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1 RESUMO 

 

 Os avanços tecnológicos observados nas últimas décadas possibilitam 

confortos e facilidades que favorecem comportamentos que implicam um menor 

envolvimento em atividades físicas e no consequente gasto energético diminuído, 

essa redução pode acarretar em modificações físicas com reflexos na composição 

corporal, ou seja, o aumento do percentual de gordura e maior possibilidade na 

incidência de casos de obesidade, por exemplo.  A frequência cardíaca (FC) é 

comumente utilizada como um indicador da intensidade do esforço físico e sua 

resposta durante a atividade física ou exercício físico pode auxiliar na identificação 

da capacidade física dos indivíduos.  Desse modo, espera-se que a realização de 

atividades físicas que necessitem maior gasto energético reflitam em respostas da 

FC mais elevadas. O objetivo do estudo é observar a frequência cardíaca (FC) e o 

GE na utilização das escadas e do elevador como meio de locomoção. A amostra 

consistiu de 10 indivíduos, oito homens e duas mulheres, (idade 30,4±7,2 anos; 

massa corporal 71,0±17,6 kg; estatura 171,2±9,3 cm), estudantes do turno noturno 

(19:10-22:45h). Foi solicitado a tarefa de se deslocar da catraca da entrada do 

campus até a sala de aula mais distante desse local, que consistia em ascender até 

o quarto andar e retornar ao ponto inicial. Essa tarefa foi realizada de três maneiras: 

subir as escadas degrau por degrau (Escada1), subir as escadas com passos a 

cada dois degraus (Escada2) e pelo elevador. Os procedimentos foram realizados 

em três dias distintos. O tratamento estatístico foi composto pelos testes de 

Kolmogorov-Smirnov, Anova e pós-teste de Tukey, com p<0,05. Este estudo foi 

aprovado pelo CEP da instituição. Os resultados são apresentados em média e 

desvio padrão. FCmáx Escada1 145±20bpm, Escada2 158±23bpm e Elevador 

107±9bpm. FCmédia (bpm) Escada1 118±18bpm, Escada2 127±22bpm e Elevador 

92±9bpm. GE Escada1 34±11kcal, Escada2 35±11kcal e Elevador 19±9kcal. Tempo 

utilizado Escada1 296±12s, Escada2 250±14s e Elevador 340±113s. GE/minuto 

Escada1 7±2kcal/min, Escada2 8±3kcal/min e Elevador 3±1kcal/min. A resposta da 

FC e do GE com o uso do elevador apresentaram valores significativamente mais 

baixos em comparação com as escadas, sendo que a estratégia de utilizar um passo 

a cada dois degraus se mostrou mais eficiente para cumprir a tarefa em um menor 

intervalo de tempo. Esses resultados sugerem que adotar o uso das escadas em 

detrimento do elevador pode ser uma opção prática para incrementar o GE diário.  



2 INTRODUÇÃO 

 

Com o advento das tecnologias e confortos que a vida contemporânea pode 

oferecer aos seres humanos por meio de ferramentas, utensílios e equipamentos 

elétricos-eletrônicos-hidráulicos para facilitar a execução de tarefas motoras e 

ocupacionais, cada vez mais observa-se um uso desmedido desses avanços para 

reduzir o gasto energético dispêndido para realizar esss diferentes tarefas e 

aumentar o tempo em inatividade física voluntária. Essa inatividade física torna-se 

um dos fatores que chama a atenção dos pesquisadores em saúde pública, pois o 

sedentarismo é propagado como um fator de risco de desenvolvimento de doenças 

crônicas não transmissíveis mais recorrente na população (REGO et al., 1990). 

Em países desenvolvidos ou em desenvolvimento, o sedentarismo é um 

agente a mais na construção de um ambiente favorável para o aumento dos índices 

de problemas cardiovasculares, câncer e diabetes. Assim, o fato que deve ser 

considerado ao se abordar as políticas públicas de incentivo ao exercício físico e 

atividade física é a possibilidade da redução do impacto do sedentarismo no 

aumento da prevalência dessas doenças em uma determinada população ou região, 

com a consequente redução dos custo econômicos, sociais e pessoais que essa 

medida pode proporcionar (MATSUDO et al., 2002).    

O sedentarismo pode ser considerado uma epidemia globalizada, haja vista 

que aproximadamente 60 % da população mundial não apresenta os requisitos 

mínimos de atividade física regular de intensidade moderada (WAXMAN, 2004). 

