimestres ou semestres. A Educação Física vem enfrentando uma tendência da educação 

contemporânea que é a caducidade dos saberes, bem como, a revisão constante de suas 

práticas e metodologias. O mesmo se aplica diretamente à avaliação escolar, que, 

durante muitos anos, foi apenas uma forma de punição e metrificação dos educandos, e, 

nos dias atuais, vem sendo colocada em outra postura dentro do processo educacional, 

segundo Jussara Hoffmann. Objetivo: Analisar as concepções e perspectivas dos 

professores de Educação Física acerca da avaliação na prática pedagógica. Método: A 

pesquisa de natureza qualitativa e um estudo exploratório. Na sequência, para a coleta 

dos dados, fora aplicado uma entrevista semiestruturada a 05 (cinco) professores de 

Educação da Rede Estadual de Ensino. No processo de análise dos dados de campo 

trabalhou-se com classes e categorias. Resultados: Os professores apontaram que 

possuem dificuldade na hora de avaliar, pois precisam levar em conta aulas teóricas e 

práticas, bem como ausência de alunos nas aulas práticas que acontece sempre no 

contra turno escolar, e ainda afirmam que possuem dificuldades acerca das funções da 

avaliação. No entanto, alguns deles revelam que, ainda estão muito presos à perspectiva 

classificatória, enquanto outros estão oscilando entre as duas perspectivas. Conclusão: 

Concluindo, o presente artigo evidenciou que é necessária uma tomada de 

posicionamento referente à compreensão de que todo processo de avaliação deve ter 

seus limites cercados por princípios pré-estabelecidos, os quais deverão conduzir as 

pessoas que estão envolvidas com o ato avaliativo a monitorar os seus efeitos e evolução 

sobre a vida social de um programa, tanto quanto sobre a vida da comunidade atingida. 

Considera-se que através da valorização dos conhecimentos relativos à avaliação 

educacional, os profissionais da educação terão novas posturas frente à elaboração e o 

desenvolvimento dela nas instituições de ensino.  
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Introdução: A disciplina escolar de Educação Física trata de um conjunto específico de 

saberes relacionados à cultura corporal de movimento. Segundo os Parâmetros 

Curriculares Nacionais, documentos norteadores do trabalho pedagógico a ser 

desenvolvido nesta disciplina publicados pelo Ministério da Educação, os conteúdos a 

serem tratados são os jogos, os esportes, as lutas, as ginásticas, o conhecimento sobre o 

corpo e as atividades rítmicas e expressivas. Estes elementos, de acordo com Suraya 

Darido, devem ser tratados em suas dimensões conceituais, procedimentais e atitudinais, 

tendo em vista a obtenção dos objetivos educacionais propostos nos documentos citados. 

Objetivo: O presente estudo teve como objetivo identificar a implementação de 

conteúdos da Educação Física escolar e seus desdobramentos por meio do uso das três 

dimensões de conteúdos, observando quais os seus desafios em relação ao 

compartilhamento de conteúdos para os alunos nas aulas teóricas e aulas práticas nas 

turmas finais do ensino fundamental, destacando quais dimensões foram mais utilizadas 

e qual dimensão apresentou-se como oculto ou dificuldade por parte dos professores. 

Método: Utilizou-se de uma pesquisa observacional descritiva de abordagem qualitativa, 

bem como uma pesquisa de campo, por meio de uma ficha de observação e um diário de 

campo. A amostra utilizada foi composta por 4 professores da rede de escolas públicas, 

mediante a observação de 4 aulas de cada professor, totalizando num todo de 16 aulas, 

nas turmas finais do ensino Fundamental no turno da manhã e tarde. Resultados: 

Comprovou-se na pesquisa que as dimensões dos conteúdos da Educação Física eram em 

sua maioria (70%) abordadas somente na dimensão procedimental, seguidas por 27% 

na dimensão conceitual e 3% do tempo de aula observado, na dimensão atitudinal. 

Conclusão: Conclui-se que a dimensão procedimental ainda é uma realidade 

visivelmente priorizada pelos professores em suas aulas, em detrimento das outras 

dimensões, o que pode acarretar em um comprometimento na contribuição da Educação 

Física na formação integral do indivíduo. 

 

Palavras-chave: Educação Física. Escola. Dimensões Dos Conteúdos. 

 



 

 

Proceedings abstracts 

 

I Congresso Internacional de Ciências da Saúde no Cariri 

 

J. Hum Growth Dev. 2017 

 

- 202 - 
 

RESUMO 185 
 

FORMAÇÃO CONTINUADA E NOVOS SABERES 

 

Bruna Oliveira Alves¹, Kessiane Brito Fernandes², Maria Petrília Rocha Fernandes³, 

Leandro Nascimento Borges4  

 

¹ Mestre em Ensino na Saúde, Universidade Estadual do Ceará, Fortaleza, CE, Brasil.  

² Estudante de Mestrado em Educação, Universidade Estadual do Ceará, Fortaleza, CE, 

Brasil.  

³ Mestre em Ensino na Saúde, Universidade Estadual do Ceará, Fortaleza, CE, Brasil.  
4 Graduado em Educação Física, Faculdade Metropolitana da Grande Fortaleza, Fortaleza, 

CE, Brasil. 

 

Email para contato: kessianefn@hotmail.com  

 

Introdução: O professor revela sua identidade em suas ações, que trazem consigo as 

construções decorrentes da trajetória traçada ao longo da carreira e suas conquistas. 

Estas aquisições provêm de fontes sociais diversas como a família, a escola e a 

universidade e são adquiridas em tempos sociais diferentes: tempo da escola, tempo da 

infância, da formação profissional, do ingresso na profissão e da carreira. O 

conhecimento do professor também abrange vários campos: o dos saberes conceituais, 

procedimentais e atitudinais que geram habilidades e competências que servem de ponto 

inicial e de base para o trabalho educacional no ambiente escolar. Objetivo: Verificar a 

importância da formação continuada no processo de ensino da alfabetização de crianças 

em uma escola de Fortaleza - Ceará. Método: Esta pesquisa caracteriza-se como sendo 

de natureza qualitativa em que foi realizado um estudo de campo com a utilização de um 

questionário. O cenário foi uma escola particular da cidade de Fortaleza e o público alvo 

foi composto por cinco professoras que atuavam do berçário ao 1º ano das séries iniciais 

do ensino fundamental. Resultados: Os resultados obtidos apontam para orientações 

que ampliam as construções que desenvolvem novas competências, ideais para uma 

prática reflexiva, por isso as participantes apontaram a importância da formação 

continuada e a construção da identidade do educador como um profissional que 

considera suas crenças e se preocupa com a forma de conduzir suas ações. Conclusão: 

Conclui-se que são as experiências do professor que permitem a mobilização de saberes, 

modificando, se necessário, de acordo com os ensaios, erros e acertos que mostram o 

caminho e as intervenções mais adequadas, contribuindo de forma efetiva no resultado 

do processo de ensino aprendizagem. Nesta perspectiva, a formação continuada leva a 

seguir com pesquisas que fundamentam melhores resultados profissionais na construção 

de uma trajetória marcada pela pratica de constantes reavaliações em que haja um olhar 

contemplador e reflexivo.  
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Introdução: A principal queixa de pacientes com Rinite Alérgica é a obstrução nasal, 

sintoma este bastante incômodo para estes pacientes, todavia na prática clínica não 

existe um método avaliativo padronizado que mensure o grau de obstrução, a Escala 

Visual Analógica (EVA) para obstrução e o Pico de Fluxo Inspiratório Nasal (PFIN) 

oferecem bom escore para mensuração deste sintoma. Objetivo: Avaliar a relação da 

Escala Visual Analógica (EVA) para obstrução com o Pico de Fluxo Inspiratório Nasal de 

pacientes riníticos. Método: Estudo de corte transversal. Compôs a amostra 64 

pacientes com Rinite Alérgica diagnosticada e que não estavam fazendo uso de nenhum 

medicamento para alívio dos sintomas. Os cálculos estatísticos foram realizados no 

software SPSS for Windows versão 18.0 - Statistical Package for the Social Science. O 

nível de significância assumido foi de 5% (p<0,05). Resultados: O PFIN em pacientes 

riníticos foi de 65,94±18,32 l/min. com mínimo de 30 e máximo de 120, quando 

analisado a correlação entre as medidas subjetivas através da escala visual analógica 

(EVA) e escore de sintomas nasais e as medidas objetivas do PFIN os resultados 

demonstraram que para amostra estudada não houve correlação significante entre a EVA 

e o PFIN (r = -0,072; p = 0,571). Em relação ao escore clínico de sintomas nasais e o 

PFIN os resultados demonstram correlação negativa e estatisticamente significante, 

porém de fraca intensidade (r=-26; p=0,03). Conclusão: As características clínicas dos 

pacientes com rinite alérgica persistente que convivem com a obstrução crônica podem 

favorecer essa dificuldade de percepção pela adaptação aos seus sintomas crônicos, bem 

como muitas vezes não ter um padrão comparativo de respiração nasal satisfatória. Tal 

fato pode estar relacionado à complexidade da percepção subjetiva, que envolve fatores 

diversos, e pode ser influenciada inclusive, pela experiência do paciente com os seus 

sintomas no contexto de vida, podendo levar os pacientes a subestimar ou superestimar 

esses sintomas.  
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Introdução: A obesidade e o sedentarismo vêm representando consideráveis problemas 

à saúde pública, devido seu crescimento acelerado e efeitos adversos à saúde 

cardiovascular e metabólica dos indivíduos. No que concerne a população pediátrica é 

considerado como fator responsável pelo avanço mundial na existência da obesidade na 

população jovem. Objetivo: Avaliar a atividade física de alunos de uma escola da zona 

rural no município de Barbalha-CE. Método: Pesquisa transversal, descritiva com 

abordagem quantitativa, sendo utilizado um questionário validado como instrumento da 

pesquisa. A amostra foi composta de 218 indivíduos, independente de sexo, com idade 

entre 6 e 16 anos do 2º ao 9º ano da escola Antônio Costa Sampaio na cidade de 

Barbalha, zona rural. Resultados: O total de alunos que vão à escola em algum 

transporte é de 86,2%, representando um percentual elevado, revelando que a maioria 

não pratica atividade física ao se deslocarem até a escola, quando analisada a frequência 

das aulas de Educação Física tidas pelos alunos, 44% (n=96) da amostra declarou não 

possuir aulas, devido estas não serem obrigatórias na grade curricular do fundamental I, 

quando comparadas ao fundamental II o número aumenta, onde 46,6% possui aulas 

uma vez na semana, 6,4% duas vezes e 2,8% três vezes. Ao enfatizar as atividades 

consideradas intensas, o futebol e o futsal aparecem em primeiro lugar, com 66 alunos 

praticantes, bicicleta com 43 alunos, as demais atividades compreenderam 65 alunos, 

dentre elas queimada e carimba, dança, natação, corrida, pular corda, capoeira, pega-

pega, no total, 44 alunos não responderam. Em relação a atividades leves a caminhada 

vem à frente com 40% (n=87), outras atividades compreenderam 4% (n=9), a maioria 

não respondeu à questão, ou seja, 56% (n=122) do total. Ao analisar o tempo total em 

que os alunos não praticam atividades durante a semana tem-se que 11,47 horas são 

dedicadas a assistir TV, 4,8 horas para jogos e computador e 6,6 horas para falar ao 

telefone. Conclusão: O estudo pode sugerir que os alunos investigados possuem uma 

tendência a serem sedentários, e para que os mesmos saiam dessa classe seria preciso 

uma nova proposta onde estes se interessassem mais pela a atividade física, e para que 

isto ocorra, medidas cabíveis devem ser realizadas. O presente estudo mostra-se 

relevante, porém necessita-se de outros, com um número maior de amostras para 

obtenção de melhores resultados.  
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Introdução: As pneumopatias crônicas representam um dos maiores problemas de 

saúde mundialmente. São patologias que acometem os pulmões ou vias aéreas e que 

podem apresentar repercussões clínicas por vários anos. Elas trazem inúmeras 

consequências clínicas, prejudicando as atividades de vida diária, podendo provocar 

incapacidades, interferindo assim na sua qualidade de vida, mas, a reabilitação pulmonar 

fisioterapêutica é um tratamento que apresenta bastante destaque. Objetivo: Analisar 

na literatura os protocolos de reabilitação pulmonar propostos para as pneumopatias 

crônicas. Método: Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica, com artigos indexados 

nas bases de dados Lilacs, Scielo, Pubmed, Medline e Highwire, foram pesquisados 

artigos publicados de 2000 a 2016 em língua portuguesa e na íntegra, sendo escolhidas 

as doenças mais descritas na literatura, as quais foram a fibrose pulmonar idiopática, 

fibrose cística, DPOC e bronquiectasia, o estudo foi realizado nos meses de setembro e 

outubro de 2016 e como amostra foram selecionados 10 artigos, sendo utilizados como 

descritores fisioterapia respiratória, reabilitação pulmonar e pneumopatias. Resultados: 

De acordo com os artigos estudados corrobora-se que a reabilitação pulmonar melhora a 

força muscular respiratória, aumenta a distância percorrida no teste de caminhada de 

seis minutos e da carga máxima, aumentando assim a tolerância ao exercício físico, 

levou a valores menores de consumo de oxigênio e produção de dióxido de carbono, 

obteve-se também, aumento da expansibilidade toracoabdominal em pacientes com 

DPOC, gera também um aumento da força muscular inspiratória, diminuição da dispneia, 

incremento da pressão respiratória máxima em pacientes obstrutivos e melhora da 

qualidade de vida. Conclusão: Pode-se afirmar que o trabalho da fisioterapia favorece 

no tratamento de pacientes com pneumopatias crônicas, em especial o DPOC, e desta 

forma ajudando os pacientes a voltarem ao seu equilíbrio fisiológico e orgânico, 

colaborando com a saúde pública em geral, por meio de trabalhos preventivos, da 

própria terapia reabilitadora e com a reintegração destes pacientes no meio social em 

que viviam.  
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Introdução: A Insuficiência Cardíaca (IC) é uma doença caracterizada pela ineficiência 

do coração em bombear sangue a nível sistêmico, ou só fazê-lo através de altas pressões 

de enchimento. A maioria dos casos de IC ocorre em homens e indivíduos idosos, 

acometendo de 1 a 2% da população geral. Objetivo: Descrever a tendência secular de 

incidência, mortalidade e letalidade da Insuficiência Cardíaca no Brasil. Método: Trata-se 

de um estudo descritivo com abordagem quantitativa. Os dados foram extraídos do 

Sistema de Internação Hospitalar e Sistema de Informação sobre Mortalidade, 

registrados entre os anos 2000 e 2014, correspondentes às internações e óbitos por 

Insuficiência Cardíaca no Brasil, através do TABNET 3.0. As informações coletadas foram 

transformadas em taxas de incidência e mortalidade padronizadas por 1.000 habitantes e 

taxas de letalidade, posteriormente tratadas com regressão linear simples. Resultados: 

No Brasil, entre os anos 2000 e 2014, ocorreram um total de 4.535.639 internações por 

IC, o que equivale a uma incidência média de 1,62 internações para cada mil habitantes 

(1,62/1.000 hab.) por ano. Analisando a tendência secular da taxa de incidência, 

observa-se que esta apresenta um comportamento decrescente, diminuindo, em média, 

0,0845/1.000 hab. por ano, e 51,84% entre os anos 2000 e 2014. Nesse período, houve 

411.284 óbitos, com uma taxa de mortalidade média de 0,15/1.000 hab., com uma 

tendência secular decrescente, diminuindo, em média, 0,0018/1.000 hab. ao ano, com 

uma queda de 18,74% entre os dois anos limites. A letalidade teve uma média anual de 

9,35%, se comportando de forma singular, com um aumento anual médio de 0,36%, 

crescendo 68,70% de 2000 para 2014. Conclusão: A incidência e mortalidade 

demonstraram uma tendência decrescente, mas em proporções diferentes, o que pode 

ser explicado pela tendência crescente da letalidade.  
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Introdução: A alimentação complementar é aquela oferecida à criança a partir do sexto 

mês até os dois anos de idade, fundamental para o desenvolvimento da criança, em 

razão da fase de pleno crescimento, necessitando de uma maior atenção nutricional. Em 

virtude da inserção da mulher no mercado de trabalho, considera-se que a preocupação 

com a alimentação das crianças tem diminuído, sendo crescente o uso de alimentos 

complementares. Contudo existe a possibilidade de não estarem adequados com as 

necessidades das crianças ou com a legislação vigente. Considerando que os carboidratos 

são uma das principais fontes de energia necessária para o desenvolvimento, torna-se 

importante verificar seu teor nas fórmulas infantis. Objetivo: Este estudo teve como 

objetivo avaliar os teores de açúcares totais de fórmulas infantis de seguimento para 

lactentes e crianças de primeira infância. Método: Esta pesquisa trata-se de um estudo 

do tipo exploratório experimental, de caráter quantitativo-qualitativo, realizada com 

fórmulas infantis de seguimento comercializadas em supermercados e farmácias do 

município de Juazeiro do Norte-CE. Foram utilizadas como amostras fórmulas infantis nas 

quais há um indicativo na rotulagem da designação: à partir do 6° mês, de duas marcas 

distintas (A e B), totalizando sete amostras diferentes, sendo 4 da marca A e 3 da marca 

B. A quantificação de açúcares totais seguiu a metodologia descrita no Manual de 

Métodos físico-quimicos para análise de alimentos do Instituto Adolfo Lutz (2008), 

empregando o método titulométrico de glicídios redutores em glicose e glicídios não-

redutores em sacarose. Para a avaliação estatística dos resultados empregou-se o 

desvio-padrão simples, com significância de até 5%. Resultados: Os rótulos das 

amostras não contemplam a informação da quantidade de açúcares totais e sim de 

carboidratos. Contudo, a legislação estabelece que a quantidade de sacarose máxima 

permitida é de 20% do teor total de carboidratos, e de lactose 4,5g/100kcal. Em se 

tratando da sacarose, observou-se que quatro amostras estavam acima do legalmente 

permitido apresentando os seguintes valores F2=12,69%, F5=16,22%, F6=12,22% e 

F7=14,39%. Já em relação à lactose, todas as amostras estão abaixo do estabelecido, 

sendo que uma delas não deveria conter lactose, por se tratar de um produto a base de 

soja. Conclusão: Conclui-se que grande parte das amostras encontra-se com valores de 

sacarose acima, e lactose inferior ao estabelecido pela legislação. 
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Introdução: Nos últimos anos, estudo tem alertado para o aumento na quantidade de 

pessoas sedentárias, especificamente, na relação entre sedentarismo e as doenças 

crônicas degenerativas(hipertensão, diabetes, cardiovasculares), a associação com as 

doenças psicossociais(depressão, estresse). Tais aspectos, estão diretamente 

relacionados com a inatividade física, o que influencia, principalmente na aptidão 

cardiorrespiratória componente importante no que se refere a aptidão física. Tendo em 

vista os problemas epidemiológicos, detectar os fatores associados à aptidão 

cardiorrespiratória de escolares poderá fornecer informações importantes para a 

implementação de políticas públicas junto às escolas e a comunidade com o propósito de 

melhorar a aptidão física. Objetivo: Analisar a Aptidão cardiorrespiratória de escolares 

de uma Instituição da rede pública do município de Icó, CE. Método: caracteriza-se 

como sendo de campo de caráter quantitativo de corte transversal. A amostra é 

composta por 43 adolescentes (24 do sexo masculino e 19 do sexo feminino) com faixa 

etária entre 14 e 17 anos. Esta amostra caracteriza-se como finita não probabilística e 

intencional, escolhida por conveniência, tendo como critérios de inclusão, aceitação em 

participar do estudo, através do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e como 

exclusão o descumprimento dos termos citados acima. O VO2 será avaliado por meio do 

teste de Cooper (corrida/caminhada) de 12 minutos. Onde o consumo de oxigênio 

máximo (VO² máximo) foi estipulado pela formula VO² máx= (Distância percorrida 

(metros) – 504.9)/44,73. Utilizou-se como meio de classificação a tabela de COOPER. Os 

dados coletados foram analisados no programa SPSS® através de estatística descritiva. 

