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Apresentação
A presente coletânea sobre as práticas investigativas na
área da atividade física e saúde é uma aspiração antiga dos
profissionais baianos de Educação Física que veem se debruçando cotidianamente nas pesquisas relacionadas à promoção
da saúde, atividade física, qualidade de vida, estilo de vida,
bem-estar e saúde coletiva.
A ideia deste projeto nasceu de sucessivas conversas entre os professores Francisco Pitanga, Luiz Alberto Tourinho e
Helio Campos. O desdobramento dessas reuniões informais
levou à iniciativa de organizar uma coletânea a partir da experiência vivenciada nas reuniões do curso de Licenciatura
em Educação Física do EAD da Universidade Aberta do Brasil
(UAB) e da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), onde a
maioria dos autores desta obra é docente.
Os artigos aqui apresentados são oriundos de um grande
esforço pela qualificação profissional. São textos resultantes
de investigação científica em cursos de pós-graduação stricto-sensu, lato sensu e da iniciação científica. Salientamos que
os artigos, na sua quase totalidade, são inéditos e apenas dois
deles foram publicados anteriormente, um na Revista Associação Médica Brasileira, em 2008, e o outro na Revista Brasileira
de Cineantropometria e Desenvolvimento Humano, em 2011.
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Foram vários os fatores que nos motivaram a executar esse projeto da
organização da coletânea. O primeiro refere-se à enorme carência de livros
que tratem do assunto com seriedade e propósito científico. O segundo
diz respeito ao fato de que a totalidade dessas obras pertencem a autores
e editoras do sul do país, sendo que, na maioria das vezes, o produto está
esgotado, além de ser de difícil acesso aos baianos. O terceiro refere-se à
importância dos resultados das pesquisas realizadas pelos autores cuja significância é enorme por se tratar do banco de dados referente à população
baiana, o que torna imperioso a divulgação na comunidade científica e na
sociedade. O quarto, que esse livro poderá ser um instrumento de enorme
valia para os profissionais e estudantes da área da atividade física e da saúde, especialmente os da Educação Física.
A seleção dos artigos teve como critério a proveniência das dissertações
de mestrado, tese de doutorado e artigo produzidos no curso de especialização em Condicionamento Físico Aplicado a Cardiologia da União Metropolitana de Educação e Cultura (UNIME). Também foram contemplados
artigos produzidos em grupos de pesquisa de duas universidades públicas
baianas Universidade do Estado da Bahia (UNEB) – Campus de Alagoinhas –
e a Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS).
Portanto, os artigos aqui publicados estão organizados em três partes:
na primeira, contemplamos os textos referentes aos trabalhos originais,
na segunda, encontram-se os artigos de revisão bibliográfica, e na terceira,
os trabalhos produzidos nos grupos de pesquisa.
Os artigos dessa coletânea apresentam temas bastante abrangentes e
diversificados, porém, de importância vital para estudos na área da atividade física e da saúde. Eles tratam sobremodo dos seguintes assuntos:
“Concepções da imagem corporal entre praticantes e instrutores de musculação, fisiculturista e estudantes de Educação Física da região metropolitana de Salvador-BA: uma análise sobre os níveis de satisfação com
a forma física e a autopercepção corporal”; “Atividade física como fator
de proteção para co-morbidades cardiovasculares em mulheres obesas”;
“Razão cintura/estatura comparado a outros indicadores antropométricos
de obesidade como preditor de risco coronariano elevado”; “Prevalência
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e fatores associados à inatividade física em adultos na cidade de Lauro de
Freitas-BA”; “Mecanismos de atuação do exercício nos níveis de fadiga de
pacientes com câncer”; “Contribuição do exercício resistido para prevenção e controle da osteoporose em mulheres adultas”; “Fatores associados à
inatividade física em adolescentes: um artigo de revisão”; “Participação do
sistema nervoso autônomo nas alterações cardiorrespiratórias e metabólicas durante a prática competitiva do surf”; “Estudo quantitativo da produção científica sobre atividade física para a promoção da saúde no banco
de teses da Capes no ano de 2008”; “Práticas corporais desenvolvidas com
idosas participantes do Projeto Educar para a Atividade Física (EPAF) da
Universidade do Estado da Bahia e variáveis da aptidão física”.
Ao finalizar esta apresentação, quero registrar os meus agradecimentos a todos os colegas professores pesquisadores que atenderam prontamente ao convite, para aqui deixar sua contribuição nesta obra que abre
uma nova perspectiva na publicação científica da Educação Física na Bahia
e especialmente na temática da Atividade Física e da Saúde.
Aos leitores, convido-os para uma leitura acurada e generosa, o que,
por certo, significa ter um olhar atento, criterioso e crítico, no sentido
de propiciar um melhor entendimento sobre a importância da atividade
física regular e planejada na promoção da saúde.

