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RESUMO 

 

A plataforma digital Treinos Aqui foi elaborada para ser um local online, divulgando os 
serviços prestados pelos profissionais do exercício físico ou outra área da promoção 
da saúde, para os alunos/clientes que desejam encontrar a sua prática ou outra 
atividade da área. O objetivo desta produção técnica foi desenvolver uma plataforma 
digital, em um ambiente online, organizada de modo a abranger as diferentes áreas 
do exercício físico e promoção da saúde, oferecendo diversas possibilidades de 
práticas a toda a população, de qualquer idade ou extrato social. Nesse sentido, a 
plataforma se configurou num canal de comunicação entre o cliente/aluno e o 
profissional do exercício. Na plataforma, estão apresentadas as práticas de exercício 
físico distribuídos em três tópicos, elencados em: 1) - projetos sociais de forma 
gratuita; 2) – atividades profissionais independentes (treinamento personalizado etc.) 
e: 3) – academias bem como outros centros de treinamento. Os nomes dos 
anunciantes estão disponíveis de forma sequencial, conforme sua área de atuação. 
As informações estão disponíveis a toda população de forma que o aluno/cliente 
possa optar pela adesão a sua prática de exercício físico ou outra vertente da área, 
visualizando dados importantes que influenciarão em sua decisão, como por exemplo, 
a foto do anunciante, seu nome completo, seu CREF, endereço, telefone, dias e 
horários em que disponibilizará a prática, os valores estão sempre visíveis como 
gratuito ou a combinar com o prestador de serviço/anunciante e finalizaremos com as 
informações adicionais disponibilizando dados em que o anunciante optar em 
complementar as informações já elencadas anteriormente. A plataforma disponibiliza 
uma instrução de utilização da parte do aluno/cliente e da parte do anunciante através 
de um tópico denominado “como funciona?”, além do tópico de política de privacidade. 
Desse modo, a plataforma consiste em uma ferramenta para o uso de toda a 
população que desejar ingressar em uma prática de exercício físico ou alterar o local 
ou profissional de sua prática ou outra área. Da mesma forma o anunciante divulgará 
suas atividades e especificidades, utilizando a plataforma como um meio de 
comunicação à população para a adesão e permanência na prática de atividade física 
na promoção da saúde. 
 

Palavras-chave: Plataforma online da área de exercício físico; Atividade Física e 

Qualidade de Vida; Projetos Sociais; Atividades; Academias. 
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ABSTRACT 

 

The digital platform “Treinos Aqui” was created in order to be a website, that promots the 
physical education or any healthy professionals services for students / clients who want to 
find a physical activitie in their region. The aimed of this technical production was create an 
on line digital platform development, that includes several tipes of physical activities for any 
age or social stratum. In this regard, a comunication channel among clients and physical 
education professional was developed.  The platform shows the physical activities divided in 
three categories: 1) Free social projects, 2) Physical activities with independent professionals, 
3) Gyms and training centers. The advertisers’ names are available according to the type of 
activities. The informations of the advertisers, that are avaliable for everyone, have the 
purpose of influencing the students/clients’ choice providing them with details such as: full 
name, address, professional registration number,  schedule of the activities, price ( or if the 
activity is free ) and, the advertisers can also include additional informations by their choice. 
At the platform there is an explanation for clients and advertisers about how it works in the 
session called, “How does it work?”. Besides that, there is a privacy policy. Thus, the platform 
consists of a tool for the use of the entire population who wishes to enter a practice of physical 
exercise or change the location or professional of their practice or other area. In the same 
way, the advertiser will disclose its activities and specificities, using the platform as a means 
of communication to the population to join and remain in the practice of physical activity in 
health promotion. 
 

 

 

 

Key words: Online platform for physical exercise; Physical Activity and Quality of Life; 

Social projects; Activities; Academies. 
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1. INTRODUÇÃO 

A prática de exercício físico deve ser amplamente divulgada, pois previne e 

melhora o prognóstico de doenças cardiovasculares, diabetes, obesidade, alguns 

tipos de câncer e depressão (BOUCHARD; HASKELL et al., 2007). Com um 

comportamento ativo, há o benefício da melhora na qualidade de vida, prevenção de 

algumas doenças, manutenção do peso, diminuição do comportamento sedentário, 

ou seja, melhora física, psíquica e social (STARKOFF, et al., 2017).  

Do ponto de vista epidemiológico, a revolução tecnológica ocorrida mais 

especificamente no último século trouxe diversos benefícios, porém promoveu grande 

contribuição para a prática insuficiente de atividade física, elevando drasticamente o 

tempo médio dispendido em comportamento sedentário, como o tempo em frente a 

telas de computador, celular e etc., em posição sentada, reclinada ou mesmo deitada. 

Vale ressaltar ainda que as atividades laborais de maior valorização financeira tendem 

a ser aquelas de menor esforço físico (HASKELL, et al., 2007).  

Muito embora a tecnologia tenha contribuído para a propensão à prática 

insuficiente de atividade física, é possível utilizá-la como ferramenta oposta, ou seja, 

em favor da propagação dos benefícios oriundos da prática de exercícios físicos, 

possibilitando a disseminação dessa informação ao maior número de pessoas. Vale 

ressaltar que a cada dia surge uma nova ferramenta tecnológica facilitadora no 

cotidiano dos indivíduos, e essa constante atualização abrange diversas áreas, 

inclusive a do exercício físico e promoção da saúde, facilitando a mudança de 

comportamento para rotinas mais associadas ao bem estar geral. 

As informações obtidas após a análise das causas da prática insuficiente de 

atividade física, auxiliam na elaboração de estratégias para a modificação desse 

comportamento insuficientemente ativo (BAUMAN et al., OZEMEK et al., 2019). A 

Organização Mundial da Saúde (OMS), assim como outros órgãos municipais e 

estaduais, divulga dados e instruções, com o objetivo de influenciar diversas pessoas 

em todo o mundo, disseminando informações por meio de recursos tecnológicos 

aumentando assim o conhecimento da população referente aos benefícios que a 

atividade física e exercício físico traz relacionado a saúde e qualidade de vida, além 

de divulgarem locais e diversos tipos de atividade física, exercício físico e outras 
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atividades. Dessa forma, podemos notar que a tecnologia contribui na adesão da 

prática de atividade física, exercício físico e suas diversas áreas, sendo a facilidade 

no acesso de informações uma importante ferramenta. 

Após os primeiros casos da COVID-19, as agências de saúde pública 

determinaram, como forma de prevenção, que as pessoas fizessem o distanciamento 

social, alterando a rotina de milhares de pessoas, impactando em sua saúde física e 

mental. A pandemia contribuiu para o número de pessoas que praticam atividade 

física insuficiente, sendo necessário a criação de estratégias para mudar esse cenário 

durante e após a pandemia, utilizando de diversas ferramentas, inclusive a tecnologia 

(PORTO, et al., 2020). 

É evidente que as pessoas estão cada vez mais informadas e conscientes 

sobre os benefícios promovidos pela prática regular de exercício físico e nesse 

sentido, alguns fatores relevantes são levados em consideração para decisão, como 

a confiança no local, a indicação de amigos ou familiares, a locomoção até o local 

para a prática, a idade, e o perfil do profissional.  

A facilidade na busca do exercício físico ideal auxilia na motivação do indivíduo 

que procura a prestação de serviços. Atualmente há plataformas online que 

promovem/divulgam a prestação de diversos serviços, em que o usuário faz a busca 

de interesse e compara alguns fatores importantes como localidade, horários, valores, 

indicações, bem como outras informações para tomar a decisão sobre a melhor 

escolha pessoal. Um grande exemplo dessas plataformas é o “Get Ninjas”, que opera 

na divulgação/promoção de diversos tipos de prestação de serviços. 

Observando a facilidade e a ampla capacidade de disseminação de informação 

que uma plataforma online pode proporcionar, e considerando ainda a ausência de 

uma plataforma que reúna as principais áreas do exercício físico, verificou-se a 

relevância da criação de uma plataforma virtual que abrangesse ampla gama de 

serviços voltados à saúde, preparação física, lazer, entre outros. Assim, essa 

plataforma cumprirá o papel de facilitador na busca do tipo de exercício físico, bem 

como do profissional da área do exercício físico, permitindo que o aluno/atleta, tenha 

a sua disposição informações referentes aos serviços oferecidos em sua região.  

Considerando essas informações, foi projetada a plataforma virtual Treinos 

Aqui, sendo elaborada no sentido de abranger os principais interesses de acordo com 
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a especificidade do indivíduo. Consequentemente, a plataforma online visa trazer 

maior facilidade para quem procura algum tipo de exercício físico ou outra atividade 

das diversas áreas do campo da prescrição do exercício físico e promoção da saúde, 

promovendo a conexão entre o profissional (prestador do serviço) e o aluno/cliente 

(beneficiário do serviço).  

A fim de evitar a desistência do aluno/atleta ao procurar sua atividade física na 

plataforma, as informações estão dispostas em um modelo simples e rápido, desta 

forma, a plataforma se propôs a abranger três diferentes segmentos, sendo: 1) - 

projetos sociais oferecidos de forma gratuita; 2) - as academias; 3) - prestadores de 

serviços de forma autônoma. Essas informações estão disponibilizadas de forma que 

o indivíduo visualize todos os dados informados pelo anunciante, como por exemplo, 

nome completo, CREF, foto, dias e horários de atividades, custo a combinar ou 

gratuito e informações adicionais, para que possa fazer sua decisão, baseado nos 

dados publicados, e posteriormente, entrar em contato para a prática de exercício 

físico ou outra atividade oferecida na plataforma. Para garantirmos a confiabilidade 

das informações, foi elaborado um cadastro na plataforma protegido por login, por 

meio do endereço de contato online e senha do anunciante, de modo que ele se 

responsabilizará por todas as informações divulgadas ao público. 

Com o objetivo de uma melhoria constante na plataforma, por meio de uma 

interação com o público visitante, a plataforma também apresenta um local para que 

o indivíduo se cadastre para receber novidades, como um novo profissional que 

divulgando sua atividade possa tirar suas dúvidas e até mesmo faça sugestões. 

A plataforma digital disponibiliza instruções de manuseio, através do tópico 

“como funciona?”, auxiliando o anunciante e o aluno/cliente, além da política de 

privacidade, disponível a todo público. 