Resultados: Após avaliar os resultados, constatou-se uma média de 69,8% considerado 

“MUITO FRACO” e apenas 11,6% na “MÉDIA”, conforme tabela de classificação de 

COOPER. No consumo de VO² Máximo os meninos se sobressaíram, onde o menor índice 

alcançado por eles foi 22,84ml/Kg/min, e a maior 40,96ml/Kg/min, já para as meninas, a 

menor e a maior foram 12,20ml/Kg/min e 29,19ml/Kg/min. respectivamente. 

Conclusão: Por meio deste estudo e da aplicação do teste motor, pode-se observar que 

a maioria dos alunos investigados, apresentaram índices insatisfatórios no teste de 

Cooper de 12 minutos e também no consumo de VO2 máximo, para ambos os sexos, 

segundo critérios estabelecidos pelos parâmetros da OMS e pelo teste de Cooper. 
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Introdução: A prescrição dos exercícios ou montagem do programa de treinamento 

advém da necessidade em descobrir fatores que minimizem detalhes de cada exercício 

prescrito com finidade de aumento da força. Objetivo: O presente trabalho teve como 

objetivo revisar diversos aspectos anatômicos, cinesiológicos e biomecânicos do exercício 

de puxada vertical e suspensão corporal, assim como suas possíveis variações quanto o 

posicionamento dos membros superiores, diferentes tipos de aparelhos e tipos de 

empunhadura. Método: O presente trabalho foi realizado a partir de uma revisão 

bibliográfica retirados das seguintes bases de dados: Medline, SciELO, PubMed e Lilacs 

publicados nos últimos 10 anos. Para a realização da busca nas bases de dados 

utilizamos os seguintes termos no idioma português: 1-puxador vertical; 2 –puxada 

vertical pronada; 3 - puxada supinada; 4 – puxada vertical supino/pronado; 5 – barra 

fixa; 6 - EMG nos exercício de puxada fixa; 7 – EMG no exercício de barra fixa. Os 

mesmos termos foram traduzidos para o inglês. Foram considerados apenas trabalhos 

que aceitaram como critérios, os estudos avaliados por meio da eletromiografia(EMG) no 

exercício de suspensão ou puxador vertical; e trabalhos publicados nos últimos 10 anos. 

De 22 artigos consultado, apenas 10 atenderam os critérios estabelecidos. Para análise 

dos dados, foi desenvolvida uma tabela caracterizando cada estudo com: principal 

objetivo; tipo de protocolo de avaliação; variações de exercícios analisados; músculos 

avaliados e conclusão. Resultados: Com base na análise dos estudos, observou-se que 

conforme exista vários procedimentos técnicos de execução do exercício, o grande dorsal 

não apresentou diferenças significativas quanto ao tipo de técnica que possibilite maior 

atividade eletromiográfico, porém se tratando dos músculos motor secundário houve 

ativação elétrica significativa e característica de acordo com as alterações mecânicas do 

exercício em execução. Conclusão: Diante da escassez de estudos que analisam o 

exercício de suspensão e puxada vertical, observou-se que as alterações mecânicas 

quanto a execução do exercício, podem acarretar alterações quanto a atividade 

eletromiografica dos músculos envolvidos na cinética e cinemática do exercício, podendo 

este aumentar ou reduzir a eficiência, porém não descaracterizando o principal agonista 

do exercício avaliado, o grande dorsal.  
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Introdução: O professor de educação física encontra muitas dificuldades em seu 

ambiente de trabalho, desde a desvalorização profissional até a falta de materiais para o 

desenvolvimento de suas aulas, essa falta de materiais na escola é um problema de 

grande relevância, sua ausência traz grandes prejuízos tanto para o aluno como para o 

professor que muitas as vezes se sentem desmotivados, prejudicando o processo ensino 

aprendizagem. Objetivo: Verificar a ausência de materiais adequados na escola, para o 

desenvolvimento das aulas de educação física no ensino fundamental I. Método: Foi 

realizada uma pesquisa com seis professores da instituição para análise de dados, em 

forma de questionário estruturado com perguntas abertas para verificarmos o 

conhecimento e opinião dos sujeitos a respeito da realização das aulas de educação física 

no ensino fundamental I. Resultados: Obtivemos como resultados que os professores 

atuantes concordam que há uma escassez de material adequado para o progresso das 

aulas. Além disso, observa-se, que existe a necessidade de se ter um tempo especifico 

para essas aulas e um profissional formado na área de educação física no ambiente 

escolar, visto que os profissionais que ministram as aulas de educação física neste 

ambiente, não possuem formação nesta área. Conclusão: Desta forma o tratamento 

dado a futura área de atuação dos alunos permitiu uma maior reflexão sobre os 

problemas encontrados, tanto pela falta de material, quanto a falta de um professor de 

educação física na escola, isto reflete de forma direta no desenvolvimento integral do 

aluno para que ocorra o processo de ensino e aprendizagem de forma satisfatória. 

Contudo tivemos a certeza de como a educação física é importante para o 

desenvolvimento das diferentes capacidades dos alunos, e o quanto crescemos enquanto 

futuros professores com o andamento do estágio, trabalhando nossa capacidade de 

inovação e criatividade na busca por uma educação de qualidade que acima de tudo 

respeite a individualidade do aluno.  

 

Palavras-chave: Educação Física. Ensino Fundamental. Materiais Adequados. 

 



 

 

Proceedings abstracts 

 

I Congresso Internacional de Ciências da Saúde no Cariri 

 

J. Hum Growth Dev. 2017 

 

- 211 - 
 

RESUMO 194 
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Introdução: Trata-se de um relato de experiência, o presente artigo foi realizado em 

uma instituição de ensino público na cidade de Iguatu- CE. Objetivo: Descrever as 

experiências obtidas no ensino fundamental para formação profissional do acadêmico do 

curso de educação física, assim como expor a visão da coordenação e professores a 

respeito da pratica realizada no ambiente escolar. Método: Foi desenvolvida uma 

entrevista semiestruturada com a coordenadora pedagógica e com os professores 

regentes de sala, onde as respostas foram de forma escrita e contrapostas, para fazer 

uma análise da qualitativa do ensino oferecido pelos estagiários de educação física. 

Resultados: Os resultados evidenciaram que as práticas de ensino anteriormente 

formada e desenvolvida pelo estagiário em sala de aula, só será eficaz quando colocados 

em prática, pois ali vê-se onde obtêm êxitos e onde ocorre os erros, e ao mesmo tempo 

que os observamos retificamos nossas atitudes para que os resultados sejam positivos. 

De acordo com a visão da coordenação e dos professores regentes de sala, as valências 

das práticas de atividades físicas ministradas por um profissional podem fazer sim a 

diferença e todos os estagiários de educação física que já passaram pela instituição de 

ensino, deixou um pouco do que aprendeu na universidade e aprendeu muito, 

contribuindo para a valorização da nossa classe e mostrou que educação física não se 

resume apenas a jogar bola, mas também mostraram que a educação física conseguiu 

atingir os alunos em seus aspectos sociais, físicos, motores e afetivos, trazendo os 

escolares para mais próximo da educação, assim como conseguir se emancipar 

socialmente ou transgredir sua realidade marginalizada, já é de grande exemplo e valor. 

Conclusão: Portanto, podemos concluir que é de muita importância o estágio na 

formação dos futuros professores, e no decorrer de todas as aulas aprendemos mais do 

que ensinamos, e que só exercitando o que aprendemos na teoria que é possível a 

formação de nossa práxis e desenvolvimento de nossa didática em conjunto com uma 

metodologia adequada a cada ambiente, respeitando o processo pedagógico, limitações 

da turma e suas realidades.  
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Introdução: As técnicas manuais de fisioterapia respiratória são utilizadas no pós-

operatório de cirurgias abdominais, tanto para prevenir quanto para tratar as 

complicações pulmonares comuns após estas cirurgias. Dentre elas podem ser citadas as 

manobras de higiene brônquica como frenolabial; exercício diafragmático; tapotagem ou 

percussão; vibro compressão; compressão/descompressão; inspirações em tempos e 

técnica de Variação do Fluxo Aéreo, além das técnicas de expansão pulmonar: a 

sustentação Máxima Inspiratória (SMI); padrão de respiração lenta e inspiração 

fracionada; padrão de respiração rápido e padrão ventilatório com expiração abreviada. 

Objetivo: Analisar as técnicas manuais de fisioterapia respiratória utilizadas no pós-

operatório de cirurgia abdominal. Método: Estudo documental e retrospectivo, realizado 

no Serviço de Arquivo Médico e Estatístico de um hospital de Fortaleza-CE, em junho a 

dezembro de 2015. A amostra foi composta por 568 prontuários de pacientes que 

realizaram cirurgia abdominal total. Foram incluídos os pacientes de ambos os sexos, que 

realizaram fisioterapia respiratória no pós-operatório de cirurgia abdominal no ano de de 

2014. Foi elaborado um formulário para coleta de dados pelo pesquisador, para registrar 

os dados contidos no prontuário do paciente, bem como no pós-operatório. Resultados: 

De todos os pacientes estudados, apenas 21 apresentaram a descrição da técnica 

utilizada e 201 não realizaram nenhuma técnica e dois não continham a informação. 

Dentre as técnicas mais utilizadas estavam as de compressao/descompressao, 

vibrocompressao, cinesioterapia de MMSS, além de exercícios respiratórios em tempo 

lento. Não se observou referência a nenhum recurso fisioterapêutico mecânico. 

Conclusão: A assistência fisioterápica para prevenir e tratar as complicações pós-

operatórias ainda é motivo de controvérsias, porem é de fundamental importância para 

os profissionais o conhecimento dos recursos tanto manuais quanto mecânicos mais 

utilizados e que trazem efeitos satisfatórios na reabilitação respiratória de pacientes no 

pós-operatório de cirurgias abdominais. 
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Introdução: O pólo aquático, mesmo sendo um esporte centenário e bastante 

complexo,  ainda é bastante carente com relação a pesquisas científicas. Esta pesquisa 

vem a facilitar o trabalho dos profissionais, para que possamos tentar diminuir o grande 

amadorismo que existe no esporte. Objetivo: Averiguar todo o processo do tiro de 

penalty no seu âmbito cinesiológico, biomecânico e mais precisamente na análise da 

qualidade do movimento, a fim de encontrar possíveis erros e eliminá-los, 

correlacionando com a velocidade média atingida em cada tiro de penalty. Método: A 

pesquisa foi realizada com seis atletas de pólo aquático do Náutico Atlético Cearense, 

com idades entre 16 a 19 anos de nível nacional, através da captura de imagens 

cinematográficas de cada tiro de penalty realizado, para uma posterior análise no 

softewere DARTFISH 5.0, de acordo com uma ficha padrão de análise quantitativa e 

qualitativa do desempenho técnico. Cada indivíduo utilizou um “macacão” na cor preta 

cujo ombros, cotovelos e punhos foram demarcados na cor branca. Cada indivíduo 

cobrou 5 (cinco) tiros de penalty. A análise estatística dos dados foi feita através dos 

programas Graphpad Prism 3.0, foi utilizado média e erro padrão da média, variância e 

ANOVA, seguida de Tukey com exposição de gráficos. Resultados: Apenas os jogadores 

1 e 6 não realizaram o giro do tronco em 180 graus em 100% dos arremessos/chutes 

como forma de transferência deenergia para maior potência de arremate. Apenas os 

jogadores 6 e 4 não flexionaram o punho (quebra de munheca) em 100% dos 

arremessos/chutes. Com relação a flexão de cotovelo no início do arremesso/chute, 

todos os jogadores foram inconstantes no grau de flexão apresentado. Apenas o jogador 

1 apresentou extensão completa do cotovelo ao perder contato com a bola. Com relação 

altura atingida pelo jogador durante o arremesso/chute, apenas os jogadores 1, 2 e 3 

atingiram altura desejável (nível da linha axilar média). Conclusão: Jogadores que 

menos obtiveram variações nos parâmetros avaliados foram consequentemente os que 

atingiram maiores velocidades médias em comparação com os demais, porém apenas à 

altura atingida pelo corpo do jogador além da superfície da água, parece ser decisivo na 

eficiência e potência do tiro de penalty. Serão necessárias mais pesquisas, com sistemas 

de avaliações mais precisos e tecnológicos para controle de mais variáveis. 
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Introdução: A evasão de atletas federados em natação na cidade de Fortaleza-CE é um 

fenômeno que vem sendo observado na última década durante a realização de 

campeonatos locais, fato este que tem preocupado toda a comunidade aquática 

cearense. Objetivo: Assim, o presente estudo tem como objetivo caracterizar 

qualitativamente e quantitativamente essa realidade, buscando destacar os principais 

motivos para essa evasão no esporte nas categorias infantil a sênior. Método: Como 

método, foram aplicados dois tipos de questionários, sendo um para 9 técnicos dos 

principais clubes que ofertam essa modalidade na cidade de Fortaleza (único local com 

natação federada no estado) e o outro para 55 atletas . Além disso, para amparar os 

dados coletados durante a aplicação dos questionários, foi realizada uma análise 

longitudinal do número de atletas participantes do Troféu Hedla Lopes (competição local 

tradicional), entre os anos de 2001 a 2016. Resultados: Com a apuração dos resultados 

do torneio citado, foi possível provar a diminuição no número de atletas. Todas as 

provas/modalidades de disputa e categorias do torneio foram analisadas, sendo 

construído gráficos para cada uma, mas apenas a prova/modalidade 50 metros nado livre 

foi levada em conta, pois é a prova historicamente mais popular da natação com maior 

número de participantes. Foi percebida queda em todas as categorias, exceto a categoria 

sênior que se manteve estável no feminino e teve aumento no masculino. Segundo os 

técnicos entrevistados, a categoria júnior (17-19 anos) é onde ocorre a maior queda no 

número de atletas federados. Conclusão: O número de atletas está em queda acentuada 

há pelo menos 15 anos. As categorias de menor idade absorvem a maior quantidade de 

atletas entre os atletas federados. Na percepção dos treinadores, a categoria júnior é a 

que mais sofre evasão, mas os dados coletados mostram que é na juvenil onde 

encontramos maior abandono. A preparação para o vestibular, cada vez mais cedo nas 

escolas, tem se mostrado o maior vilão do esporte com relação à evasão. Para a nossa 

surpresa, a categoria sênior apresentou aumento de atletas no masculino e manutenção 

no feminino, embora esse número seja pequeno quando comparado com as outras 

categorias. Fica claro que nosso sistema esportivo e escolar não falam a mesma 

linguagem quando o assunto é esporte de rendimento e acredita-se que políticas públicas 

associando esporte e educação são extremante necessárias para a reversão desse 

quadro.  
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Introdução: Na natação é comum vermos a grande maioria dos profissionais iniciarem o 

ensino da mesma pelo nado crawl não necessariamente sabendo explicar o porquê de tal 

conduta pedagógica. Objetivo: Portanto, esta pesquisa tem o objetivo de mostrar os 

motivos técnicos que levam os profissionais da natação adotarem primeiramente o nado 

crawl da natação e mensurar o nível de conhecimento dos profissionais avaliando se os 

mesmos estão capacitados para o ensino da natação. Método: A pesquisa foi realizada 

com profissionais da área da natação de Fortaleza, através da aplicação de questionários 

constituídos de 12 questões de múltipla escolha. Para isso, foram avaliados 30 

indivíduos, sendo que 10 eram técnicos de alto rendimento, 8 estagiários e 12 eram 

professores de iniciação. Resultados: Dos 30 profissionais entrevistados, 97% inicia o 

ensino da natação pelo nado crawl, porém apenas 17% afirmam que o ensino da natação 

deve começar pelo nado crawl obrigatoriamente. 47% dos profissionais mencionaram 

começar pelo nado crawl por facilidades biomecânicas apresentadas por esse nado e 

outros 47% alegam ser pelo fato do crawl ser o estilo mais equilibrado em relação a 

superfície da água. 67% dos entrevistados alegaram que o nado crawl é o nado mais 

natural e para 33% o nado mais natural é o nado peito. 67% dos profissionais afirmaram 

que o crawl é o nado com maior vantagem hidrodinâmica e 17% citaram que seria o 

nado peito. 97% dos profissionais relataram evidenciarem na prática, que os alunos 

sentem menos dificuldade de aprendizagem no nado crawl. Conclusão: A grande 

maioria dos profissionais inicia a prática do ensino da natação pelo nado crawl, mas 

professores e estagiários apresentaram respostas contraditórias na resolução do 

questionário. Com relação à hidrodinâmica e biomecânica de nado, professores e 

estagiários apresentaram um número considerável de respostas que não corroboram com 

a literatura como no caso de afirmarem que o nado peito é o estilo mais hidrodinâmico, 

mas quando avaliamos todos em um mesmo grupo, a maioria das resposta foram de 

acordo com a literatura. Técnicos de alto rendimento de modo geral apresentaram nível 

melhor de conhecimento tanto teórico quanto práticos em relação aos professores de 

iniciação e estagiários. Acreditamos que essa diferença poderá se dá pela exigência de 

conhecimento científico demandado pelo esporte de alto rendimento.  