Boa leitura!
Prof. Dr. Helio José Bastos Carneiro de Campos
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Prefácio
Fazer o prefácio da coletânea Práticas investigativas em
atividade física e saúde é motivo de muito orgulho e satisfação.
Orgulho em virtude de ter participado da formação acadêmica
de diversos autores desta obra literária no momento em que
fizemos a orientação das suas respectivas dissertações de mestrado. Satisfação porque vemos que mesmo na região Nordeste do Brasil, quando as sementes são plantadas, frutos de alta
qualidade acabam sendo colhidos.
Além disto, congratulo-me com a Universidade Aberta do
Brasil (UAB) e com a Universidade do Estado da Bahia (UNEB)
que viabilizaram a revisão, normalização e parceria com a
Editora da UFBA (Edufba), visando a publicação desta importante coletânea, que sem dúvida alguma muito irá contribuir
para o crescimento acadêmico dos alunos da Educação Física à
distância.
O livro está didaticamente dividido com a apresentação
de artigos científicos, todos eles com conteúdos de grande
relevância para a área de atividade física e saúde no Brasil.
É importante ressaltar que entre os artigos apresentados encontram-se textos originais oriundos de tese de doutorado e
dissertações de mestrado. Os temas são sobremaneira interessantes, oportunos e atualizados, e ainda destacamos o caráter
inédito dos trabalhos.

9
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O primeiro artigo desta obra aborda de forma muito interessante as
concepções da imagem corporal entre praticantes e instrutores de musculação, fisiculturistas e estudantes de Educação Física da região metropolitana de Salvador-Bahia.
No segundo artigo os autores comentam sobre a atividade física como
fator de proteção para comorbidades cardiovasculares demonstrando que
o comportamento ativo fisicamente pode prevenir agravos metabólicos e
cardiovasculares em mulheres obesas.
No terceiro artigo compara-se a razão cintura-estatura a outros indicadores antropométricos de obesidade como preditores de risco coronariano elevado demonstrando a importância da utilização da antropometria
como instrumento de triagem para agravos metabólicos e cardiovasculares na população da cidade de Salvador-Bahia.
O quarto artigo do livro aborda de forma bastante pertinente a prevalência e fatores associados a inatividade física em adultos na cidade de
Lauro de Freitas-Bahia-Brasil trazendo contribuições para a implantação
de políticas públicas para promoção de atividades físicas na região Nordeste do Brasil
No quinto artigo os autores comentam sobre os mecanismos de atuação do exercício nos níveis de fadiga de pacientes com câncer.
No sexto artigo os autores abordam as contribuições do exercício resistido para prevenção e controle da osteoporose em mulheres adultas.
No sétimo artigo os autores tratam, por meio de estudo de revisão,
dos fatores associados a inatividade física em adolescentes considerando
que o conhecimento sobre a prática da atividade física, e seus determinantes, nesta faixa etária é fundamental para a adoção de hábitos ativos
fisicamente.
No oitavo artigo os autores comentam sobre a participação do sistema
nervoso autônomo nas alterações cardiorrespiratórias e metabólicas durante a prática competitiva do surf.
No nono artigo os autores fazem um estudo quantitativo sobre a produção científica a respeito da atividade física para promoção da saúde no
banco de teses da CAPES no ano de 2008.
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Finalmente, no décimo artigo os autores discutem sobre as práticas
corporais desenvolvidas com idosas participantes do projeto “Educar para
a atividade física” da UNEB.
Aproveito esta oportunidade para parabenizar o professor Helio Campos por ter se debruçado exaustivamente sobre o projeto desta coletânea,
no firme propósito de apresentar para a comunidade científica e a sociedade baiana resultados de pesquisas importantes realizadas por pesquisadores baianos e colaboradores sobre a temática da atividade física e saúde.
Portanto, recomendo a leitura detalhada do livro, considerando que
isto proporcionará um melhor entendimento da real contribuição científica dos pesquisadores sobre a íntima relação da atividade física, saúde e
qualidade de vida dos baianos e da região Nordeste do Brasil.