Sendo que no Brasil esse percentual é ainda mais elevado, o que resulta na 

necessidade de maior reflexão nas estratégias que são adotadas para sensibilizar a 

população de um modo geral (MONTEIRO at al., 2003). 

Em camadas menos instruídas da população, com pouco acesso a 

informação e baixo índice socioeconômico são encontrados níveis de atividade física 

reduzidos (CRESPO, 1999). Contudo, Marcondelli, Costa e Schmitz (2008) 

encontraram níveis de sedentarismo bastante elevado em uma população 

universitária, que pelo ambiente, espera-se um elevado nível de instrução, desse 

modo, conhecedor da importância da atividade física para um melhor estado de 

saúde.  

De acordo com McArdle, Katch e Katch (2011), existem diversos 

parâmetros para prescrever e controlar a intensidade do exercício físico. Por 



exemplo, calorias gastas por unidade de tempo, nível de exercício absoluto ou 

rendimento de potência, determinado nível metabólico relativo enunciado como 

percentual do VO2max., nível de exercício acima, abaixo ou no limiar de lactato, 

múltiplos da taxa metabólica de repouso ou equivalente metabólico (METs), 

classificação da PSE e a frequência cardíaca (FC). 

No que diz respeito a FC como parâmetro de intensidade do exercício 

físico, ela é largamente utilizada devido a sua relativa linearidade em relação ao 

percentual do VO2max., ou seja, com o aumento do consumo de oxigênio (VO2) 

provocado por um aumento da intensidade do exercício físico, ocorre a elevação da 

FC. Dessa forma, é possível predizer uma variável pela outra, a utilização do 

percentual do VO2max como parâmetro de intensidade do exercício físico apresenta 

um maior grau de precisão, mas, em contrapartida, este método se mostra pouco 

prático, sendo necessária a utilização de equipamentos sofisticados e dispendiosos 

do ponto de vista financeiro. Desse modo, a utilização da FC como parâmetro de 

intensidade do esforço físico passa a ser uma boa alternativa, tanto em precisão, 

facilidade de utilização e custo (LUCÍA et al., 2000). 

 

3 OBJETIVO 

 

Observar as respostas da frequência cardíaca e do gasto energético na 

utilização das escadas e do elevador na Universidade Anhaguera de São Paulo / 

UNIAN, unidade Belenzinho. 

 

4 METODOLOGIA 

 

O presente estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa em Seres Humanos da Universidade Anhanguera de São Paulo – 

UNIAN/SP, com sede no município de São Paulo/SP.  

Foi realizada uma campanha para convidar os alunos da universidade para a 

participação do presente estudo, desse convite 10 indivíduos aceitaram, dos quais 

oito do gênero masculino e dois do gênero feminino, todos ativos fisicamente, mas 

não engajados em programas esportivos com fins competitivos. Os participantes 

estavam regularmente matriculados no curso de Licenciatura em Educação Física 

da Universidade Anhanguera de São Paulo/UNIAN, unidade Belenzinho, localizada 



no município de São Paulo, região leste da cidade. Todos os indivíduos 

frequentavam o turno noturno das aulas (19:10-22:45h). 

As características da amostra são apresentadas na Tabela 1. 

Tabela 1: Características dos indivíduos. 
Característica Média Aritmética Desvio Padrão 

Idade (anos) 30,4 7,2 
Massa Corporal (kg) 71,0 17,6 
Estatura (cm) 171,2 9,3 

 

 O estudo consistiu na realização de uma determinada tarefa e a 

respectiva observação das respostas da frequência cardíaca, gasto energético e 

tempo despêndido para o cumprimento da respectiva tarefa. Todas essas 

informações foram obtidas por meio de um sistema de telemetria 

portátil/cardiofrequencímetro (Polar FT7, Finlândia).  

Após a realização da tarefa as informações eram descarregadas em um 

computador para posterior análise e identificação da frequência cardíaca máxima 

observada na tarefa (FCmax), a frequência cardíaca média observada na tarefa 

(FCmédia), gasto energético total dispêndido na tarefa (GE) e tempo total utilizado 

para cumprir a tarefa. Também foi identificado o gasto energético/minuto (GE/min) 

com a divisão do gasto energético total pelo tempo dispêndido para finalizar a tarefa. 

Utilizou-se a estatística descritiva composta pela média aritmética e desvio 

padrão, além dos testes de Kolmogorov-Smirnov para a homecedasticidade e Anova 

e pós-teste de Tukey, com o nível de significância estabelecido em p˂0,05.  