 

Palavras-chave: Motivos. Técnicos. Profissionais. Nado. Crawl. 

 



 

 

Proceedings abstracts 

 

I Congresso Internacional de Ciências da Saúde no Cariri 

 

J. Hum Growth Dev. 2017 

 

- 216 - 
 

RESUMO 199 
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Introdução: A Hipertensão Arterial Sistólica é definida como uma patologia crônica que 

está se disseminando de maneira crescente entre a sociedade, seja pela predisposição 

em relação aos fatores genéticos ou ainda pelo estilo de vida permeado pelo 

sedentarismo e maus hábitos alimentares. Dentre os tipos de tratamento tem-se o não 

medicamentoso, que possui como objetivo minimizar a morbimortalidade em relação aos 

riscos cardiovasculares através de mudanças e adaptações no modo de vida, para que 

assim se consiga uma diminuição da pressão arterial. Objetivo: relatar a importância do 

tratamento não medicamentoso na vida de pacientes hipertensos. Método: Foi realizada 

uma revisão de literatura com base em artigos indexados nas bases de dados Scientific 

Eletronic Library Online (SciELO) e Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), com o cruzamento 

dos descritores: Hipertensão, Terapia não-medicamentosa e Alimentação. Foram 

utilizados como critérios de inclusão artigos originais, disponíveis na íntegra, publicados 

nos últimos quatro anos em língua portuguesa; onde os critérios de exclusão foram: 

artigos sem relação com a temática, com títulos duplicados, projetos de monografia e 

tese. A partir da temática abordada, surge o seguinte questionamento: qual a influência 

do tratamento não medicamentoso em pacientes hipertensos? Resultados: Os 

resultados evidenciam que no controle da hipertensão arterial é necessário mudanças no 

estilo de vida, adesão a prática regular de atividade física, alimentação saudável, redução 

do consumo de bebidas alcoólicas e combate ao tabagismo. O nível de escolaridade é 

uma variável que influencia na adesão ao tratamento não farmacológico, uma vez que 

quanto menor for a escolaridade mais difícil se torna a assimilação do tratamento e 

orientações a serem seguidas. As pessoas geralmente associam o controle da pressão 

arterial com a redução do consumo de alimentos de risco como os que são ricos em 

sódio, todavia não reconhecem a importância do consumo de alimentos protetores,como 

frutas, verduras e legumes, além de que alguns profissionais e serviços de saúde ainda 

não incorporaram a prática educativa das medidas não farmacológicas. Conclusão: O 

tratamento não medicamentoso viabiliza a redução do risco cardiovascular relacionado a 

hipertensão arterial, diminui o peso corporal e os níveis pressóricos, amplia a efetividade 

do tratamento farmacológico, proporciona melhoria no autocuidado, aumenta a qualidade 

de vida e a auto estima dos indivíduos. 
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Introdução: Na área da análise biomecânica de exercícios, existe a dificuldade em 

exercer a mecânica correta durante a execução do “pullover” e de identificar o nível de 

intensidade nos músculos que possui diante sua execução.Estes são fatores de grande 

discussão entre profissionais da área e praticantes da musculação. Objetivo: O presente 

estudo teve como objetivo analisar o nível de intensidade de estímulos eletromiográficos 

(EMG) das fibras musculares dos músculos peitoral maior clavicular (PMC), peitoral maior 

mesoesternal(PME) na execução do “pullover” na barra com pegada fechada. Método: 

Decorre de uma pesquisa descritiva, transversal e de campo. A amostra foi composta por 

10 praticantes de musculação jovens-adultos do gênero masculino da cidade de Juazeiro 

do Norte- CE, com média de 25,7±9,0 anos de idade e média de 2,9 anos de tempo de 

prática da musculação. Utilizou-se como o instrumento de avaliação o Miotool 200/400 

USB de marca MIOTEC com 4 canais . O teste da Contração Voluntária Muscular 

Isométrica (CVMI) tornou-se necessário para a normalização do EMG. O exercício do 

“pullover” foi executado de forma pronada, pegada realizada com as mãos juntas, em 

que o ponto de referência a ser utilizada foi direcionado ao osso mesoesternal com 

distribuição das angulações dos ombros iguais adotada durante a execução do exercício, 

realizando duas séries de 10 repetições, intervalo de um minuto, com carga equivalente 

a 15% do peso corporal. Logo após o intervalo de 5 minutos, foi realizada uma nova 

série de 10 repetições com carga equivalente a 30% do peso corporal. Utilizou-se a 

estatística descritiva (média, desvio padrão e percentual) e o teste t de student 

independente para análise entre os músculos, com nível de significância de 5%. 

Resultados: os resultados mostraram que durante a execução do pullover na pegada 

fechada houve maior recrutamento de fibra no Peitoral Maior Mesoesternal com 26,92%, 

com desvio padrão de 14,25 , enquanto que o Peitoral Maior Clavicular com 22,85% com 

desvio padrão de 12,97), porém não apresentaram valores estatísticamente significativos 

(p=0,878), quando analisado pelo esforço máximo do músculo para a variação do 

exercício diferença significante entre os músculos. Conclusão: Verificou-se este 

comportamento em todos os sujeitos analisados, confirmando a idéia de que há uma 

maior efetividade do músculo PME do que a PMC na pegada fechada .  

 

Palavras-chave: Pullover. Eletromiografia. Peitoral Maior Mesoesternal. Peitoral Maior 

Clavicular. 

 



 

 

Proceedings abstracts 

 

I Congresso Internacional de Ciências da Saúde no Cariri 

 

J. Hum Growth Dev. 2017 

 

- 218 - 
 

RESUMO 201 
 

UMA PROSPOSTA INTERDISCILINAR DE MÉDICOS E AVALIADORES FÍSICOS 

PARA SEGURANÇA DA POPULAÇÃO NA PRÁTICA DE EXERCÍCIOS FÍSICOS 

 

Cícero Gerlandio Paulino de Souza¹,² 

 

¹Licenciado, Instituto Federal de Ensino, Ciências e Tecnologia do ceará – campus 

Juazeiro do Norte, Juazeiro do Norte, Ce, Brasil.  

² Especialista em Cinesiologia, Biomecânica e Treinamento, Estácio de Sá, Fortaleza, CE, 

Brasil. 

 

Email para contato: ed.fisica_gerlandio@hotmail.com 

 

Introdução: A prática de exercícios físicos em locais privados só pode ser atribuída 

sobre apresentação de um atestado médico legando aptidão física do indivíduo para sua 

realização, sendo que é dever do educador físico identificar a condição física e mental do 

praticante, assim como suas limitações, metas e objetivos. Objetivo: Propor um possível 

trabalho interdisciplinar da área médica e educadores físicos assegurando maior 

promoção a saúde e qualidade de vida da comunidade abolindo a burocracia de 

apresentar o atestado médico. Método: foi realizado a partir de uma revisão bibliográfica 

referente a normas e procedimentos de avaliação e conduta ética de atuação na área da 

medicina e educação física de acordo com as normas do Conselho Federal de Medicina 

(CRM) e o Conselho Federal de Educação Física (CONFEF). Utilizou-se como base de 

revisão literária conteúdos que amplia maior quantidade de informações em discursos, 

assim os tópicos da revisão bibliográfica foram: atestado médico para liberação de 

atividade física, avaliação médica para atividade física, avaliação física executada por um 

profissional de educação física, atestado médico ou avaliação física, trabalho 

interdisciplinar de médicos e avaliadores físicos. Resultados: O CONFEF entende que a 

avaliação da aptidão física são condições para a prática de exercícios e de competência 

do Profissional de Educação Física, pois o atestado médico, solicitado de forma irrestrita e 

protocolar, não garante a segurança pretendida para o beneficiário. Desse modo, propõe 

que o indivíduo procure realizar em primeiro lugar a avaliação física, pois a aplicação dos 

componentes direcionados a avaliação cardiorrespiratório, morfológico e neuromuscular, 

além da avaliação clínica, dará informações essencial ao avaliador físico para ver a 

necessidade de encaminhar a outro profissional da saúde ou diretamente a prática de 

exercício físico. Caso haja necessidade da intervenção de outro profissional, o indivíduo 

deve ser encaminhado com todas as avaliações realizadas além de um laudo diagnóstico 

explicando o motivo do encaminhamento. Conclusão: Considerando que as avaliações 

médicas possuem dados como anamnese completa, e avaliação das condições cardíacas, 

ainda assim o mesmo não oferece informações essenciais que caracterize o nível de 

capacidade do indivíduo antes de iniciar o exercício físico, recursos como o morfológico, 

cardiorrespiratório e neuromuscular, que é essencial para a prescrição dos exercícios.  
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Introdução: Os produtos de panificação são em sua maioria derivados do trigo, um 

alimento que, devido seu processamento, é considerado de alto valor calórico e com 

aporte nutricional bem diminuído. Além disso, tem em sua composição o glúten, proteina 

que não pode ser ingerida por pessoas celíacas. A substituição da farinha de trigo por 

farinhas de frutas e vegetais vem sendo bastante estudada, pois as mesmas apresentam 

características bem semelhantes a de trigo e trazem benefícios adicionais a saúde, uma 

vez que apresentam várias substâncias como fibras alimentares, probióticos e 

prebióticos, alimentos sulfurados e nitrogenados, pigmentos e vitaminas. Objetivo: 

Produzir uma farinha não convencional, livre de glúten, com valor nutritivo elevado que 

possa ser uma alternativa para substituição da farinha de trigo. Método: Para 

preparação das farinhas as beterrabas foram higienizadas e desidratadas em estufa em 

temperatura de 90°C por 24h e depois triturada em seguida realizada analises físico 

químicas. Resultados: Em comparação com a farinha produzida e a de trigo foi possível 

verificar que o valor calórico da farinha de beterraba foi menor que a farinha de trigo. A 

farinha produzida aprestou baixo teor de lipídios (0,6) e umidade (6,02), maior teor de 

fibras (36,64) sendo aproximadamente 14 vezes maior que o da farinha de trigo, 

confirmando a importância dessas farinha ser introduzida em produtos de panificação 

como fonte potencial de fibras, proteínas (14,31) sendo ótima fonte desse componente 

principalmente para vegetarianos, pois sua deficiência pode causa e carência em outros 

nutrientes e até desnutrição. e cinzas (15,38) a as características quanto a gramatura da 

farinha foi semelhante a farinha de trigo. Conclusão: A farinha de beterraba apresentara 

um maior valor nutritivo mantendo características bem semelhantes a de trigo podendo 

então ser utilizadas para elaboração de produtos de panificação contribuindo para que 

esses produtos se tornem mais nutritivos e acessível para pessoas que necessitam de 

alimentação especial.  
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Introdução: O Diabetes Mellitus (DM) é uma doença crônica, que atinge 

constantemente diversas faixas etárias da população, sendo mais recorrente nos idosos. 

Não obstante, ele representa um agravo com natureza incapacitante e que provoca 

diversas complicações em seus portadores. Todavia, os profissionais costumam focar no 

controle glicêmico do paciente, menosprezando os demais sintomas subjetivos que são 

intrínsecos a esta patologia. Objetivo: Analisar nas literaturas científicas o impacto da 

Diabetes Mellitus na saúde mental dos pacientes acometidos pela doença. Método: 

Trata-se de uma revisão de literatura, realizada em Fevereiro de 2017. Para tal foram 

utilizados artigos científicos disponibilizados por meio dos bancos de dados: Scientific 

Electronic Library Online (SCIELO), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências 

da Saúde - LILACS, PubMed Central, com os seguintes descritores : Saúde Mental, 

Qualidade de Vida, Diabetes Mellitus. Totalizando 39 materiais, que após a análise dos 

critérios de inclusão: artigos que abordassem a temática do estudo e dentro do período 

selecionado, apenas 10 artigos foram utilizados para a construção da pesquisa, ambos 

compreendendo o período de 2010 a 2014. Resultados: A qualidade de vida foi auto 

avaliada como boa pela maioria dos pacientes. Porém existe uma percepção negativa 

pela maioria, com relação à doença, o que pode estar relacionado ao medo das 

complicações. Observou-se que quanto maior o conhecimento dos idosos, maior 

pontuação de qualidade de vida, e enfrentamento da doença. Sabendo-se que a baixa 

escolaridade é uma característica predominante da população atendida pelos serviços 

públicos de saúde, os grupos de educação em saúde mostram-se eficazes, promovendo o 

letramento em saúde entre os pacientes acometidos pela doença. Discussão: O diabetes 

mellitus pode afetar negativamente o bem-estar físico em decorrência das complicações 

agudas e crônicas, das demandas do tratamento e deficiência de conhecimentos à cerca 

da doença, prejudicando o autocuidado, e consequentemente, prejudicando a qualidade 

de vida dos pacientes. Nesse sentido, profissionais de saúde devem encorajar mudanças 

nos hábitos de vida e adesão ao tratamento, buscando alternativas que se adaptem ao 

dia-a-dia dos pacientes. Conclusão: Necessita-se de mais pesquisas para analisar a 

saúde mental dos pacientes, com o intuito de se ter um bom embasamento científico 

para a promoção de ações que promovam a qualidade de vida dos pacientes. 
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Introdução: A colecistectomia é uma cirurgia realizada através de uma incisão lateral 

comprometendo a hemicúpula diafragmática direita. É um dos procedimentos cirúrgicos 

mais realizados nas cirurgias abdominais, tendo baixo índice de mortalidade. Algumas de 

suas indicações são: Colecistite aguda e crônica, cálculo biliar, malformação da vesícula 

biliar, fístula pós-colecistostomia, peritonite biliar, neoplasia de vesícula biliar, entre 

outros. Esse procedimento, apresenta as seguintes vantagens: menor cicatriz, maior 

aceitabilidade pelo paciente, recuperação mais rápida, pouco tempo de internação 

hospitalar, retorno ao trabalho e atividades normais (inclusive esportivas). Objetivo: 

Avaliar as complicações pulmonares apresentadas no pós-operatório de colecistectomia. 

Método: Realizou-se um estudo documental e retrospectivo, em um hospital municipal 

de Fortaleza-CE, no período de janeiro a junho de 2015. A população foi composta pelos 

prontuários cirúrgicos de pacientes que realizaram cirurgia abdominal do tipo 

colecistectomia no período de 01 de Janeiro a 31 de dezembro de 2014, totalizando 

1.243 prontuários e amostra foi composta por 294 pacientes. Foram incluídos os 

pacientes de ambos os sexos, que realizaram colecistectomia. Resultados: Quanto a 

incidência de Doença Pulmonar Prévia foi encontrado cerca de 3% dos paciente, de 

acordo com os prontuários analisados. Quanto aos tipos de complicações pulmonares 

encontradas no pós-operatório de colecistectomia, foram encontradas o derrame pleural 

(31%), tosse (31%), pneumotórax (11%), dispnéia (9%), choque hipovolêmico (9%), 

toracotomia (5%). A fisioterapia é utilizada como recurso para prevenção de CPP no pós-

operatório de colecistectomia, apresenta melhora clínica, maior índice de alta hospitalar 

em um menor tempo de internação. Conclusão: O índice de CPP foi estatisticamente 

significativo acarretando complicações como: tosse, dispnéia, derrame pleural. A 

fisioterapia se torna um grande método como forma de reduzir a incidência de 

complicações pulmonares, bem como o tempo de internação hospitalar e 

conseqüentemente, reduzindo o índice de óbito com esse procedimento cirúrgico. De 

acordo com essa pesquisa realizada, ainda existe uma grande negligência em relação a 

evolução da fisioterapia nos prontuários estudados, fazendo-se necessário o dispêndio de 

maior atenção dos profissionais para este item, facilitando a realização de estudos 

epidemiológicos relativos aos efeitos das técnicas fisioterapêuticas nos pós-operatório de 

cirurgias abdominais. 
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Introdução: Flexibilidade e força são aptidões físicas que se mostram especialmente 

relevantes para os idosos, uma vez que contribuem significativamente para a 

manutenção da capacidade funcional e da qualidade de vida. Dentre os fatores que 

interferem tanto na flexibilidade, quanto na força, podemos destacar a idade, o nível de 

atividade física e o sexo. Objetivo: O presente estudo tem como objetivo descrever e 

analisar os resultados de flexibilidade e força máxima de preensão voluntária manual 

obtidos pelas idosas participantes do projeto “Envelhecendo com Saúde” da UNIFACISA 

de Campina Grande-PB. Método: A pesquisa realizada foi do tipo descritiva transversal, 

na qual a amostra analisada foi composta por 16idosas do sexo feminino, com idades de 

63,06±6,34 anos.A flexibilidade foi analisada por meio do teste de “sentar e alcançar”, 

proposto por Wells e Dillon, seguindo o protocolo do CanadianStandardized Test of 

Fitness (CSTF), enquanto a força máxima de preensão voluntário manual foi aferida com 

o auxílio de um dinamômetro, o qual as idosas tiveram que apertar por duas vezes com a 

mão esquerda e com a mão direita, sendo analisada a soma dos maiores valores obtidos 

em cada mão. Todos os cálculos estatísticos de média e desvio padrão foram feitos por 

meio do programa Microsoft Office Excel 2007. Resultados: Observou-se que, no teste 

de flexibilidade, as idosas apresentaram31% ótimo, 25% bom,19% médio e 6% regular 

e 19%fraco.Enquanto no teste de dinamometria manual todas as idosas atingiram 

classificação fraca. Conclusão: A partir dos dados obtidos neste trabalho, será possível 

aprimorar o acompanhamento dessas idosas por meio da elaboração de exercícios físicos 

voltados para a melhora dos parâmetros de flexibilidade e força manual de acordo com 

as necessidades individuais de cada idosa, visando um incremento na capacidade 

funcional, independência, autonomia e, consequentemente, na qualidade de vida.  
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Introdução: o uso de plantas de diversas espécies, tanto na alimentação como na 

promoção em saúde é uma prática milenar. As plantas possuem compostos essenciais, 

que são os metabolitos secundários, que atuam na adaptação da espécie ao ambiente e 

são responsáveis também pela produção de substâncias que podem ser de origem tóxica, 

atuando como forma de proteção da mesma aos possíveis ataques de animais e outros. 

