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SEJA BEM VINDO!
Prezados Colegas,

É uma honra recebe-los na belíssima São Salvador da Bahia, cidade da magia e nos
próximos quatro dias o centro das atenções do Brasil e da América Latina no que se
refere à medicina do exercício e do esporte. A realização deste congresso fecha mais um
ciclo de muito trabalho e muitas vitórias por parte da Sociedade Brasileira de Medicina do
Exercício e do Esporte. Certamente teremos um grande evento não só científico mas
também de congraçamento onde todos encontrarão grandes amigos e velhos
conhecidos.

Aproveitem os encantos da primeira capital do Brasil!

Dr. Jomar Brito Souza
Presidente da Sociedade Brasileira
de Medicina do Exercício e do Esporte
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dia 15 de maio - Quarta-feira - Cursos Pré-Congresso
Horário
08:00 - 12:00
12:00 - 13:30
13:30 - 18:00

Horário
08:00 - 10:00
12:00 - 13:30
13:30 - 15:30

Horário
08:00 - 10:00
12:00 - 13:30
13:30 - 15:30

Sala Fernando Pessoa 1
Curso 2 - Ergometria e ergoespirometria na avaliação do atleta. Parte 1 - Ergometria
Ministrante: Raimundo Hespanha de Freitas
Intervalo
Curso 2 - Ergometria e ergoespirometria na avaliação do atleta. Parte 2 - Ergoespirometria
Ministrante: Luiz Eduardo Ritt

Sala Fernando Pessoa 2
Curso 1 - Baropodometria Computadorizada. Parte Teórica
Ministrantes: Jislane Oliveira e José Henrique Aragão
Intervalo
Curso 1 - Baropodometria Computadorizada. Parte Prática
Ministrantes: Jislane Oliveira e José Henrique Aragão
Sala Fernando Pessoa 4
Curso 3 - Cineantropometria - ISAK - Nível 1
Ministrantes: João Ricardo Turra Magni e Nathalia Figueiredo
Intervalo
Curso 3 - Cineantropometria - ISAK - Nível 1
Ministrantes: João Ricardo Turra Magni e Nathalia Figueiredo

dia 16 de maio - Quinta-feira - Cursos continuação
Horário
08:00 - 12:15
12:15 - 13:30
13:30 - 20:00

Horário

Sala Fernando Pessoa 1
Curso 3 - Cineantropometria - ISAK - Nível 1
Ministrantes: João Ricardo Turra Magni e Nathalia Figueiredo
Intervalo
Curso 3 - Cineantropometria - ISAK - Nível 1
Ministrantes: João Ricardo Turra Magni e Nathalia Figueiredo
Sala Fernando Pessoa 3

09:00 - 12:00

Prova de Título

14:00 - 18:00

Prova de Título
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dia 16 de maio - Quinta-feira - Congresso
Horário

Sala Fernando Pessoa 2

08:00 - 09:15

Sessão de Mini-conferências
Coordenador: Ubirajara Paulo da Silva (BA)
- Felix Albuquerque Drummond (RS) "Adesão em Reabilitação Cardíaca"
- Marcelo Affonso (BA) "Treinamento cardiorespiratório - Saúde X Desempenho esportivo"
- Geraldo Fagundes (BA) "Ergoespirometria e prescrição de exercício”

09:15 - 10:15

Sessão de Temas Livres
1) o valor do teste ergométrico (te) em comparação ao eletrocardiograma de repouso (ecg) na
avaliação do risco cardiovascular em jovens atletas.
2) alterações da variabilidade da frequência cardíaca em jogadores de futebol no decorrer de
uma competição.
3) correlação entre aptidão cardiorrespiratória e indicadores antropométricos de adolescentes
obesos.
4) influência da ingestão de cafeína no efeito hipotensor pós-exercício aeróbio em sujeitos
normotensos.