Prof. Dr. Francisco Pitanga

Praticas_investigativas_em_saude_e_atividade_fisica.indb 11

26/6/2013 18:14:22

Sobre os autores

Aline da Silva Adães Motta

Graduada em Educação Física pela Universidade Estadual de
Feira de Santana (UEFS), Núcleo de Estudos e Pesquisas em
Atividade Física e Saúde (NEPAFIS/UEFS).
E-mail: asa_motta@yahoo.com.br
Aline Mendonça de Sá

Fisioterapeuta. Especialista em Clínica da Dor. Formação em
Pilates Sttot Pilates Canadá. Diretora Técnica do Curso de Formação em Pilates ActivePilates Brasil.
E-mail: aline@activepilates.com.br
Ana Cristina Rodrigues Mendes

Graduada em Nutrição (UNEB) e em Educação Física (UCsal).
Especialização em Psicopedagogia (Univ. Gama Filho). Especialista em Nutrição nos Esportes (ASBRAN). Mestre em Nutrição
(UFPE). Doutora em Psicologia, Saúde, Educação e Qualidade
de Vida (AWU/LAD). Docente da Universidade do Estado da
Bahia (UNEB), Departamento de Ciências da Vida – Cursos de
Graduação e Pós-Graduação em Nutrição.
E-mail: acrismendes@gmail.com

Praticas_investigativas_em_saude_e_atividade_fisica.indb 13

26/6/2013 18:14:22

Ana Luíza Coelho Rubini

Possui graduação em Psicologia pela Universidade Federal da Bahia (1992)
e mestrado em Desenvolvimento Humano e Responsabilidade Social pela
Fundação Visconde de Cairu (2006). Atualmente é professor titular da
União Metropolitana de Educação e Cultura e Unime Salvador e concursada da Prefeitura Municipal de Salvador, lotada no Centro de Atenção
Psicossocial (CAPS) Prof. Aristides Novis.
E-mail: analuizarubini@gmail.com
Antonio Dantas Júnior

Graduado em Odontologia (1985) e em Educação Física (2007) ambas pela
Universidade Federal da Bahia (UFBA). Especialista em Atividade Física e
Saúde pela União Metropolitana de Educação e Cultura (UNIME – Lauro de
Freitas – 2010). Presidente da Cooperativa de Assistência à Saúde e Atividades Afins LTDA (COPAS).
E-mail: hisd_06@yahoo.com.br
Carlos Fernando de Amorim Alves

Graduado em Educação Física pela Universidade Católica do Salvador (UCSAL). Mestre em Alimentos, Nutrição e Saúde pela Universidade Federal da
Bahia (UFBA). Professor do Centro Universitário Jorge Amado (UNIJORGE)
e União Metropolitana de Educação e Cultura (UNIME). Bolsista da CAPES/
UAB/UNEB. Docente do Curso de Licenciatura em Educação Física EAD/
UNEB.
E-mail: camorimalves@uol.com.br
Cíntia Guimarães Rosário