Estudos confirmam a atividade antiparasitária, molucicida e antiviral da Annona 

muricata. O suco da fruta é utilizado no combate às aftas, antitérmico, diurético e insônia 

leve. A infusão das folhas é usada contra insônias graves, dores de cabeça e como 

emagrecedor. O decocto das folhas contém o óleo essencial com ação parasiticida, 

antirreumática e antinevrálgica. Diante desse conhecimento fez-se necessário o estudo 

da toxicidade da Annona muricata frente a membrana dos eritrócitos. Objetivo: Avaliar 

a atividade citotóxica da folha da Annona muricata frente a membrana dos eritrócitos 

utilizando os extratos hexânico e metanólico. Método: A obtenção dos extratos deu-se 

através das folhas da planta, sendo que as mesmas foram devidamente cortadas, 

pesadas e acondicionadas em solvente por 72h. A avaliação da citotoxicidade foi 

realizada com amostras de suspensão de hemácias previamente lavadas com solução 

salina e incubadas com extratos hexânicos e metanólicos em DMSO á 1%, em seis 

concentrações, incubados em banho-maria (37ºC) no tempo de 1 hora e 2 horas. 

Resultados: observou-se que houve maior grau de hemólise no tempo de 2 horas, com 

a utilização do extrato hexânico a hemólise foi mais significativa nas concentrações de 

5μg/mL e 200μg/mL, já no extrato metanólico foram nas seguintes concentrações 

de10μg/mL e 100μg/mL. Conclusão: Conclui-se assim que o presente estudo teve um 

resultado considerado satisfatório, quanto a baixa citotoxicidade exercida pelo extrato, 

com tudo se faz necessários mais teste que possam comprovar sua eficácia e utilização. 
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Introdução: A inclusão do exercício físico em um estilo de vida é capaz de desenvolver e 

manter condições positivas de saúde e de qualidade de vida se realizado em níveis 

ótimos e em quantidades adequadas. Dito isto, se faz necessário conhecer e identificar o 

estado de tais níveis da população para alertá- los da necessidade do desenvolvimento 

de práticas que auxilie na obtenção de um nível de atividade física apropriado. Objetivo: 

Identificar o nível de atividade física de praticantes de corrida e caminhada da cidade de 

Sousa-PB. Método: Foi aplicado o questionário de atividade física habitual em 32 

praticantes de corrida e caminhada da cidade de Sousa-PB. Com o instrumento extraímos 

informações pessoais (peso corporal, dias de prática, objetivos da prática), aspectos do 

estilo de vida, nível habitual de prática de atividade física (inativo, moderadamente ativo, 

ativo e muito ativo) e meta calórica, quantidade de calorias gastas semanalmente. A 

tabulação foi realizada através do software Microsoft Excel for Windows® versão 2013 

para uma estatística somatória. Com a tabulação da meta calórica e a tabela de 

classificação do status (sedentário, pouco ativo, moderadamente ativo, ativo, treinado e 

atleta) de atividade física, foi-se possível analisar e comparar os dois instrumentos, nível 

de atividade física habitual e meta calórica, e os resultados obtidos pelos mesmos. 

Resultados: Segundo o questionário foram apresentados que 65,63% se mostraram 

“ativos”, 18,75% foram classificados como “muito ativos” e 15,62% como 

“moderadamente ativos”. Com os dados da meta calórica e a tabela de classificação do 

status de atividade física, achou-se que 93,75% dos entrevistados mostraram-se 

“moderadamente ativos” e apenas 6,25% “ativos”. Conclusão: Conclui-se que os dois 

instrumentos utilizados demonstraram dados diferentes quanto à classificação da 

amostra, pois através do questionário a maioria dos estudados se mostrou “ativa” e boa 

parte constituiu-se “moderadamente ativo”, enquanto que pela classificação da meta 

calórica a maior parte mostrou-se “moderadamente ativa” e uma pequena porção “ativa” 

no atingir dos resultados. Demonstrando que, quando analisadas separadamente, as 

práticas dos indivíduos por semana mostram-se em ótimos níveis, mas segundo o gasto 

calórico semanal, há insuficiência para se ter um bom nível. São necessários mais 

estudos sobre o tema na investigação de diferentes variáveis para uma melhor 

comparação de ambos os instrumentos.  
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Introdução: A modificação no perfil nutricional da população, a prevalência de 

sobrepeso e obesidade em crianças e jovens, ocasionada pelo aumento da ingestão de 

alimentos não saudáveis aliado ao sedentarismo, reforça a prática de atividades para o 

desenvolvimento da educação alimentar e nutricional no ambiente escolar, constituindo 

uma estratégia preconizada por políticas públicas em alimentação e nutrição, sendo 

considerada um importante instrumento para promoção de hábitos alimentares 

saudáveis. Dessa forma, considerando as modificações no perfil da população, foi 

desenvolvido um projeto comanatomia na escola, com a finalidade de promover melhoria 

na qualidade de vida e no desempenho educacional de crianças da rede de ensino 

pública. Objetivo: Relatar a percepção de acadêmicas de nutrição e enfermagem, no 

desenvolvimento de oficinais educativas na área nutricional. Método: As oficinas foram 

realizadas com escolares do ensino fundamental de duas instituições da rede pública do 

município de Picos-PI. Primeiramente, organizou-se uma reunião com os pais e alunos, 

onde as acadêmicas apresentaram-se, observaram a realidade do público-alvo e 

expuseram o plano de atividades. Os encontros iniciaram com exposição dialogada sobre 

alimentação saudável, seguida de jogos entre equipes, avaliação antropométrica e 

finalizaram com a degustação de lanches saudáveis. Resultados: Observou-se que a 

temática da alimentação saudável, despertou imensa curiosidade nos alunos. Notou-se 

também, que embora algumas crianças já conhecessem superficialmente quais alimentos 

não eram saudáveis, isso não era considerado como motivo suficiente para as mesmas 

deixassem de consumir cotidianamente tais alimentos. Com os jogos as crianças ficaram 

notavelmente mais animadas e motivadas a mudarem os hábitos alimentares. Nas duas 

escolas foi perceptível o carinho e gratidão que as crianças desenvolveram para com 

todos que ministraram intervenções. Conclusão: Percebe-se a importância de se 

trabalhar temas que abordem à saúde no meio estudantil de forma dinâmica e profunda, 

por ser um ambiente fértil para interferências na formação de hábitos alimentares, na 

condição social dos indivíduos e na edificação de saberes. 
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Introdução: A adolescência é a fase de transição entre a infância e a idade adulta. Nela, 

o adolescente torna-se vulnerável diante da falta de habilidade para a tomada de 

decisões e da responsabilidade, nem sempre existente, ao se envolverem em 

relacionamentos afetivos e sexuais de forma precoce. Esses aspectos do 

desenvolvimento representam uma condição de vulnerabilidade às Infecções 

Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e gravidez precoce, consideradas um problema de 

saúde pública. Objetivo: Investigar o nível de conhecimento dos adolescentes acerca 

dos métodos contraceptivos. Método: Trata-se de uma revisão da literatura, realizada 

em abril de 2017. Foram utilizados artigos científicos disponibilizados nos bancos de 

dados: Biblioteca virtual em saúde do adolescente (ADOLEC), Literatura Latino-

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde - LILACS, com o cruzamento dos 

descritores: adolescente e anticoncepção. Após a utilização de critérios de inclusão 

(artigos, disponíveis na íntegra, língua portuguesa, ano de 2016) e exclusão (sem 

relação com a temática e títulos duplicados) dos 544 apenas 06 foram utilizados na 

construção dessa pesquisa. Resultados: Diante do que foi visto literatura notou-se que 

os adolescentes apesar de iniciarem sua vida sexual precocemente possuem orientações 

contraceptivas inadequadas, levando ao uso irregular desses métodos. Observou-se que 

os adolescentes consideram dispensável o uso, principalmente daqueles que previnem 

IST’s. Além disso, possuem resistência em procurarem os serviços de saúde mesmo não 

tendo conhecimento suficiente para associar as alterações do corpo com processos 

patológicos. Destaca-se então, o papel dos profissionais de saúde como incentivadores 

da comunicação acerca da contracepção, promovendo conhecimento e motivação para o 

uso do método mais adequado. Conclusão: Comprovou-se a importante de uma boa 

conversa esclarecedora quanto a importância, finalidade, manuseio e uso correto desses 

métodos, antes da iniciação sexual além de retratar a vulnerabilidade à aqueles que já 

estão expostos. Pais, professores e profissionais de saúde são reconhecidos como fontes 

de informação a cerca da contracepção e precisam ser alertados quanto ao seu potencial 

para essa mudança de realidade.  
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Introdução: A adolescência compreende um período que se caracteriza por intensas 

transformações biológicas, psicológicas e sociais. Nesta fase, o adolescente, vivencia um 

processo de construção que busca definir sua identidade. Considerando a descoberta e 

vivência da sexualidade como um importante aspecto nesse processo os adolescentes 

constituem um grupo que apresenta grande vulnerabilidade à infecção pelo Vírus da 

Imunodeficiência Humana (HIV). Objetivo: O presente estudo objetiva identificar a 

qualidade de vida dos adolescentes portadores de HIV. Método: Foi realizada uma 

revisão de literatura em artigos indexados nas bases de dados Literatura Latino-

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Biblioteca virtual em saúde do 

adolescente (ADOLEC), com o cruzamento dos descritores: adolescente, AIDS e 

qualidade de vida. Foram utilizados como critérios de inclusão artigos disponíveis na 

íntegra e na língua portuguesa; bem como os critérios de exclusão foram: artigos sem 

relação com a temática e títulos duplicados. Foram utilizados 06 dos 21 encontrados. 

Resultados: Os resultados demonstram que a doença atinge de forma direta a vida do 

adolescente levando os cuidadores, a postergarem a revelação do diagnóstico induzindo 

comportamentos sexuais de risco e uma maior dificuldade à adesão do tratamento. Há 

também o estigma social, o que irá dificultar o acesso à informação correta sobre 

educação sexual. Além disso, apresentam dificuldade em fazer uso da medicação de 

maneira correta e o quanto os efeitos colaterais da mesma complicam seu desempenho 

na escola. Conclusão: Os temas apresentados e discutidos são interligados. O estigma 

social dificulta a comunicação do diagnóstico, que é postergada devido ao medo do 

estigma. Uma maior dificuldade na adesão do tratamento vai estar relacionada a um 

desconhecimento do diagnóstico, conseqüência do receio dos cuidadores que o 

adolescente compartilhe com outras pessoas o que pode gerar estigma social. O 

adolescente deve ser abordado de forma integral e individualizada por equipe 

multiprofissional e capacitada para reconhecer as particularidades da doença, e as 

transformações físicas e psicossociais no adolescente.  
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Introdução: Esta pesquisa surgiu após a observação da integração escola-família no 

processo pedagógico para uma educação de qualidade bem como a efetivação da mesma 

e seu objetivo é apontar como a família influencia no processo de formação e aquisição 

de conhecimento da criança. Na sociedade atual é cada vez mais comum os pais se 

ausentarem deste tipo de acompanhamento. Diante disto procurou-se realizar este 

trabalho, analisando a integração escola – família. Diante disto, quais os benefícios que 

esta parceria promove?Apontando o papel do gestor que deve incentivar este processo, 

além disso verifica os fatores que exerce maior influência. Objetivo: Este trabalho tem o 

objetivo de contribuir para o processo ensino – aprendizagem, partindo da análise e da 

reflexão sobre a conscientização e a importância da relação escola – família no processo 

educacional, pois o atual cenário indica que a família está a cada dia mais distante da 

vida escolar dos filhos. Sabendo que a educação é um continuo processo que se 

desenvolve de início na família e que repercute no meio social. Método: Para isto, esta 

pesquisa aborda como ocorre à integração escola e família na rede pública, além do 

estudo de caso, no qual buscará entender como se dá à interação da família na escola 

focada no processo educacional do aluno, a partir de uma gestão democrática 

Resultados: Através de um olhar crítico, busca-se apontar que a participação da família.  

ajuda no processo ensino-aprendizagem e a interação entre ambos neste trabalho 

conjunto, contribui para a formação integral e efetiva do aluno, pois esta participação 

está prevista e assegurada por lei. Conclusão: Diante deste cenário é necessário que o 

gestor favoreça e seja mediador desta parceria, e como pode atuar para melhorar a 

participação, para alcançamos uma educação de qualidade. Desta forma, este trabalho 

buscará responder a pergunta: Quais os fatores positivos estão presentes nestas 

relações? 
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Introdução: Para compreender o fenômeno da busca pela qualidadede vida em função 

do homem, inserido nas várias culturas, estudiosos deste campo sempre buscaram 

questionar o modo como as sociedades vinham atribuindo valores aos seus estilos de 

vida, e esses estudos vieram cada vez mais se intensificando, com as mudanças 

ocorridas na história no decorrer dos anos, com a sociedade industrial, a sociedade 

capitalista atual. Graças a incessantes buscas pela compreensão da QV na vida humana, 

mudanças vieram, tendo bastante valorização na promoção do bem-estar e provocando 

uma conscientização sobre este conceito, não sendo este fenômeno, diferente no Brasil, 

que vem sendo cada vez mais reconhecido nas últimas décadas, pois que a qualidade de 

vida é um importante aspecto a ser considerado na promoção de saúde. Objetivo: O 

objetivo desta pesquisa foi verificar a qualidade de vida entre técnicos-administrativos e 

docentes do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Campus Juazeiro do 

Norte – CE, buscando associar os fatores de interferência desta QV no exercício de suas 

profissões e da vida cotidiana, na percepção destes profissionais. Método: constituída 

por 30 servidores, sendo 15 docentes e 15 técnico- administrativos, foi aplicado o 

Questionário Whoqol-bref, que analisa quatro domínios relativos à qualidade de vida. 

Resultados: Os resultados encontrados para a QV geral dos docentes foi de (61,67%) e 

para os servidores (65,83%), onde o domínio físico mostrou-se que mais afeta toda a 

amostra, enquanto que o social apresentou melhor valor médio para toda a amostra, 

apontando a sua relevância positiva na QV. Sobretudo, os valores dos domínios 

psicológico e meio ambiente tiveram médias medianas entre as amostras, com poucas 

diferenças, mas estando todos os domínios na classificação ‘boa”, exceto para os 

servidores que atingiram média de classificação‘muito boa’ no domínio social. Verificou-

se ainda que a maioria nos dois grupos estudados consideraram a sua QV no geral ‘boa’. 

Quanto a percepção da condição de saúde, a maior parte, nas duas amostras, 

declararam necessitar de tratamento médico, sendo que um número pouco maior desta 

parte, declarou estar inserido no grupo de técnicos-administrativos. Conclusão: Com os 

resultados das análises obtidas no tocante aos fatores que interferiram na QV, verificou-

se que há fatores mais preocupantes e que se tornam necessárias maiores atenções. 
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Introdução: Atualmente as lesões e o tratamento do ligamento cruzado anterior (LCA), 

estão sendo bastante discutidos por esse tipo de lesão ser uma das mais frequentes no 

joelho. Esse fato está relacionado ao importante papel biomecânico que o LCA exerce no 

joelho e da elevada incidência de lesões em atletas de alto nível exigindo por parte dos 

pesquisadores, estudos mais aprofundados e propostas de tratamento mais eficientes. 