10:15 - 10:30

Intervalo

10:30 - 11:00

Conferência Nacional
Coordenador: Cleber Sady (BA)
- Marcos Ferracini (BA) "Atividade Física pós atroplastia total de quadril”

11:00 - 12:15

Sessão de Mini-conferências
Coordenador: Rodrigo Vasco da Gama (BA)
- Marcos Temístocles (BA) "O Treinamento resistido no tratamento conservador da
osteoartrose"
- Mauro Fuziki (CE) "Sistemas de amortecimento do corpo na corrida"
- Bernardino Santi (SP) "Protetores esportivos e prevenção de lesões"

12:15 - 14:00

Intervalo

14:00 - 14:45

Conferência Nacional
Coordenador: Alexandre Dortas (BA)
- Carlos Ballarati (SP) "Interação entre medicina laboratorial e medicina do esporte”

14:45 - 16:00

Sessão de Mini-conferências
Coordenador: Cleber Sady (BA)
- Marco Gomes (RJ) "Atividade Física no nefropata crônico"
- Bernardino Santi (SP) "Matrizes biológicas para detecção de substâncias"
- Valter Abrantes (BA) "Fisiologia do Exercício aplicada ao futebol profissional"

16:00 - 16:15

Intervalo

16:15 - 17:15

Mesa Redonda
Coordenador: Thiago Onofre (BA)
- Clarcson Placido (BA) "Fadiga: aspectos centrais e periféricos"
- Moisés Feitosa (BA) "Suplementos alimentares: mitos e verdades"
- Verena Freire (BA) "Sensação e percepção no esporte"

17:15 - 18:15

Mesa Redonda
Coordenação: José Kawazoe Lazzoli (RJ)
- Milton S. Pinedo Soriano (Rep. Dominicana) "Adaptação no calor"
- Rafael A. Robles C. (Guatemala) "Adaptação na altura"
- Jomar Souza (BA) "Adaptação na profundidade”
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Trabalhos Científicos Pôster - Ciências da Saúde
02- USO DO PLASMA RICO EM PLAQUETAS (PRP) NA
PUBALGIA: UMA PROPOSTA DE TRATAMENTO

01 - AÇÃO DOS FATORES DE CRESCIMENTO LIBERADOS PELO
PLASMA RICO EM PLAQUETAS (PRP) NAS ROTURAS
MUSCULARES
Silva,FTF;
PAYSANDU SPORT CLUB;

Silva,FTF; Junior,JMF; Barros,GGG; Junior,ACAS;
PAYSANDU SPORT CLUB; PAYSANDU SPORT CLUB; HCor; HOSPITAL
REGIONAL DE MARABA;

INTRODUÇÃO: As roturas musculares são muito comuns e estão entre as
maiores causas de limitação e demora a volta das atividades. As causas
ocorrem por treinamento inadequado, aquecimento impróprio, sobrecarga
da musculatura, excesso de uso ou trauma direto. O grau e a gravidade da
rotura muscular fundamentam-se no número e na extensão das fibras
atingidas. As mesmas são divididas em grau I, II ou III. Na lesão grau I ocorre
lesão das miofibrilas e é auto-limitada. As lesões II e III ocorrem roturas
(parcial ou total) das fibras musculares, aumentando a complexidade da
lesão. O plasma rico em plaquetas (PRP) contribui eficazmente para a
cicatrização e regeneração de vários tecidos, tendo ótimo efeito no tecido
muscular, graças a ação dos fatores de crescimento (FC) liberados pelo
PRP que atuam na quimiotaxia, formação de matriz extra-celular, síntese de
DNA, proliferação de colágeno, estimulo da fibroplasia e angiogênese,
favorecendo o processo cicatricial. A aplicabilidade do PRP visa uma opção
terapêutica segura e eficaz nos casos de rotura muscular grau II e III.
OBJETIVO: Aceleração na regeneração nos casos de rotura muscular grau
II e III explorando o poder de cicatrização dos fatores de crescimento (FC)
encontrados no plasma rico em plaquetas (PRP).
METODOLOGIA: Retira-se amostra de sangue do próprio paciente (10 a 30
ml, em média), centrifuga-se e ocorre a separação do plasma das
hemáceas. Após isolamento do plasma, o mesmo é preparado com
gluconato de cálcio e injetado de forma intramuscular guiado pela
ultrassonografia.
RESULTADOS: A regeneração do tecido muscular em rotura grau II e III
após aplicação do plasma rico em plaquetas (PRP) ocorre em menor tempo
em comparação a cicatrização sem o uso da técnica (controle diagnóstico
realizado pela ultrassonografia diagnóstica), associado a melhora do
quadro álgico e de menor recidiva da lesão.
CONCLUSÃO: O plasma rico em plaquetas (PRP) veio contribuir para a
realização de técnicas de regeneração tecidual, sendo muito bem aceito
pelos tecidos musculares lesados. A aplicação do plasma rico em plaquetas
(PRP) constitui-se num protocolo válido e eficiente para acelerar a
cicatrização e regeneração dos tecidos musculares em roturas musculares
grau II e III.

