
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

TÍTULO: RESPOSTAS HEMODINÂMICAS DE CRIANÇAS ENTRE 9 E 10 ANOS QUANDO SUBMETIDOS
A UM TESTE DE ESFORÇO SUBMÁXIMO
TÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E SAÚDEÁREA: 

SUBÁREA: FISIOTERAPIASUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEUINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): NAYARA LOPES DOS SANTOS, ALINE GOUVEIA CASTROAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): JULIANA VALENTE FRANCICA GRILLETTIORIENTADOR(ES): 

COLABORADOR(ES): ANDERSON VASCONCELOS SANTOSCOLABORADOR(ES): 



 

RESUMO 

 As pesquisas populacionais vêm demonstrando que as crianças de nosso país 

e da maior parte do mundo estão cada vez mais sedentárias. Esse comportamento 

está promovendo um aumento de doenças crônico degenerativas nessa população 

(Lazzoli, et.al –  1998).  Como estratégia para redução desse quadro, a atividade física 

vem tornando-se o ponto central, no entanto a prescrição do exercício para essa 

população ainda é difícil. O objetivo do presente estudo é verificar as respostas 

hemodinâmicas de crianças de 9 e 10 anos de idade frente a um esforço submáximo. 

Para isso foram recrutadas de forma não probabilística intencional, 117 crianças, de 

ambos os gêneros entre 9 e 10 anos de idade. Essas crianças foram submetidas a 

um teste de caminhada de 6 minutos, sendo que as variáveis hemodinâmicas foram 

coletadas antes, durante e após o teste. Esperamos que esse estudo possa nos 

esclarecer quanto ao comportamento dessas variáveis durante um esforço 

considerado submáximo, para que possamos submeter nossas crianças a um esforço 

de forma segura, bem como entender como seu corpo se recupera desse esforço. 

 

INTRODUÇÃO 

 A literatura vem demonstrando já a um certo tempo que a prática de atividade 

física está associada a diminuição na incidência de doenças crônico-degenerativas, 

assim como promove a redução da mortalidade cardiovascular (Lazzoli, et.al –  1998).  

A maior parte desses estudos, foram realizados com adultos, sendo ainda 

necessário uma maior compreensão dos reais benefícios dessas práticas em 

crianças. É sabido que existem alguns fatores sociais e comportamentais que levam 

as crianças ao sedentarismo. O fácil acesso a tecnologia, o aumento da violência nos 

centros urbanos e a redução dos espaços de lazer, favorecem esses indivíduos a 

serem menos ativos, como, por exemplo: jogar videogames, assistir televisão e utilizar 

celulares (Lazzoli, et.al – 1998).      

Após analisarmos a literatura, surgiu a seguinte pergunta: Como será o 

comportamento das variáveis hemodinâmicas das crianças frente a um esforço? Será 

que elas apresentam uma boa recuperação dessas variáveis após o término do 

esforço? 

                                                                                                               



OBJETIVOS 

 Verificar as respostas hemodinâmicas de crianças de 9 e 10 anos de idade 

frente a um esforço submáximo. 

 

METODOLOGIA 

 O presente projeto foi aprovado pelo CEP/ USJT sob número XXXXX. Após 

essa aprovação, foram contatadas 2 escolas de ensino fundamental, que aceitaram 

participar do estudo.  

Estavam aptas a participar do estudo crianças entre 9 e 10 anos, de ambos os 

gêneros, e que não apresentassem nenhuma alteração músculo esquelética que a 

impedisse de realizar o teste.  

Após o aceite da escola, os pais foram contatados, e aqueles que permitiram a 

participação de seu filho, assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. A 

criança, antes de ser avaliada, também assinou a um termo de assentimento, no qual 

também concordou com a sua colaboração com a presente pesquisa. Feito isso, foram 

iniciadas as coletas de dados, que consistiam na aplicação de um teste de caminhada 

de seis minutos. Antes e após o teste eram coletados os seguintes parâmetros: 

frequência cardíaca (FC), pressão arterial (PA), saturação de O2 (SpO2) e Escala de 

Percepção Subjetiva de Esforço de BORG.  

 O teste de caminhada consiste em um teste de campo em que o participante 

precisa caminhar o mais rápido que conseguir um percurso de 30 metros, durante um 

intervalo de 6 minutos. A FC e a SpO2 eram monitorados a cada minuto. Comandos 

verbais padronizados permitem aos avaliadores a tentativa de manutenção das 

crianças engajadas com o teste. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 O contato com as escolas foi realizado em dezembro de 2016. No entanto 

devido ao recesso escolar, o aceite das escolas ocorreu em março de 2017. Foi 

solicitado então à coordenação das escolas a possibilidade de conversarmos 

pessoalmente com os pais durante a reunião de pais e mestres. Nesta ocasião, os 

pais foram esclarecidos pessoalmente quanto aos objetivos da pesquisa, e 

principalmente sobre o procedimento a que seus filhos poderiam ser submetidos. 



Disponibilizamos nossos contatos para maiores esclarecimentos e um link contendo 

um vídeo de como é um teste de caminhada de seis minutos. 

 Após receberemos os termos de consentimento livre e esclarecidos assinados 

de alguns pais, começamos a encaminhar a esses alunos o termo de assentimento 

para que a criança também pudesse opinar e assentir quanto a sua participação na 

referida pesquisa. Após essa etapa, as coletas se iniciaram em meados de maio de 

2017, sendo concluídas no final de junho de 2017.  

 Iniciou-se então a etapa que estamos até o momento, que se trata da 

organização e análise dos dados. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

 As coletas de dados acabaram de ser finalizadas, e estamos ainda na fase de 

organização e análise dos dados. O que podemos adiantar foi o total da amostra, 

que foi composta por 117 participantes. 
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