Objetivo: identificar o grau das lesões de LCA, assim como apontar os principais fatores 

fisiológicos que geram o surgimento da lesão, estabelecendo um perfil dos principais 

protocolos de tratamento pós-operatório de pacientes com rompimento do LCA. Método: 

Trata-se de um trabalho de revisão bibliográfica narrativa, no qual foram coletadas 

informações acerca da temática em foco. Os artigos foram selecionados através dos 

descritores: Ligamento Cruzado Anterior; Fisioterapia; Reabilitação; Pós-cirúrgico; 

Ortopedia, pesquisados nas bases eletrônicas MEDLINE, LILACS e SCIELO. Resultados: 

O estudo aponta que o protocolo de recuperação acelerado é o mais recomendado por 

especialistas e que cuidados com a estabilização do quadril e do joelho podem ser uma 

forma de prevenir as lesões no LCA. Conclusão: No entanto, essas informações ainda 

necessitam de mais testes, já que inicialmente, foram realizados apenas em atletas 

mulheres.  
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Introdução: O atual campo de trabalho docente ao longo dos anos vem passando por 

sucessivas mudanças, que interferem nas inter-relações do trabalho, isto se dá, devido à 

influência preponderante no âmbito econômico, social, tecnológico e político. Objetivos: 

Com o objetivo de compreender o ambiente de trabalho e o desempenhar da função 

entre professores de natação, a presente pesquisa teve como objetivo geral, analisar a 

qualidade de vida e a percepção de saúde dos professores de natação de Juazeiro do 

Norte. Método: A pesquisa foi caracterizada por um estudo de campo com 

características de caráter quantitativo e transversal. A população do estudo constitui-se 

por 19 Professores de Natação da cidade de Juazeiro do Norte. Entretanto, apenas 14 

docentes estavam disponíveis durante o período da coleta dos dados. A amostra 

estratificada simples alcançou profissionais de ambos os sexos, lotados nas instituições 

públicas e privadas desta urbe. Foi utilizado um questionário socioeconômico e mais 02 

perguntas que avaliam a percepção de saúde do pesquisado. O segundo questionário 

utilizado nesta pesquisa foi de avaliação da qualidade de vida no trabalho – QWLQ-bref, 

estabelecido pela Organização Mundial de Saúde – (OMS). Foi utilizado para análise e 

tabulação dos dados o programa da SPSS 2009. Resultados: Os resultados da 

Qualidade de Vida no Trabalho apresentam uma média de (72,25%), demonstraram 

ainda que a motivação no trabalho é considerada muito boa pelos profissionais 

pesquisados, um número que poderia ser melhor levando em consideração que os 

professores estão na área que atuam por que tem amor pelo que faz. Quando colocado 

em análise à referência sobre o estudo em relação a ser respeitado em seu ambiente de 

trabalho pelos seus colegas e superiores, a maioria dos profissionais afirmou estar 

extremamente satisfeitos. Conclusão: A realidade diária vivida pelos profissionais em 

natação de Juazeiro do Norte-CE depende diretamente de cuidados que possam isentá-lo 

dos fatores que venham a prejudicar sua saúde, pois, a qualidade de vida e as inter-

relações entre meio ambiente, alunos e a natação, depende notadamente do nível de 

competência com o qual o professor tem de identificar e analisar os agentes nocivos a 

sua saúde. O tema remete uma proposta de grande relevância no sentido de buscar 

respostas para o melhor aproveitamento dos docentes que fazem parte das instituições 

que dispõem da natação. 
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PERCEPÇÃO DA AUTOIMAGEM CORPORAL E O NÍVEL DE SATISFAÇÃO E/OU 
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Introdução:Atualmente, homens e mulheres vivem uma cultura em que a aparência 

jovem é extremamente valorizada. Para muitas dessas pessoas, o conceito de felicidade 

está no próprio corpo e quanto mais se tem corpos atléticos acreditam que maior será a 

aceitação pela sociedade. Quanto mais perto o corpo estiver da juventude, beleza, boa 

forma, maior é sua percepção de corpo perfeito.Objetivo: O presente estudo teve como 

objetivo diagnosticar a percepção da autoimagem corporal e o nível de satisfação e/ou 

insatisfação com o corpo das mulheres praticantes de musculação de uma academia da 

cidade de Juazeiro do Norte-CE. Método: Estudo descritivo transversal com abordagem 

quanti-qualitativa utilizando-se de uma amostra constituída por 50 voluntárias, com 

idade entre 18 e 47 anos e que responderam ao questionário de escala de silhuetas 

proposto por Stunkard, composto por nove diferentes imagens corporais, em ordem 

crescente da mais magra para a mais gorda e um questionário complementar 

semiestruturado contendo 9 perguntas. Os sujeitos avaliaram suas imagens reais e 

ideais, com valores de um a nove. Seguindo o protocolo foi subtraído o valor da imagem 

real pelo valor da imagem ideal e a pontuação final, quando positiva, representaria 

indicação de excesso de peso, quando negativa representaria indicação de magreza e, 

em caso de resultado zero, a autoimagem foi considerada satisfatória. Resultados: De 

acordo com os dados encontrados, pode-se inferir que a maioria, 86% das participantes 

da pesquisa, estavam insatisfeitas com seu corpo, ou por acharem que estão acima do 

peso ou abaixo do peso ideal. Conclusão: a mídia pode ter influência na forma como 

elas veem seu corpo, devido ao grande número de tratamentos estéticos, corpos magros 

em todas as revistas, jornais, programas, dentre outros fatores que mexem com o 

psicológico destas mulheres. 
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Introdução: A atividade física na gestação é de fundamental importância no controle 

das complicações e patologias, mulheres ativas têm menos riscos de se tornarem obesas, 

apresentam melhor aptidão musculoesquelética e cardiorrespiratória.Objetivo: analisar a 

percepção das gestantes acerca dos benefícios advindos da prática de atividade física 

realizada pelo educador físico na Cidade de Farias Brito-Ce. Método: O estudo 

caracterizou-se como sendo do tipo descritivo-exploratório com abordagem qualitativa, 

sendo desenvolvido naEstratégia Saúde da Família (ESF I) Paulo Sarasate, na cidade de 

Farias Brito-CE. Amostra foi composta por 10 gestantes no 3º trimestre de gestação, 

residentes na zona urbana do município de Farias Brito-CE. O Instrumento de coleta de 

dados foi baseado em uma entrevista semi-estruturada aplicada com as gestantes 

durante dois meses, utilizou-se a técnica de categorização dos dados, através das falas 

das entrevistadas, onde obedeceu aos critérios: transcrição na integra das falas das 

participantes. A pesquisa atendeu as normas éticas e legais com seres humanos 

conforme institui a resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. Resultados: A 

maioria era casada ( 80%), no que se refere à formação a maioria (60%) tinha nível 

superior completo e incompleto (30%). Constatou-se também que das 10 gestantes, 05 

eram professoras, 03 ocupavam o cargo de auxiliar administrativo e 02 analistas de 

crédito. Percebeu-se nos relatos que, oito gestantes argumentaram que a atividade física 

na gestação é de suma importância para o bem-estar da mãe bem como para o 

desenvolvimento do filho. Conclusão: A qualidade da assistência depende muito da 

equipe multidisciplinar que compõe cada ESF, e neste sentido pode-se notar que a ESF I 

Paulo Sarasate trabalham  essa interação, pois os relatos das gestantes mostram 

positividade em relação a assistência prestada. Em relação ao acolhimento, percebeu-se 

através dos depoimentos das gestantes, uma avaliação positiva e satisfatória, isso 

implica dizer que a equipe de saúde, bem como o educador físico da ESF I, estar 

realizando uma assistência pautada na humanização. 
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Introdução: As estrias são lesões cutâneas bilaterais de pele atrófica que, no início, 

apresentam-se violáceas e, posteriormente, albas, nacaradas; são esteticamente 

desagradáveis e apresentam poucas opções de tratamento, sendo hoje, a microcorrente 

galvânica invasiva recurso físico de primeira escolha para melhora do aspecto da pele 

estriada. Objetivo: Verificar a atuação da microcorrente galvânica em estrias do tipo 

nacaradas e retratá-las por meio de fotografias do antes e do depois da terapia. Método: 

Esta pesquisa caracteriza-se como estudo de caso do tipo qualitativo, tendo sido 

realizado em uma jovem saudável, 24 anos, de pele branca, portadora de estrias do tipo 

nacaradas em ambos os glúteos. O lado escolhido para o tratamento foi à região lateral 

D, somatizando uma área de aproximadamente 188 cm², ficando o esquerdo para 

posterior comparação ao final das aplicações. A microcorrente galvânica foi aplicada com 

intensidade de 100 μA a mesma utilizada na prática clínica em que estrias foram 

pontuadas em toda a extensão com uma agulha de 5 milímetros polo positivo; e o polo 

dispersante, o negativo, será colocado na região lateral distal da coxa direita. Foram 

estipuladas 4 sessões com o intervalo de 7 dias entre cada aplicação. Os tópicos 

analisados foram o possível retorno da sensibilidade no sulco da estria; a duração da 

hiperemia local e o grau de satisfação da paciente quanto ao tratamento proposto. 

Relato do caso: Verificando-se que a microcorrente galvânica é capaz de melhorar-lhes 

os aspectos e produzir um retorno da sensibilidade nas estrias com largura de 0,25 

milímetros. Quanto à duração do processo inflamatório, esse se comportou dentro do 

esperado segundo a literatura supra citada. Conclusão: Pode-se concluir que a terapia 

realizada mostrou resultados aparentes observados neste estudo, e o mesmo foi capaz 

de atender às expectativas da paciente, deixando-a satisfeita com o tratamento 

proposto.  
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O SISTEMA DE AVALIAÇÃO DA ALFABETIZAÇÃO - SPAECE ALFA: UM 

INSTRUMENTO PARA A REFLEXÃO DA PRÁTICA PEDAGÓGICA DO PROFESSOR. 
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Introdução: Este trabalho foi realizado de acordo com a metodologia da pesquisa ação 

para avaliar o Projeto Sistema de Avaliação da Alfabetação - Spaece Alfa: Um 

Instrumento para a Reflexão da Prática Pedagógica do Professor, ao qual apresenta um 

estudo a respeito dos resultados nas avaliações externas dos alunos do 2º ano do Ensino 

Fundamental no município de Horizonte, CE. Objetivo: Levantar uma reflexão sobre a 

prática pedagógica dos professores, partindo dos resultados alcançados e utilizando-os 

como meio de promover as intervenções pedagógicas e gerenciais, investigando assim, o 

processo de alfabetização dos alunos nesta etapa de ensino. Método: Avaliações do 

Spaece Alfa proporciona-se muitas informações estratégicas importantes para a 

promoção das intervenções pedagógicas necessárias a melhoria da qualidade do ensino, 

no decorrer da pesquisa, que teve um caráter bibliográfico exploratório através de 

análises e varias leituras, oportunizamos um amplo espaço de discussões a respeito da 

temática, Sistema de Avaliação da Alfabetização - Spaece Alfa: Um Instrumento para a 

Reflexão da Prática Pedagógica do Professor. Portanto, os professores do 2º ano do 

Ensino Fundamental do referido município, citado anteriormente, discutiram de forma 

positiva e segura sobre as avaliações externas - Spaece Alfa, como uma boa resposta 

para o enfrentamento da mudança de práticas do professor. Resultados: Diante das 

respostas que foram obtidas, fica comprovada a hipótese da pesquisa sobre a 

importância da avaliação do Spaece Alfa como um Instrumento para a Reflexão da 

Prática Pedagógica do Professor, como a intenção de garantir as intervenções 

imprescindíveis ao desenvolvimento da educação dos alunos do 2º ano do Ensino 

Fundamental no município de Horizonte. Conclusão: Durante a realização desta 

pesquisa procuramos colocar em evidência as várias possibilidades de utilizar os 

resultados do Spaece Alfa, como um recurso estratégico para a promoção de ações do 

professor, voltados para o processo do replanejar suas práticas Pedagógicas no sentido 

de solucionar as dificuldades detectas através dos resultados obtidos nas avaliações e 

assim, as crianças do 2º ano do município de Horizonte possa crescer no processo da 

alfabetização. 
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Introdução: A Fibromialgia trata-se de uma síndrome dolorosa e crônica, de caráter 

obscuro, sem perspectiva de cura. Vem despertando cada vez maior interesse devido à 

sua frequência, complexidade e importância. O gânglio estrelado possui o formato de 

estrela, pois é formado pela junção do gânglio cervical inferior e o primeiro gânglio 

torácico, responsável pela inervação do membro superior e tronco. Por tratar-se de uma 

patologia dolorosa de caráter crônico, pode se utilizar a eletroestimulação transcutânea 

(TENS), pois é um recurso analgésico, que atua na inibição da dor por estimulação das 

vias sensórias e diminuição das sinapses nervosas. Objetivo: Detectar a influência da 

eletroestimulação transcutânea na inibição da dor através da estimulação do gânglio 

estrelado. Método: Trata-se de uma pesquisa do tipo experimental, descritivo e analítico 

de abordagem quantitativa. A amostra totalizou-se 5 participantes do sexo feminino com 

intervenção da TENS, modo Burst, parâmetros para dor crônica, por 30 minutos, 

totalizando 10 sessões, 3 vezes por semana. Com aplicação unilateral. O  instrumento 

avaliativo foi através de uma Escala Visual Analógica (EVA) e o Índice de Dor 

Generalizada que consiste na contagem do numero de áreas que o individuo sentiu dor 

na ultima semana. Os resultados foram realizados na forma descritiva: medidas de 

tendência central e dispersão; e o teste T de Student (amostra pareada). Resultados: 

Ao analisar os resultados do limiar de dor no 1º, 5º e 10º dia de tratamento, apresentou 

significância estatística de P= 0,001*; 0,019*; e 0,003* respectivamente. Ao averiguar 

os resultados do índice de dor generalizada, apresentou relevância de p<0,05 somente 

em membro superior, no hemicorpo direto e esquerdo, a variável de tronco encontra-se 

com o seu valor estatístico próximo do valor de normalidade quando comparado com 

membro inferior direto e esquerdo. Conclusão: O estudo demonstrou que a 

aplicabilidade da TENS sobre o gânglio estrelado em fibromiálgicos interferiu diretamente 

no limiar de dor. Os achados do estudo evidenciam que ao final da estimulação unilateral 

sobre o gânglio estrelado, apresentou melhora de forma bilateral, com nenhuma dor o 

lado estimulado e sensação de leveza para o lado contralateral. Diante das dificuldades 

encontradas pela escassez de artigos relacionados a esta linha de pesquisa, faz-se 

necessário novos estudos neste âmbito, buscando formas de tratamentos coadjuvantes 

para esta síndrome dolorosa e crônica.  
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Introdução: As doenças cardiovasculares representam a principal causa de morbidades 

no Brasil e no mundo. Este cenário epidemiológico preocupa por implicar em diminuição 

da qualidade de vida das populações. Está bem estabelecida a relação entre o 

desenvolvimento das doenças cardiovasculares e os fatores de risco como dislipidemia, 

tabagismo, sedentarismo e obesidade, particularmente a distribuição central de gordura. 

A conjunção de mudanças dos hábitos alimentares saudáveis para outros pouco 

recomendados, bem como de estilo de vida ativo para um comportamento mais 

sedentário vem colaborando significativamente para o crescimento da prevalência de 

sobrepeso e obesidade. Objetivo: O objetivo do trabalho foi avaliar a relação cintura-

estatura (RCE) de alunos regularmente matriculados em uma universidade pública, 

localizado no município de Novo Aripuanã, Amazonas, distribuindo os resultados de 

acordo com as classificações de risco. Método: Participaram do estudo 30 (28,04 ± 7,09 

anos) universitários de ambos os sexos regularmente matriculado no curso de Educação 

Física, sendo 15 mulheres (28,06 ± 7,85 anos) e 15 homens (27,40 ± 6,48 anos). A RCE 

foi obtida pela divisão da cintura (cm) pela estatura (cm). A estatura foi medida com 

estadiômetro portátil (Sanny), com precisão de 0,5 cm, que permite medida de altura em 

campo. Para medida de perímetro da cintura foi utilizada fita métrica flexível (cescorf) 

com definição de medida de 0,1 cm. Os dados foram apresentados em distribuição 

relativa, considerando o percentual de classificação de risco na RCE e o sexo dos 

avaliados. O ponto de corte adotado para classificação de risco foi o valor maior que 

0,50. Os dados foram tratados no software Microsoft Excel 2013. Resultados: O estudo 

revelou que mais da metade da amostra apresentou RCE em valores de baixo risco, os 

homens (57%) e as mulheres (71%). O alto risco é maior entre os homens (43%) em 

relação a mulheres (29%). Conclusão: Mais da metade da amostra apresentou valores 

de RCE em baixo risco, sendo que os homens tendem a apresentar valores mais 

acentuados que as mulheres. 
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Introdução: As doenças cardiovasculares representam a principal causa de mortalidade 

no Brasil desde os anos 60, ou seja, em números de hoje, cerca de 300 mil brasileiros 

por ano são vítimas desse mal. Quanto à sua etiologia, os principais fatores de risco 

foram identificados por estudos epidemiológicos realizados nos últimos 30 anos, 

destacando-se o tabagismo, a hipertensão arterial e a hipercolesterolemia seguidos por 

diabetes, obesidade e inatividade física. Os fatores genéticos parecem ser fundamentais 

na determinação das condições clínicas citadas acima, mas as variações fenotípicas são 

estabelecidas a partir da interação com o meio ambiente, no qual o hábito alimentar tem 

papel de destaque. De fato, pesquisadores do mundo todo têm se voltado cada vez mais 

para a possível relação da nutrição com as doenças cardiovasculares, e os estudos têm 

demonstrado a estreita relação entre a causalidade das Doenças Crônicas não 

Transmissíveis (DCNT) e os fatores da alimentação. Objetivo: O objetivo do trabalho foi 

identificar o perfil nutricional segundo o índice de massa corporal IMC de universitários 

de ambos os gêneros do município de Borba, Amazonas. Método: Este estudo 

caracteriza-se por ter um delineamento do tipo transversal, descritivo, quantitativo e não 

experimental. Participaram do estudo 48 (28,58 ± 6,53 anos) universitários de ambos os 

sexos, sendo 26 mulheres (26,23 ± 5,25 anos) e 22 homens (31,36 ± 6,91 anos). Foi 

realizada a classificação do índice de massa corporal (IMC) segundo a organização 

mundial da saúde (OMS), 2007, para o cálculo do IMC, foram mensuradas a massa 

corporal e a estatura por meio de uma balança mecânica com antropômetro acoplado da 

marca wayne®. A análise dos resultados se deu por estatística descritiva, utilizando o 

software Microsoft Excel 2013®. Resultados: Segundo o IMC, 32% dos homens estavam 

com peso normal, 32% dos homens acima do peso, 32% obesidade I e 4% obesidade II. 

As mulheres apresentaram 11% abaixo do peso, 58% com peso normal, 6% acima do 

peso, 4% com obesidade II, 4% com obesidade III. Conclusão: conclui-se que de 

acordo com os valores de referência a OMS, apenas o sexo masculino encontra-se fora 

dos padrões saudáveis, necessitando assim de uma intervenção nutricional como 

também dar início a prática de atividade física regular. Já as mulheres encontram-se com 

valores normais de acordo com a OMS. 
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Introdução: O estilo de vida de uma pessoa demonstra a qualidade de sua saúde, pois 

tem uma relação direta com os sistemas fisiológico e neurológico do indivíduo, 

interferindo de maneira positiva ou negativa, sendo fundamental para a identificação e 

prevenção de doenças crônicas não transmissíveis. Sendo caracterizado também como 

hábitos comportamentais obtidos pelo ser humano ao decorrer dos anos, os quais 

modificam de acordo com as atitudes e as oportunidades que surgem, os universitários, 

por exemplo, por possuírem uma rotina de estudos sobrecarregada, passando a adquirir 

hábitos prejudiciais à saúde, tais como má alimentação e inatividade física, 

comprometendo o bem-estar de seu corpo e sua mente, tornando-se dessa forma alvos 

de pesquisas, as quais revelam que há um aumento dos índices e da quantidade de 

hábitos considerados de risco quanto ao estilo de vida dos  estudantes universitários. O 

mesmo pode ser considerado como resultado determinante do comportamento que o 

individuo adquire ao longo da sua vida, desenvolvendo dessa forma hábitos saudáveis 

que ajudarão na saúde física e psicológica, associado a pratica de atividades físicas 

regulares, ou hábitos que possam prejudicar seu desenvolvimento físico, afetivo e social. 