A plataforma online reúne diversas informações dos profissionais e empresas 

que ofertam diversos tipos de exercícios físicos, como por exemplo os profissionais 

autônomos, grupos de corridas, recreadores, academias, projetos sociais que ofertam 

de forma gratuita a prática regular de exercício físico, entre outros que fazem parte da 

área do exercício físico e promoção da saúde, em que no primeiro momento, o 

aluno/cliente não necessitará passar por testes físicos, pois a plataforma apenas 

divulgará as informações dos profissionais ou autônomos, para que o aluno/cliente 
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tenha o conhecimento dessa oferta de prática de exercício físico, devendo 

posteriormente, entrar em contato com o anunciante para decidir e iniciar sua prática 

regular, e mesmo disponibilizando o conhecimento de  diversos tipos de serviços, ela 

foi projetada para ser uma plataforma leve, destinada a alcançar o maior número de 

pessoas, não necessitando de formação técnica para o manuseio, sempre com o 

objetivo de facilitar a divulgação dos diversos tipos de práticas de exercício físico e as 

diversas vertentes da área contribuindo assim para a disseminação de informações 

sobre localidades e tipos de prática de exercício físico visando contribuir para a 

melhora da saúde e qualidade de vida dos praticantes por meio da aproximação entre 

profissionais e clientes. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA- CONTEXTUALIZAÇÃO 

2.1 Comportamento Sedentário 

O comportamento sedentário é um termo utilizado para toda atividade realizada 

na posição sentada, deitada ou reclinada, com gasto energético de 1.5 equivalentes 

metabólicos (METs) ou menos. Estudar o comportamento sedentário e a necessidade 

de mudar esse comportamento, como por exemplo, em algumas atividades do dia, 

optar por ficar na posição em pé, ao invés de ficar na posição sentada ou deitada, é 

uma questão de saúde publica, pois, além de estar associado a doenças 

cardiovasculares, diabetes do tipo 2, alguns tipos de câncer e obesidade, é 

considerado um fator de risco para todas as causas de mortalidade, independente do 

nível de atividade física, ou seja, por mais que o indivíduo pratique exercício físico em 

seu cotidiano, se no restante do tempo ele permanecer muito tempo sentado 

assistindo televisão, ou ao computador, ou deitado, a prática de exercício pode não 

compensar os efeitos adversos do comportamento sedentário, dessa forma o 

comportamento sedentário é tão importante quanto a prática insuficiente de atividade 

física, devendo ser estudado e compreendido. Há indicações de que, quem não 

pratica o mínimo recomendado de atividade física tem um maior tempo de 

comportamento sedentário, por isso, é necessário abordar métodos de mudanças em 

ambos os casos. O tempo sentado não deve ser longo, devendo ser interrompido com 

sessões curtas de caminhada, ou pequenas pausas para que o tempo sentado ou 

deitado seja interrompido, a preferência na posição deve ser a de ficar em pé, pois a 

contração muscular para manter a posição terá o dispêndio energético necessário 

para não caracterizar como comportamento sedentário. A mudança de 

comportamento deve ser definitiva, associado a prática de atividade física e exercício 

físico regular, prevenindo assim, doenças não transmissíveis, reincidência de algumas 

doenças, e manutenção do peso (MENEGUCI; TREMBLAY; KATZMARZYK; BULL, et 

al., 2020). 

Atualmente a população recebe informações de forma massiva sobre os 

benefícios que a prática de exercício físico traz para a saúde, a qualidade de vida, a 

prevenção e o auxílio na recuperação de diversas doenças crônicas degenerativas, 

psíquicas e sociais. Além da prática de exercício físico, é necessária uma maior 

conscientização para que o tempo livre seja monitorado. A atividade física deve ser 
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feita diariamente, além disso, deve ser diminuído o tempo sentado, vendo televisão 

ou ao computador, e o tempo deitado. Em algumas atividades em que a posição em 

pé não é a mais sugerida, como por exemplo, no trabalho ou nos estudos ao 

computador, é recomendado que se façam pausas ficando na posição em pé e 

fazendo breves caminhadas, para que se diminua o tempo de sedentarismo. É 

necessário a mudança no comportamento sedentário, na prática insuficiente de 

atividade física, acrescentado a prática regular de exercício físico prevenindo assim, 

algumas doenças crônicas, melhorando a saúde e qualidade de vida (MENEGUCI; 

TREMBLAY et al., 2017). 

 

2.2 A relação entre as mudanças de comportamentos e as patologias. 

A prática de exercício físico deve ser regular, adicionada a um comportamento 

predominantemente ativo no cotidiano, como por exemplo optar em subir escadas e 

passar menos tempo sentado, terá uma diminuição nas chances de desenvolver 

doenças crônicas, além de melhorar a qualidade de vida. Com um ou mais 

comportamentos saudáveis, a expectativa de vida é aumentada consideravelmente. 

É necessário que seja informado e estimulado a prática de exercício físico regular para 

prevenção e melhora na recuperação de algumas doenças, melhorando a qualidade 

de vida e prevenindo a reincidência de algumas patologias (KATZMARZYK, et al., 

2019). 

A doença arterial coronariana é considerada a principal causa de morte e 

morbidade em todo o mundo, causada pelo desequilíbrio entre a oferta e a demanda 

de oxigênio pelo miocárdio. O comportamento sedentário é um fator de risco 

importante, podendo causar infarto agudo do miocárdio, aumento de peso, aumento 

da pressão sanguínea e alguns fatores de coagulação e mudar esse comportamento, 

diminuindo o tempo de sedentarismo, praticando atividade física e realizando 

exercício físico cardiorrespiratório com intensidade moderada a vigorosa, deve ser 

uma prioridade na prevenção da doença coronariana em todo o mundo. Além disso, 

durante a recuperação da doença, alguns pacientes desenvolvem depressão e 

ansiedade, e a prática regular demonstrou uma melhora nesse quadro (CARVALHO, 

et al., 2017). 

O comportamento sedentário é caracterizado como qualquer atividade na 
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posição sentado, deitado ou reclinado, como exemplo, passar uma grande parte do 

tempo assistindo televisão, na posição sentada ou deitada, prejudica a saúde mental, 

desenvolvendo ansiedade e depressão. Um estudo com uma pesquisa online feita 

pela Universidade Federal de Santa Maria, coletou as respostas de 937 pessoas no 

Brasil em isolamento social, devido a COVID19, chegando ao resultado de menores 

sintomas de ansiedade naqueles que tiveram um comportamento sedentário em 

menos de 10 horas por dia. Os indivíduos que relataram ter uma atividade física 

moderada a vigorosa de, pelo menos, 30 minutos por dia descreveram sintomas mais 

baixos de depressão e ansiedade (95%) (SCHUCH, et al., 2020). 

O câncer é a segunda patologia com maior número de mortalidade, em especial 

o câncer de mama e cólon, e há indicação de exercício físico para prevenção e 

reabilitação. Referente ao câncer de mama, o exercício resistido melhora a mobilidade 

de ombro, braços e peito além de melhorar a coordenação. Da mesma forma 

pacientes com câncer de cólon devem fazer exercício cardiorrespiratório, como 

caminhada, e de coordenação, especialmente pacientes pós quimioterapia que 

relatam diminuição das habilidades motoras finas (KREBS, et al., 2018). A atividade 

física melhora a saúde e a qualidade de vida em adolescentes sobreviventes de 

câncer, melhorando o condicionamento físico e neuro-cognitivo (HOWEL, 2018). 

A obesidade tem aumentado exponencialmente no mundo todo, e associado a 

ela estão as doenças metabólicas como a resistência à insulina e à diabetes do tipo 

2. A prática de exercício físico é um importante aliado à composição corporal e no 

controle glicêmico, sendo necessário analisar as barreiras para a adesão à programas 

de exercícios, como por exemplo, a consciência do local em que se oferta e a 

motivação para a prática, é fundamental que os pacientes diabéticos sejam 

encorajados a ingressarem e permanecerem em programas de exercício físico. Os 

exercícios combinados, como por exemplo o cardiorrespiratório e resistido, tem um 

maior resultado no controle das doenças metabólicas (HELMER, et al., 2018). 

É fundamental a divulgação dos benefícios para a saúde e qualidade de vida, 

resultante da mudança em seu comportamento, além de obter uma melhora em sua 

recuperação em diversos tipos de doenças, poderá, inclusive, prevenir a reincidência 

da doença. É necessário que a informação e divulgação de hábitos saudáveis e prática 

regular de exercício físico alcance o maior número de pessoas em todo o mundo, 

contribuindo para a melhora da saúde e qualidade de vida (HASKEL; STARKOFF, et 
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al., 2017). 

 

2.3 Benefícios da Atividade Física e Exercício Físico. 

Alguns comportamentos de risco são considerados como o início da redução 

na condição de saúde da população de todo o mundo. O tabagismo, a alimentação 

inadequada, o estresse e o sedentarismo são os principais comportamentos de risco, 

e quando um ou mais desses comportamentos estão associados ao estilo de vida do 

individuo, ele tem uma maior possibilidade de ter a sua condição de saúde diminuída. 

Grande parte da população mundial é insuficientemente ativa aumentando o risco de 

desenvolver doenças não transmissíveis como doenças cardíacas, diabetes do tipo 2, 

alguns tipos de câncer como de cólon e mama, essas doenças, antes observadas na 

maioria das vezes nas idades mais velhas, estão sendo desenvolvidas em idades 

cada vez mais jovens. Diminuindo a condição de comportamento insuficientemente 

ativo, podemos diminuir a incidência de doenças crônicas, dores recorrentes dessas 

condições, manutenção do peso e consequentemente, aumentar a expectativa de vida 

(LEE; AMBROSE, 2015). 

A Organização Mundial da Saúde define o termo saúde como um estado de 

completo bem-estar físico, mental e social e não apenas consistindo na ausência de 

doenças ou enfermidades (OMS, 1946), atribuindo essa responsabilidade a diversos 

setores, devendo haver integralidade entre eles para garantir a qualidade na saúde e 

suas dimensões que compreendem o bem-estar físico, emocional, espiritual, 

ambiental, mental e social. A área da educação física deve estar integrada ao conceito 

saúde, divulgando e inserindo para a população atividades práticas que objetivem 

uma melhora na saúde e qualidade de vida, da mesma forma, é necessário que sejam 

implementadas diretrizes nacionais que incentivem e possibilitem a população a ser 

mais ativa, promovendo métodos seguros para que a população se locomova 

caminhando ou de bicicleta, garantindo locais seguros para a prática de atividades 

recreativas e exercícios. A prática de atividades e exercícios é aconselhável a toda a 

população, da infância ao idoso, respeitando as individualidades do praticante e os 

tipos de exercício físico (WHO, 2010). 

