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RESUMO 

 

Vários são os benefícios promovidos pela prática da dança para o público idoso, 

porque além de exercitar o corpo, a agilidade, coordenação motora e equilíbrio, ela 

também exercita a mente, a atenção, a concentração e a memória, diminui o 

estresse e a ansiedade e melhora a autoestima. O objetivo desse estudo foi verificar 

o efeito da prática de danças de salão na aptidão aeróbica de um grupo de idosas. 

Participaram do estudo 24 idosas, com idade média de 68,03±6,15 anos, 

cadastradas no projeto de Extensão envelhecer com qualidade, oferecido pela 

Universidade Federal de Pernambuco. O trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa do CCS-UFPE (protocolo no 059/16). Foram avaliadas a Pressão 

arterial, peso, altura, percepção subjetiva do esforço e a medida indireta da aptidão 

aeróbica (teste marcha 6min). Como resultado observou-se uma melhora no 

desempenho aeróbico quando comparamos o t inicial e os dados APÓS 4 MESES. 

Os resultados indicam o favorecimento do papel da dança de salão como importante 

estratégia para melhorar a aptidão aeróbica das idosas.  

 

 

Palavras-chave: Idosos. Dança. Aptidão física.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

There are several benefits promoted by the practice of dance for the elderly 

population, because in addition to exercise the body, agility, coordination and 

balance, it also exercises the mind, attention, concentration and memory, reduces 

stress and anxiety and improves self-esteem. The aim of this study was to investigate 

the effect of practice ballroom dancing in aerobic fitness of a group of elderly. The 

study included 24 elderly women, mean age 68.03 ± 6.15 years, enrolled in the 

extension project quality aging, offered by the Federal University of Pernambuco. 

The study was approved by the Ethics Committee in CCS-UFPE Research (protocol 

059/16). They evaluated the blood pressure, weight, height, perceived exertion and 

the indirect measure of aerobic fitness (running test 6min). As a result there was an 

improvement in aerobic performance when comparing the initial t and data AFTER 4 

MONTHS. The results indicate favoring the role of ballroom dancing as an important 

strategy for improving aerobic fitness of the elderly. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

No Brasil, a população idosa vem crescendo de forma rápida, podendo 

até ser comparada a população dos países desenvolvidos. Em 2025, o Brasil 

será o sexto país do mundo em número de idosos. O aumento deste 

segmento da população ocasiona uma demanda na atenção a saúde e 

qualidade de vida (OMS, 2005). Nesse contexto, é necessário realizar 

pesquisas e ações que contribuam com a promoção de um estilo de vida 

saudável, que incentive a prática de atividades físicas prazerosas e de 

orientação nutricional direcionada para esse público-alvo. 

 A aptidão física pode ser entendida como “a capacidade de o indivíduo 

executar suas atividades, com um melhor desempenho, evitando assim o 

desconforto durante a execução da atividade.” (Bohme, 2003). Segundo 

Pitanga (2002), com o avanço da tecnologia as pessoas estão tornando-se 

menos ativas em seu dia a dia, ficando assim dependentes do consumo desta 

facilidade, deixando de executar atividades simples do cotidiano como, 

caminhar e correr.  

As danças de salão (DS) sempre estiveram presentes na vida do ser 

humano relacionando-se com vários aspectos como: comunicação, 

sentimentos, crenças religiosas, culturais. É indiscutível o papel positivo das 

DS sobre os estados de ânimos, no equilíbrio, na força muscular minimizando 

o risco de quedas além de prevenir o declínio cognitivo (BOCALINI et al., 

2007).  