INTRODUÇÃO: A pubalgia se caracteriza por uma síndrome inflamatória
dolorosa da sínfise púbica de etiologia variada. Entre as principais causas
da pubalgia encontramos as seqüelas de cirurgia urológica, as infecções e a
atividade física intensa, principalmente relacionada a esportes como o
atletismo, o rugby e o futebol. Representa uma causa importante de
afastamento dos atletas profissionais de suas atividades físicas nas
diversas modalidades esportivas. O PRP contribui eficazmente para a
cicatrização e regeneração de vários tecidos (entre eles, cartilagem), graças
a ação dos fatores de crescimento que são liberados pelo PRP e que atuam
na quimiotaxia, formação de matriz extracelular, regulação da síntese de
DNA e proteínas no local da lesão, estimulação a proliferação de colágeno,
além de estimular a fibroplasia e angiogênese, favorecendo assim o
processo de cicatrização da lesão.
OBJETIVO: O presente estudo teve como objetivo apresentar uma
proposta de tratamento com uso do plasma rico em plaquetas nos casos de
pubalgia.
METODOLOGIA: A pesquisa foi baseada em um relato de caso, de um
atleta de taekendow, D.R 14 anos, com diagnóstico clínico de pubalgia. Foi
feita uma avaliação médica no dia 03 de fevereiro de 2011, aplicou-se testes
específicos (manobra de grava +), realizou exame complementar através do
ultrassom para identificar o local da lesão. Apartir dos dados obtidos foi
proposto um tratamento levando em consideração a integração de recursos
fisioterapêuticos no diagnóstico e tratamento de lesões do sistema
musculoesquelético associado a aplicação do PRP, onde retirou-se amostra
de sangue do próprio paciente (10 a 30 ml, em média), centrifugou-se para
fazer a separação do plasma das hemácias. Após o isolamento do plasma, o
mesmo foi preparado com gluconato de cálcio e injetado na sínfise púbica
guiado pela ultrassonografia.
RESULTADOS: Após 25 dias pós-aplicação do PRP, foi realizado
ultrassonografia de controle onde foi observada a eliminação do edema ao
redor da sínfise púbica e, ao exame físico, melhora do quadro álgico e maior
amplitude de movimento.
CONCLUSÃO: A técnica por meio do PRP veio contribuir para a realização
de técnicas de regeneração tecidual, tanto em tecidos ósseos quanto em
tecidos moles. A aplicação do plasma rico em plaquetas (PRP) na pubalgia
reduz o tempo de tratamento, possibilitando o retorno do paciente a suas
atividades em tempo menor do que nos casos em que não foi aplicado o

03 - AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA, DEPRESSÃO E
FORÇA MUSCULAR APÓS UM PROGRAMA DE
FORTALECIMENTO EM PORTADORES DE INSUFICIÊNCIA
RENAL CRÔNICA DURANTE HEMODIÁLISE.

04 - ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DO EXERCÍCIO FÍSICO NA
QUALIDADE DE VIDA DE GRUPOS ESPECIAIS.