Algumas pessoas acreditam que apenas exercícios de intensidade vigorosa 

trazem benefícios a saúde, enquanto outras pessoas acreditam que apenas atividades 
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leves de seu cotidiano podem trazer melhorias, dessa forma, foi necessário divulgar 

recomendações após estudos e análises de quantidades e tipos de atividades e 

exercícios físico para a população, utilizando o conceito METs (equivalente 

metabólico) para atribuir a intensidade da prática. Para adultos entre 18 e 65 anos é 

recomendado exercício cardiorrespiratório moderado 150 minutos por semana ou 75 

minutos de exercícios cardiorrespiratório vigoroso, associado ao exercício 

cardiorrespiratório o indivíduo deve praticar exercício resistido, aumentando a força e 

resistência muscular, sendo recomendado no mínimo 2 vezes por semana. Exercícios 

acima do descrito melhorarão a aptidão física do praticante. A atividade física deve 

ser feita 30 minutos por dia, podendo ser dividida em intervalos de menos tempo 

(HASKELL, BOUCHARD, et al., 2015). 

A OMS divulgou no ano de 2020 novas diretrizes sobre atividade física e 

comportamento sedentário, fornecendo recomendações baseadas em evidências 

científicas, para crianças, adolescentes, adultos e idosos, bem como para mulheres 

grávidas e pessoas que vivem em condições crônicas ou deficiência, destinadas a 

formulação de políticas públicas nos ministérios da saúde para aumentar a atividade 

física e reduzir comportamentos sedentários ao longo da vida. Para crianças e 

adolescentes entre 5 e 17 anos e crianças com deficiência, é recomendado 60 minutos 

de atividade física moderada a vigorosa por dia e pelo menos 3 vezes na semana 

atividade vigorosa, sendo preferencialmente atividade física cardiorrespiratória, e 

diminuir o tempo sedentário, ou seja, o tempo em frente a tela de computadores e 

celulares. Adultos entre 18 e 64 anos, adultos acima dessa idade e adultos com 

condições crônicas ou deficiências, é recomendado pelo menos, 150 a 300 minutos 

de atividade física de intensidade moderada, ou 75 a 150 minutos de atividade física 

de intensidade vigorosa ao longo da semana e 2 ou mais dias de exercícios resistidos 

durante a semana. As atividades praticadas acima das recomendações trarão 

benefícios adicionais a saúde. O tempo sedentário deve ser substituído por atividades 

de qualquer intensidade, inclusive a leve para todos os tipos de indivíduos. Para os 

adultos mais velhos é recomendado fazer exercícios funcionais para aumentar a 

capacidade funcional e prevenir as quedas. Mulheres grávidas e durante o puerpério 

a recomendação indica que façam pelo menos 150 minutos de atividade com 

intensidade moderada, adicionado a exercício resistido e de alongamento (WHO, 

2020). 
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Exercício cardiorrespiratório, exercício resistido e atividades ao longo do dia 

devem estar presente no cotidiano do indivíduo, melhorando a saúde, qualidade de 

vida, aptidão física e prevenindo doenças não transmissíveis de ordem física e mental. 

Adicionado a esses exercícios, deve estar os exercícios de alongamento, entre 2 e 3 

vezes por semana e sempre que sentir desconfortável ou necessário. O tipo e o tempo 

do exercício de alongamento devem ser determinados conforme a individualidade do 

praticante. A recomendação dos tipos de exercícios e atividades, tem como objetivo 

diminuir o tempo de comportamento sedentário e a prática insuficiente de atividade 

física entre os indivíduos, contribuindo para uma melhora na saúde e menor incidência 

em doenças que poderiam ser evitadas (GARBER, et al., 2011). 

 

2.4 Barreiras para a prática de exercício físico. 

Atualmente, a divulgação de informações referente aos benefícios da prática 

de exercício físico e uma vida mais ativa em seu cotidiano é massiva. 

Consequentemente, as pessoas estão se tornando cada vez mais informadas e 

conscientes da necessidade da prática regular de exercício físico e cuidados com sua 

saúde, porém ainda há um elevado número de pessoas insuficientemente ativas e 

com um comportamento predominante sedentário (HALLAL, et al., 2012). 

É necessário que haja uma mudança de comportamento, para que as pessoas 

se tornem fisicamente mais ativas e permaneçam nesse comportamento, 

compreendendo os motivos das pessoas iniciarem e desistirem de participar de um 

programa para que possibilite a elaboração de ações que ampliem o número de 

participantes e sua permanência na prática, ocasionando uma mudança de 

comportamento e hábito a longo prazo. A barreira para a prática regular está 

relacionada a aspectos históricos, individuais, comportamentais e ambientais. Um 

estudo envolvendo mulheres na cidade de Rio Claro, SP, que participavam de um 

programa de exercício físico em unidades de saúde, investigou a percepção de saúde, 

se recebiam informações sobre os benefícios da prática de atividades física, e as 

barreiras para a prática, por meio de um questionário. Para cada participante, foi 

entrevistado uma não praticante vizinha que morava nas proximidades, totalizando 

111 mulheres em cada grupo. A barreira mais apresentada para o grupo não 

participante foi o lugar apropriado para se exercitar perto de casa (43,6%). As 
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mulheres praticantes descreveram já serem suficientemente ativas (63,1%) seguido 

da falta de lugar apropriado para se exercitarem perto de casa (49,5%).  Apesar das 

barreiras citadas, o nível de prontidão das mulheres não praticantes indicava o desejo 

de ingressarem em um programa, havendo uma necessidade em driblar as barreiras 

para a efetiva mudança de comportamento (GOMES, et al., 2019). 

Os hábitos que definem o estilo de vida de um adulto são consolidados na 

infância e adolescência, porém tem-se observado um declínio do comportamento ativo 

e práticas de atividade física regular em adolescentes, sendo necessário identificar as 

barreiras que podem ser de ordem psicológica, ambiental e comportamental, e 

elaborar estratégias para alterar esse quadro, com o objetivo de tornarem adultos mais 

ativos (PANDOLFO, et al., 2016). 

Grande parte da população adulta não atinge, semanalmente, os níveis 

recomendados de atividade física, gerando custos ao sistema nacional de saúde ao 

desenvolverem doenças não transmissíveis decorrentes de um ou mais 

comportamentos inadequado, além de contribuir para o número de mortes 

prematuras, desta forma, foi inserido no Sistema Único de Saúde (SUS) a prática 

corporal/atividade física por meio da implantação de academias voltadas para a 

saúde, vencendo uma barreira financeira, para a prática e mudança de 

comportamento da população, sendo o programa ofertado de forma gratuita. Porém, 

mesmo ofertando, de forma gratuita, programas que objetivam mudar o 

comportamento insuficientemente ativo da população, ainda restam barreiras a serem 

vencidas como o conhecimento da existência desses programas, a falta de tempo dos 

praticantes, distância até o local da prática, restrição do público alvo, uma vez que 

essas práticas acontecem no período em que grande parte da população está em 

atividades de trabalho. É necessária uma maior divulgação desses programas, que a 

população tenha o conhecimento de locais próximos que ofereçam a prática, 

aumentando a adesão e permanência nos programas (HALLAL; FERREIRA, et al., 

2019). 

A barreira descrita como falta de tempo, categorizada como motivacional, indica 

a necessidade da informação de locais próximos a residência ou trabalho, auxiliando 

a adesão do indivíduo na prática dos programas. Um estudo analisou as barreiras 

para a prática de atividade física, incluindo lazer, aplicando o questionário IPAQ 

(Questionário Internacional de Atividade Física) com questões que estimam o tempo 
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semanal gasto com as diversas dimensões da atividade física, como a recreação, 

esportes e lazer, para 3100 pessoas na cidade de Pelotas, Brasil. A barreira de falta 

de dinheiro foi frequentemente reportada, em ambos os sexos, seguido de cansaço e 

falta de companhia. É necessário aplicar estratégias que modifiquem essa situação 

de prática insuficiente de atividade física, focando em ultrapassar essas barreiras 

elaborando programas e disponibilizando informações a toda a população de locais 

que ofertem programas gratuitos e próximo do indivíduo que procura a prática 

(REICHERT, et al., 2007). 

O indivíduo idoso praticante de exercício físico tem uma melhora na qualidade 

de vida e prevenção de doenças não transmissíveis, e identificar as barreiras para a 

prática auxilia na elaboração de estratégias para diminuir a desistência de programas 

de atividades físicas. Os fatores motivacionais, psicossociais e ambientais devem ser 

estudados, como por exemplo, falta de tempo, se sentir muito velho, falta de 

equipamento e falta de instalações próximas, pois muitos idosos não se sentem 

confortáveis em andar de ônibus e se deslocarem para lugares desconhecidos, e 

muitas vezes dependem de outras pessoas para se locomoverem (AILY, et al., 2017). 

Uma revisão sistemática, analisou 132 estudos, envolvendo 5.987 participantes 

de atividade física, exercício físico e participantes de ambos, com idade média de 60 

a 89 anos, sobre as perspectivas da prática, citando algumas barreiras. Algumas 

respostas tiveram um maior destaque como por exemplo, influência social, limitação 

física, outras prioridades, dificuldade de acesso, motivação e crenças. As barreiras 

ambientais foram descritas como a distância até o local da prática, necessitando da 

ajuda de familiares e amigos para se locomoverem, e até mesmo o medo de utilizar 

transportes coletivos por se sentirem inaptos. Alguns participantes relataram não ter 

acessibilidade a prática, por não conseguirem arcar com o alto custo associado a 

programas, sugerindo a necessidade do exercício físico gratuito ou subsidiado pelo 

governo (FRANCO, et al., 2015). 

Identificado e divulgado os benefícios para a prática de exercício físico na 

promoção da saúde, é necessário disponibilizar o acesso a programas a toda a 

população, sem distinção de idade. O uso de tecnologias é uma ferramenta 

fundamental para a propagação de informações, uma vez que é utilizado 

constantemente no cotidiano das pessoas. Vencer uma ou mais barreiras para a 

prática de exercício físico regular é vital para o aumento do número de ingressantes e 
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permanência nos programas ofertados. As barreiras mais descritas como não ter 

conhecimento do local apropriado, não ter condições de arcar com custos da prática, 

não saber de locais próximos de casa deverá ser driblado com a elaboração de 

plataformas digitais que ofereçam, de forma gratuita, informação referente a locais e 

tipos de exercício físico, além de outras vertentes da área (FERREIRA, et al., 2019).  

 

2.5 Tecnologias e Comportamento ativo 

Com a Revolução Industrial, o homem diminuiu o trabalho braçal, sendo 

substituído por tarefas que exigem um menor esforço físico. A tecnologia aumentou a 

disponibilidade de novos dispositivos, alterou o meio de transporte dos indivíduos para 

os transportes motorizados, trazendo vários benefícios para a população do mundo 

todo, porém colaborou para o aumento do comportamento insuficientemente ativo da 

população, sendo um importante fator de risco para algumas doenças e responsável 

por diversas mortes que poderiam ter sido evitadas. A tecnologia deve ser utilizada, 

aliada a estudos em comportamentos ativos e insuficientemente ativos, para monitorar 

e transformar o futuro, fazendo uma vigilância para diminuir os comportamentos de 

risco, o comportamento sedentário que é definido como o tempo em que o indivíduo 

fica sentado, dando parâmetros para atitudes de ação nacional e global (HALLAL, et 

al., 2012). 

