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RESUMO 

 

 

A educação física é uma área muito abrangente que permite vivenciar muitas 
modalidades, e a ginástica aeróbica, sendo uma delas, permite desenvolver grande 
capacidade cognitiva e física, beneficiando o praticante de inúmeras formas. Por ser 
uma prática de exercício físico tem a capacidade de ajudar no controle e na prevenção 
de doenças crônicas não transmissíveis, fazendo necessário o acompanhamento do 
profissional de educação física no processo de sua realização. Uma vez que tais 
doenças representam a maior causa de morbimortalidade no Brasil. Dessa maneira, 

o objetivo principal desta produção é mostrar a ginástica aeróbica como um fator 
importante para a prevenção das doenças crônicas não transmissíveis e enfatizar os 
benefícios que a prática regular de exercício físico traz para o ser humano. Mediante 
um estudo bibliográfico, a partir de uma abordagem qualitativa e de objetivo descritivo, 
a fim de apresentar as características do fenômeno estudado e descrevê-lo. Diante 
disso, as informações obtidas através das análises estão apresentadas em gráficos, 
expostas em categorias para uma melhor compreensão sobre os resultados obtidos. 
Pelos quais é possível concluir que o exercício físico é um fator importante para os 
indivíduos da sociedade, independente da sua idade ou gênero, sendo um fator 
determinante para a saúde, se realizado de forma regular tem o poder de controlar e 
prevenir algumas das doenças crônicas não transmissíveis mais conhecidas, sendo o 
profissional de educação física um personagem fundamental nesse contexto.  

 
PALAVRAS-CHAVE: Doenças crônicas não transmissíveis. Exercício físico. 
Ginástica aeróbica. Envelhecimento. Sedentarismo. Prevenção e controle de 
doenças.   

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

Physical education is a very comprehensive area that allows you to experience many 
modalities, and aerobic gymnastics, being one of them, allows you to develop great 
cognitive and physical capacity, benefiting the practitioner in countless ways.  As it is 
a practice of physical exercise, it has the ability to help in the control and prevention of 
chronic non-communicable diseases, making it necessary the monitoring by a physical 
education professional in the process of its realization. Since such diseases represent 
the biggest cause of morbidity and mortality in Brazil. Thus, the main objective of this 
production is to show aerobic gymnastics as an important factor for the non-
communicable chronic diseases prevention and emphasize the benefits that the 
regular practice of physical exercise brings to human beings. Through a bibliographical 
study, from a qualitative approach and descriptive objective, in order to present the 
studied phenomenon characteristics and to describe it. Therefore, the information 
obtained through the analysis are presented in graphs, exposed in categories for a 
better understanding of the obtained results. Therefore, it is possible to conclude that 
physical exercise is an important factor for individuals in society, regardless of their 
age or gender, being a determining factor for health, if performed regularly, it has the 
power to control and prevent some of the well-known non-communicable chronic 
diseases, being the physical education professional a fundamental character in this 
context.  

 
KEYWORDS: Chronic non-communicable diseases. Physical exercise. Aerobics. 
Aging. Sedentary lifestyle. Disease prevention and control. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A educação física é uma área muito abrangente que permite vivenciar muitas 

práticas. Com isso, a ginástica é uma das modalidades que vem sendo reconhecida 

como prática de prazer, indo além dos picos de hormônios da felicidade.  

A ginástica aeróbica, assim como qualquer exercício físico de prática regular, é 

um fator determinante na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis 

(DCNTs). Desse modo, Ceschini et al. (2016), em suas pesquisas e em demais 

evidências científicas, demonstram a eficácia da prática regular de exercício físico 

como uma prevenção e tratamento de DCNT, principalmente de doenças 

cardiovasculares.  

Dessa forma, o objetivo principal desta produção monográfica é mostrar a 

ginástica aeróbica como um fator importante para a prevenção das doenças crônicas 

não transmissíveis e enfatizar os benefícios que a prática regular de exercício físico 

traz a todo praticante. 

A ginástica aeróbica desenvolve uma grande capacidade cognitiva, que 

beneficia de inúmeras formas os indivíduos que praticam essa atividade, não apenas 

trabalhando na prevenção das DCNTs, embora nem todos tenham a ciência dos 

benefícios dessa modalidade.  

Segundo Fernandes et al. (2018), a prática da ginástica ajuda na melhora da 

flexibilidade, na coordenação motora, na autoestima, na musculatura do corpo, no 

índice de gordura, ajuda na socialização, nas funções cardiovasculares e no estresse 

diário, sendo evidente que no século XXI, este último, o estresse, é um dos grandes 

fatores que causam prejuízo à saúde. 

Anibal e Romano (2017) confirmam que no ano de 2020 o indicativo de 

depressão será a maior causa de doença no mundo, seguido da doença coronária. 

Por outro lado, a atividade física apresenta controle preventivo e eficácia na redução 

de sintomas, gerando um impacto positivo na saúde física e psicológica.  

Com isso, é de grande relevância frisar a importância da ginástica em torno de 

uma prevenção de DCNT, principalmente no quesito psicológico, pois, no século XXI, 

a demanda relacionada às doenças psicológicas anda cada vez mais gradativa. De 

acordo com Vieira (2018), os problemas psicológicos têm se tornado um grande 
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problema em todo o mundo e com isso sua incidência está aumentando 

gradativamente e de forma significativa em todas as idades e gêneros. Fazendo assim 

com que ocorra a amostra do quão importante é a ginástica aeróbica para a prevenção 

de doenças crônicas não transmissíveis, independentemente do gênero ou da idade 

pela qual se inicia a prática.  

Nessa conjuntura, este trabalho possui o intuito de mostrar o quão importante 

é a realização da ginástica em torno das DCNTs, independentemente da idade 

cronológica. Ademais, ela é uma das práticas mais buscadas e realizadas, embora, 

na maioria das vezes, seja procurada apenas por diversão, não transcendendo o 

conhecimento, por aqueles que realizam, sobre uma das partes importante que é a 

prevenção e o benefício à saúde oferecida por ela, fazendo assim, com que a 

realização da prática e seus fatores importantes sejam desconhecidos para uma 

grande parte da população.  

A ginástica vem adquirindo grande visibilidade em relação aos exercícios 

físicos, porém de pouco conhecimento em relação às doenças que podem ser 

prevenidas e controladas através de sua prática. Dessa forma, é necessário apontar 

a ginástica como um método preventivo para as DCNTs, para que, assim, alcance o 

maior número de indivíduos e a busca pela ginástica se torne cada vez mais densa e 

consciente. Com a intenção de que venha obter queda nos índices de doenças 

crônicas não transmissíveis e o aumento no percentual de eficácia em quesito saúde 

e qualidade de vida em torno da ginástica aeróbica.  

Inclusive, é necessário mostrar a modalidade da ginástica como um método 

preventivo às doenças crônicas não transmissíveis, bem como abordá-la como uma 

prática importante para a prevenção das principais doenças crônicas que regem o 

século XXI. E assim, analisar os benefícios do exercício físico em torno das doenças 

crônicas, classificando as principais DCNTs que são causadoras de uma perda 

significativa relacionada à qualidade de vida e ao bem-estar.  

A ginástica aeróbica é um dos exercícios físicos que possui vários tipos dentro 

de si, tendo como elemento principal a coordenação motora. Através dos movimentos 

combinados que ela proporciona, faz com que se torne uma prática agradável em vista 

de algumas outras modalidades que regem a Educação Física. Porém, além de ser 

uma modalidade muito proveitosa com relação a sua dinâmica, ela é pouco vista como 

um quesito preventivo e benéfico em primeira mão à saúde, sendo praticada 

primeiramente por sua forma divertida de execução.  
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Desse modo, a intenção desse estudo é mostrar que a prática da ginástica 

aeróbica vai além das suas graciosidades dinâmicas, se tornando uma grande aliada 

à saúde como um todo, podendo ser uma poderosa fonte para prevenir doenças 

crônicas futuras e até mesmo controlar as já existentes.  

O exercício físico é uma ferramenta importante para a promoção da saúde, pois 

a sua realização de forma contínua ajuda na prevenção de doenças crônicas. 

Segundo Vargas (2017), para que tenha um aumento na aptidão física e se possa 

reduzir os riscos de DCNT, são recomendados 150 minutos de exercício aeróbico em 

intensidade moderada, se for realizado ao longo da semana, mas para que isso tenha 

um resultado ainda melhor é necessário o acompanhamento de um profissional de 

educação física, para praticar a modalidade escolhida e realizá-lo de forma coerente, 

a fim de que não venha trazer prejuízo à saúde e assim oferecer as melhorias através 

de um planejamento e de uma prescrição independentemente da modalidade.  

De acordo com Duncan et al. (2012), as DCNTs representam a maior causa de 

morbimortalidade no Brasil, muitas dessas doenças são ocasionadas por inatividade 

física. Fazendo assim, com que o profissional de Educação Física seja uma chave 

importante para combater essa carga de morbimortalidade existente, através dos seus 

conhecimentos e planos que envolvem o praticante diretamente de acordo com sua 

especificidade individual.  