Libster (2006) mostra a importância das DS para os idosos justificando 

sua contribuição ao promover atividades criativas e autênticas, através de 

maneiras originais de explorar os movimentos, ajudando-os desta forma a 

serem bem aceitos pelo grupo. Alguns estudos, também deixam evidente a 

importância das DS como forma de terapia, auxiliando o bem estar mental 

emocional e físico do idoso (ALLEN, 2003) 
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Nesse contexto, considerando a ausência de dados referentes ao assunto 

proposto no Município de Vitória de Santo Antão – PE verificou-se o efeito de 

um programa de aulas de dança em sendo dada ênfase no acompanhamento 

da aptidão aeróbica e avaliação da qualidade de vida da população estudada. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Envelhecimento 

Em 2025, o Brasil será o sexto país do mundo em número de idosos. O 

aumento deste segmento da população ocasiona uma demanda na atenção a saúde 

e qualidade de vida (OMS, 2005). Nesse contexto, é necessário realizar pesquisas e 

ações que contribuam com a promoção de um estilo de vida saudável, que incentive 

a prática de atividades físicas prazerosas e de orientação nutricional direcionada 

para esse público-alvo. O Brasil, à semelhança dos demais países latino-

americanos, está passando por um processo de envelhecimento rápido e intenso. A 

evolução da população geriátrica brasileira constitui um grande desafio, pois 

enquanto a população brasileira crescerá 3,22 vezes até o ano 2025, o segmento 

acima de 65 anos aumentará 8,9 vezes, e o acima de 80 anos, 15,6 vezes. Com 

isso, a proporção de idosos que em 1980 era menor que 6%, subirá em menos de 

50 anos, para 14%, devendo o Brasil ocupar o sexto lugar na esfera mundial no ano 

2025, com uma estimativa de 31,8 milhões. Mantendo-se a tendência demográfica 

atual, o país terá uma das maiores populações de idosos do mundo (CAMPOS, 

MONTEIRO E ORNELAS, 2000). 

Envelhecimento pode ser compreendido como um processo que ocorre ao 

longo da vida, acentuando-se e aparecendo com sinais visíveis após essa fase. É 

um fenômeno natural, de caráter progressivo, que provoca alterações fisiológicas, 

que variam de acordo com o estilo de vida que cada pessoa desenvolve. Segundo 

Neri (2001), “envelhecimento é o processo de mudanças universais pautado 

geneticamente para a espécie e para cada indivíduo, que se traduz em diminuição 

da plasticidade comportamental, em aumento da vulnerabilidade, em acumulação de 

perdas evolutivas e no aumento da probabilidade de morte”. 

2.2 Aptidão física 

A aptidão física pode ser entendida como “a capacidade de o indivíduo 

executar suas atividades, com um melhor desempenho, evitando assim o 

desconforto durante a execução da atividade.” (Bohme, 2003). Segundo Pitanga 

(2002), com o avanço da tecnologia as pessoas estão tornando-se menos ativas em 
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seu dia a dia, ficando assim dependentes do consumo desta facilidade, deixando de 

executar atividades simples do cotidiano como, caminhar e correr. Contribuindo 

assim para baixos níveis de aptidão física na sociedade. Para Matsudo (1998) de 

forma geral abrange a aptidão física como um conjunto de aspectos biológicos e 

psicossociais que juntos podem gerar um bem estar, uma boa saúde e como 

beneficio uma melhor qualidade de vida. 

2.2.1 Teste de caminhada de seis minutos 

O objetivo do teste é caminhar em ritmo próprio sozinho o mais distante 

possível durante os seis minutos, orientar e esclarecer as possíveis alterações 

cardiorrespiratórias que podem surgir, sendo permitido andar devagar, parar, relaxar 

quando necessário retornando à caminhada quando sentir-se apto a reassumir a 

caminhada. Deve caminhar sem falar com as pessoas que estão ao seu redor até os 

cones e fará a volta rapidamente em torno deles continuando assim a caminhada 

sem hesitação. O caminho deve ser demonstrado ao paciente pelo examinador e 

pode iniciar a caminhada (ENRIGHT, 2003). 

Durante o teste o paciente deve usar roupas confortáveis, calçados 

apropriados para caminhada, devem ter ingerido uma alimentação leve previamente, 

não devem ter se exercitado vigorosamente duas horas antes do início do teste e 

caminhar sozinho para não haver alteração dos seus passos, pois estudos mostram 

que pacientes que caminham em grupo mostram aumento da distância percorrida 

em seis minutos e caminham em ritmo de competição, o que altera os resultados do 

teste (ENRIGHT, 2003). 