Freitas,FF; Martinsjunior,FF; Figueiredo,KRV; Castrofilha,JGL; Sotão,SS;
Navarro,F; Mostarda,CT;
Universidade Federal do Maranhão; Universidade Federal do Maranhão;

Introdução: A insuficiência renal crônica (IRC) é a perda lenta, progressiva e
irreversível das funções renais, se manifesta de forma silenciosa onde aparecem
os sintomas após comprometer grande área renal. Para reverter esse quadro é
necessário recorrer a Hemodiálise (HD) ou realizar transplante renal.
Objetivo: Avaliar a qualidade de vida (QV), depressão e força muscular de
pacientes em HD após um programa de fortalecimento muscular dos membros
inferiores (MMI).
Metodologia: Foram selecionados 28 pacientes portadores de IRC em HD,
divididos igualmente em grupo experimental (GE) e grupo controle (GC). Ambos
foram avaliados através de um questionário de QV (SF-36), Inventário de
Depressão de Beck (BDI), manovacuômetria para força expiratória máxima
(Pemáx) e teste de força preditivo de uma repetição máxima (p1RM) no qual
foram solicitadas duas repetições do movimento de flexão de quadril em supino e
extensão de joelho na posição sentada a 90º. Após intervalo para recuperação o
teste era refeito com carga maior até a realização de somente uma repetição
correta. O GE participou do programa de fortalecimento MMI específico para o
músculo quadríceps, pela extensão de joelhos na posição sentada e do músculo
ilíopsoas por flexão de quadril em supino, com caneleiras à 50% do valor
encontrado no teste p1RM e exercícios de fortalecimento dos abdominais
inferiores, todos realizados durante a HD. Ao fim de cada sessão era realizado
alongamento MMI e propriocepção respiratória. O GC realizou somente as
avaliações. Todo o programa durou seis semanas, com incremento de carga a
cada duas semanas. Após o programa foi realizado uma nova avaliação e os
resultados comparados.
Resultados: Foram encontrados resultados significativos no GE para os
seguintes parâmetros do QV, vitalidade (p= 0,0342), aspectos emocionais (p=
0,0106) e saúde mental (p= 0,0177), e resultados mais expressivos para
aspectos sociais (p= 0,0076). Os resultados também foram significativos no BDI
(p= 0,0477) e na PEmáx (p= 0,0162), já na força muscular de flexão do quadril
(p=0,00001) e na extensão do joelho (p= 0,0001) os resultados foram muito
signoficativos. No GC não houve alterações.
Conclusão: O programa de fortalecimento muscular mostrou ser eficaz,
melhorando a QV, a depressão e a força muscular em portadores de IRC durante
HD.

Freitas,FF; Castrofilha,JGL; Martinsjunior,FF; Sotão,SS; Soares,MCR;
Figueiredo,KRFV;
Universidade Federal do Maranhão;