Por esse viés, a educação física se torna uma área na saúde importante, pois 

através de suas práticas, pode interferir de forma positiva e significativa na vida 

daqueles que escolhem praticar uma modalidade de exercício, principalmente quando 

se refere à ginástica aeróbica, por ser uma das modalidades que mais trabalha o corpo 

em si, de uma forma total em uma única sessão.  

Com isso, Araújo (2017) afirma que a ginástica aeróbica é uma das 

modalidades que mais proporciona socialização e possui uma forma dinâmica de ser 

executada, e por esses fatores se tornou uma das modalidades mais procuradas, 

principalmente pelo público feminino. Fazendo assim, portanto, necessário vê-la como 

uma modalidade que busca prevenir e beneficiar os seus praticantes. 
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2 MARCO TEÓRICO  

 

 

2.1 O que são Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNTs) 

 

 

De acordo com Silva et al. (2015), as DCNTs vêm tendo grande destaque como 

um desafio de saúde pública. Há muitos anos pesquisas foram realizadas como uma 

forma de conhecimento sobre a epidemia que ocorria em torno dos surgimentos das 

doenças crônicas, sendo os idosos o público mais atingido. 

A velocidade do envelhecimento está a cada ano mais elevada, ficando 

indefinida uma perspectiva estimada de tempo de vida, já que cada vez mais a 

população vem sofrendo um aumento nas doenças crônicas não transmissíveis. 

Muitas dessas doenças estão relacionadas aos hábitos da vida, como hábitos 

familiares e alimentares, sendo que essas doenças têm a capacidade suficiente para 

serem prevenidas e controladas, mediante uma mudança nos hábitos de vida.  

As doenças crônicas não transmissíveis são doenças multifatoriais, que se 

refletem ao longo da vida, se encaixando no quadro de doenças não infecciosas, isto 

é, não passam através de contato direto ou com a exposição através de saliva ou 

sangue. Segundo Malta et al. (2020), essas doenças são globalmente uma das 

principais causas de mortalidade, sendo responsáveis por cerca de 63% dessas 

mortes as principais doenças crônicas não transmissíveis, que incluem as doenças 

cardiorrespiratórias, doenças no aparelho circulatório, doenças respiratórias crônicas, 

cânceres, diabetes mellitus e hipertensão. Os principais fatores que causam essas 

doenças se encaixam como fatores de riscos modificáveis, como o tabagismo, a 

inatividade física, a alimentação inadequada e o consumo excessivo de bebida 

alcoólica. 

Acrescenta-se que o impacto do aumento das DCNTs reflete não apenas no 

bem-estar do indivíduo, mas também na economia do país. Quanto maior forem os 

casos referentes às doenças crônicas, maior serão o custo em torno delas. Posto que, 

grande parte dos problemas relacionados ao aumento da população idosa e ao 

número de portadores de DCNTs é refletido nas questões econômicas e sociais de 

cada lugar.  
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De acordo com Manso et al. (2016), o setor de saúde suplementar brasileiro 

vem obtendo incentivo pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, para implantar 

programas de promoção da saúde com foco nas DCNTs, o que é de grande impacto 

para a economia do Brasil. Pois, quanto maior for as prevenções, menor será os 

custeamentos no setor da saúde para o controle dessas doenças. E a atividade física, 

nesse patamar, é uma atitude de grande importância e fundamental para a melhoria 

da saúde em grande escala da sociedade.  

Cada país tem seu índice referente às principais doenças. No Brasil, segundo 

a afirmação de Malta et al. (2013), as DCNTs respondem como um problema de 

grande magnitude na saúde, pois possui 72%, no que diz respeito às causas de 

mortes. Sendo 5,2% de diabetes, 5,8% de doenças respiratórias crônicas, 16,3% de 

cânceres e 31,3% no aparelho circulatório, atingindo todas as camadas 

socioeconômicas, sendo as de mais intensidade os grupos vulneráveis de baixa 

renda/escolaridade e os idosos. 

O Brasil nas últimas décadas tem experimentado grande transformações no 

seu padrão de mortalidade e morbidade, havendo redução das doenças infecciosas e 

um aumento nas DCNTs. Assim, esse país é um dos países que envelhecem e 

tendem a ter prevalência a apresentar mais DCNTs que os demais existentes.  

O envelhecimento e o sedentarismo possuem uma taxa muito grande de 

aumento de prevalência de doenças, principalmente de doenças crônicas em idosos, 

com maior significância vem as doenças cardiocirculatórias. Carlos e Pereira (2015) 

afirmam que entre essas prevalências encontram-se também a hipertensão arterial, a 

insuficiência cardíaca, o infarto, o AVC, o diabetes e o câncer, já as doenças 

respiratórias são mais comuns que tenham uma alteração nos meses de inverno. 

Uma doença elevada por anos pode causar uma série de outras doenças. 

Sendo que, a maiorias das doenças crônicas pode ser prevenida ou adiada, através 

de um estilo de vida saudável. Não pode ser evitada completamente o seu surgimento, 

mas caso ela venha surgir é possível realizar um tratamento e controlar para que 

possa ter o melhor estilo de vida com a DCNT.   

Assim, em especial, a hipertensão e o diabetes têm uma representatividade 

muito grande na Saúde Pública no Brasil, principalmente em relação à prevenção e à 

promoção de saúde. Os fatores de risco relacionados a essas doenças são em torno 

do padrão de vida, da alimentação, da realização de atividades físicas e do uso de 

medicamentos para aqueles que precisam controlar de forma mais precisa a doença.  
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Francisco et al. (2018) trazem que a hipertensão e o diabetes mellitus são 

reconhecidos como os fatores de riscos mais agravados do mundo para as doenças 

cardiovasculares e de causa de óbitos. Na atualidade, os principais problemas de 

saúde estão relacionados com a morbimortalidade. Existe uma grande demanda 

voltada para o setor saúde em torno dessas doenças, tornando cada vez maior o 

índice de mortes através delas. 

Na verdade, a hipertensão arterial é uma das doenças mais frequentes em todo 

o mundo, proporcionando uma diminuição significativa na qualidade de vida do 

indivíduo. Essa doença é conhecida como “pressão alta”, por conta de um aumento 

anormal que prevalece por um longo período, considerada como uma condição clínica 

multifatorial. 

A pressão arterial não possui grandes sintomas, além da pressão em níveis 

alterados dos considerados normais, e como consequência se não tratada e 

acompanhada de forma imediata pode gerar muitos danos à saúde, como o 

surgimento de uma doença cardíaca e um acidente vascular cerebral. Lobo et al. 

(2017) ressaltam que o aumento da prevalência de hipertensão está relacionado com 

o consumo de álcool, tabaco, estresse e maus hábitos alimentares.  

Dessa forma, para prevenir ou controlar essas doenças algumas medidas 

básicas podem ser abordadas, como a prática regular de exercício físico, a 

alimentação saudável com a diminuição do sal e a tomada de forma correta dos 

medicamentos, caso haja necessidade. Segundo Roman e Siviero (2018), essas 

doenças crônicas estão associadas a pessoas que possuem uma maior faixa etária, 

uma menor escolaridade, uma menor renda, e de acordo com a circunferência da 

cintura e o índice de massa corporal. As pessoas com pouca escolaridade e baixa 

renda possuem uma maior tendência a terem hipertensão por diversos motivos, o 

principal é a falta de tempo para realizar as atividades, o estresse e a má alimentação.  

Com relação ao diabetes mellitus (DM), esse é um grupo heterogêneo de 

distúrbio metabólico que apresenta em comum a hiperglicemia, que se dá pelo 

“defeito” na ação da insulina no corpo. O diabetes tipo 2 é o mais comum entre aqueles 

que possuem algum tipo de doença crônica. De acordo com Francisco et al. (2018), 

estimativas apontam que entre os anos de 2010 e 2030 o aumento no número de 

adultos com diabetes nos países em subdesenvolvimento é em torno de 69%, já nos 

países em desenvolvimento será em torno de 20%. No Brasil, cerca de 9,2 milhões 
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de pessoas já foram diagnosticados com diabetes mellitus, sendo essa estimativa 

crescente conforme o aumento da idade. 

A tempo, é importante que seja realizado de forma imediata um controle 

preventivo para essa doença, pois o estilo de vida interfere de forma significativa como 

determinante no controle glicêmico em pacientes diabéticos tipo 1 e 2. O Diabetes 

mellitus tipo 1 interfere ainda mais no estilo de vida, pois é mais complicado, doloroso 

e é essencial ter autodisciplina, envolvendo vários conhecimentos, como a 

autoaplicação da insulina, orientação alimentar, automonitoramento dos níveis da 

glicemia e atividade física regular.  

Costa et al. (2017) apresentam que o diabetes mellitus acarreta muitos 

prejuízos na capacidade funcional, na qualidade de vida e na autonomia daqueles que 

possuem a doença. E com isso, o envelhecimento da população e a crescente 

prevalência do sedentarismo e da obesidade são um dos principais fatores 

relacionados ao aumento do diabetes em todo o mundo. As complicações da doença 

podem acarretar amputação dos membros, cegueira, insuficiência renal e doença 

cardiovascular.  