Objetivo: Investigar o estilo de vida de universitários de Novo Aripuanã, Amazonas. 

Método: Participaram desta investigação, 118 (27,11+7,56) universitários de ambos os 

sexos, regularmente matriculados em uma universidade publica, sendo 71 do sexo 

feminino (26,38+7,04) e 47 do sexo masculino, (28,21+8,16).O estilo de vida foi 

avaliado por meio do questionário fantástico, um questionário auto administrado e 

devidamente validado. Foi utilizada a estatística descritiva simples, por meio da média e 

desvio padrão. Utilizou-se a planilha do Microsoft Excel 2010 para tabulação e análise dos 

dados coletados. Resultados: Os resultados obtidos apresentaram que 42% dos 

universitários foram classificados como muito bom 42% bom, 10% considerados 

excelentes e 6% regular. Conclusão: conclui-se que, o estilo de vida dos universitários 

encontra-se satisfatório de acordo com a classificação do questionário de estilo de vida 

fantástico. 
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Introdução: O estado nutricional está diretamente ligado à saúde do indivíduo, podendo 

ser conceituado como o estado de equilíbrio do individuo entre a ingestão e o gasto ou 

necessidades de nutrientes. Os hábitos inadequados contribuem para o desenvolvimento 

precoce de sobrepeso, visto que atualmente a obesidade é um dos principais problemas 

de saúde e se aliada à falta de exercícios físicos leva ao aumento de casos de pessoas 

acima do peso. Uma alimentação equilibrada e práticas de atividade física agem como 

benefícios para o estado nutricional, pois tem sido um dos principais fatores de 

prevenção da obesidade. Objetivo: O presente estudo objetivou-se em caracterizar o 

perfil nutricional de universitários de Novo Aripuanã, Amazonas. Método: O estudo foi 

realizado por meio de uma pesquisa de campo de caráter quantitativo, onde a amostra 

foi composta por 140 (27,91 + 7,80) universitários, dos quais 58 eram do sexo 

masculino (29,03 + 8,24) e 82 do sexo feminino (27,12 + 7,41). Para caracterizar o 

perfil nutricional, foi realizada a classificação do índice de massa corporal (IMC) segundo 

a organização mundial da saúde (OMS) 2007, para o cálculo do IMC, foram mensuradas 

a massa corporal e a estatura por meio de uma balança mecânica com antropômetro 

acoplado da marca welmy®. A análise dos resultados se deu por estatística descritiva, 

utilizando o software Microsoft Excel 2013®.Resultados: Os resultados obtidos para o 

sexo feminino mostraram que 1% estão muito abaixo do peso, 7% abaixo do peso, 40% 

estão com peso normal, 29% acima do peso, 16% obesidade I, 4% obesidade II e 3% 

obesidade mórbida.Já o sexo masculino, apresentaram que 50% encontra-se em seu 

peso normal, 43% acima do peso e 7% com obesidade I. Conclusão: conclui-se que em 

ambos os sexos se encontramfora dos padrões saudáveisde acordo com a OMS.Assim, 

necessita-se de uma intervenção comesses indivíduos, para uma pratica sistematizada de 

exercícios físicos, como também informá-los sobre os riscos de doenças crônicas não 

transmissíveis. 
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Introdução: A imagem corporal (IC), é a maneira como o indivíduo enxerga sua 

imagem exterior, desenvolvida e formada em seu psicológico, pela qual o corpo se 

apresenta para si, é particular, inata e alterável de acordo com o conjunto de sensações 

sinestésicas, oriundos de vivencias no decorrer da vida, podendo variar com o humor. 

Atualmente as pessoas estão em busca de um corpo titulado com “perfeito” estabelecidos 

por padrões, onde a magreza para mulheres e físico hipertrofiado para homens, 

conduzindo muita das vezes ambos, tomarem medidas drásticas como: atividades físicas 

exageradas, cirurgias plásticas, tecnologias estéticas e etc. Objetivo: O presente estudo 

teve como objetivo investigar a percepção da IC de universitários de ambos os sexos do 

município de Novo Aripuanã, Amazonas. Método: A amostra constituiu de 140 

universitários(27,91 + 7,80), sendo 82 do sexo feminino (21,12 ± 7,41)e 58 do sexo 

masculino (29,03 ± 8,24).A investigação foi realizada por meio de uma pesquisa de 

campo de caráter descritivo. Os sujeitos participantes da pesquisa foram submetidos à 

aplicação do questionário Body Shape Questionnaire (BSQ),onde o mesmo verifica os 

níveis de preocupação com a imagem corporal. O questionário (BSQ) contém 34 

questões com 6 opções respostas(1. nunca, 2. raramente, 3. as vezes,4.freqüentemente, 

5. muito freqüentemente 6. Sempre).A análise estatística, foi feita por meio da planilha 

Microsoft Excel 2010 após a soma de pontos foram classificados de acordo com o 

resultado, menor que 80 sem insatisfação, 81 a 110 leve insatisfação, 111 a 

140moderada insatisfação e acima de 140 grave insatisfação. Resultados: Constatou - 

se que 59%das mulheres estão satisfeitas com sua imagem corporal, 26% apresentam 

leve insatisfação, 13% moderada insatisfação e 2% grave insatisfação.O gênero 

masculino apresentou 90% sem insatisfação, 8% leve insatisfação e 2% moderada 

insatisfação. Conclusão:Conclui-se que a metade da amostra, em ambos os sexos, estão 

satisfeito com sua imagem corporal. 
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Introdução O estilo de vida é o conjunto de ações habituais que refletem as atitudes, 

os valores e as oportunidades na vida do ser humano, considerado fundamental na 

promoção da saúde e na redução da mortalidade por todas as causas. Também é 

marcado por padrões de conduta identificáveis que podem ter um efeito intenso na saúde 

das pessoas, nota-se que a grande maioria dos acadêmicos não levam um estilo de vida 

adequado, devido a vários fatores que influenciam para tal como: alcoolismo, tabagismo, 

falta de atividade física e maus hábitos alimentares Objetivo: Investigar o perfil de estilo 

de vida de universitários do município de Novo Aripuanã, Amazonas. Método :A 

investigação consistiu em uma pesquisa de cunho transversal de caráter descritivo e 

análise quantitativa-qualitativa.A amostra foi composta por 118 (27,13 ± 7,57) 

universitários de ambos os sexos, sendo 72 mulheres (26,50 ± 7,18) e 46 homens 

(28,13 ±8,14).Utilizou-se como instrumentos para a coleta dos dados o questionário 

Pentáculo do Bem-estar, que apresenta as seguintes dimensões: nutrição, atividade 

física, controle do estresse, relacionamento social e comportamento preventivo. Os dados 

coletados foram inseridos na planilha Microsoft Excel 2008, tabulados e analisados por 

meio de estatística descritiva básica (médias e desvio padrão). Resultados:A análise dos 

componentes do estilo de vida foi realizada de acordo com os valores médios das 

dimensões do Pentáculo do Bem-Estar.O sexo masculino apresentou: 

Nutrição;1,55(Regular),Atividade Física;1,67(Regular),Comportamento 

Preventivo;1,7(Regular),Relacionamento Social; 2,5 (Positivo),Controle do Estresse; 2,2 

(Positivo). As mulheres apresentaram a seguinte classificação: Nutrição; 1,51(Regular), 

Atividade Física; 1,22(Regular), Comportamento Preventivo; 1,8 (Regular), 

Relacionamento Social; 2,0 (Positivo), Controle do Estresse; 1,8 (Regular). 

Conclusão:conclui-se que os universitários avaliados, apresentaram o índice de perfil 

habitual de estilo de vida classificado como regular em ambos os sexos, necessitando-se 

averiguar melhor esta população com novas pesquisas. 
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Introdução: A preocupação com a qualidade de vida das pessoas tem crescido nos 

últimos anos, com isso tem aumentado o número de pesquisas e estudos relacionados a 

este tema, que pode ser entendido como a percepção que o próprio ser humano tem em 

relação a sua posição na vida. Fator este que interfere de forma direta na aprendizagem 

e desenvolvimento de atividades, intervindo no desempenho escolar de crianças, 

adolescentes e adultos. Mesmo possuindo tal importância, poucas políticas públicas têm 

sido desenvolvidas para melhorar o índice da mesma na vida das pessoas. Objetivo: 

Investigar os níveis de qualidade de vida de universitários da calha do rio Aripuanã, 

Amazonas. Método: O presente estudo foi realizado através de uma pesquisa de campo, 

de corte transversal, com abordagem quantitativa cuja amostra constituiu-se de 119 

indivíduos (Mulheres = 71; Homens = 48), com idades compreendidas entre 19 e 51 

anos do núcleo de ensino superior localizado no município de Novo Aripuanã. Foi utilizado 

o questionário Medical Outcome Study Short-Form 36 Health Survey (SF-36). Para o 

tratamento estatístico, utilizou-se o software Microsoft Office Excel 2010. Resultados: 

Os resultados apontaram um nível médio satisfatório de qualidade de vida em 5 

domínios, considerando o nível satisfatório como igual ou acima de 70: capacidade 

funcional (86), limitação por aspectos físicos (70), dor (71), aspectos sociais (79), e 

saúde mental (71). Por outro lado, eles apontaram níveis regulares para os outros 3 

domínios: vitalidade (68), limitação por aspectos emocionais (53), e estado geral de 

saúde (58). Quando correlacionados entre si, apenas os domínios capacidade funcional e 

limitação por aspectos físicos foram os que apresentaram correlação significativa (≥ 

0,05) com outros domínios. Conclusão: Pela análise dos dados apresentados a partir do 

tratamento estatístico, sugere-se que mais pesquisas sejam desenvolvidas com a 

amostra em questão, a fim de identificar o porquê 3 domínios dentre os 8 apresentaram 

índices regulares para a qualidade de vida. 
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Introdução: A aptidão física é descrita como uma capacidade funcional direcionada a 

execução de atividades físicas com energia e vigor sem excesso de fadiga. Nas últimas 

décadas a prática de atividade física tem diminuído devido ao aumento da mecanização, 

promovendo um declínio na aptidão física, principalmente em crianças e adolescentes. O 

Vo2máxpropaga as adaptações do treinamento e as genéticas através dos diversos fatores 

relacionado com a musculatura esquelética e com o sistema cardiovascular, por isso que 

é visto como um dos principais apontadores de saúde cardiorrespiratória, pois, em geral 

ele resume o que ocorre no sistema de transporte de oxigênio, podendo também ser 

chamado de potência aeróbica máxima. Considerando que o VO2máx é um dos principais 

índices de avaliação da capacidade aeróbica, é também um meio de obter a frequência 

cardíaca através de avaliações e prescrições de treinamentos tanto em pessoas 

sedentárias como em atletas de alto nível. Objetivo: O presente estudo objetivou-se em 

identificar o nível da aptidão cardiorrespiratória de escolares na faixa etária de 6 a 12 

anos do município de Novo Aripuanã, Amazonas. Método: O estudo foi realizado por 

meio de uma pesquisa de campo de caráter quantitativo.A amostra foi composta por 69 

escolares de ambos os sexos (10,32 ± 1,58), dos quais 25 eram do sexo masculino 

(10,28 + 1,37) e 44 do sexo feminino (10,34 + 1,70). A avaliação da aptidão 

cardiorrespiratória foi realizada o teste de corrida/caminhada dos 6 minutos, seguindo o 

protocolo do Projeto Esporte Brasil (PROESP-Br).A análise dos resultados se deu por 

estatística descritiva, utilizando o software Microsoft Excel 2013®. Resultados: os 

resultados obtidos para o sexo feminino mostraram que 43% encontram-se em zona de 

risco a saúde e 57% em zona saudável. Já o sexo masculino, apresentaram que 40% 

encontram-se em zona de risco a saúde e 60% em zona saudável. Conclusão: a partir 

dos resultados do teste de 6 minutos, conclui-se que a maioria dos avaliados em ambos 

os sexos, encontram-se em zona saudável. 

 

Palavras-chave: Capacidade Cardiorrespiratória. Crianças. Adolescentes. 

 

 



 

 

Proceedings abstracts 

 

I Congresso Internacional de Ciências da Saúde no Cariri 

 

J. Hum Growth Dev. 2017 

 

- 245 - 
 

RESUMO 228 
 

AVALIAÇÃO NEUROMUSCULAR DE ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE NOVO 

ARIPUANÃ-AM 

 

Ana Oliveira Araújo¹, Ana Carla Valente da Cunha², Katia Mar Cavalcante³, Alex Barreto 

de Lima4 

 
1Acadêmica de Educação Física, Universidade do Estado do Amazonas, Novo Aripuanã, 

AM, Brasil. 
2Acadêmica de Educação Física, Universidade do Estado do Amazonas, Novo Aripuanã, 

AM, Brasil. 
3Acadêmica de Educação Física, Universidade do Estado do Amazonas, Novo Aripuanã, 

AM, Brasil. 
4Mestre em Atividade Física e Desporto, Docente do Curso de Educação Física da 

Universidade do Estado do Amazonas, Novo Aripuanã, AM, Brasil. 

 

E-mail: annasilaraujo309@gmail.com 

 

Introdução:A flexibilidade muscular é a capacidade de um músculo se alongar sem 

sofrer danos. Esta amplitude é gerada pelo intervalo de movimentos dos músculos que 

formam uma elasticidade que pode ser compreendida como um conjunto de articulações 

dentro dos limites morfológicos, permitindo a amplitude dos movimentos necessária para 

execução de qualquer atividade física sem que provoque lesões ou danos. A partir do 

conceito de flexibilidade é possível verificar dois tipos: a ativa que se constitui na 

máxima amplitude que se pode obter através de movimentos executados pelos músculos 

de forma voluntária, onde o mesmo ao se contrair dependerá dos músculos agonistas e 

sinergistas, já a flexibilidade passiva é a máxima amplitude articular que se pode obter 

em um movimento através de forças externas; como o próprio peso do corpo, aparelhos 

e gravidade. Estudos comprovam que a flexibilidade proporciona melhoras no 

desempenho da força, velocidade e coordenação motora da criança, um nível de 

flexibilidade acima do desejado pode influenciarem uma boa performance, onde os riscos 

de distensão muscular são inúmeros, ocasionando possibilidades de luxações, quanto 

maior for a exigência de performance, mais atenção deve ser dada a flexibilidade. 

Objetivo: Analisar o nível de flexibilidade de escolares do município de Novo Aripuanã, 

Amazonas. Método: Trata-se de uma pesquisa de cunho transversal de natureza 

quantitativa. A amostra foi composta por 69 escolares de ambos os sexos (10,32 ± 

1,58), dos quais 25 eram do sexo masculino (10,28 + 1,37) e 44 do sexo feminino 

(10,34 + 1,70). A avaliação da flexibilidade foi realizada o teste de sentar e alcançar, 

seguindo o manual do Projeto Esporte Brasil (PROESP-Br). A análise dos resultados se 

deu por estatística descritiva, utilizando o software Microsoft Excel 2013®. Resultados: 

O sexo masculino apresentou 84% em zona saudável a apenas 16% em zona de risco, já 

no sexo feminino foi obtido um resultado totalmente satisfatório com 100% em zona 

saudável. No entanto, dos 69 escolares analisados 94% encontram-se na zona saudável 

e somente 6% na zona de risco. Conclusão: Neste estudo foi possível notar que o nível 

de flexibilidade de ambos os sexos se encontram em zona saudável.  
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Introdução: A aptidão física, tanto na abordagem voltada para o esporte, quanto para o 

desempenho esportivo, é um indicador fundamental necessário ao desenvolvimento de 

práticas relevantes no âmbito da Educação Física. Portanto, o seu reconhecimento faz-se 

necessário antes da proposição de qualquer intervenção. Objetivo: Identificar os níveis 

de aptidão física para o desempenho esportivo em escolares do Instituto Beriano de 

Coari, AM. Método: A amostra foi composta por 46 escolares (25 meninos, e 21 

meninas), com idades compreendidas entre 14 e 16 anos, matriculados no 9º ano do 

Ensino Fundamental da rede regular de ensino. Para verificação dos níveis de aptidão 

física para o desempenho esportivo, foi utilizado o protocolo proposto pelo Projeto 

Esporte Brasil (PROESP–BR), que compreende testes que visam avaliar a força explosiva 

de membros superiores (arremesso de medicine ball de 2kg), força explosiva de 

membros inferiores (salto horizontal), agilidade (teste do quadrado), velocidade (corrida 

de 20 metros), e aptidão cardiorrespiratória (corrida de 6 minutos). Resultados: Os 

resultados foram tabulados e classificados de acordo com as tabelas de referência 

propostas pelo próprio PROESP-BR. No teste de força explosiva dos membros inferiores, 

os meninos de 14 e 15 anos apresentaram desempenho bom. Já os de 16 anos 

apresentaram-se como razoáveis. As meninas de 15 e 16 anos tiveram desempenho 

classificado como fraco, enquanto as de 14 anos foram classificadas como razoável. Para 

força explosiva dos membros inferiores, os meninos apresentaram resultados razoáveis, 

enquanto as meninas foram classificadas como fracas em sua totalidade. Para agilidade, 

os meninos de 15 anos foram razoáveis, enquanto os demais foram classificados como 

fraco em seu desempenho. Já as meninas classificaram-se como fracas em todas as 

idades. Para velocidade, tanto os meninos quanto as meninas apresentaram resultados 

insatisfatórios, classificados como fraco. Por fim, para aptidão cardiorrespiratória, os 

meninos de 16 anos foram classificados como bons, enquanto os demais foram 

razoáveis. Já as meninas obtiveram uma classificação fraca em todas as idades 

avaliadas. Conclusão: Concluí-se que os níveis de aptidão física da amostra em questão 

apresentaram-se fracos ou razoáveis em ambos os gêneros, em especial no grupo das 

meninas, o que denota a necessidade de fomento de práticas que visem o 

aprimoramento destas qualidades físicas básicas nos alunos pesquisados. 
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Introdução: O mundo contemporâneo trouxe inúmeras mudanças ao estilo de vida das 

pessoas, seja pelos avanços tecnológicos, pelo ritmo acelerado de vida, ou por um 

somatório de fatores. Diante disso, é sabido que a população mundial teve de se adequar 

a uma nova realidade, adotando hábitos de vida que, muitas vezes, interferem 

diretamente em sua saúde. Crianças e adolescentes, que já nasceram neste cenário, 

acabam inevitavelmente sendo submetidos a atividades hipocinéticas na maior parte de 

seus dias, em detrimento à pratica de atividade física, em especial nos grandes centros, 

o que denota no aumento do risco de desenvolvimento de distúrbios metabólicos 

oriundos do sedentarismo cada vez mais precocemente, tal qual a obesidade infantil, a 

síndrome metabólica, dentre outros. Objetivo: O objetivo deste estudo foi analisar o 

nível de aptidão física relacionada à saúde de estudantes de uma escola pública no 

município de Coari, estado do Amazonas. Método: A amostra foi composta de 47 alunos 