A tecnologia deve ser uma aliada na promoção de comportamentos saudáveis, 

devendo agregar na divulgação de informações instrutivas e serviços ofertados a 

qualquer pessoa, podendo utilizar a qualquer momento e em qualquer lugar 

(DELGADO, et al., 2017). O uso crescente de aparelhos celulares trouxe diversas 

plataformas digitais voltado a saúde e qualidade de vida a toda a população, inclusive 

aos idosos, que se adaptaram de forma rápida a tecnologia, influenciando no estilo de 

vida e promovendo o envelhecimento ativo e saudável (AMORIM, et al. 2018). 

Aliando a tecnologia e a mudança de comportamento objetiva-se uma redução 

no quadro de morbidades que poderiam ser evitadas, além desse objetivo a tecnologia 

favorece no acompanhamento de várias vertentes na área da saúde, como por 

exemplo apoio diagnostico de médicos e enfermeiros, consultas, e acompanhamento 

de pacientes em pós-operatórios (MENDEZ, et al. 2019). 

Com o uso crescente de celulares e com a internet cada vez mais a disposição 
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dos indivíduos, a tecnologia deve ser usada em temas que abordam a saúde pública, 

instruindo a população por meio de plataformas online, aplicativos diversos, inclusive 

de jogos, e cartilhas educativas, trazendo informações referente a necessidade da 

prática de atividade física e alimentação saudável, sempre adaptando o aplicativo ou 

plataforma virtual de forma que alcance o maior número de pessoas, no caso de 

crianças e adolescentes o uso de jogos instrutivos obtém um nível de alcance e 

receptividade satisfatório (MOURA, et al., 2019). 

Devido ao avanço tecnológico, a cada dia a população recebe a possibilidade 

de ter acesso a novos aparelhos, aplicativos e acessórios, como por exemplo, relógios 

que, com o uso da tecnologia, proporcionam o estímulo na alteração no 

comportamento sedentário alertando a cada determinado espaço de tempo o 

indivíduo para que ele fique na posição em pé, saindo assim do comportamento 

sedentário. Além dessa função, o acessório contabiliza as calorias utilizadas em 

movimentos diários, nas atividades do cotidiano, total de passos dados em um dia, 

distância percorrida em quilômetros durante o dia, incentiva a prática de exercício 

físico enviando mensagens, controla alguns dados disponibilizados durante o 

exercício físico para que o praticante possa monitorar seu desempenho e a saúde 

durante a prática, entre outras diversas informações, utilizando a tecnologia como uma 

ferramenta para o comportamento ativo, a prática de atividade física regular e de 

exercício físico de diversas formas (APPLE, ZHANG, et al., 2019). 

As plataformas online são ótimos meios de divulgação de informações, pois o 

acesso a elas é feito de forma gratuita, abrangendo assim um maior número de 

pessoas, promovendo a prática de exercício e outras atividades relacionadas a 

promoção da saúde, sendo importante a otimização das informações para que 

aumente a promoção e adesão a programas esportivos, de exercícios e atividades, 

incluindo os mais diversos tipos de grupos de pessoas, atendendo os interesses e 

necessidades da população. Algumas organizações empresariais observaram que o 

lucro aumentou ao focarem em pessoas e não na produção, e com um bom 

conhecimento dessa informação obteve-se vantagem competitiva. Assim, aliado a 

tecnologia e a urgência em tornar os indivíduos ativos, muitas empresas focaram em 

atividades ofertadas a toda população por meio de plataformas online, em especial 

aos idosos, pois dispõem de um maior tempo livre em seu cotidiano e estão a cada 

dia mais habituados ao uso de tecnologias (DIAS, 2018). 
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A adesão a prática de exercício físico é motivada usando a tecnologia, por meio 

da divulgação de informações, em plataformas online da própria empresa ou 

instituição, divulgando os dias e horários em que as empresas, sejam elas 

supermercados, farmácias ou instituições religiosas, ofertam programas gratuitos de 

exercício físico, alongamentos, recreação e outras atividades que tem o objetivo da 

melhora na qualidade de vida e saúde. Alguns locais de ofertas ainda realizam testes 

gratuito aos participantes, como por exemplo, aferições de pressões, pesagens e auto 

testes orientados de glicemia, disponibilizando os resultados para uso posterior em 

consultório médico. O ingresso e a permanência desses programas são gratuitos, 

dessa forma, são caracterizados como Projetos Sociais, e o número de participantes 

tem aumentado consideravelmente nos últimos anos (VISCARDI, VALE VERDE, 

2020). 

Dessa forma, a tecnologia tem um importante papel em nosso cotidiano, 

devendo ser utilizada para a divulgação de informações que contemplem toda a 

população na promoção da saúde e qualidade de vida, vencendo as diversas barreiras 

descritas para a adesão e permanência em programas de exercício físico. A 

elaboração de uma plataforma digital, com acesso gratuito, em que estejam reunidos 

todos os locais, com dias e horários, em que empresas e outras instituições ofertem 

as práticas de exercício físico dos programas sociais, além de outras vertentes da 

área, como academias, personal trainers, recreadores, será um importante aliado para 

a promoção da prática de exercício físico e atividades, desta forma, a facilidade no 

acesso a informação será primordial para a motivação e para a prática, pois todas as 

informações estarão disponibilizadas em uma mesma plataforma (DELGADO, et al., 

2017). 
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3. MÉTODOS 

3.1 A programação do site 

 Em primeiro momento, a plataforma foi projetada em croquis, com o foco 

principal nos Projetos Sociais, para abranger a população que procura a prática de 

exercício físico próximo de sua residência e encontra uma barreira para a adesão, ao 

não obter todas as informações dispostas em um mesmo local. Durante a elaboração 

dos desenhos, ao visualizarmos seu formato, verificamos a possibilidade de 

abrangermos todas as áreas do exercício físico e promoção da saúde, alcançando 

toda a população. Após finalizarmos os croquis, a plataforma virtual foi elaborada por 

uma agência que atua na elaboração de sites e comunicação inteligente. 

 O site Treinos Aqui foi desenvolvido em WordPress, uma das principais 

plataformas da atualidade para a construção de sites. Em resumo, ele é um sistema 

de gestão de conteúdos (CMS), dessa forma, a estrutura em WP favorece um bom 

posicionamento no Google. No gerenciamento de conteúdo dinâmico do site está 

sendo usado o PHP 7.2, um dos mais atuais na web. Além de um banco de dados em 

My SQL e PhpMyAdmin que compõem a estrutura interna. O site pode ser acessado 

por meio dos navegadores: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge (Internet 

Explorer) e Safari. 

 Através de login e senha de administrador, no site WordPress, é possível 

analisar os dados inseridos na plataforma treinos aqui pelo profissional que desejar 

divulgar seus serviços e após a aprovação e pagamento, é feita a publicação. Para 

efetuar o pagamento, foi aberta uma conta no PagSeguro, e inserimos um botão para 

pagamento após o cadastro do anúncio. O anunciante que optar pelo tópico Projetos 

Sociais está isento da taxa. As mensagens enviadas por meio do item Contatos é 

visualizado no site WordPress e após a leitura é possível realizar a devolutiva da 

mensagem. 

 

3.2 O site Treinos Aqui 

A produção técnica foi elaborada em formato de uma plataforma virtual, em um 

ambiente online, de livre acesso a toda população que procura um local ou profissional 

para a prática de exercício físico ou outra atividade. Neste sentido, a plataforma é 

gratuita para a pesquisa do local ou profissional para a prática de exercício físico, não 
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necessitando ser instalada no computador ou celular, facilitando o acesso de toda a 

população.  

A plataforma abrange três tópicos denominados de atividades, academias e 

projetos, para que assim fique mais fácil a visualização para as diferentes idades e 

objetivos, alcançando a todos e contemplando todos os tipos de profissionais da área 

de exercício físico. Em cada tópico há uma breve explicação do tipo de atividade 

disponibilizado. Ao entrar no site, além dos três tópicos elencados, existem mais três 

tópicos nomeados de Anuncie, Contato e Como funciona. A opção de Anunciante é 

destinada aos profissionais ou empresas que desejam disponibilizar o seu serviço, 

após um breve cadastro. Na opção Contato, o indivíduo poderá enviar sua dúvida ou 

sugestão. 

O tópico Projetos abrange todos os tipos de Projetos Sociais que oferecem 

exercício físico para determinada população local, com o cunho social, os projetos são 

gratuitos, e ofertados em locais como supermercados, farmácias, igrejas, 

universidades. As informações são colocadas nos sites dos locais, e para que essa 

informação seja disseminada a partir de um único local, facilitando na decisão do 

aluno/praticante, será disponibilizada na plataforma digital Treinos Aqui. Ao clicar em 

Ver mais no tópico Projetos, o aluno/atleta terá acesso a diversos locais em que são 

ofertadas as práticas. 

 O tópico Atividades foi projetado para abranger os profissionais de lutas, 

treinadores personalizados, gestor esportivo, recreadores infantis, grupos de corridas, 

entre outras atividades que praticam exercícios físicos e atividades físicas 

direcionadas a toda família. O gestor esportivo dará o suporte a modalidades 

esportivas que desejarem captar recursos públicos, subsidiando treinamentos e 

competições, além de outras funções. Ao clicar em Ver Mais o usuário terá em sua 

tela o nome do profissional, ou empresa, seguido de uma breve descrição de seu 

campo, facilitando na escolha de qual clicar. Ao optar pelo profissional, o usuário terá 

em sua tela a foto do profissional ou empresa, o nome, CREF, o endereço completo, 

telefone, os dias e horários da disponibilização do serviço ou da atividade, o valor 

estará sempre a combinar, para que não gere uma competição interna e até mesmo 

uma desvalorização de algum profissional, além do fato da economia estar em 

constante mudança e diversos fatores serem levados em consideração ao se fixar um 

preço em determinado serviço. Nas informações adicionais poderá visualizado 
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informações que o profissional optar por disponibilizar. 

No tópico Academias, o aluno/praticante encontrará os locais que oferecem 

esse tipo de atividade. Ao clicar em Ver Mais o usuário terá em sua tela os nomes das 

Academias cadastradas. Conforme sua escolha ao clicar no nome, aparecerá em sua 

tela informações como a foto do local, o nome, CREF, endereço completo, ajudando 

o aluno/praticante a decidir qual será o mais próximo ou de melhor acesso, telefone 

para eventuais dúvidas, dias e horários de funcionamento, os valores estarão sempre 

a combinar e nas informações adicionais a academia poderá disponibilizar os tipos de 

atividades ofertadas, os nomes dos profissionais, entre outras em que o anunciante 

julgar pertinente. 