Antes de iniciar o teste são aferidos: pressão arterial (PA), e a escala de 

esforço percebido de Borg modificada (BORG,1982). A cada minuto em que o 

paciente caminha pela pista, é feita a marcação de quantos metros o participante 

percorreu. Ao final dos seis minutos são aferidos os mesmos parâmetros iniciais e 

verificam-se quantos metros o paciente percorreu neste tempo. Após 3 minutos de 

repouso, é feita uma nova verificação dos sinais para averiguar a recuperação do 

paciente ao exercício (RODRIGUES et AL, 2002). 

2.3 Dança para idosos 
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As danças de salão ou danças sociais são aquelas que se realizam nos 

salões de bailes. As principais danças de salão (DS) no Brasil são bolero, soltinho, 

samba de gafieira, forró e salsa. Conhecida como uma atividade que engloba vários 

ritmos, a DS apresenta uma variação rítmica de músicas que atende as 

necessidades de uma atividade técnica de movimentos sendo exercida, inclusive 

para fins competitivos (ALMEIDA, 2005).  

             Para o público idoso (principalmente), vários são os benefícios promovidos 

pela prática da DS, como: sensação de bem estar, protege músculos e articulações, 

estimula à oxigenação no cérebro, melhora a capacidade motora, favorece o 

desempenho cognitivo, auxiliam na memorização, concentração e atenção (NANNI, 

1995).  

           Porcher (1982) assinala que a “dança pode ser um agente facilitador para 

uma maior adesão dos indivíduos idosos à prática de atividades físicas. Já está 

demonstrado que ela promove benefícios biopsicossociais mensuráveis 

cientificamente”. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

 

 

3 OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral: 

Avaliar o impacto da prática de danças de salão na aptidão aeróbica de um 

grupo de idosas. 

 

Objetivos Específicos: 

  Realizar avaliação indireta da capacidade aeróbica; 

 Comparar os dados das idosas no tempo zero e após 4 meses relacionados 

ao teste de caminhada de 6 minutos; 
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4 ARTIGO  

 

O PRESENTE TRABALHO ESTÁ APRESENTADO NO FORMATO DE ARTIGO 

REQUERIDO PELA REVISTA BRASILEIRA DE CIÊNCIA E MOVIMENTO, CUJAS 

NORMAS PARA SUBMISSÃO DE ARTIGOS SE ENCONTRAM EM ANEXO. 

 

 

AVALIAÇÃO INDIRETA DA APTIDÃO AERÓBICA DE MULHERES 
PARTICIPANTES DO PROJETO DE EXTENSÃO ENVELHECER COM 

QUALIDADE 
 

 

Braz, DBG¹; MORAIS, FC² 

¹Discente do curso de Bacharelado em Educação Física e Ciências do Esporte, 

UFPE/CAV, Vitória de Santo Antão, Pernambuco, Brasil. 

²Docente do curso de Bacharelado em Educação Física e Ciências do Esporte, 

UFPE/CAV, Vitória de Santo Antão, Pernambuco, Brasil. 

 

O presente estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa em Seres 

Humanos, do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal de 

Pernambuco (CEP/CCS/UFPE), de acordo com a Resolução no 196/96 do Conselho 

Nacional de Saúde gerando o número de protocolo 059\15 CEP CCS -UFPE 

 

RESUMO 

Vários são os benefícios promovidos pela prática da dança para o público idoso, 

porque além de exercitar o corpo, a agilidade, coordenação motora e equilíbrio, ela 

também exercita a mente, a atenção, a concentração e a memória, diminui o 

estresse e a ansiedade e melhora a autoestima. O objetivo desse estudo foi verificar 

o efeito da prática de danças de salão na aptidão aeróbica de um grupo de idosas. 

Participaram do estudo 24 idosas, com idade média de 68,03±6,15 anos, 
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cadastradas no projeto de Extensão envelhecer com qualidade, oferecido pela 

Universidade Federal de Pernambuco. O trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa do CCS-UFPE (protocolo no 059/16). Foram avaliadas a Pressão 

arterial, peso, altura, percepção subjetiva do esforço e a medida indireta da aptidão 

aeróbica (teste marcha 6min). Como resultado observou-se uma melhora no 

desempenho aeróbico quando comparamos o t inicial e os dados APÓS 4 MESES. 