(21 do sexo feminino, e 26 do sexo masculino), alunos do Instituto Bereano de Coari/AM, 

com idades compreendidas entre 14 e 16 anos. Para a avaliação dos alunos, foi utilizada 

a bateria de testes de aptidão física relacionada à saúde do Projeto Esporte Brasil 

(PROESP-BR), que contempla as seguintes variáveis: estimativa de excesso de peso, 

estimativa de excesso de gordura visceral, aptidão cardiorrespiratória, flexibilidade e 

resistência muscular localizada. Resultados: Pela análise dos resultados dos testes 

aplicados, verificou-se que os indivíduos do sexo masculino apresentaram-se como 

saudáveis em todas as variáveis analisadas, com exceção da resistência muscular 

localizada dos indivíduos com 15 e 16 anos, que apresentaram risco à saúde. Já a 

amostra feminina apresentou risco à saúde tanto na capacidade aeróbia quanto na 

resistência muscular localizada. Por outro lado, a amostra feminina apresentou-se 

saudável em todas as faixas etárias nas demais variáveis, segundo a classificação do 

PROESP-BR. Conclusão: Pela análise dos resultados encontrados, entende-se como 

crucial que seja desenvolvido por parte dos profissionais de Educação Física do Instituto 

Berano de Coari/AM, um trabalho de conscientização e planificação de atividades 

pedagógicas voltadas para a melhora do estado geral de saúde dos escolares em 

questão, a fim de suprir as carências observadas pela análise dos resultados desta 

pesquisa. 
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Introdução:A terceira idade é acompanhada por muitas mudanças e, para que esse 

período flua de maneira natural e sem prejudicar as relações interpessoais do idoso, 

torna-se necessário aprender a lidar com tais mudanças. A saúde mental do idoso e a 

vulnerabilidade deste grupo a determinados transtornos psicológicos resultantes de 

alterações biológicas e sociais, devem ser estudados. Mesmo que se perceba uma 

vulnerabilidade aparente dos idosos a alguns tipos de transtornos mentais, é importante 

salientar que certas práticas podem evitar ou ainda reverter determinados quadros de 

transtornos, tornando-se imprescindível o acompanhamento especializado que permitirá 

captar qualquer sinal de transtorno metal que o idoso possa apresentar, quer seja por 

histórico familiar, aspectos psicossociais, grau de instrução ou comorbidades.Objetivo: O 

objetivo do presente estudo é avaliar o estado mental, mais especificamente sintomas de 

demência nos idosos do Centro de Convivência do Idoso (CCI) no município de Coari. 

Método: O Mini Mental Test é um breve teste utilizado em idosos, servindo para um 

rastreamento inicial do estado mental, usado isoladamente ou incorporado a outros 

instrumentos mais amplos, o que permite a avaliação cognitiva e rastreamento de 

quadros de demência. Essa ferramenta possui questões sobre orientação temporal 

espacial, registro de informação, atenção, cálculo, memória, linguagem e a construção. 

Foram entrevistados 55 idosos (14 homens e 41 mulheres), com a média de idade 

de72,50±8,14 para homens e para mulheres 70,24±8,42. Resultados: Os resultados 

evidenciaram que, 7% dos idosos apresentaram estado grave de demência (1), 57% 

moderado (8), 14% leve (2) e 22% apresentaram estado normal (3), enquanto que para 

as mulheres 2% apresentaram estado grave (1), 68% moderado (28), 20% leve (8) e 

10% apresentaram estado normal (4),com média de pontuação igual a 20,57+6,30 para 

os homens e para as mulheres a média foi de 19,12+5,06. Conclusão: Portanto, 

observou-se que a maior parte dos idosos que frequentam o CCI no município de Coari 

apresentam algum sintoma de demência. Porém, é necessário levar em consideração 

que, fatores como o analfabetismo, podem ter contribuído para esse resultado. 
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Introdução: É na fase da adolescência que o indivíduo passa por inúmeras 

transformações, principalmente físicas e fisiológicas que modificam sua composição 

corporal, resultando no seu crescimento e desenvolvimento. Desta forma, torna-se 

necessário, para diagnosticar e buscar intervenções necessárias por parte do profissional 

de saúde, avaliar o estado nutricional desses adolescentes. Objetivo: Avaliar o estado 

nutricional dos adolescentes do 9° ano da Escola Estadual Instituto Bereano de Coari 

através do cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC). Método: Foram avaliados 46 

alunos de ambos os sexos onde 25 são do sexo masculino e 21 do sexo feminino, com 

média de idade entre 14 e 16 anos, da Escola Estadual Instituto Bereano de Coari no 

Amazonas. O IMC foi determinado através do cálculo da razão (divisão) da medida de 

massa corporal total em quilogramas (peso) pela estatura (altura) em metros elevada ao 

quadrado. Foram adotados os pontos de corte do Projeto Esporte Brasil (PROESP-BR), 

que avalia crianças e adolescentes de 6 a 17 anos. Resultados: Ao calcularmos o IMC 

dos estudantes da referida escola constatamos que, todos os indivíduos do sexo 

masculino e feminino encontram-se em zona saudável para todas as faixas etárias 

avaliadas, com exceção das meninas com 16 anos que estão em zona de risco à saúde, 

segundo a classificação do PROESP-BR que consideram valores de IMC acima dos pontos 

de corte como zona de risco à saúde e, valores inferiores como zona saudável. 

Conclusão: Desta forma concluímos que, todos os adolescentes avaliados estão 

saudáveis quanto ao seu estado nutricional, com exceção das meninas com 16 anos que 

apresentam risco à saúde. Porém, apesar de neste trabalho utilizarmos o IMC como 

instrumento para estimar o estado nutricional dos adolescentes, sua utilização não 

implica que outros métodos sejam também empregados, como as medidas de pregas 

cutâneas, para uma melhor avalição do estado nutricional para este público. 
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Introdução: O Brasil passa por um rápido processo de envelhecimento populacional, o 

aumento da população idosa leva ao aumento dos problemas de saúde, tais como a 

desnutrição e hipertensão. O envelhecimento, apesar de ser um processo natural, causa 

ao organismo, diversas alterações funcionais e anatômicas, interferindo diretamente na 

saúde e nutrição do idoso. Nos últimos anos os estudos têm mostrado prevalências altas 

de idosos desnutridos. A avaliação nutricional pode detectar precocemente a desnutrição 

em pacientes idosos, o que atualmente representa uma crescente preocupação 

nutricional. Caso não diagnosticada a mesma pode resultar deterioração da saúde 

levando até mesmo à morte prematura. Para a avaliação nutricional em geriatria 

necessitamos de métodos que determinem o estado nutricional de maneira precisa, uma 

vez que muitas variáveis utilizadas são afetadas pela doença aguda. Objetivo: Esta 

investigação teve como objetivo, avaliar o estado nutricional dos idosos do Centro de 

Convivência do idoso no município de Coari. Método: Foram avaliados 55 idosos (14 

homens e 41 mulheres) com média de idade de 72,50+8,14 para homens e 70,76+8,42 

para mulheres. O estado nutricional foi avaliado através do instrumento Mini Avaliação 

Nutricional (MAN). Sua classificação se dá num total de escore > 23,5, considerado bem 

nutrido, entre 17 e 23,5, risco de má nutrição e < 17, desnutrido. Resultados: Em 

relação à Mini Avaliação Nutricional, observamos que 57% encontram- se bem nutridos 

(8 indivíduos), 36% apresentam risco de desnutrição (5 indivíduos), 7 % estão 

desnutridos (1 individuo) do público masculino avaliado. Em relação ao público feminino, 

49% classificam-se como bem nutridos (20 indivíduos), 44% com risco de desnutrição 

(18 indivíduos) e 7% encontram-se desnutridos (3 indivíduos). Conclusão: Dessa forma 

conclui-se que, a maior parte dos idosos tanto do sexo masculino quanto do feminino 

encontram-se bem nutridos. No quesito desnutrição as mulheres se sobressaíram aos 

homens, precisando assim de uma intervenção por parte dos profissionais de saúde que 

atuam diretamente com eles. 
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Introdução: O adolescente passa por muitas transformações físicas, emocionais e 

sociais.Nessa fase da vida, variadas características como desenvolvimento da identidade 

sexual, crenças e desejos manifestam-se de uma maneira intensa. Além disso, a 

construção da imagem corporal e a satisfação com o corpo também sofrem múltiplas 

influências em meio a sociedade.É notório que, ao longo do tempo, o conceito de beleza 

e saúde tenha sofrido transformações. O desejo de estar dentro dos padrões de beleza 

impostos pela mídia, tem levado muitos indivíduos, principalmente os adolescentes, a 

adquirir uma insatisfação com o seu próprio corpo, resultando em diversos transtornos a 

esses indivíduos.Objetivo: Avaliar a percepção da imagem corporal dos adolescentes de 

uma escola pública no interior do Amazonas. Método: Foram avaliados 46 alunos dos 

quais, 26 são do sexo masculino e 21 do sexo feminino do 9º ano do ensino 

fundamental, da Escola Estadual Instituto Bereano de Coari, com faixa etária variando 

entre 14 e 16 anos. O instrumento utilizado para a avaliação da imagem corporal foi o 

Questionário Sobre a Imagem Corporal (BSQ)que contém 34 perguntas que buscam 

informações a respeito da percepção da aparência nas últimas 4 semanas. Resultados: 

Em relação à percepção sobre a imagem corporal do público masculino, 81% (21) estão 

satisfeitos com sua imagem, 15% (04) apresentam um nível leve de insatisfação, 4% 

(01) se sentem moderadamente insatisfeitos. Em relação às meninas 57% (12)não estão 

insatisfeitas com a própria imagem, 38% (8) apresentam um nível leve de insatisfação 

e5% (1) possuem grau moderado de insatisfação. Conclusão: Através dos resultados 

obtidos do estudo do corpo e da imagem corporal em adolescentes,identificou-se um alto 

nível de insatisfação entre os indivíduos avaliados de ambos os sexos. Porém, ao 

analisarmos os resultados entre os gêneros, percebemos que 43%, correspondentes a 9 

indivíduos da população feminina, apresentam um nível leve ou moderado de 

insatisfação, ao contrário da população masculina que apresenta 19% (5) nesses 

mesmos níveis. 
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Introdução:São vários os aspectos que podemos considerar quando se fala em 

qualidade de vida. Capacidade funcional, aspectos emocionais, sociais e econômicos e 

estado geral de saúde são alguns exemplos. A medida em que o corpo envelhece, são 

notórias as mudanças físicas, cognitivas e sociais,que permeiam o indivíduo nesta fase da 

vida. A perda da autonomia para realizar tarefas do cotidiano ocasiona um decréscimo na 

qualidade de vida desses idosos, por isso a preocupação com a qualidade de vida desses 

indivíduos tem sido um foco constante de atenção. Objetivo: Avaliar a qualidade de vida 

da população idosa do Centro de Convivência do Idoso do Município de Coari, e os 

aspectos que podem interferir na saúde física e mental dos idosos. Método: A versão 

brasileira do questionário SF-36 foio instrumento escolhido para será plicado em 

52idosos, sendo 13 do sexo masculino com média de idade de 709, e39 do sexo 

feminino com a média de idade de 728. Neste questionário encontramos questões que 

abordam sobre a capacidade funcional, limitações por aspectos físicos, limitações por 

aspectos emocionais, dor, estado geral de saúde, vitalidade, aspectos sociais e saúde 

mental. Resultados:Os resultados da pesquisa apontam uma média para o sexo 

feminino de 6830 para a capacidade funcional, 5138 para a limitação por aspectos 

físicos, 5744 para limitações por aspectos emocionais, 3429 para dor, 3513 para o 

estado geral de saúde, 4413 para vitalidade, 4820 para aspectos sociais e 5112 para 

saúde mental. A população masculina apresenta média na capacidade funcional de 

7821, limitação por aspectos físicos5636, limitação por aspectos emocionais 6238, dor 

2516, estado geral de saúde 2911, vitalidade 506, aspectos sociais 5120 e saúde 

mental 5412. Conclusão: Desta forma, conclui-se que, com exceção da capacidade 

funcional para os homens, as demais capacidades ficaram abaixo da média, pois são 

considerados como satisfatórios valores>70. Sendo assim, destaca-se a necessidade da 

realização de exercícios que desenvolvam essas capacidades, por parte dos profissionais 

de educação física,para que futuramente possa-se detectar um aumento em relação à 

média desses domínios. 
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Introdução:Na fase da adolescência, as pessoas são acometidas de diversos desafios 

sócios emocionais, sendo essa, uma fase de transições, crises, lutas, que fazem parte de 

um processo normal de uma adaptação comportamental, que nem sempre são 

ultrapassadas da melhor forma. Por se tratar de uma população com características tão 

peculiares, torna-se imprescindível coletar informações a respeito de sua qualidade de 

vida, aumentando a compreensão e conhecimento sobre a saúde dessa população, 

originando no estabelecimento de políticas de promoção da sua saúde e bem-estar. 

Objetivo: Neste contexto, o objetivo do estudo realizado consiste em avaliar a qualidade 

de vida relacionado à saúde dos alunos do 9⁰do ensino fundamental do Instituto Bereano 

de Coari, no Amazonas. Método: O método utilizado para a recolha dos dados foi o 

questionário denominado KIDSCREEN-52, versão para crianças e adolescentes, que 

mede a qualidade de vida relacionado à saúde. O instrumento contempla 10 domínios 

onde 5 questões dizem respeito à saúde e atividade física, 6 falam sobre bem-estar 

psicológico, 7 investigam o estado de humor geral, 5 são de auto percepção, 5 de tempo 

livre, 6 buscam informações sobre família e ambiente familiar, 3 averiguam sobre 

questões econômicas, 6 são sobre amigos, 6 sobre ambiente escolar e aprendizagem e 3 

sobre provocação (Bullying), totalizando 52 questões. Foram avaliados 47 alunos, sendo 

26 do gênero masculino e 21 do gênero feminino, com média de idade de 15+1 tanto 

para homens, quanto para mulheres. Resultados: Os resultados apontam que os 

meninos e as meninas apresentam uma boa qualidade de vida relacionada à saúde em 

quase todos os domínios, com exceção do domínio saúde e atividade física para o sexo 

feminino e dos aspectos financeiros para ambos os sexos que apresentaram pontuação 

abaixo da média. Visto que, indivíduos que apresentam valores ≥70 são considerados 

com boa qualidade de vida relacionada à saúde. Conclusão: Conclui-se que os 

adolescentes pesquisados possuem, no geral, boa percepção da Qualidade de Vida 

Relacionada à Saúde. 
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Introdução:O envelhecimento pode ser definido como um processo sequencial, 

acumulativo, irreversível, universal, não patológico, de deterioração de um organismo 

maduro, próprio a toda espécie.O envelhecimento populacional é um dos fenômenos 

mais notórios dos tempos atuais, tanto nos países desenvolvidos como naqueles em 

desenvolvimento trazendo consigo repercussões culturais, sociais e políticas. O Brasil é 

um país que envelhece rapidamente: a expectativa de vida aumentou de 33 para 68 

anos durante o século XX. Na atualidade, a população de idosos ultrapassa 17 milhões, 

correspondendo a aproximadamente 10% da população brasileira, sendo que as 

projeções para o ano 2020 estimam 32 milhões, o que colocará o Brasil na sexta posição 

mundial em número de idosos. A depressão é um transtorno do humor grave freqüente, 

e ocorre em todas as faixas etárias, sendo que as taxas parecem estar aumentando entre 

jovens e idosos. A mesma afeta não somente o convívio social, mas impossibilita uma 

rotina de vida satisfatória do indivíduo.Objetivo: Verificar a presença de sintomas 

depressivos em idosos que freqüentam o Centro de Convivência do Idoso (CCI) no 

município de Coari-Am. Método: Foi realizado estudo quantitativo, com participação de 

58 idosos com média de idade de 72,5+8,14 para o sexo masculino e para o sexo 

feminino a média foi de 70,24+8. O instrumento utilizado para pesquisa foi a Escala de 

Depressão Geriátrica de Yesavage. Resultados: De acordo com os resultados da 

pontuação da Escala de Depressão Geriátrica, observou-se que21% do público 

masculino, correspondentes a 3 idosos,apresentaram suspeita de depressãoe79% 

proporcional a 11 indivíduos não manifestaram nenhuma suspeita de depressão.Com 

relação ao público feminino,notou- se que 49% equivalentes a 20 indivíduos 

apresentaram suspeita de depressão e 51% semelhantes a 21indivíduos não possuem 

suspeita de depressão. Conclusão: Concluiu-se, neste estudo, que as mulheres 

obtiveram maior índice no que diz respeito a sintomas depressivos quando 

relacionadoaos homens que obtiveram um percentual menor de indivíduos com suspeita 

de depressão. Desta forma, torna-se necessário uma investigação mais detalhada para 

detectar fatores possíveis que contribuam para esse quadro. 
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Introdução: A imagem corporal está em bastante evidência nas varias áreas jurídicas, 

midiáticas e estéticas, nessa ultima, observa- se inúmeras pesquisas dando bastante 

relevância a este assunto, pois há inúmeros casos de distorções que causam inúmeros 

problemas nutricionais como anorexia e bulimia. Podemos entender como satisfação ou 

insatisfação com a imagem corporal a avaliação positiva ou negativa do próprio corpo, 

essa avaliação, quando ocorre de forma negativa leva a casos de distorção da imagem 

corporal, que compreende na percepção errada e distorcida de si mesmo. A insatisfação 

corporal pode ser definida como a disparidade entre o tamanho percebido pela pessoa e 

o tamanho que ela gostaria de ter realmente. À medida que o indivíduo se relaciona com 

seu corpo, sua imagem corporal vai sendo estruturada, esse processo é determinante 

também na construção da identidade pessoal. Para esta construção é necessário que o 

indivíduo conheça a si mesmo, podendo sofrer distorções de realidade, tendo em vista 

que é influenciada por diversos fatores, desse modo o reflexo corporal nem sempre 

condiz com a realidade. Objetivo: Avaliar o nível de satisfação da imagem corporal de 

moto-taxistas. Método: A amostra foi constituída por 48 moto taxistas com idade de 

entre 19 e 49 anos, pertencentes a Associação de Moto do município de Tonantins. O 

instrumento utilizado para avaliar o nível de satisfação com a imagem corporal foi o 

Questionário de Imagem Corporal Body Shape Questionarie BSQ, que mede o grau de 

preocupação com a forma do corpo, devido à aparência física e a sensação de estar 

gordo, questionário este que contém 34 perguntas que avaliam a distorção corporal. 