 

5 DESENVOLVIMENTO 

 

Para a realização do estudo, foi solicitado aos participantes a tarefa de se 

deslocar de um ponto determinado do campus universitário, no caso o ponto 

escolhido foi o conjunto de catracas localizadas na entrada da universidade até a 

sala de aula mais distante de ponto determinado, desse modo, a tarefa de 

deslocamento consistia em se dirigir da entrada da universidade até a sala 

localizada no quarto andar da instituição. 

Para a execução da tarefa de deslocamento os participantes foram orientados 

na maneira de se deslocar para acessar o quarto andar: utilizar os elevadores 

localizados na área de convivência do campus no andar térreo; utilizar as escadas 



convencionais, mas com a obrigatoriedade de fazer uso de todos os degraus da 

escada, ou seja degrau por degrau (Escada 1); e utilizar as escadas convencionais, 

mas com o ascender com passos a cada dois degraus (Escada 2).  

Durante a execução da tarefa, independentemente da forma de execução 

foram mensuradas as seguintes informações: a frequência cardíaca (FC), o gasto 

energético (GE) e o tempo utilizado para executar a tarefa. Todas as informações 

eram armazenadas por meio do cardiofrequencímetro. Durante a execução da tarefa 

o participante era acompanhado por um pesquisador para garantir o cumprimento 

total do protocolo específico. 

A sequência das formas de executar a tarefa foi aleatorizada para cada 

participante. Todos os individuos realizaram os procedimentos em três dias distintos 

no horário das 18:30 – 18:50h, desse modo, nenhum dos participantes necessitou se 

ausentar das atividades acadêmicas inerentes as aulas do dia, além de aumentar a 

validade ecológica do experimento, pois o horário e o fluxo de pessoal na 

universidade no ambiente escolhido não foi alterado. Assim, os participantes 

necessitaram interagir com outros alunos que não participavam do estudo, ou seja, 

aguardar o elevador em fila e respeitar o fluxo nas escadas. 

   

6 RESULTADOS 

 

 Na Tabela 2 são apresentados em média aritmática e desvio padrão os 

resultados da FCmáx (bpm), FCmédia (bpm), GE (kcal), Tempo utilizado (s) e o 

GE/min (kcal/min) de acordo com o meio utilizado para o cumprimento da tarefa 

motora. 

 

Tabela 2: Resultados da FCmáx, FCmédia, Gasto Energético, Tempo Utilizado e 
Gasto Energético/Min nos diferentes meios de executar a tarefa motora. 

Variável Escada 1 Escada 2 Elevador 

FCmáx (bpm) 145 ± 20* 158 ± 23* 107 ± 9 
FCmédia (bpm) 118 ± 18*  127 ± 22 *   92 ± 9 
GE (kcal)  34 ± 11*    35 ± 11*   19 ± 9 
Tempo utilizado (s)  296 ± 12  250 ± 14#     340 ± 113 
GE/min (kcal/min)    7 ± 2*     8 ± 3*     3 ± 1 
*p˂0,05 entre o elevador e o meio utilizado 
#p˂0,05 entre a Escada 2 e o meio utilizado 

 



 Ao considerar os resultados da FCmáx, observou-se uma diferença 

significativa entre as condições Escada 1 e Escada 2 em relação à condição do 

Elevador. Os valores da FCmax para o uso do elevador foram mais baixos, o que 

demonstra um pico de intensidade mais baixo para essa tarefa. Contudo, entre as 

condições Escada 1 e Escada 2 não foi observada diferença significativa, apesar do 

valor médio da FCmáx na condição Escada 2 ter sido mais elevado. Essas 

comparações são ilustradas na Figura 1. 

 

 

Figura 1: Frequência cardíaca máxima nas diferentes situações. 

 Os resultados apresentados na FCmédia acompanham os observados na 

FCmáx, com uma diferença significativa entre as condições Escada 1 e Escada 2 

em relação à condição do Elevador. Com os valores médios para a situação do 

Elevador abaixo de 100 bpm (92 bpm), o que pode se especular como uma atividade 

física com pouco efeito para induzir modificações consideráveis relacionadas à 

saúde no organismo. Na comparação entre a situação Escada 1 e Escada 2 não foi 

encontrada diferença significativa, mas com um maior valor na situação Escada 2, o 

que talvez seja reflexo do ascenso de dois em dois degraus, pois o retorno para o 

ponto de partida era feito de degrau em degrau, igual a situação Escada 1. Essas 

comparações são ilustradas na Figura 2. 

