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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 debru-

çando 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 en-

tre 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 ex-

periência 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 Associa-

ção 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 sig-

nificância 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 saú-

de, 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 especia-

lização em Condicionamento Físico Aplicado a Cardiologia da União Me-

tropolitana 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 ati-

vidade física e da saúde. Eles tratam sobremodo dos seguintes assuntos: 

“Concepções da imagem corporal entre praticantes e instrutores de mus-

culação, fisiculturista e estudantes de Educação Física da região metro-

politana 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 preven-

ção 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 metabó-

licas durante a prática competitiva do surf”; “Estudo quantitativo da pro-

dução 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 agradecimen-

tos a todos os colegas professores pesquisadores que atenderam pronta-

mente 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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   9

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 mes-

trado. Satisfação porque vemos que mesmo na região Nordes-

te 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 impor-

tante 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 en-

contram-se textos originais oriundos de tese de doutorado e 

dissertações de mestrado. Os temas são sobremaneira interes-

santes, oportunos e atualizados, e ainda destacamos o caráter 

inédito dos trabalhos.
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O primeiro artigo desta obra aborda de forma muito interessante as 

concepções da imagem corporal entre praticantes e instrutores de muscu-

lação, fisiculturistas e estudantes de Educação Física da região metropoli-

tana 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 indica-

dores antropométricos de obesidade como preditores de risco coronaria-

no elevado demonstrando a importância da utilização da antropometria 

como instrumento de triagem para agravos metabólicos e cardiovascula-

res na população da cidade de Salvador-Bahia.

O quarto artigo do livro aborda de forma bastante pertinente a pre-

valência 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 Nor-

deste do Brasil

No quinto artigo os autores comentam sobre os mecanismos de atua-

ção do exercício nos níveis de fadiga de pacientes com câncer. 

No sexto artigo os autores abordam as contribuições do exercício resis-

tido 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 determi-

nantes, 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 du-

rante a prática competitiva do surf.

No nono artigo os autores fazem um estudo quantitativo sobre a pro-

dução 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 Cam-

pos por ter se debruçado exaustivamente sobre o projeto desta coletânea, 

no firme propósito de apresentar para a comunidade científica e a socie-

dade baiana resultados de pesquisas importantes realizadas por pesquisa-

dores 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 cientí-

fica 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
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