Introdução: O sedentarismo representa um risco à saúde e através da atividade
física podemos aprimorar e preservar a saúde bem como a qualidade de vida dos
indivíduos.
Objetivo: Verificar se a pratica regular de exercícios físicos tem influência na
qualidade de vida de grupos especiais no âmbito fisiológico, psíquico e social.
Metodologia: Foram selecionadas 14 pessoas que optaram por musculação
como atividade física, sendo sete homens e sete mulheres, com idade entre 49 e
86 anos. Os selecionados realizaram esta atividade por no mínimo um ano, com
aulas 3x na semana. Todos apresentam pelo menos uma patologia enquadrandoos em grupos especiais. Dentre as patologias apresentadas 47,37% cardiopatias,
36,84% são osteoarticulares, 10,53% metabólicas e 10,53% Neurológicas. A
avaliação foi feita por um questionário com perguntas sobre o efeito da atividade
física na qualidade de vida. As perguntas utilizadas no questionário foram: 1- Você
diminuiu a frequência de idas ao médico? (S/N) 2- Você sentiu melhoras em sua
qualidade de vida após iniciar o programa de atividade física? (S/N) 3- Qual a
ordem de acontecimento dos benefícios da atividade física na sua vida?
(Postural/Terapêutico/Social/Lazer/Condicionamento Físico) 4- O consumo de
medicamentos foi reduzido? (S/N) 5- Com quanto tempo você percebeu melhora
na sua qualidade de vida após iniciar o treinamento? (menos de 1 mês/ entre 1 e 6
meses/ entre 6 a 12 meses/ após 12 meses).
Resultados: De acordo com os resultados foi possível concluir que 36% reduziram
a frequência de idas ao médico após iniciar o exercício, em relação à percepção
de melhora da qualidade de vida todos entrevistados responderam que sim. Os
benefícios mais evidentes sem ordem crescente apontou: o condicionamento
físico (92,86%), seguido pela postura (85,71%), terapêutico (65,29%), lazer
(33,33%) e social (21,43). O consumo de medicamentos foi reduzido por 21% dos
entrevistados e tempo para percepção da melhora na qualidade de vida foi de
menos de 1 mês para 29%, entre 1 e 6 meses para 50% e entre 6 á 12 meses para
21%, nenhum dos entrevistados respondeu após 12 meses.
Conclusão: Diante do exposto verificou-se que o exercício físico é uma
condicional indispensável para a manutenção ou aquisição da saúde, pois seus
benefícios não se resumem apenas no âmbito fisiológico, mas também
psicológico e social, resultando melhora na autoestima, redução do estresse,
inclusão social, redução de medicação e consultas médicas entre outros
benefícios.
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Trabalhos Científicos Pôster - Ciências da Saúde
06- ATIVIDADE FÍSICA, SONO E PERCEPÇÃO DE SAÚDE EM
ADOLESCENTES UNIVERSITÁRIOS

05 - CORRELAÇÃO ENTRE A FORÇA DE MEMBROS INFERIORES
E O PERFIL ANTROPOMÉTRICO DE ATLETAS PROFISSIONAIS
DO MARANHÃO BASQUETE
Castrofilha,JGL; Laranjeira,IP; Marques,RF; Silvafilho,ACP; Santana,PVA; Hora,J;
Cutrim,AL; Freitas,FF; Sotão,SS; Martinsjúnior,FF; Navarro,F;
UFMA;

Introdução: O esporte de alto está exigindo cada vez mais que os atletas
desempenhem sua performance máxima, tanto nos aspectos táticos como
no físico. O basquete por ser uma modalidade acíclica, necessita de
movimentos que variam de intensos a leves que sofrem influência
diretamente da composição corporal e do treinamento. Assim o presente
trabalho vem correlacionar força de atletas profissionais de basquete
feminino com o perfil antropométrico. Objetivo: Correlacionar a força ao perfil
antropométrico de atletas profissionais de basquete feminino da equipe
maranhense com. Metodologia: A amostra foi composta por 9 atletas
profissionais do gênero feminino 25,2±6,7 anos, 178±9 cm de altura, 73±18
kg, 76±4 % de massa magra, 24,11±2,89 % de gordura e 134±28 kgf. Foram
utilizados para composição corporal a bioimpedância, BYDYNAMICS
modelo 450 e o dinamômetro da marca CEFISE Power Din std, software
N2000 e a Leg Extension MATRIX, para o teste de força máxima. O teste
consistia na execução do movimento de extensão do joelho, posicionado a
um ângulo de 90º, durante 5 segundos com a força máxima, que era iniciado
após um sinal sonoro, cada atleta executava o teste duas vezes com intervalo
de 5 minutos entre cada repetição, levando-se em consideração o melhor
resultado. Para análise dos dados foram utilizados os testes Shapiro-Wilk e
Correlação de Pearson, para verificar a normalidade e a correlação da
amostra, respectivamente. Resultados: A tabela a seguir mostra a correlação
da força com o percentual de gordura e percentual de massa magra:
% de massa gorda X força (kgf)(MI)
% de massa magra X força(MI)
r= 0,64
r=-0,63
Quando correlacionados o percentual de gordura com a força obtivemos um
r=0,64, considerada moderada positiva, enquanto que a correlação com o
percentual de massa magra r=-0,63, moderada negativa. Conclusão: A partir
dos resultados obtidos podemos relatar que no presente estudo a força
muscular de membros inferiores não esteve diretamente ligada ao percentual
de massa magra, utilizando como possível argumento o fato da hipertrofia
muscular não ser o único fator a ser levado em consideração quando se
analisa a força dos indivíduos. Assim vê-se a necessidade de mais estudos
que corroborem para esclarecimentos mais precisos.