Além dessas, as doenças respiratórias crônicas são uma das que possui um 

alto índice de diagnóstico, elas atingem as vias aéreas, e a maioria das doenças são 

a rinite alérgica, doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) e asma. As doenças 

respiratórias possuem um risco de ataque cardíaco em mais de 17 vezes.  

Leal (2019) define as doenças respiratórias crônicas como um conjunto de 

doenças que comprometem os pulmões e as estruturas associados a eles, possuindo 

grande impacto nas pessoas atingidas, necessitando assim de diagnósticos e 

abordagens diferentes para cada tipo de situação. Ademais, as doenças respiratórias 

crônicas atualmente são caracterizadas como doenças das vias aéreas e outras como 

estruturas pulmonares, as mais comuns são a asma, as alergias respiratórias e a 

doença pulmonar obstrutiva crônica. 

As doenças circulatórias ou cardiovasculares entram também como DCNT, 

essas doenças afetam o sistema circulatório (coração e vasos sanguíneos). Existem 

várias doenças cardiovasculares, porém as mais preocupantes são aquelas que 

afetam as artérias coronárias e as artérias do cérebro. 

Oliveira (2020) aponta que de acordo com a Organização Mundial da Saúde 

(OMS) as doenças do aparelho circulatório são responsáveis por cerca de 15 milhões 

de óbitos no mundo, o acidente encefálico e as doenças isquêmicas do coração são 
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as maiores causas desses incidentes. As doenças cardiovasculares possuem o 

percentual de 29,4% de obtidos registrados apenas no Brasil em cerca de um ano. 

Consequentemente, o Brasil se encontra como o 10º país com maior taxa de óbitos 

por doenças cardiovasculares.  

Ainda assim, temos outra doença crônica não transmissível que é uma das 

causadoras de mais mortes em todo o mundo: o câncer. Este é um nome dado para 

um conjunto de doenças que têm em comum um crescimento desordenado de células, 

as quais invadem os órgãos e tecidos, resultando em alterações no código genético. 

Esse podendo ser espalhado para outras regiões do corpo a depender do seu grau e 

da alteração das células, as quais tendem a ser muito incontroláveis e agressivas, 

fazendo assim a formação de tumores. 

Munhoz (2016) revela que no Brasil o câncer só é superado como causa de 

morte apenas pelas doenças cardiovasculares, e que a relação dela está muito 

atrelada ao estilo de vida, à nutrição e à obesidade. Com isso é possível que através 

do estilo de vida e da alimentação ocorra modificações significativas de prevenção do 

câncer.  

Por fim, vem a depressão, que é caracterizada também como DCNT, e se torna 

uma das doenças mais atuais que atingem as pessoas no século XXI, juntamente com 

ela vem a ansiedade e o estresse em alto pico.  

A depressão é associada como um transtorno mental que gera tristeza 

profunda e falta de interesse em atividades prazerosas e diárias, levando a 

incapacidade de prolongar objetivos por mais de duas semanas. A depressão e a 

ansiedade refletem de forma direta no humor e no psicológico da pessoa, levando a 

picos de humor, e em outros até mesmo no físico.  

Na pandemia do COVID-19, Maia e Dias (2020) apontam os resultados obtidos 

através de estudo, no qual houve uma taxa significativa de perturbação psicológica 

em termos de ansiedade, depressão e estresse durante a pandemia. Contudo, vale 

frisar que a depressão e a ansiedade podem ter seus níveis controlados e até mesmo 

serem prevenidas e controladas através de exercícios físicos regulares.  
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2.2 Modalidades aeróbicas e vida ativa  

 

 

A atividade física é repleta de benefícios à saúde, como o auxílio no controle 

de doenças e prevenção. Pessoas que realizam quaisquer tipos de exercício físico só 

tendem a ganhar, visando o melhor para a sua saúde e para a qualidade de vida. 

Segundo Lemes et al. (2020), os benefícios relacionados à atividade física são 

fornecidos para pessoas de todas as idades, de crianças a idosos. Além do mais, a 

atividade física age como proteção para doenças metabólicas e cardiovasculares, 

ajuda a prevenir a obesidade, aumenta a aptidão física e proporciona uma melhora na 

saúde física, mental e no desempenho cognitivo. 

Todas as modalidades caracterizadas como exercício físico são de grande 

desenvolvimento para a saúde. Dessa forma, a modalidade da ginástica aeróbica tem 

muito a oferecer com relação a quesitos físicos, psicológicos e sociais. Segundo Vieira 

(2013), a ginástica é uma modalidade desportiva que envolve a prática de diversos 

movimentos, exigindo coordenação motora, força e flexibilidade. Esses movimentos 

são essenciais para aprimorar as habilidades físicas já encontradas no indivíduo, 

assim, os elementos gímnicos irão aprimorar as capacidades e as habilidades do 

indivíduo.   

O jump e step são modalidades cardiorrespiratórias que se utilizam de 

aparelhos para realizar alguns movimentos e usam como peso apenas o seu corpo. 

De acordo com Flores (2016), nas sessões de jump é utilizado um trampolim para 

realizar movimentos na superfície elástica, enquanto nas de step utiliza-se uma 

plataforma emborrachada, de plástico ou de madeira, para realizar movimentos de 

sobe e desce. Todas as duas modalidades oferecem grandes benefícios à saúde, bem 

como as demais modalidades existentes realizadas com cautela e orientação.  

De acordo com Silva (2020), a modalidade de jump é predominantemente 

aeróbica e, além da melhoria na resistência cardiorrespiratória, a modalidade 

beneficia com a manutenção e o aumento da densidade óssea, diminuição do 

percentual de gordura corporal, melhora da estabilidade postural, redução do 

estresse, aumento de força dos membros inferiores e ajuda na socialização. 

A maioria dos alunos de jump busca a modalidade por oferecer um alto gasto 

calórico, mas de acordo com o princípio da individualidade biológico os resultados 

podem variar.  
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Maciel et al. (2019) relatam que o jump é um exercício físico que se baseia em 

movimentos ritmados dentro de uma cadência musical. Essas modalidades abrangem 

grandes níveis de potência, aceleração e desaceleração, trazendo muitos benefícios 

físicos, auxiliando assim na melhoria da qualidade de vida dos praticantes.  

De acordo com Pôrto (2016), o step teve sua base nos anos 80 e tem como 

objetivo principal o desenvolvimento do condicionamento cardiorrespiratório, sendo 

caracterizada essencialmente como uma modalidade aeróbica. A sua execução 

consiste no ato de subir e descer das plataformas, utilizando movimentos 

coreografados com marcação de ritmo. Além disso, sua modalidade pode ser divida 

em três partes durante a aula, são elas: o aquecimento, como parte inicial da aula; o 

stepping, como parte principal, pelo qual vai ocorrer o processo coreográfico; e o 

relaxamento, que se dá na parte final, como uma forma de voltar à calma. 

Além dessas modalidades, existe a corrida, um exercício aeróbico que é 

compreendido como uma forma de locomoção, que, dependendo do seu nível, pode 

ser altamente complexa, pois requer acentuada coordenação nos movimentos. Um 

dos maiores interesses para a adesão da corrida é a sua facilidade para a realização 

da prática, tendo baixo custo, se realizado na rua, atraindo muitas pessoas. 

Euclides, Barros e Coêlho (2016) relatam que a busca pela prática da corrida 

ocorre por diversos interesses, entre eles a prevenção da saúde, a integração social, 

a estética e a fuga do estresse do cotidiano. A corrida é um dos exercícios físicos mais 

realizados pelos seres humanos e vem obtendo um aumento significativo nos últimos 

anos, principalmente por ser uma atividade fácil e de baixo custo.  

Atrelado com a corrida está o atletismo, que pode ser considerado um esporte. 

Suas modalidades visam mais as crianças e os jovens, porém os adultos e até mesmo 

os idosos podem adentrar nesse esporte, desde que seja sempre respeitado a 

individualidade biológica e que se tenha acompanhamento profissional para que não 

ocorra nenhum malefício à saúde. Segundo Matthiesen (2014), o atletismo é uma 

modalidade esportiva antiga, considerada como base para as demais modalidades, 

por meio das exigências sobre os trabalhos motores e físicos, preparando o sujeito 

para o cotidiano e seus desafios, além de vivências para outras modalidades e 

manifestações da cultura corporal.  

Para realizar quaisquer atividades relacionadas aos exercícios físicos é preciso 

ter conhecimento sobre a área e ter um acompanhamento profissional. Dessa forma, 

seja para realizar corridas, arremessos, lançamento ou saltos, é necessário ter o 
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conhecimento prévio e profundo sobre tal modalidade, de modo a passar para os 

indivíduos as técnicas e as especificações corretas para uma realização perfeita e 

dinâmica. 

Para a corrida, por ser a mais simples e uma das mais realizadas no atletismo, 

existe alguns pontos específicos que é preciso ter o entendimento, isso por parte do 

atleta, para executá-la em uma competição. De acordo com a Federação Portuguesa 

de Atletismo (2012), a corrida é a forma mais rápida de locomoção humana, a qual é 

uma capacidade natural cuja eficiência depende do desenvolvimento do padrão motor 

e das capacidades motoras.  