Graduanda do curso de Licenciatura em Educação Física pela UNEB Alagoinhas, atualmente é uma das monitoras do projeto de extensão Educar
para a Atividade Física da referida universidade e professora voluntária na
Universidade Aberta a Terceira Idade (UATI). Bolsista de iniciação cientifica
pela Fundação de Apoio a Pesquisa do Estado da Bahia (Fapesb).
E-mail: cintia_rosario@yahoo.com.br

Praticas_investigativas_em_saude_e_atividade_fisica.indb 14

26/6/2013 18:14:22

Ciro Oliveira Queiroz

Graduado em Educação Física pela UESB. Especialista em Atividade Física Adaptada e Saúde pela UGF, Núcleo de Estudos em Atividade Física e
Saúde – NEAFIS/UESB. Mestrando em biotecnologia da saúde e medicina
investigativa pela FIOCRUZ.
E-mail: ciroedfisica@gmail.com
Cloud Kennedy Couto de Sá

Graduado em Educação Física pela Universidade Federal da Bahia (1997),
Mestre em Nutrição pela Universidade Federal da Bahia (2004) e doutor
em Medicina e Saúde Humana pela Escola Bahiana de Medicina e Saúde
Pública (2012). Professor adjunto na Universidade Estadual de Feira de
Santana e na Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública. Integrante do
Núcleo de Estudos e Pesquisas em Atividade Física e Saúde – NEPAFIS/
UEFS. Concentra suas atividades de pesquisa sobre mecanismos, respostas
e adaptações dos sistemas corporais frente ao exercício e a nutrição.
E-mail: sacloud@yahoo.com.br
Cristiano Penas Seara Pitanga

Possui graduação em Educação Física pela Universidade Católica do Salvador (UCSAL). Especialização em condicionamento físico aplicado à cardiologia pela União Metropolitana de Educação e Cultura (Unime). Mestrado
em Avaliação das Atividades Física e Desportiva pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Atualmente é professor da Faculdade Regional da
Bahia (UNIRB) e do Centro Universitário Jorge Amado (UNIJORGE). Bolsista
da CAPES/UAB/UNEB. Docente do Curso de Licenciatura em Educação Física EAD/UNEB e doutorando em Educação Física na UTAD/Portugal.
E-mail: cpspitanga@gmail.com
Danilo Ramos Haun

Graduação em Educação Física pela Universidade Católica do Salvador (UCSAL) e Mestrado em Educação Física e Desporto pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Atualmente é líder do setor de pós-reabilitação

Praticas_investigativas_em_saude_e_atividade_fisica.indb 15

26/6/2013 18:14:22

e reabilitação esportiva do Instituto Baiano de Reabilitação. Personal trainer da Academia Villa Forma e da Academia Julião Catello e fisiologista da
ATP Run – Assessoria Esportiva. Atua principalmente nos seguintes temas:
avaliação física, condicionamento físico e saúde.
E-mail: danilohaun@gmail.com
Francisco José Gondim Pitanga

Graduação em Educação Física pela Universidade Católica do Salvador
(UCSAL). Mestrado em Ciência do Movimento Humano pela Universidade
Federal de Santa Maria (UFSM). Doutorado em Saúde Coletiva pela Universidade Federal da Bahia (UFBA) e pós-doutorado pela Universidade Federal
de Santa Catarina (UFSC). Atualmente é Professor Adjunto da Universidade Federal da Bahia, Professor Titular da Universidade do Estado da Bahia,
Coordenador do Curso de Educação Física do Centro Universitário Jorge
Amado e Coordenador do Curso de Licenciatura em Educação Física EAD/
UNEB/UAB.
E-mail: pitanga@lognet.com
Helio José Bastos Carneiro de Campos