Bleyer,FTSB; Machado,JP; Pelegrini,A; Pereira,EF;
UDESC;

Introdução: As associações entre sono e atividade física são ainda pouco
conhecidas e é possível observar dados divergentes a respeito desta
associação na literatura especializada. Além disso, durante a fase da
adolescência tanto a atividade física como o sono apresentam
particularidades. Objetivo: Investigar as associações entre atividade física e
sono em adolescentes universitários e explorar as associações destas
variáveis com a percepção de saúde. Metodologia: Participaram do estudo
84 adolescentes universitários ingressantes no ensino superior com idades
de 17 a 21 anos (51,2% rapazes), os quais responderam a um questionário
com questões sobre sono, atividade física e percepção de saúde. A duração
do sono foi calculada considerando os horários de dormir e acordar nos dias
com aula e a atividade física pelo Questionário Internacional de Atividade
Física. Além disso, medidas de índice de massa corporal e de cronotipo
foram utilizadas como variáveis de controle. Resultados: A média da
duração do sono foi de 7,2(1,4) horas. Os tempos médios de atividades
físicas moderadas e vigorosas foram, respectivamente, 149,0(181,2) e
187,6(232,2) minutos. Observou-se que 27,2% dos acadêmicos
perceberam sua saúde como excelente e 59,3% e 13,6% perceberam sua
saúde como boa ou regular, respectivamente. Acadêmicos com maior
duração de sono apresentaram percepção mais positiva de sua saúde
(p=0,029); assim como aqueles com maior tempo dedicado às atividades
físicas vigorosas (p=0,003). Apesar disso, duração do sono e tempo de
atividades físicas moderadas ou vigorosas não apresentaram correlação
entre si (p=0,176). Não foram observadas diferenças significativas entre
atividade física e cronotipo, porém foi identificada uma tendência dos
adolescentes vespertinos perceberem sua saúde como mais negativa em
relação aos matutinos. Conclusão: Tanto sono, quanto atividade física,
mostraram-se como fatores relevantes para uma percepção positiva de
saúde. No entanto, ambas as variáveis possuem relações complexa não
podendo ser explicada por uma correlação direta entre duração do sono e
tempo de atividade física. Além disso, a atividade física vigorosa parece ser
mais relevante para uma percepção positiva de saúde quando comparada à
atividade física moderada.
08- IDOSOS PRATICANTES DE ATIVIDADE FÍSICA EM
CENTROS DE SAÚDE DE FLORIANÓPOLIS TEM MELHOR
DESEMPENHO COGNITIVO QUE IDOSOS NÃO PRATICANTES

07 - RELAÇÃO ENTRE O NÍVEL HABITUAL DE ATIVIDADE FÍSICA
E A DEPRESSÃO EM IDOSAS DE CENTROS DE CONVIVÊNCIA
Pereira,GJP; Sá,CKCS; Coelho,RSC;
Universidade Estadual de Feira de Santana; Universidade Estadual de Feira de
Santana; Faculdade Social da Bahia;