Dessa forma, é fácil associar as modalidades do atletismo às atividades 

realizadas no cotidiano, tornando mais fácil a compreensão da modalidade e fazendo 

com que seja trabalhado apenas o aprimoramento da técnica, como os arremessos e 

o lançamento. Silva (2016) caracteriza essas provas, como o de arremesso ou de 

lançamento, a partir de algum objeto, podendo ser um peso, um disco, um martelo ou 

dardos a uma maior distância, dentro das especificidades das regras do atletismo, que 

por sinal vêm sendo aperfeiçoadas ao longo do tempo.  

Os saltos também são uma capacidade que, em algumas situações diárias, são 

necessários realizar, e dentro do atletismo há diversos tipos de performances de 

saltos. Para os atletas, sempre ocorre a prática até o aperfeiçoamento do salto. Existe 

os saltos horizontais, que é o salto em distância, o salto triplo e os saltos verticais, que 

são o salto em altura e o salto com vara. 

 De acordo com Costa et al. (2016), no Brasil a ginástica aeróbica começou a 

fazer sucesso apenas nos anos 80, sendo trazida através de congressos de educação 

física, chegando de forma conjunta com o movimento fitness. Dessa forma, foi se 

popularizando as atividades rítmicas pelas academias em todo o país, surgindo 

diversas variações, como o step, jump e ciclismo.  

Assim, a ginástica se atrela como uma das atividades aeróbicas. Atualmente, 

encontram-se vários tipos de ginásticas, percorrendo desde a saúde, estética à 

apresentação de rendimento, porém todas com o intuito e a função de trabalhar a 

força, a coordenação motora e a flexibilidade, desenvolvendo as capacidades físicas 

daqueles que a praticam. 

González, Darido e Oliveira (2014) abordam que ao se trabalhar com a 

ginástica e todos os outros esportes e modalidades é preciso entender que a saúde 

não deve ser posta apenas como um bom estado físico e metal. Assim, é preciso 
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priorizar também o bem-estar social, sendo comparado a sociedade e o corpo como 

um meio de discussão entre as patologias e anomalias.  

Deve-se entender que a ginástica, conforme Costa et al. (2016), é uma prática 

que possibilita os indivíduos a terem conhecimentos sobre os movimentos realizados 

pelo seu corpo, como também os movimentos que são construídos em todo o contexto 

sociocultural onde habitam. E a partir desse ponto, saber que a prática da ginástica 

irá beneficiar o ser humano de forma integral no seu desenvolvimento.  

Desta feita, é preciso saber que a realização de aulas e treinos voltados para a 

ginástica necessita de total compreensão pelo o que está sendo feito. Para um bom 

desenvolvimento na realização dos exercícios de ginástica é preciso entender e 

realizar uma periodização para cada indivíduo. Nunomura, Pires e Carrara (2009) 

trazem que a periodização é uma divisão de treino que possibilita otimizar o 

desempenho e o desenvolvimento dos indivíduos nas atividades.  

Sales, Schimd e Souza (2012) afirmam que a ginástica é baseada nos 

movimentos mais simples e executáveis do ser humano, como o saltar, o correr, o 

andar, entre outros, oportunizando de forma distinta as variações desses elementos. 

Segundo Silva (2018), a ginástica é caracterizada como uma prática de atividade 

física, por esse fato ela auxilia na melhoria das capacidades metais e físicas do ser 

humano, além de ajudar a controlar e prevenir doenças.  

A dança também é considerada como uma modalidade aeróbica, e ela está 

presente na vida do homem desde o início de sua existência, sendo utilizada em 

diferentes manifestações culturais como uma forma autêntica de expressão. A dança 

tem benefícios físicos e psicológicos que ajudam nos aspectos pessoais da vida. 

Oliveira (2020) relata que a dança está sendo uma prática muito comum na 

sociedade, onde as pessoas que aderem à modalidade na rotina identificam uma 

melhoria da qualidade de vida e saúde. Uma grande parte da procura dessa 

modalidade se refere ao público feminino. Mediante isso, alguns estudos apontam a 

dança como uma prática de melhoria do condicionamento físico e com alterações 

positivas na saúde psicológica dos praticantes.  

Nesse contexto, independente da modalidade escolhida, o exercício físico é 

fundamental na vida das pessoas, principalmente das pessoas idosas, uma vez que 

as chances de problemas de saúde são sempre agravadas por inatividade física. 

Segundo Fernandes et al. (2012), a inatividade física potencializa o desenvolvimento 
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de quedas em pessoas idosas, fazendo com que haja uma limitação na sua 

independência em realizar atividades diárias e no convívio social.  

Possuir uma vida ativa é de grande importância, pois podem ser evitadas 

grandes problemáticas maléficas à saúde. O comportamento em busca de um estilo 

de vida mais saudável e ativo proporciona benefícios a longo prazo, que são 

essenciais para se ter um bem-estar, uma qualidade de vida melhor, crescente da 

idade cronológica em que o corpo possui uma defasada queda nos níveis essencial 

de vitaminas. 

De acordo com Onofre (2017), a vida ativa e a saúde se dão através da prática 

de atividades físicas, sejam elas desportivas e/ou expressivas, nos mais variados 

contextos formais e informais. Leite, Brandão Neto e Brito (2013) afirmam que para 

ter e manter uma vida ativa e saudável se faz necessário o conhecimento de algumas 

variáveis que se interligam, como a prática de atividade física, um melhor consumo de 

alimentos, um estado psicossocial e o ambiente, os quais são alguns dos fatores 

essenciais para se ter uma vida saudável e ativa.  

Dessa forma, é necessário que o praticante escolha uma modalidade que mais 

se identifique, para que possa realizá-la de forma prazerosa e não como uma 

obrigação para se manter ativo e saudável. Nessa perspectiva, é necessário ter uma 

vida ativa para que não venha ocorrer prejuízos à saúde, de forma irreversível. Até 

porque muitas doenças causadas pela inatividade física se tornam crônicas e têm a 

durabilidade por toda a vida, podendo apenas ter um controle sobre elas.  

 

 

2.3 A atividade aeróbica e seus impactos e benefícios  

 

 

A atividade aeróbica está relacionada de forma direta com o oxigênio. Ele é o 

fator principal para a realização dessa atividade, pois o oxigênio é quem gera energia 

para o corpo. 

As atividades aeróbicas são consideradas como exercícios de intensidade de 

moderada a alta. Por trabalhar vários grupos musculares, o exercício potencializa o 

funcionamento do sistema cardiorrespiratório e estimula o sistema cardiovascular e o 

metabolismo. Carvalho, Santos e Pereira (2020) caracterizam a atividade aeróbica 
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como uma atividade de intensidade moderada, a qual melhora a aptidão 

cardiorrespiratória e muscular, diminuindo o risco de doenças crônicas e depressão.  

Tal atividade surgiu nos anos de 1960 e 1970, através do Dr. Kenneth Cooper.  

Ele comprovou a eficiência das atividades aeróbicas para a melhoria das condições 

cardiovasculares e de emagrecimento. Assim, as pessoas começaram a praticar os 

exercícios aeróbicos, como caminhadas e corridas, e posteriormente surgiu as 

academias de ginástica aeróbica, por volta de 1980. 

Mendeiros (2019) aborda que o Dr. Kenneth Cooper considerava de grande 

importância a manutenção da forma física fora dos âmbitos de práticas desportivas, 

tornando as atividades aeróbicas um sucesso, pois não necessitava de aparelhos, 

horários e espaços específicos para a sua realização. Tornando, assim, essa prática 

como de suprema importância, de forma comprovada desde os anos 60 como forma 

de benefícios e melhoria à saúde dos indivíduos. 

Com isso, sabe-se que a atividade aeróbica é benéfica, mas muitas pessoas, 

apesar de executá-la, não possuem consciência de quais benefícios são gerados com 

a prática, que pode causar melhorias e ajudar na prevenção das doenças crônicas. 

Essas atividades possuem grande importância para as pessoas que possuem alguma 

patologia, pois elas têm o poder de ajudar a controlar a doença, da mesma forma que 

tem a capacidade de induzir ou retardar muitas das DCNTs.  

Oliveira et al. (2015) trazem que as atividades físicas, em geral, possuem um 

papel decisivo como meio de estratégia, prevenção e intervenção em prol da melhoria 

da qualidade de vida das pessoas que foram cometidas ou não por alguma DCNT.  

Dessa forma, como a atividade aeróbica trabalha diversos grupos musculares 

ao mesmo tempo, isso faz com que o corpo converta o oxigênio em energia para que 

ele consiga estar ativo por períodos mais longos. Assim, alguns dos benefícios 

gerados são: o fortalecimento no músculo cardíaco, fazendo com que haja uma 

melhor performance no sistema cardiorrespiratório e cardiovascular; o aumento da 

resistência corporal de forma significativa; a diminuição da pressão arterial, fazendo 

com que aqueles que possuam a doença de hipertensão consigam regular os níveis 

da pressão, evitando picos que levem a agravos na doença. Além desses benefícios, 

Silva (2016) afirma que a prática regular das atividades aeróbicos de intensidade 

moderada ajuda na perda e no controle de peso. 