No tópico Anuncie, a empresa ou profissional que deseja oferecer o seu 

serviço, deverá fazer um breve cadastro na plataforma, indicando usuário, nome 

completo, e-mail e senha. Ao se cadastrar o anunciante terá um login, também será 

disponibilizado a opção “esqueceu a senha?”. 

Após o login ou o registro, o anunciante visualizara a tela de Cadastro do 

anúncio. O anunciante deverá cadastrar uma foto, dando maior credibilidade, nome 

completo e tipo de atividade, facilitando o acesso do usuário na escolha, CREF, 

endereço completo, para que o usuário possa escolher com comodidade, telefone 

para informações, dias e horários das atividades, no valor ele deverá destacar o 

campo denominado a combinar ou gratuito, em qual tópico será seu cadastro: 

atividades, academias ou projetos, e as informações adicionais. O anunciante deverá 

ler os termos e condições gerais de uso do site e clicar em concordar com a política 

de privacidade. Ao clicar em Enviar será direcionado a tela informando que os dados 

serão avaliados e ao optar pelo tópico Atividades ou Academias deverá realizar o 

pagamento pelo botão do PagSeguro. Ao clicar no ícone de pagamento será 

direcionado a tela solicitando e-mail e forma de pagamento. Ao efetuar o pagamento 

e os dados serem conferidos, o anúncio será publicado no site Treinos Aqui. 

A plataforma, disponibiliza o tópico Contato, elaborado para o envio de 

mensagens com dúvidas e sugestões. 

 No tópico Como Funciona, o aluno/cliente e o anunciante visualizarão as 

informações para uso do site, descrevendo de forma simples a funcionalidade e 

objetivo da plataforma.  
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 Na parte inferior da plataforma, está disponibilizado o tópico Política de 

Privacidade, com os termos e condições gerais do uso do site. 
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4. RESULTADOS  

 

http://treinosaqui.com.br/ 

 

 

http://treinosaqui.com.br/
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5. CONCLUSÃO  

Atualmente, parte significativa da população é classificada como praticantes 

insuficientes de atividade física, incluindo crianças e adultos, e essa condição se 

associa fortemente ao desenvolvimento de doenças crônicas, especialmente as 

cardiovasculares, diminuindo assim a expectativa de vida. Além disso, indivíduos 

insuficientemente ativos possuem maior risco para o desenvolvimento de doenças 

psicológicas.  

Todas as áreas da prática de exercício físico devem ser amplamente 

divulgadas, para que toda a população e suas diferentes características, tenham o 

conhecimento de suas respectivas informações, e de todas as práticas existentes ao 

seu redor, auxiliando em sua escolha e adesão, consequentemente diminuindo as 

desistências. Nesse sentido, essa plataforma online é uma ferramenta com 

informações detalhadas, trazendo as diferentes áreas do campo da atividade física e 

exercício físico, abrangendo toda a família e suas diferentes idades e objetivos, sendo 

elaborada para ser de fácil manuseio, auxiliando os profissionais na divulgação de 

suas diferentes práticas, e a população ao procurar um profissional da área para 

praticar atividade física, exercício físico e outras atividades ligadas a área. 

Para tanto, as diferentes áreas estarão separadas por tópicos na plataforma 

digital facilitando a busca ao direcionar o aluno/atleta. As informações sobre o anúncio 

são inseridas pelo profissional, garantindo assim a integralidade dos dados 

publicados. Ainda disponibilizamos um canal de comunicação e um tópico de como 

funciona a plataforma. 

Concluo assim, que a plataforma online é a ligação entre o aluno e o 

profissional, auxiliando em sua escolha deixando disponibilizado as diferentes práticas 

para que o aluno/atleta possa, com base em todas as informações, optar pela melhor 

prática de atividade física, exercício físico ou outra área na promoção da saúde, 

visando a prevenção de enfermidades crônicas como a hipertensão, derrame, 

diabetes, alguns tipos de câncer e doenças relacionadas ao fator psicológico como 

por exemplo a depressão, além de ser uma importante ferramenta no combate a 

obesidade, contribuindo assim para a mudança no estilo de vida na aquisição e 

manutenção de saúde e qualidade de vida.  
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APÊNDICE A – Artigo Científico 

Atividade física, pressão arterial e variabilidade da frequência cardíaca em crianças e 

adolescentes. * 

 

Physical activity, blood pressure and heart rate variability in children and adolescents. 

 

 

 

* Artigo aceito para publicação no periódico Ensaios & Ciência (ISSN 1415-6938) 
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Resumo 

A atuação do sistema nervoso autonômico está diretamente associada à condição 

fisiológica geral, sendo utilizada inclusive como demarcador de condição clínica, bem 

como indicador de risco para doenças cardiovasculares. No entanto, os estudos 

dessas relações têm sido conduzidos prioritariamente em população adulta. Nesse 

sentido, o objetivo do estudo foi analisar a associação entre prática habitual de 

atividade física, pressão arterial (PA) e variabilidade da frequência cardíaca (VFC) em 

crianças e adolescentes de Londrina – Paraná - Brasil. Estudo apresenta 

delineamento transversal, de modo que a amostra foi composta por 42 alunos da rede 

estadual de ensino, de ambos os sexos com idade entre 10 e 17 anos. Avaliou-se a 

massa corporal e estatura. Foram coletados ainda valores de PA sistólica e diastólica, 

VFC e a prática habitual de atividades físicas (PHAF) em diferentes domínios (geral, 

tempo livre, lazer e escola). O teste qui-quadrado foi empregado para avaliar as 

associações. Não foram identificadas associações estatisticamente significativas 

entre as variáveis cardiovasculares e a PHAF. Conclusão: A prática geral de 

atividades físicas habituais, bem como seus diferentes domínios, sejam eles no lazer, 

escola e tempo livre, não se associaram à valores aumentados de pressão arterial, 

bem como com os indicadores do comportamento autonômico de crianças e 

adolescentes. 

 

Palavras-chave: Atividade física, pressão arterial, sistema neural, crianças, 

adolescente. 
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Abstract 

The role of the autonomic nervous system is directly related to the general 

physiological condition, including being used as a clinical condition path as well as a 

risk indicator for cardiovascular diseases. However, studies of these relationships have 

been conducted primarily in the adult population. Thus, the study aimed to analyze the 

association between habitual practice of physical activity, blood pressure (BP) and 

heart rate variability (HRV) in children and adolescents from Londrina – Paraná - Brazil. 

The study presents a cross-sectional design so that the sample consisted of 42 

students from the state school system, of both sexes, aged between 10 and 17 years. 

Body mass and height were evaluated. Systolic and diastolic BP values, HRV, and 

habitual physical activity (HPA) were also collected in different domains (general, free 

time, leisure, and school). The chi-square test was used to assess associations. No 

statistically significant associations were identified between cardiovascular variables 

and HPA. Conclusion: The general practice of habitual physical activities, as well as 

their different domains, be they leisure, school, and free time, were not associated with 

increased blood pressure values, as well as with the indicators of the autonomic 

nervous system in children and adolescents. 

 

Keywords: Physical activity, blood pressure, neural system, children, adolescents. 
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1 Introdução 

A variabilidade da frequência cardíaca (VFC) reflete as alterações batimento a 

batimento nos intervalos R-R, que estão relacionadas à interação contínua entre os 

ramos parassimpáticos e simpáticos do sistema nervoso autônomo (Task Force of the 

European Society of Cardiology and the North American Society of Pacing and 

Electrophysiology, 1996). A análise da VFC fornece um método não invasivo e simples 

para avaliar a função autonômica. Como tal, tem sido empregado nas mais diversas 

áreas da pesquisa clínica (LEES et al., 2018). Medidas da VFC também podem 

oferecer biomarcadores elétricos promissores com potencial de prever a mortalidade 

cardíaca e dessa forma, apropriadas para aplicação prognóstica (SEN; MCGILL, 

2018).  

A hipertensão, por sua vez, é uma condição crônica que pode levar a doenças 

cardíacas, acidente vascular cerebral, dentre outras doenças que podem resultar em 

morte prematura (KUNG; XU, 2015), além do que, valores elevados de VFC estão 

associados a uma menor taxa de morbimortalidade (GOIT; ANSARI, 2016). Além 

dessa relação entre hipertensão e VFC, um corpo crescente de literatura tem 

demonstrado consistentemente que a VFC pode ser um bom indicador de saúde geral, 

seja ela física ou emocional (JOYCE; BARRETT, 2019). O padrão da VFC é complexo, 

mas, no coração saudável, a VFC pode ser decomposta em um pequeno conjunto de 

oscilações sobrepostas. A complexidade está organizada no sentido de que a mesma 

pode ser descrita usando um conjunto de fórmulas, que denotam o padrão de 

regulação da frequência cardíaca pelo sistema nervoso autonômico. Esse sistema é 

o principal coordenador dessas oscilações, que refletem um conjunto de reflexos 

neurais que ajudam a controlar várias outras funções do corpo (LEHRER et al., 2020). 

A atividade física pode aumentar a VFC total em idosos (STEIN et al., 1999), 

atletas (PLEWS et al., 2013) e jovens (HEFFERNAN et al., 2007). Estudos 

observacionais (SOARES-MIRANDA et al., 2014) e de intervenção (KIVINIEMI et al., 

2014) demonstraram que a modulação vagal cardíaca é significativamente mais alta 

em indivíduos que praticam mais atividade física, em comparação com seus pares 

mais sedentários. Portanto, a prática de atividade física tem sido proposta como uma 

intervenção preventiva para limitar ou mesmo reverter o declínio na VFC. 

No entanto, a investigação dos fatores relacionados ao aumento da pressão 

arterial (PA) em crianças e adolescentes é significativamente mais limitada e constitui 

uma tarefa de alta complexidade, uma vez que envolve o controle de variáveis de 
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natureza comportamental, como por exemplo, os diferentes domínios da prática 

habitual de atividades físicas (PHAF), que podem ser significativamente diferentes 

entre distintos grupos populacionais. 

Nesse sentido, a obtenção de informações acerca dos fatores de risco 

associados ao desenvolvimento de doenças de caráter crônico-degenerativo em 

crianças e adolescentes poderá contribuir para a proposição de ações mais eficientes 

voltadas a prevenção desses agravos a saúde. Desse modo, o objetivo do presente 

estudo foi investigar a associação entre PHAF, PA e VFC em crianças e adolescentes. 