Os resultados indicam o favorecimento do papel da dança de salão como importante 

estratégia para melhorar a aptidão aeróbica das idosas.  

 

 

Palavras-chave: Idosos. Dança. Aptidão física.  

 

ABSTRACT  

There are several benefits promoted by the practice of dance for the elderly 

population, because in addition to exercise the body, agility, coordination and 

balance, it also exercises the mind, attention, concentration and memory, reduces 

stress and anxiety and improves self-esteem. The aim of this study was to investigate 

the effect of practice ballroom dancing in aerobic fitness of a group of elderly. The 

study included 24 elderly women, mean age 68.03 ± 6.15 years, enrolled in the 

extension project quality aging, offered by the Federal University of Pernambuco. 

The study was approved by the Ethics Committee in CCS-UFPE Research (protocol 

059/16). They evaluated the blood pressure, weight, height, perceived exertion and 

the indirect measure of aerobic fitness (running test 6min). As a result there was an 

improvement in aerobic performance when comparing the initial t and data AFTER 4 

MONTHS. The results indicate favoring the role of ballroom dancing as an important 

strategy for improving aerobic fitness of the elderly. 

 

Keywords: Elderly. Dance. Physical aptitude..  

 

INTRODUÇÃO 
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No Brasil, a população idosa vem crescendo de forma rápida, podendo até 

ser comparada a população dos países desenvolvidos (IBGE, 2012). Em 2025, o 

Brasil será o sexto país do mundo em número de idosos (IBGE, 2006). O aumento 

deste segmento da população ocasiona uma demanda na atenção a saúde e 

qualidade de vida (OMS, 2005). Nesse contexto, é necessário realizar pesquisas e 

ações que contribuam com a promoção de um estilo de vida saudável, que incentive 

a prática de atividades físicas prazerosas e de orientação nutricional direcionada 

para esse público-alvo. 

 A aptidão física pode ser entendida como “a capacidade de o indivíduo 

executar suas atividades, com um melhor desempenho, evitando assim o 

desconforto durante a execução da atividade.” (BOHME, 2003). Segundo Pitanga 

(2002), com o avanço da tecnologia as pessoas estão tornando-se menos ativas em 

seu dia a dia, ficando assim dependentes do consumo desta facilidade, deixando de 

executar atividades simples do cotidiano como, caminhar e correr. Contribuindo 

assim para baixos níveis de aptidão física na sociedade. Para Matsudo (1998) de 

forma geral abrange a aptidão física como um conjunto de aspectos biológicos e 

psicossociais que juntos podem gerar um bem estar, uma boa saúde e como 

beneficio uma melhor qualidade de vida. 

As danças de salão (DS) sempre estiveram presentes na vida do ser humano 

relacionando-se com vários aspectos como: comunicação, sentimentos, crenças 

religiosas, culturais. É indiscutível o papel positivo das DS sobre os estados de 

ânimos, no equilíbrio, na força muscular minimizando o risco de quedas além de 

prevenir o declínio cognitivo (BOCALINI et al., 2007).  

Libster (2006) mostra a importância das DS para os idosos justificando sua 

contribuição ao promover atividades criativas e autênticas, através de maneiras 

originais de explorar os movimentos, ajudando-os desta forma a serem bem aceitos 

pelo grupo. Alguns estudos, também deixam evidente a importância das DS como 

forma de terapia, auxiliando o bem estar mental emocional e físico do idoso (ALLEN, 

2003). 
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Nesse contexto, considerando a ausência de dados referentes ao assunto proposto 

no Município de Vitória de Santo Antão – PE verificou-se o efeito de um programa de 

aulas de dança na aptidão aeróbica da população estudada.  