Ademais, é preciso saber que as atividades aeróbicas estressam o sistema de 

transporte de O2, essa prática ajuda na redução da pressão arterial casual de 
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hipertensos e pré-hipertensos, havendo diminuição da pressão arterial em situações 

de extremo estresse físico e psicológico. Conquanto, Cunha (2020) relaciona que é 

preciso manifestar vários aspectos para que haja sucesso nas atividades realizadas, 

como o ajustamento das dimensões da relação da intensidade, duração, frequência 

de postura e movimentos distintos, pois afetam os sistemas e as funções do corpo, 

como a força muscular, a coordenação e a capacidade aeróbica. Para as pessoas que 

possuem alguma DCNT, é necessária uma atenção maior para observar se os níveis 

estão de acordo com o esperado após as práticas.   

É válido afirmar também que não são apenas os que têm pressão arterial que 

adquirem benefícios com a prática das atividades aeróbicas, mas também aqueles 

que possuem pré-diabetes e diabetes tipo 1 ou 2, os quais são beneficiados com a 

realização das práticas.  

Silva, Pacheco e Paixão (2020) relacionam o diabetes ao exercício físico 

aeróbico como uma grande ajuda no tratamento da patologia, onde atua no controle 

glicêmico, provendo assim um aumento da capilarização das fibras, melhorando a 

função mitocondrial e consequentemente da melhora na sensibilidade dos tecidos da 

insulina.  

Os benefícios da prática aeróbica em torno dos diabetes são o aumento da 

resposta dos tecidos à insulina, melhora dos níveis da hemoglobina glicosilada, 

redução do peso corporal, diminuição de gordura, aumento e controle da massa 

muscular e aumento na força e elasticidade.  

Com relação aos problemas do sistema respiratório, a atividade física também 

ajuda de forma eficaz no controle e na prevenção dessas doenças. A adoção por um 

estilo de vida mais saudável faz com que os agravos das doenças sejam mínimos ou 

nenhum, pois é possível fortalecer as vias respiratórias e melhorar a qualidade de vida 

do praticante. Assim, o exercício físico é a maneira mais eficiente para reduzir os 

sintomas causados pelas doenças respiratórias. 

Victo (2020) retrata que as doenças respiratórias crônicas comprometem a 

qualidade de vida daqueles que possuem algum tipo dessas doenças, e a redução ou 

a inatividade total de atividade física agrava as mesmas, além de proporcionar 

comportamentos sedentários em níveis altos.  

Ainda assim, a atividade física aeróbica é benéfica também para as pessoas 

que possuem doenças cardiovasculares, não apenas para aquelas que possuem, mas 

também sendo usada de forma preventiva para retardar as doenças naquelas que não 
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possuem. Pois a prática regular ajuda na redução sobre tensão arterial, colesterol, 

aumenta a energia e proporciona uma melhor qualidade do sono, além de controlar o 

estresse e o peso.  

Marques (2018) define a aptidão aeróbica como algo positivo para a 

capacidade do coração, para o sistema circulatório e para os pulmões que fornecem 

oxigênio para os músculos, e assim conseguir ocasionar pontos positivos nos quesitos 

de saúde relacionados a esses sistemas.   

As atividades aeróbicas são caracterizadas como de alto e de baixo impacto. É 

indicado, para aqueles que estão começando ou possuem alguma limitação 

significativa, iniciar com exercícios e movimentos de baixo impacto. Os exercícios 

aeróbicos, em sua maioria, oferecem essa característica. 

Os de baixo impacto são indicados para aqueles que possuem desgaste 

articular ou problemas na coluna, como, por exemplo, hernia de disco e para 

sobrepesos. Definindo os exercícios de alto impacto para aqueles que já possuem 

uma regularidade na prática e que não possuem quaisquer queixas referentes à 

desgaste nas articulações e problemas graves na saúde. Rocha (2015) relata que é 

preciso realizar exercícios que suportem o peso corporal total para que seja algo 

eficiente com relação ao impacto gerado nas articulações.   

 Um impacto significativo através da prática das atividades aeróbicas é o uso de 

medicamento para aqueles que necessitam de uso contínuo. A atividade física pode 

ajudar nessa relação, fazendo com que haja diminuição da dosagem e até mesmo 

controle total através das práticas, levando até a parada do uso do medicamento. 

Menezes et al. (2020) relatam que, principalmente, os idosos que aderem à 

prática regular das atividades aeróbicas, devido aos agravos de saúde, muitos deles 

com acompanhamento de medicamentos e através das atividades regulares, 

conseguiram uma redução do consumo de fármacos destinados aos controles das 

doenças crônicas advindas do sedentarismo. 

As vias energéticas também devem ser levadas em consideração quando se 

trata de atividade física. O metabolismo aeróbico e o metabolismo anaeróbico são os 

principais com relação ao exercício. A diferença entre eles está na forma como que é 

utilizada o oxigênio. 

O metabolismo aeróbico tem produção de energia (ATP), utilizando o oxigênio 

a todo momento durante a prática da atividade. Já o anaeróbico não produz ATP, não 

necessitando da participação de O2. Assim, Dantas (2018) relaciona o metabolismo 
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aeróbico como fonte primária de energia para atividades de longa duração, sendo as 

principais fontes energéticas os lipídios e os carboidratos.   

No exercício anaeróbico, a fosfocreatina é armazenada nas células em 

quantidades limitadas, se tornando assim capaz de suprir apenas demandas 

energéticas de pouco tempo. O sistema anaeróbico é fonte de energia apenas para 

atividades extremamente rápidas e explosivas, ao contrário da via aeróbica, que é 

usada em atividades de longa duração. Assim, Oliveira et al. (2017) afirmam que os 

exercícios aeróbios têm características de serem contínuos, sem pausa ou com pouca 

pausa para descanso, por esse fato, o volume tende a ser mais elevado do que a 

intensidade.  

Por fim, com relação à via utilizada nas atividades aeróbicas, encontra-se a via 

metabólica aeróbica como principal, sendo descartada a via anaeróbica nos exercícios 

de ginástica e nas atividades relacionadas com o alto consumo de oxigênio durante a 

prática.  

Dantas et al. (2018) traçam que no exercício aeróbico, o ácido láctico aumenta 

devido aos esforços metabólicos que ocorrem em fator da alta demanda adicional de 

oxigênio, onde as células musculares não conseguem satisfazer de forma plena, 

lançando mão de vias alternativas para a geração de energia. Portanto, a estrutura da 

via usada para as atividades aeróbicas é a de oxigênio para a realização das práticas 

mais densas e que necessitam de mais tempo.  

 

 

2.4 Ginástica aeróbica enquanto uma atividade física 

 

 

A ginástica aeróbica é caracterizada como uma atividade aeróbica de 

moderada e alta intensidade. Ela é uma prática que consiste na execução ritmada de 

movimentos de forma rápida e padronizada, gerando um elevado gasto calórico pelo 

aumento da oxigenação celular, visando promover melhora no sistema muscular como 

um todo.  

Costa, Perelli e Santos (2016) classificam a ginástica como um componente 

importante da cultura corporal, sendo ela considerada como o próprio significado de 

Educação Física. Com isso, pode-se dizer que a ginástica está envolvida de forma 
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direta durante o cotidiano e é considerada como uma cultura corporal importante 

dentro e fora do campo relacionado à Educação Física.  

Apesar disso, a história da ginástica não é considerada antiga, pois os métodos 

chegaram ao Brasil em torno do ano de 1980, se referindo como ginástica aeróbica e 

veio a se popularizar nas academias posteriormente. Nessa mesma época 

começaram a organização para as primeiras competições e foram fundadas as 

organizações internacionais para regulamentar a prática da ginástica.  

Carvalho et al. (2016) descrevem que atualmente existem sete modalidades 

ginásticas regulamentadas pela Federação Internacional de Ginástica (FIG), esse 

órgão é o que regula as modalidades gímnicas em todo o mundo e nela está incluída 

a ginástica aeróbica.  

Nas décadas de 1980 e 1990, no Brasil, a ginástica ganhou espaço nas 

academias por causa das promessas dos seus benefícios estéticos e da promoção à 

saúde. A precursora para essa modalidade obter um ‘BOOM’ em todo território 

mundial foi a atriz Jane Fonda, que realizava a ginástica através de ritmos musicais e 

por sua fama fez com que a ginástica fosse conhecida em toda mídia e passasse a 

ter sucesso dentro e fora das academias.  

Oliveira (2018) traz que a ginástica possuiu maior ênfase pelo público feminino, 

sendo até os dias atuais uma grande realidade na sociedade. A ginástica, apesar de 

possuir praticantes de todos os gêneros e idades, possui um grupo de procura maior 

em determinado gênero.  

Atualmente, as aulas voltadas à ginástica vêm sendo expandidas dentro das 

academias e até mesmo como projetos estaduais, pelos quais oferece aos praticantes 

a oferta de horário e dia de acordo com a sua disponibilidade. A procura por essa 

atividade está a cada dia maior e tendo por grande busca os jovens, os adultos e os 

idosos.  