 

2 Material e Métodos 

2.1 Participantes 

A amostra foi composta por 42 participantes de ambos os sexos, com idades 

entre 10 e 17 anos matriculados no ensino fundamental e médio na rede estadual de 

ensino da cidade de Londrina – Paraná - Brasil. Para inclusão no estudo, os escolares 

deveriam se apresentar saudáveis, ou seja, não possuir diagnóstico formal de 

doenças crônicas, bem como limitações osteomiarticulares que comprometessem a 

prática de atividades físicas. Foram excluídos do estudo aqueles participantes que 

apresentavam transitoriamente alguma lesão que pudesse interferir na prática habitual 

de atividades físicas reportada. Nenhum participante reportou a ingestão de 

medicamentos de uso contínuo. Os responsáveis assinaram um termo de 

consentimento livre e esclarecido sobre os procedimentos em que os sujeitos foram 

submetidos. Esse estudo foi submetido e aprovado por Comitê de Ética em Pesquisa 

Institucional (Parecer Nº 295/07 – CAAE Nº 028.0.268.000-07). 

 

Desenho do estudo 

O presente estudo se caracteriza pelo delineamento transversal e foi realizado 

em dois estabelecimentos de ensino da rede pública estadual, selecionados por 

conveniência. Inicialmente foi solicitada autorização nos colégios para que a pesquisa 

pudesse ser realizada. Após esse momento, a pesquisa foi devidamente esclarecida 

aos alunos e o termo de consentimento livre e esclarecido foi entregue. Puderam 

participar das avaliações os alunos que apresentaram termo de consentimento livre e 

esclarecido assinado por seus pais ou responsáveis. 
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As avaliações foram iniciadas pelo questionário de PHAF. Na sequência os 

sujeitos foram encaminhados para a avaliação das medidas antropométricas (estatura 

e massa corporal). Em seguida cada avaliado recebeu uma explicação, e se fosse 

necessário, ajuda para posicionar o monitor de frequência cardíaca para que pudesse 

ser iniciada avaliação da VFC. Nesta avaliação os indivíduos permaneceram em 

posição supina, impossibilitados de falar e se movimentar por um período de 10 

minutos. Quando finalizada essa etapa os avaliados foram orientados para que 

realizassem movimentos lentos até chegar à posição sentada, para que fosse 

realizada a medida da PA. 

 

Antropometria 

Para as avaliações antropométricas, todos os adolescentes estavam vestidos 

com roupas leves e descalços. A massa corporal foi avaliada por meio de uma balança 

eletrônica com capacidade máxima de 150 kg. A estatura foi aferida por meio de um 

estadiômetro portátil. Todos as avaliações foram realizadas seguindo padronização 

previamente estabelecida na literatura (GORDON et al., 1988). 

 

Prática habitual de atividades físicas (PHAF) 

A PHAF foi avaliada por meio de um questionário utilizando um inquérito 

especificamente desenvolvido para essa finalidade (BAECKE et al., 1982) validado 

para aplicação em populações pediátricas brasileiras (GUEDES; LOPES; et al., 2006). 

O mesmo foi respondido pelos próprios indivíduos, sendo que os pesquisadores 

ficaram a disposição para estritamente solucionar dúvidas relativas à interpretação 

das questões, com especial atenção àqueles com idade inferior à 14 anos, conforme 

recomendações sugeridas para aplicação desse instrumento (GUEDES; LOPES; et 

al., 2006). Esse instrumento fornece um escore adimensional considerando os 

domínios de PHAF no ambiente escolar, lazer, tempo livre e a prática de atividade 

física total (escola + lazer + atividade esportiva fora do ambiente escolar). Aplicou-se 

uma análise normativa de modo que foi considerada “alta” PHAF aqueles participantes 

situados no quarto quartil, e “baixa” PHAF os inseridos nos demais quartis (primeiro, 

segundo e terceiro). (variável categórica). O mesmo procedimento de dicotomização 

foi aplicado para os diferentes domínios da PHAF. 
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Pressão arterial 

Para a avaliação da PA foi utilizado um aparelho oscilométrico automático 

(Omron - HEM 742) previamente validado para adolescentes (CHRISTOFARO et al., 

2009). Os sujeitos foram mantidos em repouso na posição sentada por 10 minutos 

antes da avaliação da PA. Os procedimentos para medida foram aqueles previamente 

estabelecidos na literatura (PICKERING et al., 2005). Os critérios adotados para a 

classificação dos sujeitos como normotensos ou como portadores de PA elevada 

foram aqueles estabelecidos pelo Clinical Practice Guideline for Screening and 

Management of High Blood Pressure in Children and Adolescents (FLYNN et al., 

2017). 

 

Variabilidade da frequência cardíaca 

A VFC foi monitorada em repouso por meio de um monitor cardíaco (Polar 

RS800CX, Kempele, Finlândia), previamente validado (QUINTANA et al., 2012). Os 

participantes permaneceram deitados em um ambiente calmo, silencioso e 

termoneutro (22 ° C a 24 ° C) durante o monitoramento. Os intervalos R-R gravados 

foram transferidos para um computador usando um software específico (Polar Pro-

Trainer, Kempele, Finlândia). A transformada rápida de Fourier foi aplicada para 

quantificar as baixas (LF) e altas (HF) frequências em unidades normalizadas, de 

acordo com a Força-Tarefa da Sociedade Europeia de Cardiologia e a Sociedade 

Norte-Americana de Estimulação e Eletrofisiologia (Heart rate variability: standards of 

measurement, physiological interpretation and clinical use. Task Force of the 

European Society of Cardiology and the North American Society of Pacing and 

Electrophysiology, 1996). 

A análise no domínio do tempo foi obtida por meio do índice RMSSD (raiz 

quadrada da média da soma dos quadrados das diferenças entre os intervalos RR 

adjacentes). A análise do intervalo de variação foi de 10 minutos, usando o software 

Kubios HRV (versão 2.2 - Kuopio, Finlândia). 

A dicotomização das variáveis foi estabelecida por critério normativo, de modo 

que aqueles sujeitos pertencentes ao primeiro quartil foram classificados como 

portadores de “baixa” e aqueles classificados nos demais quartis como portadores de 

“alta” VFC de acordo com os indicadores analisados (RMSSD, LF, HF e razão LF/HF). 
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Tratamento estatístico 

A distribuição dos dados foi verificada por meio do teste “Shapiro Wilk”. Os 

procedimentos de estatística descritiva foram aplicados para caracterização da 

amostra (média e desvio padrão). O teste “T” de Student para amostras 

independentes foi empregado para comparações das características gerais da 

amostra entre os sexos. Para identificação das possíveis associações entre os 

domínios da PHAF e as variáveis cardiovasculares foi utilizado o teste qui-quadrado. 

O nível de significância estabelecido foi de P<0,05. Todas as análises foram 

realizadas no software SPSS 17.0. 

 

3 Resultados e Discussão 

 As características gerais e as variáveis cardiovasculares da amostra são 

apresentadas na tabela 1. Não foram identificadas diferenças estatisticamente 

significativas entre os participantes alocados nos grupos de “baixa” ou “alta” PHAF 

nos componentes antropométricos e cardiovasculares. 

 

Tabela 1. Características gerais da amostra em valores médios e o teste “T” de 

Student para amostras independentes.  

Variáveis 
Baixa PHAF (n=32) Alta PHAF (n=10) 

P 
Média (DP) Média (DP) 

Idade (anos) 13,0 (2,0) 12,5 (1,3) 0,456 

MC (kg) 48 (13) 44 (10) 0,346 

Estatura (m) 1,56 (0,12) 1,56 (0,08) 0,989 

PAS (mmHg) 110 (9,9) 107 (6,3) 0,383 

PAD (mmHg) 70 (5,6) 67 (3,8) 0,201 

RMSSD (ms) 245 (190) 198 (126) 0,477 

LF (n.u.) 43 (17) 42 (17) 0,917 

HF (n.u.) 28 (14) 24 (8) 0,376 

LF/HF (%) 2,47 (3,00) 2,30 (2,06) 0,866 

PHAF= prática habitual de atividades físicas; DP= desvio padrão; MC= Massa corporal; PAS= pressão 
arterial sistólica; PAD= pressão arterial diastólica; RMSSD= raiz quadrada da média do quadrado das 
diferenças entre intervalos RR normais adjacentes; LF= componente de baixa frequência; HF= 
componente de alta frequência; LF/HF= razão entre componente de baixa frequência e componente de 
alta frequência. 
 



 

 

43 

 Não foram identificadas associações estatisticamente significativas entre as 

variáveis cardiovasculares e a PHAF (tabela 2). 

 Em relação às variáveis relacionadas à VFC, os sujeitos com alta PHAF 

apresentaram valores mais elevados para RMSSD, LF e LF/HF. Por outro lado, os 

sujeitos classificados com alta PHAF tendem a possuir menores valores de HF. 

 

Tabela 2. Associação entre as variáveis cardiovasculares e a prática habitual de 

atividades físicas (PHAF). 

Variáveis Cardiovasculares 

Baixa PHAF 

(n=32) 

Alta PHAF 

(n=10) χ2 P 

n (%) n (%) 

PAS (mmHg) 
Normal 26 (74,3) 9 (25,7) 

0,420 0,517 
Elevada 6 (85,7) 1 (14,3) 

PAD (mmHg) 
Normal 28 (73,7) 10 (26,3) 

1,382 0,240 
Elevada 4 (100,0) 0 (0,0) 

RMSSD (ms) 
Baixa 8 (80,0) 2 (20,0) 

0,105 0,746 
Elevada 24 (75,0) 8 (25,0) 

LF (n.u.) 
Baixo 9 (90,0) 1 (10,0) 

1,380 0,240 
Elevado 23 (71,9) 9 (28,1) 

HF (n.u.) 
Baixo 7 (70,0) 3 (30,0) 

0,277 0,598 
Elevado 25 (78,1) 7 (21,9) 

LF/HF (%) 
Baixo 9 (90,0) 1 (10,0) 

1,380 0,240 
Elevado 23 (71,9) 9 (28,1) 

PAS= pressão arterial sistólica; PAD= pressão arterial diastólica; RMSSD= raiz quadrada da média do 
quadrado das diferenças entre intervalos RR normais adjacentes; LF= componente de baixa frequência; 
HF= componente de alta frequência; LF/HF= razão entre componente de baixa frequência e 
componente de alta frequência. 

 

 Os dados de associação entre as variáveis cardiovasculares e a prática habitual 

de atividades físicas no ambiente escolar (PHAFE) são apresentados na tabela 3. Não 

foram identificadas associações estatisticamente significativas entre as variáveis 

cardiovasculares e a PHAFE. 
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 Daqueles sujeitos portadores de PA sistólica e diastólica elevada, a maioria 

apresenta baixa prática habitual de atividades físicas na escola (PHAFE). 

Considerando as proporções absolutas, àqueles sujeitos com baixa PHAFE também 

apresentaram maior prevalência de menores valores para RMSSD e LF. Em relação 

ao HF o comportamento foi inverso. 

 

Tabela 3. Associação entre as variáveis cardiovasculares e a prática habitual de 

atividades físicas na escola (PHAFE). 