 

 

 MATERIAL E MÉTODO 

Foi realizado estudo do tipo transversal com duas ondas de corte, iniciando a 

primeira coleta no mês de Janeiro e a segunda em maio de 2016. Participaram desta 

pesquisa 22 voluntárias com idade de 68,03±6,15 anos, participantes do projeto de 

extensão envelhecer com qualidade, Núcleo de  Educação Física/ CAV- UFPE, de 

acordo com os seguintes critérios de inclusão: idade acima de 60 anos, saudáveis e 

não institucionalizados. Foram excluídos do estudo indivíduos que realizavam outras 

atividades físicas, como atividades comunitárias, grupos de alongamentos, 

caminhadas, hidroginástica, práticas nas academias ao ar livre, entre outras, ou que 

apresentassem doenças associadas, como doenças neurológicas, cardiopatias 

graves, déficits cognitivos ou de compreensão. Isso se justifica pela não interferência 

de outras práticas ou doenças preexistentes na coleta de dados  O presente estudo 

obteve aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do CCS-UFPE (protocolo no 

059/15) Folha de rosto 297064. Inicialmente foi realizado contato com as 

participantes do projeto. As idosas receberam informações no que diz respeito aos 

objetivos e procedimentos do estudo. As que concordaram em participar da 

pesquisa assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido (ANEXO 2), de 

acordo com a Resolução n. 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. Todas as 

participantes foram avaliadas no início do estudo (t0) e ao final do período de 

intervenção (4 meses) 

 

PROTOCOLO TESTE DE CAMINHADA DE 6 MINUTOS (TC6) 

O TC6 foi realizado seguindo os seguintes parâmetros: A pista de caminhada 

foi construída com cones em linha reta formando um perímetro de 50 metros e em 

piso plano, com marcações a cada 3 m, em ambiente coberto. Cada participante foi 

orientado a realizar o maior número de voltas possíveis em 6 min, caminhando 

rápido, mas evitando correr ou pular. Explicou-se que o TC6 poderia ser 
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interrompido a qualquer momento, caso houvesse desconforto, e que o tempo do 

teste continuaria a ser contado. A cada minuto, o paciente era avisado do tempo 

restante para o final do teste e recebia um estímulo verbal de encorajamento em tom 

de voz neutro ("Você está indo bem" e "Continue assim"). O pesquisador 

permaneceu parado com o cronômetro em uma das pontas da pista de caminhada 

(RICLI & JONES 1999) e Após 3 minutos aplicava-se a escala de Borg, após 6 min, 

o paciente era instruído a parar e a distância do cone até o ponto de parada era 

medida. Mensurava-se novamente a escala de Borg com a participante sentada, 

após 3 min em repouso.   

A quantificação da intensidade do TC6 foi determinada pelo método da 

Percepção subjetiva do Esforço (FOSTER et al., 2001). Para tanto, foi adotada a 

seguinte questão: “Como foi a sua sessão de treino?”. A resposta foi fornecida, 

como recomendado, 3 min durante e 3 min após o término do TC6, a partir de uma 

escala adaptada de Borg CR10 (BORG, 1982). As participantes foram orientadas 

para escolher um descritor e depois um número de 0 a 10, podendo este ser 

fornecido em decimais (por exemplo: 3,5). A escala utilizada apresentava os 

seguintes descritores: 0 = repouso; 1 = muito, muito fácil; 2 = fácil; 3 = moderado; 4 

= um pouco difícil; 5 = difícil; 7 = muito difícil; 10 = máximo. O valor máximo (10) 

deveria ser comparado ao maior esforço físico experimentado pela pessoa e o valor 

mínimo a condição de repouso absoluto.  

ESTATÍSTICA 

Utilizou-se o software SAS System for Windows, versão 9.2 (SAS Institute, 

Cary, NC, EUA). Os dados são apresentados em média ± dp. Para comparação 

entre os dados iniciais e finais do grupo, aplicou-se o teste de t student. O nível de 

significância adotado foi de 5%. 

 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

                   

Os valores das mensurados do TC6 mostram que as idosas obtiveram melhores 

resultados na segunda avaliação (após 4 meses), como mostra a Figura 1. 
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Figura 1: Valores do TC6 antes e após 4 meses em idosas  que participaram do 

estudo 

                p* = diferença significativa (p < 0,05) 

 

Os resultados indicam que o programa de dança pode estar melhorando o potencial 

aeróbico das idosas. Resultados similares encontramos no estudo de Kraemer & 

Hahn (2000), que mostrou que indivíduos idosos melhoraram o condicionamento 

aeróbico em programas de exercícios leves e moderados como dança, caminhada e 

ciclismo. Observamos que a atividade de dança era realizada três vezes por 

semana, como preconiza o caderno americano de medicina do esporte (ACSM, 

1992), onde cada sessão tinha um tempo de 45 minutos de aula intermitente, o que 

pode ter contribuído para a melhora do desempenho das idosas fazendo com que 

elas conseguissem caminhar 40 a 50 metros a mais. 