Por ser uma atividade prazerosa, a ginástica aeróbica consegue captar cada 

vez mais pessoas para a sua realidade, tornando uma das atividades aeróbicas mais 

praticadas em todo o mundo. Costa, Moura e Lopes (2018) apontam que essa 

modalidade está sendo mais procurada por alunos que buscam uma melhoria do 

condicionamento físico, melhoria na saúde mental e interação social, além de ser 

oferecida como uma prática de lazer.  

Ainda assim, Costa, Moura e Lopes (2018) continuam afirmando que as aulas 

de ginásticas tomaram uma proporção abrangente ligada às aulas de danças, por 
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desenvolver várias modalidades que trabalham o aeróbico, como a zumba, o step, o 

jump, o ballet, os ritmos e outros, atualmente existe uma gama de atividades aeróbicas 

ligada à ginástica. Essas práticas proporcionam qualidade de vida para os praticantes 

de forma que ajudem a combater ao sedentarismo e às doenças crônicas não 

transmissíveis que, muitas vezes, são ocasionadas pela inatividade física.  

São inúmeros os benefícios que a atividade aeróbica pode trazer, os quais vão 

além da forma física, abrangem também questões psicológicas e de autoestima, 

inclusive desenvolvem grande acervo em interação social. De acordo com Vieira 

(2018), a atividade física aeróbica entra como um fator primordial para a melhoria da 

saúde através das alterações dos hábitos de vida. Pois, com relação à condição física 

e à saúde, é observado de forma clara que a quantidade de enfermidade é minimizada 

e evitada em grande percentual com a prática regular de atividade física. 

Essas modalidades são introduzidas como atividade aeróbica, pois ela trabalha 

com os níveis de oxigênio durante todo o processo da prática. Por causa do 

envelhecimento natural de todo ser humano, alguns níveis no processo de 

metabolismo são afetados, se não forem mantidos de forma equilibrada. Sousa e 

Fernandes (2019) abordam que o envelhecimento é um processo fisiológico, de 

caráter irreversível que acelera na maturidade, provocando mudanças no organismo, 

oferecendo maior acometimento de doenças crônicas. Logo, para que isso ocorra de 

forma menos agressiva e em baixos níveis, a atividade física tem total perspectiva na 

melhoria do envelhecimento saudável.  

Assim sendo, a atividade física aeróbica, em especial a ginástica aeróbica, seja 

realizada de forma individual ou coletiva, é baseada em força, equilíbrio e flexibilidade, 

peças-chave para manter uma boa performance em atividades diárias, contando 

também com fatores importantes, como a intensidade, a duração e a frequência das 

atividades. Todo exercício físico requer uma análise antes de sua prática para fornecer 

os melhores fatores para o praticante, de forma que ele reproduza com êxito e venha 

adquirir os benefícios oferecidos por essa ação. 

Sousa e Fernandes (2019) ainda apontam que a atividade física regular é uma 

importante medida preventiva para diminuir o risco de doenças crônicas, favorecer a 

autoestima e dar mais independência durante as atividades da vida diária, 

principalmente para os idosos.  

Neste sentido, a ginástica aeróbica, enquanto uma atividade física, é capaz de 

manter ou melhorar a aptidão física de todos os seus praticantes, sendo capaz de 
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intervir de forma positiva na promoção de saúde, evitando possíveis doenças crônicas 

não transmissíveis e até mesmo controlando as já existentes. Barbosa e Pinto (2020) 

relacionam que a atividade física realizada na modalidade da ginástica aeróbica 

consegue diminuir o percentual de gordura corporal e diminuir o surgimento de 

doenças metabólicas ocasionadas pelo acúmulo de gordura, uma vez que a gordura 

corporal excessiva é uma das principais causas de surgimento de DCNT.  

Os impactos que a ginástica aeróbica proporciona para as pessoas são de 

forma positiva e significativa, principalmente no quesito de melhoria sobre a 

capacidade cardiorrespiratória, até mesmo em pessoas que então sedentárias a 

ginástica aeróbica pode ser eficaz no ganho de VO2máx, podendo ser aderida como 

um meio de manutenção e ganho para uma vida saudável. 

Dessa maneira, como afirma Jesus, Macedo e Oliveira (2019), a atividade física 

voltada à ginástica aeróbica é uma estratégia não medicamentosa de grande 

importância, indicada para combater o sedentarismo e reduzir as doenças crônicas 

não transmissíveis. Dessa forma, fica confirmado que os impactos relacionados às 

ginásticas são positivos no quesito biopsicossocial do praticante.  

A ginástica é uma grande aliada na prevenção das doenças crônicas não 

transmissíveis. Jesus, Macedo e Oliveira (2019) ressaltam ainda que a atividade física 

é utilizada como mudança no estilo de vida e no comportamento, apresentando 

benefícios clínicos, como melhora na aptidão física, pelo qual apresentam resultados 

eficazes quando os exercícios são supervisionados. Com isso, fica confirmado que a 

ginástica aeróbica, enquanto atividade física, é uma das opções relacionadas ao 

treinamento aeróbico que é eficaz mediantes as DCNTs. 

Nos últimos tempos, a procura por academias de ginásticas vem crescendo e 

não apenas por influência da mídia em busca do corpo perfeito “midiático”, mas 

também pelo reconhecimento dos indivíduos sobre os benefícios oferecidos através 

da ginástica para a vida, de forma geral, principalmente em quesito saúde, sobre um 

estilo de vida saudável.  

Milech (2020) traz que a atividade física é de grande importância para as 

pessoas de todas as idades, para a redução de peso, melhora na qualidade de vida, 

manutenção do equilíbrio e força, pois os exercícios físicos aeróbicos trazem impactos 

positivos fisicamente, psicologicamente e emocionalmente, tratando e prevenindo 

doenças. A ginástica aeróbica beneficia os praticantes ajudando nas doenças, como 
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artrite, hipertensão, diabetes, obesidade e AVC, além de ajudar no combate a 

depressão, estresse e ansiedade. 

A principal causa de doenças crônicas não transmissíveis é o sedentarismo. A 

inatividade física é um fator de grande grau que está levando as pessoas a possuírem 

alguma DCNT de forma precoce. Souza (2017) relaciona ao sedentarismo as maiores 

causas de doenças e mortes no mundo, pois o aumento do número de pessoas 

sedentárias e a má qualidade de vida vêm trazendo de forma grave grandes 

consequências, principalmente em grupos de terceira idade. 

Os grupos de terceira idade são os mais vulneráveis para o surgimento de uma 

doença crônica, se tornando alvo fácil para uma delas, pois muitos deles não realizam 

nenhuma atividade física e possuem uma má alimentação, em quesitos de fontes 

fundamentais para o funcionamento do corpo de forma saudável.  

O envelhecimento é um processo previsto aos seres humanos, com o passar 

do tempo vai tendo uma decadência sobre as capacidades funcionais do organismo, 

aumentando assim o risco de sedentarismo e DCNT. Com o avanço tecnológico, os 

esforços físicos obtiveram uma diminuição em algumas ações diárias, havendo assim 

um aumento sobre as pessoas com sedentarismo. 

Beck e Pitanga (2020) relacionam o comportamento sedentário como atividade 

de baixo gasto energético, na qual incluem comportamentos específicos de sentar-se, 

deitar-se, ler, estudar, assistir e usar computador. Assim, o comportamento sedentário 

está associado à falta de prática de atividade física e quando realizada seus benefícios 

são maximizados.  

Finalizando assim, a ginástica aeróbica se torna uma prática benéfica para 

aqueles que a realizam, gerando controle e prevenção para as doenças crônicas não 

transmissíveis causadas pela inatividade física. Dessa forma, o sedentarismo é uma 

das causas pioneiras para o mal estar da forma física, psicológica, biológica e social 

das pessoas, principalmente dos idosos, porém com o avanço tecnológico muitos 

jovens e adultos possuem de forma precoce algum tipo de DCNT, por causa da falta 

de atividade física regular.  

Em suma, Pitanga e Beck (2020) ainda afirmam que a atividade física é 

importante para o mecanismo de defesa do sistema imunológico, pois ele se torna 

cada vez mais forte, sendo capaz de eliminar uma série de micro-organismos 

invasores no corpo que são capazes de gerar alguma enfermidade. Encerrando 

assim, a ginástica aeróbica é uma das atividades mais procuradas nas academias 



 
 

31 
 

principalmente por mulheres, que é o grupo mais vulnerável para adquirir alguma 

DCNT.  

  

 

2.5 A importância do profissional de educação física na sistematização 
teórico-prática da ginástica aeróbica 

  

 

O profissional de educação física tem um papel importante na sociedade em 

prol da saúde da população. É esse profissional que vai promover uma sistematização 

individual para oferecer o melhor para o seu cliente/aluno, de forma que venha obter 

benefícios na qualidade de vida e bem-estar. 

A educação física passou a ser fundamental na prevenção e no controle de 

doenças crônicas e metabólicas e na promoção da saúde. De acordo com Oliveira 

(2015), em 1998, pela lei federal nº 9696, foi regularizado e oficializado a profissão 

em todo território nacional. E então, foi criado o órgão responsável pela profissão, o 

Conselho Federal de Educação Física (CONFEF) e os Conselhos Regionais de 

Educação Física (CREF). 