 

 
 

Figura 2: Frequência cardíaca média nas diferentes situações. 



 

 No GE dispêndido para executar a tarefa, observou-se diferença significativa 

entre as condições Escada 1 e Escada 2 em relação à condição do Elevador. Os 

valores do GE para o uso do elevador foram mais baixos, o que demonstra uma 

menor necessidade energética alçancar a sala localizada no quarto andar da 

universidade, esse GE significativamente mais baixo é fruto da não necessidade do 

uso das escadas e o uso do elevador, pois o restante da tarefa é similar as outras 

duas condições (Escada 1 e Escada 2). Entre as condições Escada 1 e Escada 2 

não foi observada diferença significativa no GE total, resultado esse que sugere 

especular que talvez o ato de subir as escadas com passos a cada dois degraus não 

seja do ponto de vista energético tão dispendioso assim. Essas comparações são 

ilustradas na Figura 3. 

 

 

 

Figura 3: Gasto energético nas diferentes situações. 

 

Na observação dos resultados do tempo utilizado para o cumprimento da 

tarefa, foi constatado que a condição Escada 2 apresentou diferença significativa 

das demais condições, sendo que entre a condição Escada 1 e Elevador não foi 

encontrada diferença significativa. Esses achados indicam que a condição Escada 2 

foi mais rápida para o cumprimento da tarefa, desse modo, pode-se inferir que a 

estratégia de utilizar um passo a cada dois degraus torna mais ágil o deslocamento 

no campus da universidade. Essas comparações são ilustradas na Figura 4. 

 



 

Figura 4: Tempo utilizado para cumprir a tarefa nas diferentes situações. 

 

Observou-se nos resultados do Gasto Energético/Min uma diferença 

significativa entre as condições Escada 1 e Escada 2 em relação à condição do 

Elevador. Os valores do GE/Min para o uso do elevador foram mais baixos, o que 

representa um GE mais baixo para a tarefa de alcançar o quarto andar e retornar 

com essa maneira de locomoção dentro da universidade. Todavia, entre as 

condições Escada 1 e Escada 2 não foi observada diferença significativa. Essas 

comparações são ilustradas na Figura 5. 

 

 

Figura 5: Gasto energético/minuto nas diferentes situações. 

 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Pelos resultados observados o uso do elevador para cumprir a determinada 

tarefa motora produziu respostas da frequência cardíaca significativamente inferiores 

ao se comparar com o uso das escadas. Isso reflete o menor estresse no sistema 

orgânico gerado por essa condição de locomoção no estudo, mas ao se considerar a 



possibilidade de aproveitar a oportunidade de aumentar o nível diário de atividade 

física e que essa possa impactar em alterações morfológicas e fisiológicas, talvez a 

escolha pelo uso do elevador não seja a mais indicada.  

 O gasto energético com o uso do elevador também foi menor. Ao se pensar 

na possibilidade do somatório das contribuições das diferentes atividades físicas 

realizadas ao longo do dia no gasto energético total diário, a utilização do elevador 

pode ser um fator negativo caso o indivíduo queira aumentar o seu gasto energético 

com atividades físicas em ambientes já frequentados pelo mesmo, como o caso da 

universidade. 

 O tempo necessário para cumprir a tarefa motora com o auxílio do elevador 

em comparação ao uso das escadas na condição Escada 2 foi maior. Ou seja, o 

participante ao utilizar o elevador demorou mais tempo para cumprir a tarefa, esse 

resultado no primeiro momento parece ser surpreendente, mas vale resslatar que as 

condições do experimento foram as habituais, nesse caso, como o fluxo de alunos 

que dão preferência ao uso do elevador para ascender aos andares das diferentes 

instalações da universidade, comumente formam-se filas, as quais tem como 

resultado um dispêndio de tempo no aguardo do elevador transporta um número 

específico de alunos e retornar para uma nova viagem.  

 Com o que foi posto, os resultados sugerem que adotar o uso das escadas 

em detrimento do elevador pode ser uma opção prática, de baixo custo financeiro e 

saúdavel para incrementar o gasto energético diário. É interessante que estratégias 

sejam elaboradas para estimular o uso das escadas pelos universitários, com o foco 

tanto nos aspectos da atividade física e saúde, como no ganho de tempo para 

realizar seus deslocamentos no ambiente acadêmico.  
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