         Neste estudo, houve melhora estatisticamente significante (p=0,023) do TC6 

na performance das idosas quando comparamos o início e o final do estudo  . O 

teste de caminhada de 6 minutos é muito utilizado para avaliação de reabilitação 

pulmonar e considerado confiável para avaliar capacidade funcional (SOLWAY, et al, 

2001;CAMARRI, et al, 2006). Estudo prospectivo, com 4 anos de seguimento com 

idosos saudáveis com funcionalidade preservada (SHINKAI, 2000), mostrou que 
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a performance pior de extremidades inferiores era um grande preditor para 

desenvolvimento de perda funcional. Já foi evidenciada também relação entre 

velocidade de caminhada e força muscular de membros inferiores (SHINKAI, 2000).     

Diversos estudos mostraram que a força de quadríceps está relacionada à 

velocidade de caminhada e à melhora da funcionalidade (GIBBONS, ET al 
 2001; 

(FIATARONE, ET al 1994). Esse achado permite concluir que as atividades aeróbias 

como a dança, está relacionada à melhora na capacidade funcional.    

           De acordo com a escala desenvolvida por Gunnar Borg (1982), a intensidade 

média do TC6 foi leve a moderada no TC6 no início e após 4 meses de pesquisa  

(PSE 2 a 3), como mostra a Tabela 1. 

Tabela 1. Dados da escala de Borg (PSE) durante o TC6 antes e após 4 meses de 

estudo. 

PERÍODO TC6 PSE INTENSIDADE 

Início da pesquisa (t0) Minuto 3 durante o TC6 2 a 3 Leve a moderada 

Início da pesquisa (t0) Minuto 3 após o TC6 2 Leve 

Após 4 meses Minuto 3 durante o TC6 2 a 3 Leve a moderada 

Após 4 meses Minuto 3 após o TC6 2 Leve 

PSE : Percepção subjetiva do Esforço  verificada pela escala CR10 de Borg; TC6: 

teste caminhada de 6 minutos; Teste t pareado p<0.05 

 

          Avaliar a percepção subjetiva do esforço em testes  físicos aplicados em 

idosos permite entender a intensidade programada, ao mesmo tempo que orienta a 

intervenção em consequência das limitações da idade. A utilização da escala de 

Borg para o controle da intensidade do esforço demonstrou que a periodização 

proposta atendeu ao princípio da intensidade progressiva de esforço.  A percepção 

subjetiva de esforço obtida através da escala de Borg possui correlação direta com a 

frequência cardíaca, segundo (KESANIEMI, et AL, 2001). Desta forma, toda e 
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qualquer intervenção pode ter sua intensidade acompanhada, facilitando a 

prescrição e proporcionando inferências significativas para a população submetida 

ao treinamento. Esse procedimento é importante para o acompanhamento de 

atividades físicas em indivíduos na faixa etária acima de 60 anos. Raso, Matsudo, S. 

e Matsudo, V (2000) verificaram a percepção subjetiva do esforço de dez mulheres 

(59 - 84 anos) participantes de um programa de treinamento de força, o qual era 

realizado três vezes por semana, contendo seis variações de exercícios com três 

séries para cada um, e efetuado na intensidade de 50 a 60% de 1RM. Esses autores 

concluíram que a escala subjetiva do esforço adota uma posição importante nos 

programas de treinamento com pesos, pelo fato de este ser constituído de fatores 

como simplicidade e baixo custo operacional e ainda evitar o risco aparente de lesão 

musculoesquelética presente em outras medidas. O presente estudo consolida o 

controle do esforço do TC6 por meio da percepção da atividade por parte dos 

praticantes, pois geralmente a ciência da atividade física indica que um programa 

provoque melhoras no sistema orgânico quando os esforços são aplicados na faixa 

de sensibilidade para as respostas positivas ao treinamento (LEITÃO, et AL, 2000). 