A importância do profissional de educação física é enorme por trabalhar em prol 

da promoção da saúde. Dessa forma, o Ministério da Saúde reconheceu e incluiu a 

atividade física no Sistema Único de Saúde (SUS). Logo, as atividades físicas e seus 

respectivos responsáveis, que são os profissionais, foram vistos como elemento-

chave e importantes para desenvolver qualidade de vida para a população. Dessa 

forma, os profissionais passaram a se encontrar em vários ambientes, como clínicas, 

academias, centros de reabilitação e centros esportivos. 

Saporetti, Miranda e Belisário (2016) afirmam que, com a inserção dos 

profissionais de educação física na área da saúde, eles foram historicamente 

capacitados para atuar em muitos campos relacionados à saúde, tanto para o esporte, 

a recreação e o lazer, quanto para as academias.  

 Além de estar atrelado em muitos ambientes para a promoção da saúde das 

pessoas, o profissional de educação física aborda diversas modalidades esportivas 

para oferecer essa promoção da saúde, fazendo com que haja uma baixa nos índices 

de sedentarismo e doenças. Uma vez que, é preciso para que esse índice venha a 

diminuir que as pessoas possam realizar atividades que se sintam atraídos e 
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realizados de forma gratificante. Rodrigues et al. (2015) destacam que a promoção da 

atividade física é essencial, pois ela produz efeitos positivos sobre os aspectos 

psicológicos, fisiológicos e sociais das pessoas, e tudo isso com o profissional de 

educação física responsável.  

Assim, se faz importante o papel do profissional de educação física em todos 

os ambientes e modalidades, o qual rege à saúde, pois é através desses profissionais 

que um acompanhamento específico e único para cada pessoa de acordo com as 

suas necessidades vai ser realizado. 

Desde a atividade física mais simples até a mais complexa é necessário o 

acompanhamento de uma pessoa especializada para que não venha ocorrer nenhum 

dano à saúde, mas sim o desenvolvimento de benefícios. Com isso, Loch, Dias e Rech 

(2019) abordam que o profissional de educação física deve possuir uma avaliação de 

forma ampla, a qual é importante e faz parte de um processo fundamental para 

proporcionar informações que irão ser cruciais para as tomadas de decisões em torno 

do que seja melhor para o praticante.  

Dessa forma, é importante e necessário que haja uma sistematização pelo 

profissional sobre o que será trabalhado em cima das necessidades da pessoa sobre 

a qual as informações foram retiradas. Santos et al. (2015) relatam que a 

sistematização tem foco nos fatores ambientais, individualidade biológica e mudanças 

no desenvolvimento, priorizando a aprendizagem motora e o desempenho 

competitivo. É necessário, então, que ocorra uma sistematização detalhada para ver 

o que precisa ser trabalhado de forma mais sutil ou mais específica com cada pessoa, 

e dessa forma ter controle dos seus desenvolvimentos em comparação ao antes e ao 

depois dos exercícios físicos.  

 Conquanto, a sistematização, assim como todo o núcleo que envolve a 

educação física, precisa que haja uma teoria e uma prática que englobem tudo o que 

for trabalhado pelo profissional da área.  

A teoria, assim como a prática, é importante para o desenvolvimento das 

atividades que serão realizadas, principalmente quando se trata de prevenir e 

controlar alguma doença crônica ou metabólica desenvolvida pelo corpo. Leão Júnior, 

Demizu e Royer (2016) afirmam que é necessário o aprofundamento em 

conhecimento teórico para saber como funciona, bem como em discursos de forma 

embasada em práticas relacionadas à educação física, e através das teorias propor 

uma metodologia que melhor se encaixe ao aplicar a prática.  
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Desse modo, é necessário ter um embasamento teórico, pois é através dele 

que se faz comprovado muitas ações ligadas à educação física e às suas 

modalidades, de modo que não venha ser algo fantasioso, que vá prejudicar ou 

defender de forma errada algum contexto ou ação.  

É através da teoria que se conhece em primeira mão as informações principais 

e fundamentais relacionadas ao que será realizado posteriormente durante a prática. 

O embasamento teórico se torna necessário, pois sem ele fica difícil a compreensão 

relacionada a como transcrever uma sistematização de acordo com a necessidade de 

cada indivíduo, sendo fundamental também saber como funciona as doenças crônicas 

que o profissional irá trabalhar juntamente com o indivíduo para combater ou prevenir. 

Assim, Leão Júnior, Demizu e Royer (2016) afirmam que é importante saber falar 

sobre o que está sendo atuado em seu ofício e qual sua finalidade.  

Dessa forma, é necessário conhecer as estratégias apontadas pela ciência, 

para que possa ser elaborado um treinamento físico seguro e eficaz de acordo com 

cada estágio de desenvolvimento do cliente/aluno, pois é através da teoria que será 

possível conhecer a melhor metodologia para diminuir o risco e elevar o desempenho 

de acordo com as particularidades. E assim, ao obter um embasamento teórico, ao 

ser avançado para a prática, já será possível um conhecimento mais aprofundado 

sobre o que será praticado e com isso um melhor direcionamento.  

Oliveira et al. (2015) relatam que a prática sistematizada proporciona 

independência, autonomia, prazer, bem-estar, socialização e melhoria da qualidade 

de vida, e ainda ressaltam que a prática sem orientação do profissional contribui para 

um processo traumático.  

A prática vai proporcionar um melhor direcionamento do que deve ser 

executado e com a ajuda do profissional de educação física e sua sistematização fica 

muito mais fácil e coerente essa atividade, uma vez que para cada modalidade existe 

uma prescrição de forma sistemática. A exemplo, se for na modalidade do treinamento 

resistido, será direcionado a quantidade de peso, séries e repetições que deverão ser 

realizadas, bem como devem ser executadas a cinesiologia e a biomecânica do 

movimento para que não venham ocorrer lesões.  

Assim, Beta et al. (2016) afirmam que o treinamento resistido, assim como 

outros exercícios periodizados, pode ser eficiente na melhora da capacidade física 

funcional, porém se não sistematizado e acompanhado por um profissional de 

educação física pode acarretar danos futuros. 
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Dessa forma, quanto à ginástica aeróbica, que apesar de ser trabalhada muitas 

vezes em grupos de forma coletiva, é necessário conhecer a vida do praticante para 

que possa fazer uma sistematização e um acompanhamento de forma precisa de 

acordo com a sua necessidade fisiológica e biológica. Assim, como qualquer outra 

prática direcionada à educação física, na ginástica não funciona diferente, quando se 

trata de conhecimento teórico/prático. 

É necessário conhecer tudo o que abrange essa modalidade para oferecer o 

melhor, da forma mais coerente para aqueles que irão praticar a modalidade 

escolhida. Lorenzini e Taffarel (2018) abordam que a ginástica possui seus métodos, 

base e fundamentos para serem trabalhados, visto que ela é um trabalho de ritmo 

cardiorrespiratório e de frequência cardíaca. Desse modo, se não for realizada uma 

sistematização coerente de acordo com o teórico/prático, não é possível oferecer os 

benefícios em seu auge.  

Assim, se faz necessário, sendo algo importante, o acompanhamento do 

profissional de educação física nas modalidades designadas da área. A ginástica 

aeróbica necessita de um planejamento para que as práticas possam ser acontecidas 

de forma saudável e precisa, principalmente se algum indivíduo possuir alguma 

doença crônica não transmissível. 

Na ginástica é necessário ter entendimento sobre algumas bases que a regem, 

como batidas, ritmo, passos, movimentos complementares, entre outros aspectos que 

compõem a modalidade. E para que isso ocorra, de modo seguro e enriquecedor, é 

preciso o conhecimento do profissional. Mendeiros (2019) afirma que a prática 

sistematizada da ginástica pode ser considerada um exercício que combina 

movimento, prazer, diversão e interação entre as pessoas.  

Nessa conjuntura, o profissional de educação física e a sistematização estão 

ligados e são necessários durante a prática da ginástica aeróbica. Marbá, Silva e 

Guimarães (2016) apontam a ginástica como uma atividade física que propõe melhora 

e disposição nas atividades do dia a dia e pode proporcionar ao indivíduo força 

muscular, estética corporal e autoestima, através dos movimentos que são realizados 

durante a atividade. 

O profissional de educação física tem o papel fundamental em prescrever as 

atividades de acordo com o perfil de cada um, sistematizando suas práticas para um 

melhor desenvolvimento durante a atividade, fazendo com que essas práticas venham 
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contribuir para a promoção da saúde e para a melhoria da qualidade de vida de seus 

praticantes. 

Por fim, é importante o papel do profissional da saúde dentro de todo o contexto 

relacionado à saúde coletiva e individual. Visto que ele deve levar seu conhecimento 

de forma clara e objetiva, de acordo com as teorias que são cientificamente 

comprovadas para a realização das suas práticas, independentemente da modalidade 

exercida. Contudo, ressalta-se aqui, que dentro da ginástica aeróbica é necessário 

um conhecimento específico, principalmente quando se trata de indivíduos que 

possuem alguma doença crônica não transmissível, sendo indispensável o saber 

sobre o histórico detalhado daqueles que irão realizar a prática.  