Formado em Educação Física pela UCSAL, doutor em Educação pela UFBA,
Livre Docente pela AWU/USA, professor Aposentado da UFBA e UCSAL.
Professor Integrante do Núcleo Docente Estruturante da UNIJORGE. Coordenador Editorial da Revista Corpo, Movimento e Saúde da UNIJORGE. Bolsista
da Capes/UAB/UNEB. Docente do Curso de Licenciatura em Educação Física
EAD/UNEB. Membro do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia (IGHB).
Escritor, autor de quatro livros na área da Educação e Capoeira.
E-mail: helliocampos@gmail.com
Ines Lessa

Graduação em Medicina pela Universidade Federal da Bahia (1966), mestrado em Saúde Pública pela Universidade Federal da Bahia (1977) e doutorado em Medicina pela Universidade Federal da Bahia (1982). Atualmente é
professora aposentado da Universidade Federal da Bahia, atuando na pós-

Praticas_investigativas_em_saude_e_atividade_fisica.indb 16

26/6/2013 18:14:22

-graduação. Faz parte do corpo editorial das Revistas Brasileira de Hipertensão, de Saúde Pública/Journal of Public Health e dos Arquivos Brasileiros de
Cardiologia. ad hoc das Revista Brasileira de Epidemiologia, Cadernos de
Saúde Pública, Arquivos de Neuropsiquiatria e Revista de Saúde Pública da
OPS. Tem experiência na área de Saúde Coletiva, com ênfase em Epidemiologia das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), atuando também
na área de serviços de saúde para os mesmos temas: epidemiologia das doenças cardiovasculares, incluindo as cerebrovasculares,diabetes mellitus,
obesidade, doença renal crônica, dislipidemias, síndrome metabólica e envelhecimento. Desenvolveu e executou vários projetos para o Ministério da
Saúde e para a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia.
E-mail: Ines@lessa.org
João Marcelo Miranda

Graduação em Educação Física pela Universidade Federal da Bahia (UFBA).
Participou do Intercâmbio - FCDEF - UC - PT. Especialista em Biomecânica,
Avaliação Física e Prescrição de Exercícios (UniFMU). Mestre em Educação
Física pela Universidade São Judas Tadeu (USJT). Área de Concentração:
Atividade Física, Esporte e Saúde. Linha de Pesquisa: Biodinâmica da Atividade Física. Pós-graduando em Docência no Ensino Superior (UNICID).
Atualmente é docente do curso de graduação em Educação Física da Universidade Cidade de São Paulo e da Uninove.
E-mail: jmdqm@hotmail.com
Marcela Mota Freitas

Licenciada em Educação Física pela UFBA. Mestre em Educação Física pela
Universidade Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) - Portugal. Professora
e integrante do Núcleo Docente Estruturante (NDE) da UNIJORGE). Coordenadora e avaliadora física da Academia Sports Authority. Professora do
Instituto Federal da Bahia (IFBA) e bolsista da Capes/UAB/UNEB. Docente
do Curso de Licenciatura em Educação Física EAD/UNEB.
E-mail: profmarcelafreitas@yahoo.com.br

Praticas_investigativas_em_saude_e_atividade_fisica.indb 17

26/6/2013 18:14:22

Marcus Vinícius Palmeira

Mestre em Educação Física pela Universidade São Judas Tadeu (USJT/SP)
(2007). Licenciatura plena em Educação Física (1999), e pós-graduado em
nível de especialização em Treinamento Desportivo (2002), ambos curso
realizados na Universidade Federal da Bahia (UFBA). Licenciado em Pedagogia (2012) pelo Centro Universitário Nove de Julho (UNINOVE); Pós-graduando em Educação Física Escolar pela Universidade Estadual de
Campinas (UNICAMP). Experiência docente na área de Educação Física,
Esporte, Saúde e Educação. Atuando principalmente nos seguintes temas:
educação física escolar, treinamento desportivo, movimento na educação
infantil, e esportes radicais, na natureza e de aventura.
E-mail: mvpalmeira@yahoo.com.br
Maria Cecilia Sá Pinto Rodrigues da Costa