Introdução: Evidências têm apontado que o envelhecimento promove
redução gradual da aptidão física, funcionalidade e qualidade de vida. Isto
pode se associar a sintomas depressivos, entretanto, parece que o elevado
nível habitual de atividade física (NHAF) torna-se um fator protetor nesta
relação. Objetivo: testar a hipótese de que há relação entre o nível habitual
de atividade física e a depressão em idosas de centros de convivência.
Métodos: 67 voluntárias idosas que realizam regularmente atividades em
um centro de convivência responderam ao Questionário Internacional de
Atividade Física - IPAQ (versão curta) para o estabelecimento do NHAF e ao
Inventário Beck de Depressão para se determinar o estado de depressão. O
NHAF foi dicotomizado em suficiente e indesejável e os resultados do
escore do Inventário Beck foi categorizado em com depressão e sem
depressão. A associação entre estas variáveis foi observada pelo teste
exato de Fisher, com nível de significância 5%. Resultados: foram
encontradas 89,6% das idosas com NHAF desejável e apenas 10,4% com
NHAF indesejável. 41,8% das idosas apresentaram algum grau de
depressão, sendo 85,8% destas com depressão leve, 7,1% com depressão
moderada e 7,1% com depressão grave. Não houve associação entre os
NHAF e a depressão (p=0,690). Conclusão: O NHAF elevado não se
mostrou protetor para depressão em idosas de centros de convivência.
Deve ser ressaltada a necessidade de atenção específica para prevenção e
tratamento da depressão em idosas.

Mazo,GZ; Dias,RG; Benedetti,TRB; Luft,CDB; Hernandez,SSS;
UDESC;

Introdução: O declínio dos processos cognitivos assim como o da
funcionalidade motora é uma condição inerente às alterações
biopsicossociais do envelhecimento humano. Objetivo: Este estudo teve
como objetivo comparar o desempenho cognitivo de idosos praticantes e nãopraticantes de exercícios físicos cadastrados em Centros de Saúde de
Florianópolis, SC. Metodologia: O estudo apresenta dois grupos de idosos –
um grupo composto por praticantes de exercícios físicos (GP, n= 64) e outro
por não praticantes de exercícios físicos (GNP, n=40). Os idosos pertencentes
ao GP foram selecionados do Programa Floripa Ativa – Fase B, da Secretaria
Municipal de Saúde, de Florianópolis, SC. Os idosos pertencentes ao GNP
foram indicados pelos idosos do GP, pois deveriam estar pareados em relação
à idade, residir no mesmo bairro, estar cadastrado nos Centros de Saúde.
Para avaliação dos idosos participantes no estudo foram utilizados um
questionário sociodemográfico formulado com questões fechadas
relacionadas à idade, sexo e escolaridade, o Mini Exame do Estado Mental e a
Bateria de Avaliação Cognitiva Computadorizada – CogState. Para análise
estatística os dados foram tabulados, tratados e analisados no software
estatístico SPSS® versão 20.0. Inicialmente foi testada a hipótese de
distribuição normal dos dados através do teste de Kolmogov Smirnov após ter
sido rejeitada, utilizou-se o teste U Mann Whitney para comparação dos
grupos. Na análise descritiva utilizou-se dados expressos em média, desvio
padrão, mediana e percentil. Admitiu-se nível de significância de 5%. Breve
relato do conteúdo da pesquisa: Quanto às características sociodemográficas
dos grupos, os idosos pertencentes ao GP apresentaram, em média, maior
idade, escolaridade e nota para o perfil cognitivo quando comparados aos
idosos do GNP. Dos 64 idosos do GP, 79,7% eram do sexo feminino e 20,3%
do masculino. Já no GNP, dos 40 idosos, 85% eram do sexo feminino e 15%
do masculino. Em relação ao desempenho cognitivo os grupos se diferiram
significativamente para todas as variáveis analisadas: tempo de reação
simples, tempo de reação de escolha, memória de curto prazo, memória de
trabalho e atenção sustentada evidenciando melhor desempenho para o GP.
Conclusão: Idosos praticantes de atividade física em Centros de Saúde de
Florianópolis tem melhor desempenho cognitivo, especificamente para tempo
de reação simples, tempo de reação de escolha e atenção assistida, que
idosos não praticantes.
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