Resultados: Dos questionários aplicados, 56% dos entrevistados não possuem 

insatisfação com sua imagem corporal, ou seja, segundo o estudo mais da metade se 

encontra satisfeita com o próprio corpo, já 36% possui leve insatisfação com o próprio 

corpo, mostrando uma leve preocupação com sua imagem corporal, 8% dos 

entrevistados possuem moderada insatisfação com sua imagem, mostrando um interesse 

ou preocupação com sigo mesmo, mais esta é uma pequena porcentagem do total 

estudado. Conclusão: Segundo os dados coletados mostram mais da metade esta 

bastante satisfeita com sua imagem corporal, mostrando que dos índices de insatisfação 

a classe dos motos- taxistas se encontra satisfeita com o próprio corpo. 
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Introdução:O indivíduo, independente das tarefas trabalhistas, necessita de uma boa 

mobilidade para realizar atividades do cotidiano. A flexibilidade, além de ser considerada 

como um componente diretamente relacionada à saúde e aptidão física é a qualidade 

física utilizada pelo maior número de desportos, sendo um elemento importante tanto 

para o bom desempenho na prática desportiva como para reabilitação das articulações. 

Quando trabalhada de forma correta, auxilia na prevenção de dores na coluna vertebral, 

desenvolvimento da postura corporal e articulações, facilitando os movimentos do 

cotidiano. Objetivo: O presente estudo objetiva avaliar a flexibilidade dos alunos do 

Projeto Escolinha de Futsal Jogada Certa no município de São Gabriel da Cachoeira. 

Método:O teste sentar e alcançar é um dos mais conhecidos e aplicados em baterias de 

testes pertinentes a aptidão física relacionada à saúde e ao desempenho esportivo e tem 

o objetivo de medir a flexibilidade, envolvendo a musculatura isquiotibial e a região 

lombar. O referido teste é de fácil aplicação e compõe a bateria de testes do Projeto 

Esporte Brasil (PROESP-BR) que é um sistema de avaliação da aptidão física relacionada 

à saúde e ao desempenho esportivo de crianças e adolescentes no âmbito da educação 

física escolar e do esporte educacional. Participaram do estudo 78 sujeitos, sendo 54do 

sexo masculino com idade variando entre 8 e16 anos e 24do sexo feminino de 8 a 17 

anos do Projeto Escolinha de Futsal Jogada Certa da Escola Estadual Irmã Inês Penha em 

São Gabriel da Cachoeira – AM. Resultados: Os resultados evidenciaram que todos os 

indivíduos avaliados (100%), tanto homens como mulheres, foram considerados como 

saudáveis no que se refere à flexibilidade, segundo a classificação do PROESP-BR. 

Conclusão: Portanto, consideramos que os resultados apresentaram-se de forma 

positiva pois todos os indivíduos avaliados possuem um nível de flexibilidade saudável, 

facilitando desta forma o aperfeiçoamento nas técnicas do desporto, especificamente do 

futsal. 
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Introdução:A Imagem corporal (IC) é definida como o conceito que a pessoa tem do 

seu próprio corpo formada e estruturada na mente do indivíduo, ou seja, a maneira pela 

qual o corpo se apresenta a si mesmo. Essa imagem geralmente é influenciada por 

fatores externos, tais como os padrões impostos pela mídia. É na fase da adolescência 

que o indivíduo mais se preocupa com sua aparência, e estando insatisfeito com o seu 

corpo ele adota várias medidas obsessivas, como dietas restritivas que podem causar 

distúrbios nutricionais como anorexia e/ou bulimia, e práticas exageradas de atividades 

físicas aliadas ao consumo de anabolizantes que podem levar a deformações corporais. E 

se detectarmos qualquer sinal de transtorno alimentar que o adolescente possa 

apresentar conseguiremos adotar algumas medidas preventivas de distúrbios da IC, com 

acompanhamento especializado. Objetivo: O objetivo deste estudo foi avaliar a IC dos 

alunos que frequentam a Escolinha de Futsal Jogada Certa da Escola Estadual Irmã Inês 

Penha do município de São Gabriel da Cachoeira no Amazonas. Método: Para a coleta de 

dados foi utilizado o Questionário de Imagem Corporal contendo 34 questões 

relacionadas à sua aparência nas últimas quatro semanas. A sua classificação é dada a 

partir da soma dos resultados das questões onde, valores menores que 80 classificam-se 

como “sem insatisfação”, entre 80 e 110 “leve insatisfação”, entre 111 e 140 “moderada 

insatisfação” e acima de 140 “insatisfação grave”. Participaram do estudo 27 

adolescentes do sexo feminino com idade variando entre 12 e 17 anos e 35 do sexo 

masculino de 12 a 16 anos, totalizando 62 adolescentes. Resultados: Na classificação da 

imagem corporal para o público masculino 86% (30) encontram-se sem insatisfação, 

14% (05) leve insatisfação e para o feminino59% (16) sem insatisfação,15% (04) leve 

insatisfação, 19% (05) moderada insatisfação e 7% (02) insatisfação grave. Conclusão: 

Portanto, ao analisarmos os resultados encontrados neste estudo, observamos que o 

público feminino possui um percentual maior de insatisfação com a imagem (41% 

correspondentes a 27 sujeitos) maior que o público masculino (14% equivalentes a 5 

indivíduos). 
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Introdução:A aptidão física tem sido definida como a capacidade de realizar as 

atividades físicas, sendo dependentes de características inerentes ou adquiridas por um 

indivíduo e vem sendo considerada como um dos componentes da saúde. Por contada 

urbanização crescente, como consequência ocorreu um aumento no número de 

indivíduos sedentários, o que pode ter contribuído para uma diminuição nos níveis de 

aptidão física satisfatórios entre crianças e adolescentes. Objetivo: O objetivo do 

presente estudo é avaliar a aptidão física relacionada a saúde dos alunos do projeto de 

futsal Jogada Certa da escola Irmã Inês Penha, no município de São Gabriel da 

Cachoeira, Amazonas. Método: A avaliação foi realizada por intermédio da bateria de 

testes do Projeto Esporte Brasil(PROESP-BR). Os testes para a avaliação da aptidão 

cardiorrespiratória (corrida de 6 minutos), flexibilidade (sentar e alcançar) e resistência 

muscular localizada(número de abdominais em 1 minuto) compõem esta bateria. 

Participaram do estudo  78 indivíduos sendo 24 meninas de 8 e 17 anos e 54 meninos de 

8 a 16 anos. Resultados: Na aptidão cardiorrespiratória, 70,4% (50) do público 

masculino estão em zona saudável sendo que somente os de 16 anos, correspondentes a 

29,6% (4) apresentam risco à saúde. Já para as meninas, com exceção das de 13 e 17 

anos, (62,5% equivalentes a 15 sujeitos) que estão em zona de risco à saúde, as demais 

(37,5% correspondentes a 9 sujeitos) encontram-se saudáveis. No teste de flexibilidade, 

tanto meninas quanto meninos encontram-se em zona saudável em todas as faixas 

etárias. Na resistência muscular localizada, 23 indivíduos de 9, 13, 15 e 16 anos (42,6%) 

encontram-se em zona de risco à saúde e os demais representando 57,4% (31) do total 

estão saudáveis. Conclusão: Portanto, através da análise dos resultados, observamos 

que na flexibilidade, tanto meninos quanto meninas obtiveram resultado positivo. Na 

resistência muscular localizada, o público feminino apresentou um percentual positivo 

maior que o masculino e na aptidão cardiorrespiratória, os homens se sobressaíram às 

mulheres. Desta forma, torna-se necessário adotar medidas que resultem na melhoria 

das capacidades que apresentaram risco à saúde. 
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Introdução: A aptidão física pode ser determinada comoa capacidade do indivíduo em 

realizar atividades físicas de qualquer natureza com vigor e disposição. Objetivo:O 

objetivo deste estudofoi avaliar odesempenho esportivo dos alunos da Escolinha de 

Futsal Jogada Certa na Escola Estadual Irmã Inês Penha,no município de São Gabriel da 

Cachoeira, Amazonas. Método: Para a avaliação da aptidão física relacionada ao 

desempenho esportivo, foi utilizada a bateria de testes do Projeto Esporte Brasil 

(PROESP-BR).Participaram do estudo 78 sujeitos, sendo 54 homens e 24 mulheres com 

idades variando entre 8 a 17 anos na escolinha de Futsal Jogada Certa. Resultados:Os 

resultados dos testes de aptidão física para o desempenho esportivo masculino 

apresentam:Na força explosiva de membros superiores, 53,7% (29) dos alunos foram 

fracos, 35,2% (19) foram razoáveis e 11,1% (6) apresentaram desempenho bom, 

naforça explosiva de membros inferiores, 92,6% (50) dos alunos foram fracos e7,4%(04) 

foramrazoáveis, na agilidade,87% (47) foram fracos e 13% (07) foram razoáveis. Para a 

Velocidade/corrida de 20 metros,7,4% (04) foram fracos, 14,8% (08) foram razoáveis, 

64,8% (35)forambons, 13% (07) foram muito bons e no teste de aptidão 

cardiorrespiratória, 7,4% (04) foram fracos, 75,9% (41) foram regulares, 9,3% (05) 

foram bons, 7,4% (04) foram muito bons. Os resultados encontrados para o público 

feminino foram: arremesso de Medicine Ball, 33,33% (08) foram fracos, 16,7% (04) 

razoáveis, 37,5% (09) bons, 8,3% (02) muito bons, 4,2%(01) excelente. Salto 

horizontal,50% (12) foram fracos, 29,2% (07) razoáveis, 20,8% (05) foram bons. Teste 

do quadrado,29,2% (07) foram fracos, 37,5% (09) razoáveis, 33,3% (08) foram bons. 

Corrida de 20 metros, 62,5% (15) foram bons, 37,5% (09) muito bons e corrida de 06 

minutos,33,3% (08) foram fracos, 25%(06) razoáveis, 4,2% (01) bons, 29,2% (07) 

foram muito bons e 8,3% (02) excelentes. Conclusão: De acordo com os resultados 

obtidos podemos observarque, o público feminino apresentou resultado melhor em todos 

os testes quando comparado ao público masculino. 
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Introdução: O sobrepeso e obesidade são problemas graves que acometem as 

sociedades em diversas partes do mundo. No Brasil, a obesidade e os fatores de risco 

vinculados a ela tem apresentado valores crescentes e esse quadro deve ser observado 

com atenção, visto que, quando presente durante a infância tende a se perpetuar para a 

vida adulta, incluindo o tecido adiposo visceral que aumenta em quantidade absoluta e 

relativa. A razão entre o perímetro da cintura pelo perímetro da estatura (RCE) é uma 

medida considerada útil para identificar dentre as crianças e adolescentes que 

apresentam um quadro de sobrepeso, os que possuem alto risco metabólico e 

cardiovascular. Objetivo: Estimar o excesso de gordura visceral através da RCE em 

crianças e adolescentes praticantes de futsal do projeto Jogada Certa da Escola Estadual 

Irmã Inês Penha, no município de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas. Método: 

Participaram da pesquisa 78 sujeitos, sendo 54 do sexo masculino com idade variando 

entre 8 e 16 anos e 24 do sexo feminino na faixa etária de 8 a 17 anos. A razão 

cintura/estatura foi o indicador antropométrico utilizado para a predição do excesso de 

gordura visceral relacionado a riscos cardiovasculares em crianças e adolescentes. Foram 

utilizados como referência nesta pesquisa os pontos de corte do Projeto Esporte Brasil 

(PROESP-BR) que permite identificar zona saudável e zona de risco à 

saúde,independente de variáveis como idade, sexo e etnia. Valores acima de 0,50 é 

sugerido como ponto de corte para desenvolvimento de doenças cardiovasculares (zona 

de risco à saúde) e valores abaixo, são classificados como zona saudável. Resultados: 

Dos sujeitos avaliados, tanto do sexo masculino como feminino, todos apresentaram 

classificação saudável em todas as faixas etárias, segundo a classificação do PROESP-BR. 

Conclusão: Através da análise dos resultados apresentados, podemos concluir que todos 

os avaliados se encontram saudáveis no que diz respeito à predição de excesso de 

gordura visceral relacionadas a riscos cardiovasculares. 
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Introdução: A adolescência é uma das etapas mais importantes na vida de um ser 

humano, seja pelo nível de crescimento ou pelo nível de desenvolvimento motor, 

cognitivo, afetivo, emocional e social. Esse período é caracterizado por mudanças 

contínuas. Além de todas as mudanças físicas que já sabemos que ocorre nessa fase da 

puberdade, há também mudanças psicológicas. Por isso é importante o acompanhamento 

da família e de um profissional para que tanto fatores internos quanto externos não 

influenciem de forma negativa no estilo de vida saudável do adolescente. Esse estilo de 

vida saudável está relacionado a uma alimentação balanceada, a prática de atividades 

físicas, comportamentos preventivos, vida social e controle emocional. Objetivo: O 

objetivo do presente estudo é avaliar o estilo de vida dos alunos da escolinha de futsal 

Jogada Certa, do Município de São Gabriel da Cachoeira no Amazonas. Método: Para a 

coleta de dados foi aplicado o questionário Pentáculo do Bem-estar de Nahas que tem 

como objetivo avaliar o perfil da qualidade de vida do indivíduo.As perguntas foram 

relacionadas aos hábitos alimentares, frequência de atividade física, prevenções, 

convivências e controles emocionais e cada componente possui respostas com valores 

que variam de 0 a 3. Quanto mais próximo do valor de 3, melhor é a atitude do indivíduo 

com relação ao item avaliado.O índice com valor inferior a 1 recebe classificação 

negativa, entre 1 e 1,99, regular e entre 2 e 3, índice positivo. No total foram avaliados 

68 adolescentes(28 meninas e 40 meninos) na faixa etária de 12 a 16 anos para o sexo 

masculino e 12 a 17 anos para o feminino. Resultados: Os resultados demonstraram 

que os meninos apresentaram média para hábitos alimentares de 1,58 (regular), para 

frequência de atividades físicas a média foi de 1,99 (regular), prevenções teve média de 

2,0 (positivo), convivências apresentou média de 2,3 (positivo), controles emocionais 

teve média de 2,4 (positivo).E as meninas obtiveram média para hábitos alimentares de 

1,30 (regular), frequência de atividades físicas a média foi de 2,08 (positivo), prevenções 

teve média de 2,0 (positivo), convivências apresentou média de 2,3 (positivo) e a média 

para controles emocionais foi de 2,4 (positivo). Conclusão: Levando-se em conta os 

aspectos analisados, podemos concluir que o estilo de vida dos alunos da escolinha de 

Futsal Jogada Certa do município de São Gabriel da Cachoeira tem em média resultado 

positivo. 
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Introdução:O estado nutricional (EN) é caracterizado como resultante do equilíbrio 

entre o suplemento nutricional e o gasto energético. Deste modo é de suma importância 

o controle e monitoramento do EN na fase da infância, com relação ao processo de 

crescimento e desenvolvimentoe sua avaliação. Diante disso, faz-se necessário alertar a 

população dos riscos nutricionais que podem surgir durante a infância, ressaltando a 

seriedade da reeducação alimentar e atividades de educação nutricional nas escolas, as 

quais podem auxiliar na formação de hábitos alimentares saudáveis, na manutenção da 

saúde e controle de peso corporal adequado. Objetivo: Este estudo teve como objetivo, 

verificar o estado nutricional de alunos entre 6 a 12anos de idade da escola municipal 

Augusto Sá, localizada no município de Novo Aripuanã, Amazonas. Método: Aamostra foi 

composta por 69 (10,32+1,58) alunos, onde 44 eram do sexo feminino (10,34+ 1,70) e 

25 do sexo masculino (10,28+ 1,37). O estudo foi realizado através de uma pesquisa de 

campo de caráter descritivo, na qual os sujeitos tiveram mensuradas suas medidas 

antropométricas para calcular o índice de massa corporal (IMC), que é obtido pela divisão 

da massa corporal pela estatura ao quadrado. A classificação foi realizada de acordo com 

o projeto esporte Brasil (Proesp-Br), 2016.A massa corporal e a estatura foram aferidas 

através de uma balança manual com estadiômetro acoplado da marca welmy®, com 

capacidade de até 150 Kg, no qual os alunos foram pesados sem sapatos e com roupas 

leves. A análise dos resultados se deu por estatística descritiva, utilizando o software 

Microsoft Excel 2013®. Resultados:Verificou-seque, dos 69 alunos avaliados 24 (96%) 

do sexo masculino estão em zona saudável, e apenas 1(4%) zona de risco à saúde. O 

sexo feminino, apresentou 39 (89%) em zona saudável e 5(11%) zona de risco à saúde. 

Conclusão: Conclui-se que a maioria dos avaliados em ambos os sexos, estão em zona 

saudável de acordo com o Manual do Projeto Esporte Brasil 2016(Proesp-Br). 
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