Variáveis Cardiovasculares 

Baixa PHAFE 

(n=26) 

Alta PHAFE 

(n=16) χ2 P 

n (%) n (%) 

PAS (mmHg) 
Normal 20 (57,1) 15 (42,9) 

2,019 0,155 
Elevada 6 (85,7) 1 (14,3) 

PAD (mmHg) 
Normal 23 (60,5) 15 (39,5) 

0,321 0,571 
Elevada 3 (75,0) 1 (25,0) 

RMSSD (ms) 
Baixa 7 (70,0) 3 (30,0) 

0,365 0,546 
Elevada 19 (59,4) 13 (40,6) 

LF (n.u.) 
Baixo 7 (70,0) 3 (30,0) 

0,365 0,546 
Elevado 19 (59,4) 13 (40,6) 

HF (n.u.) 
Baixo 5 (50,0) 5 (50,0) 

0,789 0,374 
Elevado 21 (65,6) 11 (34,4) 

LF/HF (%) 
Baixo 6 (60,0) 4 (40,0) 

0,020 0,887 
Elevado 20 (62,5) 12 (37,5) 

PAS= pressão arterial sistólica; PAD= pressão arterial diastólica; RMSSD= raiz quadrada da média do 
quadrado das diferenças entre intervalos RR normais adjacentes; LF= componente de baixa frequência; 
HF= componente de alta frequência; LF/HF= razão entre componente de baixa frequência e 
componente de alta frequência. 

 

A tabela 4 apresenta a associação entre as variáveis cardiovasculares e a 

prática habitual de atividades físicas no lazer (PHAFL). Quanto aos indivíduos que 

possuem baixa PHAFL, a maioria destes apresentou valores elevados de PAD 

(proporções absolutas). Além disso, a maior parte dos indivíduos com alta PHAFL 
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demonstrou valores elevados de LF. As demais variáveis relacionadas à VFC não 

apresentaram variações importantes entre aqueles indivíduos com baixa e alta 

PHAFL. Não foram encontradas associações estatisticamente significativas entre as 

variáveis cardiovasculares e a PHAFL. 

 

Tabela 4. Associação entre as variáveis cardiovasculares e a prática habitual de 

atividades físicas no lazer (PHAFL). 

Variáveis Cardiovasculares 

Baixa PHAFL  

(n=31) 

Alta PHAFL 

(n=11) χ2 P 

n (%) n (%) 

PAS (mmHg) 
Normal 26 (74,3) 9 (25,7) 

0,025 0,875 
Elevada 5 (71,4) 2 (28,6) 

PAD (mmHg) 
Normal 27 (71,1) 11 (28,9) 

1,569 0,210 
Elevada 4 (100,0) 0 (0,0) 

RMSSD (ms) 
Baixa 8 (80,0) 2 (20,0) 

0,260 0,610 
Elevada 23 (71,9) 9 (28,1) 

LF (n.u.) 
Baixo 9 (90,0) 1 (10,0) 

1,780 0,182 
Elevado 22 (68,8) 10 (31,3) 

HF (n.u.) 
Baixo 7 (70,0) 3 (30,0) 

0,099 0,754 
Elevado 24 (75,0) 8 (25,0) 

LF/HF (%) 
Baixo 8 (80,0) 2 (20,0) 

0,260 0,610 
Elevado 23 (71,9) 9 (28,1) 

PAS= pressão arterial sistólica; PAD= pressão arterial diastólica; RMSSD= raiz quadrada da média do 
quadrado das diferenças entre intervalos RR normais adjacentes; LF= componente de baixa frequência; 
HF= componente de alta frequência; LF/HF= razão entre componente de baixa frequência e 
componente de alta frequência. 

  

 A tabela 5 apresenta a associação entres as variáveis cardiovasculares e 

prática habitual de atividade física no tempo livre (PHAFTL). 

Os valores de pressão arterial sistólica (PAS) associados à PHAFTL foram 

controversos aos valores de PAS associados aos demais domínios de PHAF. Quando 
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associados à baixa PHAFTL a maioria dos indivíduos apresentou valores normais de 

PAD.   

Não foram encontradas associações estatisticamente significativas entre as 

variáveis cardiovasculares e a PHAFTL. 

 

Tabela 5. Associação entre as variáveis cardiovasculares e a prática habitual de 

atividades físicas no tempo livre (PHAFTL). 

Variáveis Cardiovasculares 

Baixa PHAFTL 

(n=31) 

Alta PHAFTL 

(n=11) χ2 P 

n (%) n (%) 

PAS (mmHg) 
Normal 26 (74,3) 9 (25,7) 

0,025 0,875 
Elevada 5 (71,4) 2 (28,6) 

PAD (mmHg) 
Normal 29 (76,3) 9 (23,7) 

1,296 0,255 
Elevada 2 (50,0) 2 (50,0) 

RMSSD (ms) 
Baixa 7 (70,0) 3 (30,0) 

0,099 0,754 
Elevada 24 (75,0) 8 (25,0) 

LF (n.u.) 
Baixo 7 (70,0) 3 (30,0) 

0,099 0,754 
Elevado 24 (75,0) 8 (25,0) 

HF (n.u.) 
Baixo 8 (80,0) 2 (20,0) 

0,260 0,610 
Elevado 23 (71,9) 9 (28,1) 

LF/HF (%) 
Baixo 7 (70,0) 3 (30,0) 

0,099 0,754 
Elevado 24 (75,0) 8 (25,0) 

PAS= pressão arterial sistólica; PAD= pressão arterial diastólica; RMSSD= raiz quadrada da média do 
quadrado das diferenças entre intervalos RR normais adjacentes; LF= componente de baixa frequência; 
HF= componente de alta frequência; LF/HF= razão entre componente de baixa frequência e 
componente de alta frequência. 

 

O presente estudo se caracteriza como um ensaio de delineamento transversal 

que envolveu crianças e adolescentes de ambos os sexos, no qual se buscou analisar 

uma possível associação entre os diferentes domínios da PHAF com a PA e VFC.  

A prática habitual de atividades físicas está diretamente relacionada a um maior 

nível de aptidão física. Dessa maneira a atividade física demonstra ser uma grande 
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ferramenta para a promoção da saúde física. Sabe-se que indivíduos com maior 

prática de atividade física estão menos propensos a apresentar indicadores 

desfavoráveis de risco cardiovascular e doenças crônico-degenerativas (GUTIN et al., 

2005). 

No presente estudo a amostra apresentou maior porcentual de indivíduos com 

baixa prática habitual de atividade física. A mesma foi avaliada em diferentes domínios 

(tempo livre, escola e lazer). Constata-se ainda que indivíduos inativos apresentam 

maiores valores de PA em repouso, em relação à seus pares fisicamente ativos 

(GUEDES; GUEDES; et al., 2006). Dado ao contexto emergem diversos estudos em 

diferentes linhas de pesquisa visando analisar e/ou estabelecer uma associação entre 

variáveis cardiovasculares e prática habitual de atividade física. 

Crianças e adolescentes menos ativos podem apresentar maior probabilidade 

de PA elevada (80% a 90%) quando comparados aos mais ativos (GUEDES; 

GUEDES; et al., 2006). É verificado ainda que o mesmo tipo de população quando 

fisicamente ativa apresenta menores valores de PA diastólica e PA sistólica 

(QUADROS et al., 2016). No presente estudo pode ser constatado que em diferentes 

domínios da PHAF a maior parte dos indivíduos que possuíam valores de PA elevada 

apresentou baixa PHAF. 

O sistema nervoso autônomo tem sido implicado na hipertensão com atividade 

elevada do sistema nervoso simpático e diminuição da atividade do sistema nervoso 

parassimpático associada à etiologia, curso, progressão e consequências da 

hipertensão (BROOK; JULIUS, 2000). Nesse sentido, o sistema nervoso autônomo 

desempenha um importante papel no controle da pressão arterial e da frequência 

cardíaca. A avaliação da VFC tem se mostrado eficiente para analisar o 

comportamento sistema nervoso autônomo em diferentes condições fisiológicas e 

patológicas (GRANDEMANGE et al., 2019). 

Sabe-se que a análise da ação simpática e parassimpática através das 

variações nos intervalos R-R é um mecanismo eficiente para analisar o controle 

autonômico cardíaco batimento a batimento (AKSELROD et al., 1987; SAUL et al., 

1990). Nota-se nesse estudo que nos domínios PHAFE e PHAFL os indivíduos com 

alta PHAF apresentaram maiores valores de LF (indicador de variabilidade global) e 

LF/HF (indicador de balanço autonômico) e menores valores de HF (indicador 

parassimpático). Os mesmos valores foram observados na PHAF geral. Quanto ao 

domínio tempo livre os indivíduos com alta PHAF apresentaram menores valores de 
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LF e LF/HF e maiores valores de HF.  

Indivíduos que apresentam maior VFC possuem atividade do tônus 

parassimpático aumentada e redução do tônus simpático. Dessa maneira a alta VFC 

tende a proporcionar melhor capacidade de adaptação do sistema cardiovascular às 

condições de stress fisiológico (NAKAMURA et al., 2005). Observa-se no presente 

estudo que os valores de PHAFTL sugerem que os indivíduos mais ativos no referido 

domínio possuem maior proteção cardíaca, revelada pelos valores de HF.  

Apesar de todo cuidado metodológico, alguns aspectos devem ser 

considerados. O delineamento transversal da presente investigação não permite 

estabelecer relação de causa-efeito no que tange aos impactos da prática habitual de 

atividade física na PA, bem como no comportamento autonômico (VFC). Além disso, 

diferenças maturacionais podem também em algum grau afetar as respostas 

analisadas. Por fim, o tamanho da amostra pode ter limitado a identificação de 

associações mais pronunciadas. Assim, embora não se tenha obtido diferenças 

estatisticamente significativas, é provável que com um maior número de sujeitos o 

poder estatístico se eleve, possibilitando a identificação de resultados de associação 

estatisticamente significativos. 

Quanto aos pontos fortes, vale destacar que não é de nosso conhecimento 

estudo similar que buscou analisar a relação entre os diferentes domínios da prática 

habitual de atividades físicas com a PA e VFC em escolares da rede pública de ensino 

do Brasil. Adicionalmente, foi empregado delineamento do tipo categórico, afim de 

fortalecer as análises, uma vez que a categorização baseada em pontos de corte 

previamente definidos reduzem as limitações quanto aos aspectos maturacionais da 

presente amostra.  

 

4 Conclusão 

A prática geral de atividades físicas habituais, bem como seus diferentes 

domínios, sejam eles no lazer, escola e tempo livre, não se associaram à valores 

aumentados de pressão arterial, bem como com os indicadores do comportamento 

autonômico de crianças e adolescentes.  