Possui graduação em Nutrição pela Universidade Federal da Bahia (UFBA).
Especialização em Alimentos (UFBA). Mestrado em Nutrição e Doutorado
em Saúde Pública (UFBA). Atualmente é professora adjunta da UFBA. Tem
experiência na área de Saúde Coletiva, com ênfase em doenças crônicas não-transmissíveis, e nutrição, atuando principalmente nos seguintes temas:
obesidade e práticas alimentares.
E-mail: marcosta@superig.com.br
Maurício Maltez Ribeiro

Graduado em Educação Física pela UCSAL. Especialista em reabilitação
cardiovascular pelo Instituto do coração (InCor) da USP. Mestre em Fisiologia pelo Instituto de Ciências Biomédicas (ICB) da USP. Doutor em Ciências
pela Faculdade de Medicina da USP e professor da Universidade do Estado
da Bahia (UNEB). Bolsista da CAPES/UAB/UNEB e Docente do Curso de Licenciatura em Educação Física EAD/UNEB.
E-mail: mmaltez@usp.br
Ricardo Jacó de Oliveira

Natural de Uberlândia-MG, concluiu o doutorado em Neurologia/Neurociências pela Universidade Federal de São Paulo em 1996. Atualmente é pro-

Praticas_investigativas_em_saude_e_atividade_fisica.indb 18

26/6/2013 18:14:22

fessor adjunto da Universidade de Brasília (UnB). Publicou diversos artigos
em periódicos especializados e em anais de eventos. Possui 12 capítulos de
livros e 4 livros publicados. Orientou dissertações de mestrado, teses de
doutorado e trabalhos de iniciação cientifica nas áreas de Educação Física,
Fisioterapia, Medicina e Psicologia. Em suas atividades profissionais interagiu com 200 colaboradores e em seu currículo Lattes os termos mais freqüentes na contextualização da produção científica, tecnológica e artístico-cultural são: idosas, envelhecimento, idosos, Força, exercício, genética,
Treinamento resistido, Atividade Física, Composicão Corporal, Densidade
Mineral óssea e depressão.
E-mail: fefpg@unb.br
Rita de Cássia Ribeiro Silva

Possui graduação em Nutrição pela Universidade Federal da Bahia (1989),
mestrado em Nutrição Humana Aplicada pela Universidade de São Paulo
(1994), doutorado em Saúde Coletiva pela Universidade Federal da Bahia
(2001) e Pós doutorado pela London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM). Atualmente é professor associado II da Universidade Federal
da Bahia. Tem experiência na área de Saúde Coletiva, com ênfase em Epidemiologia, atuando principalmente nos seguintes temas: Disturbios nutricionais, doenças crônicas/DCNT, doenças parasitárias, desenvolvimento
cognitivo, crianças e adolescentes.
E-mail: ritaribeiroufba@gmail.com
Rogério Brandão Wichi

Graduado em Educação Física pela Universidade Estadual Paulista, Campus Rio Claro. Mestre em Farmacologia pela Faculdade de Ciências Médicas
da Universidade Estadual de Campinas. Realizou doutorado sanduíche na
Wright State University School of Medicine, Dayton, Ohio, EUA, doutorando-se em Ciências pela Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo. Recebeu da Sociedade Interamericana de Hipertensão o
prêmio Jovem Pesquisador. Professor Adjunto da Universidade Federal de
Sergipe (UFS).
E-mail: rbwichi@hotmail.com