Os resultados indicam que o programa aplicado seguiu os padrões básicos da 

progressividade, tendo-se em vista que a intensidade partiu da leve para a 

moderada , com indicação dos próprios voluntários. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O envelhecimento populacional vem atingindo os países em desenvolvimento num 

ritmo bastante acelerado. No levantamento realizado pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística em 2002, 9,3% da população brasileira era composta por 

idosos e estima-se que em 2020 este percentual suba para 11,4%, ou seja, 25 

milhões de idosos.  

Os dados do presente trabalho representam um incentivo para que haja ações 

relacionadas à promoção da saúde da população idosa, através de uma intervenção 

multiprofissional. Entendemos que os efeitos da prática de atividades físicas lúdicas 

como a dança, estão além dos resultados aqui obtidos, contribuindo positivamente 

em vários aspectos (psicológico, físico e social) da população.  

As danças de salão (DS) sempre estiveram presentes na vida do ser humano 

relacionando-se com vários aspectos como: comunicação, sentimentos, crenças 

religiosas, culturais. É indiscutível o papel positivo das DS sobre os estados de 

ânimos, no equilíbrio, na força muscular minimizando o risco de quedas além de 

prevenir o declínio cognitivo (BOCALINI et al., 2007).  

Libster (2006) mostra a importância das DS para os idosos justificando sua 

contribuição ao promover atividades criativas e autênticas, através de maneiras 

originais de explorar os movimentos, ajudando-os desta forma a serem bem aceitos 

pelo grupo. Alguns estudos, também deixam evidente a importância das DS como 

forma de terapia, auxiliando o bem estar mental emocional e físico do idoso (ALLEN, 

2003). 

Portanto, considerando os resultados encontrados neste estudo, recomendam-se 

outras investigações com um número amostral maior de idosos, além da realização 

de estudos longitudinais com grupo controle. 
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ANEXO A – Termo de consentimento livre e esclarecido. 
 

 (de acordo com a Resolução n. 196/96 do Conselho Nacional de Saúde) 

Você está sendo convidado (a) a participar da pesquisa “Aptidão física de mulheres 

participantes do projeto envelhecer com qualidade.” 

Orientações: 

1.  Sua participação não é obrigatória e será mantida em sigilo; 

2.  A qualquer momento poderá retirar o seu consentimento e deixar de participar da 
pesquisa se sentir algum incômodo e/ ou achar necessário; 

3. Os dados da pesquisa serão publicados respeitando a sua privacidade. Qualquer dúvida 
pergunte ao pesquisador com quem você esta conversando neste momento; 

4. O objetivo da pesquisa é mostrar que a prática regular da dança de salão pode reduzir a 

pressão arterial de idosas hipertensas; 

5.  Este estudo apresenta como benefícios, propor mais uma alternativa na melhoria do 

desempenho aeróbico;  

6. Um dos riscos de sua participação pode ser constrangimento para responder as questões 

ou uma queda, mas se isso acontecer você será conduzido (a) rapidamente pelo 

pesquisador ao hospital João Murilo de Oliveira localizado em vitória de Santo Antão/PE, e 

terá acompanhamento médico;  

7.  Para o estudo serão necessários seus dados antropométricos, avaliação da pressão 

arterial, teste de caminhada 6min;                               

 8. Você receberá uma cópia deste termo onde consta o telefone e o e-mail do pesquisador 

responsável, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, a qualquer 

momento; 

Douglas Braz G. Silva. Tel.: 81 997615664. (E-mail): douglasbrasgs@hotmail.com  

Comitê de Ética em Pesquisa (Av. Professor Moraes Rego s/n Cidade Universitária, 

Recife/PE. CEP: 50670-901 Tel.: 81 2126 8588).   

Eu,________________________________________________,RG _________ declaro que 

fui devidamente informada pelo Pesquisador Douglas Braz G. Silva,  sobre as finalidades da 

pesquisa e aceito participar como voluntária. 