Referências 

 



 

 

49 

AKSELROD, S. et al. Hemodynamic regulation in SHR: investigation by spectral 

analysis. Am J Physiol. v.253, n.1 Pt 2, p.H176-183, 1987. 

doi:10.1152/ajpheart.1987.253.1.H176 

 

BAECKE, J. A.; BUREMA, J.; FRIJTERS, J. E. A short questionnaire for the 

measurement of habitual physical activity in epidemiological studies. Am J Clin Nutr. 

v.36, n.5, p.936-942, 1982. doi:10.1093/ajcn/36.5.936 

 

BROOK, R. D.; JULIUS, S. Autonomic imbalance, hypertension, and cardiovascular 

risk. Am J Hypertens. v.13, n.6 Pt 2, p.112S-122S, 2000. doi:10.1016/s0895-

7061(00)00228-4 

 

CHRISTOFARO, D. G. et al. Evaluation of the Omron MX3 Plus monitor for blood 

pressure measurement in adolescents. Eur J Pediatr. v.168, n.11, p.1349-1354, 2009. 

doi:10.1007/s00431-009-0936-x 

 

FLYNN, J. T. et al. Clinical Practice Guideline for Screening and Management of High 

Blood Pressure in Children and Adolescents. Pediatrics. v.140, n.3, 2017. 

doi:10.1542/peds.2017-1904 

 

GOIT, R. K.; ANSARI, A. H. Reduced parasympathetic tone in newly diagnosed 

essential hypertension. Indian Heart J. v.68, n.2, p.153-157, 2016. 

doi:10.1016/j.ihj.2015.08.003 

 

GORDON, C. C.; CHUMLEA, W. C.; ROCHE, A. F. Stature, recumbent length, and 

weight. Champaign: Human Kinetics Books, 1988. 3-8 p. (Anthropometric 

standardization reference manual. 

 



 

 

50 

GRANDEMANGE, M. et al. Blood Pressure, Heart Rate Variability, and Adiposity in 

Caribbean Pre-pubertal Children. Front Pediatr. v.7, p.269, 2019. 

doi:10.3389/fped.2019.00269 

 

GUEDES, D. P. et al. Cardiovascular risk factors in adolescents: biological and 

behavioral indicators. Arq Bras Cardiol. v.86, n.6, p.439-450, 2006.  

 

GUEDES, D. P. et al. Reprodutibilidade e validade do questionário Baecke para 

avaliação da atividade física habitual em adolescentes. Rev Port Cien Desp. v.6, n.3, 

p.265-274, 2006.  

 

GUTIN, B. et al. Relations of moderate and vigorous physical activity to fitness and 

fatness in adolescents. Am J Clin Nutr. v.81, n.4, p.746-750, 2005. 

doi:10.1093/ajcn/81.4.746 

 

Heart rate variability: standards of measurement, physiological interpretation and 

clinical use. Task Force of the European Society of Cardiology and the North American 

Society of Pacing and Electrophysiology. Circulation. v.93, n.5, p.1043-1065, 1996.  

 

HEFFERNAN, K. S. et al. Heart rate recovery and heart rate complexity following 

resistance exercise training and detraining in young men. Am J Physiol Heart Circ 

Physiol. v.293, n.5, p.H3180-3186, 2007. doi:10.1152/ajpheart.00648.2007 

 

JOYCE, D.; BARRETT, M. State of the science: heart rate variability in health and 

disease. BMJ Support Palliat Care. v.9, n.3, p.274-276, 2019. doi:10.1136/bmjspcare-

2018-001588 

 



 

 

51 

KIVINIEMI, A. M. et al. Cardiac autonomic function and high-intensity interval training 

in middle-age men. Med Sci Sports Exerc. v.46, n.10, p.1960-1967, 2014. 

doi:10.1249/MSS.0000000000000307 

 

KUNG, H. C.; XU, J. Hypertension-related Mortality in the United States, 2000-2013. 

NCHS Data Brief. n.193, p.1-8, 2015.  

 

LEES, T. et al. Heart Rate Variability as a Biomarker for Predicting Stroke, Post-stroke 

Complications and Functionality. Biomark Insights. v.13, p.1177271918786931, 2018. 

doi:10.1177/1177271918786931 

 

LEHRER, P. et al. Heart Rate Variability Biofeedback Improves Emotional and 

Physical Health and Performance: A Systematic Review and Meta Analysis. Appl 

Psychophysiol Biofeedback. 2020. doi:10.1007/s10484-020-09466-z 

 

NAKAMURA, F. Y. et al. Alteração do limiar de variabilidade da frequência cardíaca 

após treinamento aeróbio de curto prazo. Motriz: Rev Educ Fis., v.11, n.1, p.1-9, 2005.  

 

PICKERING, T. G. et al. Recommendations for blood pressure measurement in 

humans and experimental animals: part 1: blood pressure measurement in humans: a 

statement for professionals from the Subcommittee of Professional and Public 

Education of the American Heart Association Council on High Blood Pressure 

Research. Circulation. v.111, n.5, p.697-716, 2005. 

doi:10.1161/01.CIR.0000154900.76284.F6 

 

PLEWS, D. J. et al. Training adaptation and heart rate variability in elite endurance 

athletes: opening the door to effective monitoring. Sports Med. v.43, n.9, p.773-781, 

2013. doi:10.1007/s40279-013-0071-8 



 

 

52 

 

QUADROS, T. M. et al. [Epidemiological survey in schoolchildren: determinants and 

prevalence of cardiovascular risk factors]. Cad Saude Publica. v.32, n.2, p.e00181514, 

2016. doi:10.1590/0102-311X00181514 

 

QUINTANA, D. S.; HEATHERS, J. A.; KEMP, A. H. On the validity of using the Polar 

RS800 heart rate monitor for heart rate variability research. Eur J Appl Physiol. v.112, 

n.12, p.4179-4180, 2012. doi:10.1007/s00421-012-2453-2 

 

SAUL, J. P. et al. Heart rate and muscle sympathetic nerve variability during reflex 

changes of autonomic activity. Am J Physiol. v.258, n.3 Pt 2, p.H713-721, 1990. 

doi:10.1152/ajpheart.1990.258.3.H713 

 

SEN, J.; MCGILL, D. Fractal analysis of heart rate variability as a predictor of mortality: 

A systematic review and meta-analysis. Chaos. v.28, n.7, p.072101, 2018. 

doi:10.1063/1.5038818 

 

SOARES-MIRANDA, L. et al. Physical activity and heart rate variability in older adults: 

the Cardiovascular Health Study. Circulation. v.129, n.21, p.2100-2110, 2014. 

doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.113.005361 

 

STEIN, P. K. et al. Effect of exercise training on heart rate variability in healthy older 

adults. Am Heart J. v.138, n.3 Pt 1, p.567-576, 1999. doi:10.1016/s0002-

8703(99)70162-6 

 

 
  



 

 

53 
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Autor(res) ELISANGELA VIVAN PEREIRA MIYAZAWA  

JULIANO CASONATTO 

 

Atividade física, pressão arterial e variabilidade da frequência cardíaca em crianças e 

adolescentes 

INTRODUÇÃO: Medidas da análise da variabilidade da frequência cardíaca (VFC) 

podem oferecer biomarcadores elétricos promissores para prever a mortalidade 

cardíaca e seriam apropriadas para estudos prognósticos. Valores elevados de VFC 

estão associados a uma menor taxa de mortalidade por doenças cardíacas, acidente 

vascular cerebral, dentre outras doenças causadas pela hipertensão. 

Adicionalmente, a prática de atividade física pode melhorar a modulação autonômica 

cardíaca em normotensos e hipertensos, além de aumentar a VFC total em jovens e 

idosos. No entanto, a investigação de fatores relacionados ao aumento da pressão 

arterial (PA) em crianças e adolescentes constitui uma tarefa complexa, uma vez que 

envolve o controle de variáveis de natureza comportamental, como por exemplo, os 

diferentes domínios da prática habitual de atividades físicas (PHAF), que podem diferir 

significativamente entre diferentes grupos populacionais. OBJETIVO: Analisar a 

associação entre PHAF, PA e VFC em crianças e adolescentes, obtendo informações 

acerca dos fatores de risco associados ao desenvolvimento de doenças crônicas 

degenerativas, contribuindo para ações mais eficientes para prevenção no aumento 

da incidência e prevalência desses agravos a saúde. MATERIAL E MÉTODOS: A 

amostra foi composta por 42 alunos da rede estadual de ensino, de ambos os sexos 

com idade entre 10 e 17 anos. Avaliou-se a massa corporal e estatura. Foram 

coletados ainda valores de PA sistólica e diastólica, a prática habitual de atividades 

físicas (PHAF) em diferentes domínios (geral, tempo livre, lazer e escola) e a VFC, 

por meio de um monitor cardíaco. Os intervalos R-R gravados foram transferidos para 

um computador. A transformada rápida de Fourier foi aplicada para quantificar as 

baixas (LF) e altas (HF) frequências em unidades normalizadas.  A distribuição dos 

dados foi verificada pelo teste “Shapiro Wilk”. O teste “T” de Student foi empregado 

para comparação das características gerais da amostra entre os sexos. Para 

identificação das possíveis associações entre os domínios da PHAF e as variáveis 

cardiovasculares foi utilizado o teste qui-quadrado. O nível de significância 
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estabelecido foi de P<0,05. Todas as análises foram realizadas no software SPSS 

17.0. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Não foram identificadas diferenças 

estatisticamente significativas entre os sexos nos componentes antropométricos e 

cardiovasculares. Não foram identificadas associações estatisticamente significativas 

entre as variáveis cardiovasculares e a PHAF, a prática habitual de atividades físicas 

no ambiente escolar, lazer e no tempo livre.Pode ser constatado que em diferentes 

domínios da PHAF a maior parte dos indivíduos que possuíam valores de PA elevada 

apresentou baixa PHAF, indivíduos com alta PHAF possuem maior VFC representada 

nos valores de RMSSD (indicador parassimpático), nos domínios PHAF na escola e 

no tempo livre. Os indivíduos com alta PHAF apresentaram ainda valores maiores de 

LF (indicador de variabilidade global) e LF/HF (indicador de balanço autonômico) e 

menores valores de HF (indicador parassimpático). Os valores PHAF no tempo livre 

sugerem que indivíduos mais ativos no referido domínio possuem maior proteção 

cardíaca, revelada pelos valores de HF (28,1%). CONCLUSÃO: A PHAF nos 

diferentes domínios não está associada à PA e VFC. Considerando as proporções 

absolutas foi possível identificar que indivíduos fisicamente ativos aparentam possuir 

maior VFC, principalmente quando relacionada a prática de atividades físicas no 

tempo livre. Vale ressaltar também que indivíduos com baixa PHAF apresentaram 

maior percentual de PA elevada. 
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