Praticas_investigativas_em_saude_e_atividade_fisica.indb 19

26/6/2013 18:14:22

Rogério Tosta de Almeida

Graduado em Educação Física pela UFBA. Especialista em Metodologia do
Ensino da Educação Física pela UESB. Mestre em Saúde Coletiva pela UEFS.
Professor assistente da Universidade Estadual de Feira de Santana. Membro
do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Atividade Física e Saúde (NEPAFIS).
Email: rogertosta@yahoo.com.br
Valter Abrantes Pereira da Silva

Graduado em Educação Física pela UCSAL em 1997, Professor Auxiliar da
Universidade do Estado da Bahia (UNEB). Mestre em Educação Física pela
Universidade Católica de Brasília. Especialista em Condicionamento Físico
Aplicado à Prevenção Cardiológica Primária e Secundária pela Faculdade de
Medicina e Instituto do Coração da Universidade São Paulo (FMUSP-InCor).
Professor a UNIME. Fisiologista do Esporte Clube Vitória. Coordenador
de tutoria do Curso de Licenciatura em Educação Física EAD/UNEB/UAB e
Bolsista da CAPES/UAB/UNEB.
E-mail: vabrantes@bol.com.br

Praticas_investigativas_em_saude_e_atividade_fisica.indb 20

26/6/2013 18:14:22

Sumário

23

Concepções da imagem corporal entre praticantes e instrutores
de musculação, fisiculturistas e estudantes de educação física da
região metropolitana de Salvador-Ba: uma análise sobre os níveis
de satisfação com a forma física e a autopercepção corporal
Ana Cristina Rodrigues Mendes , Helio José Bastos de Carneiro
Campos e Ana Luíza Coelho Rubini

49

Atividade física como fator de proteção para co-morbidades
cardiovasculares em mulheres obesas
Cristiano Penas Seara Pitanga, Ricardo Jacó de Oliveira, Ines Lessa,
Maria Cecília Costa e Francisco José Gondim Pitanga

63

Razão cintura/estatura comparado a outros indicadores
antropométricos de obesidade como preditor de risco
coronariano elevado
Danilo Ramos Haun, Francisco José Gondim Pitanga e Ines Lessa

79

Prevalência e fatores associados à inatividade física em adultos
na cidade de Lauro de Freitas-Ba-Brasil
Marcela Mota Freitas e Francisco José Gondim Pitanga

Praticas_investigativas_em_saude_e_atividade_fisica.indb 21

26/6/2013 18:14:22

103

Mecanismos de atuação do exercício nos níveis de fadiga
de pacientes com câncer
Aline da Silva Adães Motta , Aline Mendonça de Sá e Cloud Kennedy
Couto de Sá

113

Contribuição do exercício resistido para prevenção e controle
da osteoporose em mulheres adultas
Antonio Dantas Júnior e Helio José Bastos Carneiro de Campos

129

Fatores associados à inatividade física em adolescentes:
um artigo de revisão
Carlos Fernando de Amorim Alves e Rita de Cássia Ribeiro Silva

153

Participação do sistema nervoso autônomo nas alterações
cardiorrespiratórias e metabólicas durante a prática
competitiva do surfe
Marcus Vinícius Palmeira, Rogério Brandão Wichi, Helio José Bastos
Carneiro de Campos e João Marcelo Miranda

165

Estudo quantitativo da produção científica sobre atividade
física para promoção da saúde no banco de teses da capes
no ano de 2008
Ciro Oliveira Queiroz e Rogério Tosta de Almeida

191

Práticas corporais desenvolvidas com idosas participantes do
projeto Educar Para a Atividade Física (EPAF) da Universidade
do Estado da Bahia e variáveis da aptidão física
Cíntia Guimarães Rosário, Maurício Maltez Ribeiro e Valter Abrantes
Pereira da Silva

205

Posfácio
Luiz Alberto Bastos de Almeida

Praticas_investigativas_em_saude_e_atividade_fisica.indb 22

26/6/2013 18:14:22