Vitória de Santo Antão, ______ de________________ de 2016.        

________________________                        ________________________   

           Assinatura da idosa                                         Assinatura do Pesquisador                           

    ______________________              ________________________ 

                 Testemunha 1                                             Testemunha 2 
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ANEXO B – Escala de Borg original e CR10 adaptada 
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ANEXO C – Normas da revista 

 

REVISTA BRASILEIRA DE CIÊNCIA E MOVIMENTO – RBCM 

Brazilian Journal of Science and Movement – ISSN 0103-1716 

NORMAS DE PUBLICAÇÃO – INSTRUÇÃO AOS AUTORES 

RBCM 

A Revista Brasileira de Ciência e Movimento (RBCM) é órgão oficial de divulgação científica 

do Centro de Estudos do Laboratório de Aptidão Física de São Caetano do Sul 

(CELAFISCS) e da Universidade Católica de Brasília (UCB), com publicações trimestrais, 

que aceita contribuições na área da Ciência do Esporte, Educação Física e Lazer, nas 

seguintes categorias: (1) Artigo Original, (2) Artigo de Revisão, (3) Ponto de Vista, (4) Seção 

Especial, (5) A Palavra é Sua, (6) Ensaio, (7) Quem sabe Lê e (8) Ciência do Leitor. Tem por 

finalidade publicar contribuições científicas originais sobre temas relevantes para as ciências 

do esporte, no âmbito nacional e internacional. Objetivo e Política Editorial Os manuscritos 

devem destinar-se exclusivamente à Revista Brasileira de Ciência e Movimento, não sendo 

permitida sua apresentação simultânea em outro periódico, tanto do texto quanto de figuras 

ou tabelas, quer na íntegra ou parcialmente, excetuando-se resumos ou relatórios 

preliminares publicados em anais de reuniões científicas. Desta forma, todos os trabalhos, 

quando submetidos à avaliação, deverão ser acompanhados de documento de transferência 

de direitos autorais, contendo assinatura de cada um dos autores, cujo modelo encontra-se 

em Anexo. Além disso, devem fornecer indicação de que o estudo foi aprovado pela 

Comissão de Ética de Pesquisa da instituição onde o estudo foi realizado.  

Os manuscritos poderão ser encaminhados em português, inglês ou espanhol. 

Missão 

Publicar resultados de pesquisas originais, revisões, comentários e notas científicas no 

campo da Ciência do Esporte, da Educação Física e do Lazer, com ênfase no movimento 

humano. 

1- Artigo original 

possam ser replicados e/ou generalizados. Deve ter a objetividade como princípio básico. O 

autor deve deixar claro quais as questões que pretende responder. 

-se, nesse total, resumos, tabelas, figuras, notas e 

referências bibliográficas. 

-se tabelas muito 

longas, com dados dispersos e de valor não representativo. Quanto às figuras, não são 

aceitas aquelas que repetem dados de tabelas.  
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abordada, evitando a inclusão de número excessivo de referências numa mesm

A estrutura dos artigos será dividida de acordo com o uso do domínio de pesquisa em que 

se situa o artigo para a definição de materiais e métodos. Os subtítulos incluem: A 

Introdução deve ser curta, definindo o problema estudado, sintetizando sua importância e 

destacando as lacunas do conhecimento ("estado da arte") que serão abordadas no artigo. 

Os Materiais e Métodos empregados, a população estudada, a fonte de dados e critérios de 

seleção, dentre outros, devem ser descritos de forma compreensiva, completa e concisa, 

sem prolixidade. A seção de Resultados deve-se limitar a descrever os resultados 

encontrados sem incluir interpretações/comparações. O texto deve complementar - e não 

repetir - o que está descrito em tabelas e figuras. A Discussão deve começar apreciando as 

limitações do estudo, seguida da comparação com a literatura e da interpretação dos 

autores, extraindo as Conclusões e indicando os caminhos para novas pesquisas. 

Referências. 

2 - Artigo de Revisão (temporariamente suspensos) 

 

conclusões. 

 

tema. 

-se resumo, figuras, tabelas, notas e referências. 

 

 

 

 

 