 

 

2.6 Envelhecimento ativo em busca da prevenção de patologias  

  

 

 No Brasil, a população está passando por um rápido processo de 

envelhecimento, e com isso o aumento de patologias de forma precoce está 

crescendo de forma demasiada. Ramalho (2014) aponta que o aumento das doenças 

crônicas está levando os idosos como um grupo principal a ingerirem um maior 

número de medicamentos e realizando exames de controle com mais frequência. 

Acredita-se que o país em 2025 será o sexto do mundo com maior índice de 

envelhecimento.  

 Apesar da criação de muitas políticas públicas voltadas à prática ativa de 

atividade para a população, existe um conjunto de fatores que é preciso para adequar 

a qualidade de vida das pessoas, além da prática de exercício físico, como, por 

exemplo, uma alimentação balanceada, o controle de peso e a busca por um estilo de 

vida mais ativo e saudável. 

 Despertar o interesse no indivíduo para realizar uma mudança no estilo de vida 

ajuda a prevenir sequelas irreparáveis que são causadas pelas DCNTs. Guedes 

(2016) aborda que no Brasil, por ser um país no qual a população de idosos está 

crescendo, se faz necessário que a população realize a atividade física de forma 

regular, pois ela previne as doenças e mantém tanto o físico como a mente saudável. 

Logo, assim o sedentarismo fica com um índice menor, fazendo com que o indivíduo 

consiga ter uma saúde de qualidade.  
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 O envelhecimento tem um impacto negativo, pois ele tem prevalência no 

aumento das DCNTs, que são as principais causas de mortalidade e incapacidade em 

todo o mundo. Teixeira et al. (2018) relatam que o processo de envelhecimento é um 

evento biológico, um evento universal e inevitável e envolve vários aspectos, como as 

mudanças psicológicos, biológicas, sociais e cronológicas.  

Dessa forma, o envelhecimento ativo se dá através das práticas de atividades 

físicas realizadas de forma regular, abrangendo a relação da saúde com o 

envelhecimento. Vasconcelos (2019) transcreve que o exercício físico possui efeitos 

positivos no corpo dos indivíduos praticantes, destacando a melhora da capacidade 

funcional. Nessa perspectiva, as atividades aeróbicas e anaeróbicas contribuem de 

forma significativa para uma qualidade de vida saudável, de forma que minimizem as 

alterações fisiológicas que trazem prejuízos acelerados à saúde.  

 A prática de atividade física realizada de forma recorrente favorece a promoção 

da saúde e ainda inibe o surgimento de doenças de características senescência, como 

a artrose, artrite, doenças cardíacas, hipertensão e diabetes. Vasconcelos (2019) 

ainda aponta que o exercício físico ainda possui um fator importante a ser levado em 

consideração, com relação aos benefícios, que é a prevenção de quedas ocasionadas 

através do fortalecimento muscular. Uma vez que o exercício resistido possui uma 

melhor ênfase na manutenção e no desenvolvimento da massa muscular e na 

densidade óssea, enquanto o exercício aeróbico auxilia na perda de gordura corporal 

e melhora a capacidade cardiorrespiratória. 

 Ramalho (2014) traz que a atividade física regular moderada retarda o declínio 

funcional, além de diminuir o aparecimento de doenças crônicas em idosos saudáveis. 

Uma vida ativa melhora a saúde mental e frequentemente promove contato social, 

além de que as práticas ajudam aos idosos a terem uma maior independência com 

relação as suas atividades domésticas diárias por maior tempo durante sua vida.  

 De acordo com Campos, Ferreira e Vargas (2015), o processo do 

envelhecimento ativo é definido como um processor de otimização das oportunidades 

de saúde, pelo qual procura a participação e a segurança, possuindo o objetivo de 

melhorar a qualidade de vida à medida que vai havendo o envelhecimento. Essa fase 

é uma oportunidade para que os indivíduos optem por estilos de vida mais saudáveis 

e com isso tenham uma melhora na sua qualidade de vida.  

 Veloso (2015) traz que a necessidade de promoção em torno de um 

envelhecimento saudável e com qualidade, autonomia e independência deve ser 
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abrangente de forma coletiva e individual para a prevenção e a promoção da saúde. 

Sendo assim, para evitar o envelhecimento da população é necessário que haja 

esforços em busca de promover um envelhecimento ativo. 

A relação do indivíduo em busca de um envelhecimento ativo se refere à sua 

participação e ao seu envolvimento contínuo na vida social, cultural, econômica dos 

setores que abrangem a vida. O envelhecimento ativo remete-se para o aumento de 

expectativa de vida de uma forma saudável, prologando, assim, a sua vida de forma 

ativa e com mais qualidade.  

 Dantas e Santos (2017) relatam que atualmente existem três vertentes do 

envelhecimento: o biológico, o psicológico e o social. O envelhecimento biológico é 

caracterizado pela maior vulnerabilidade às agressões atreladas aos meios internos e 

externos, que se dão pela mudança tecidual, celular, órgãos, aparelhos e sistemas. O 

envelhecimento psicológico se dá em trazer fatores limitadores em idade avançada, 

causando frustações, se referindo aos processos cognitivos, comportamentais e 

emocionais. E o social se dá através do comportamento, em relação às mudanças 

típicas da idade, podendo afetar diretamente sua convivência na sociedade, esse 

processo de envelhecimento social ocorre de forma progressiva.  

 Dessa forma, o envelhecimento da população ocorre a partir de modificações 

biológicas, sociais e psicológicas em uma escala de índice global, porém pode haver 

mudanças que beneficiem o individuo e façam com que haja um envelhecimento 

saudável. A utilização de atividade física proporciona um funcionamento adequado do 

organismo, evitando muitas falhas que podem ocorrer por causa da idade cronológica. 

E assim, o exercício físico é utilizado como ferramenta para um convívio social e para 

a melhora nas atividades diárias do indivíduo. 

 De acordo com Dantas e Santos (2017), a prática de exercício físico possui 

uma redução estatisticamente significativa com relação à redução de alguns fatores, 

como a ansiedade e a depressão, fazendo assim com que os neurotransmissores 

contribuam para a redução dessas e de outras patologias.  

 Dessa forma, Lima et al. (2016) abordam que a melhor forma para evitar ou 

minimizar os declínios físicos, sociais e psicológicos que acompanham o idoso é a 

atividade física, pela qual é demostrado resultados positivos sobre doenças, como o 

diabetes, doenças coronarianas, o estresse, obesidade e na melhora da aptidão 

funcional dos idosos. Uma vez que a prática regular de atividade física contribui para 
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um envelhecimento mais saudável, potencializando o bem-estar funcional, diminuindo 

a morbilidade e a mortalidade ocasionadas muitas vezes por alguma patologia.  

 Por fim, é visível a percepção da relação positiva entre o exercício físico e as 

doenças crônicas durante o envelhecimento. Essa relação oferece muitos benefícios, 

independente da idade que for iniciada e por qual forma, isto é, por qual modalidade 

escolhida para se ter um envelhecimento ativo e saudável.  

Diante dos diversos autores abordados, é possível, então, concluir com base, 

que as doenças crônicas não transmissível possuem um alto índice no público idoso, 

e com isso, quanto antes o indivíduo realizar o exercício físico melhor será a longo 

prazo para a sua saúde, pois pode prevenir doenças, como também controlá-las, até 

mesmo diminuir a dose de fármacos se houver em uso.  
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3 METODOLOGIA  

 

 

3.1 Tipo de Pesquisa  

 

 

 Este estudo baseou-se em uma estratégia qualitativa de pesquisa, pois vão ser 

analisadas e discutidas as informações que foram encontradas, qualificando assim tal 

abordagem. Já que se trata também de uma pesquisa subjetiva e que traz reflexão e 

confronto de teorias em cima dos fenômenos, os quais serão apresentados em forma 

de tabela.  

Ademais, trata-se de uma pesquisa de caráter descritiva, pois o objetivo vai ser 

apresentar as características do fenômeno e descrevê-lo, sendo assim, considerado 

o mais apropriado para o tipo de análise que se pretende fazer nesse estudo. Como 

meio de investigação, a pesquisa bibliográfica foi utilizada, por fazer a utilização de 

livros, artigos e revistas como fonte de pesquisa. 

 Quanto aos fins, o tipo de investigação escolhido para a realização da pesquisa 

qualitativa enquadra-se como descritiva. Segundo Yin (2016), a pesquisa qualitativa 

procura integrar, coletar e apresentar dados de fontes diferentes que possuam 

evidências como parte de qualquer estudo. No que diz respeito aos meios de 

investigação, foi optado pela pesquisa bibliográfica, que de acordo com Fantinato 

(2015), a pesquisa bibliográfica é realizada a partir de um levantamento de referências 

teóricas já analisadas e publicadas através de meios escritos e eletrônicos, como 

artigos científicos, livros e páginas do website. 

 De acordo com Gil (2008), a pesquisa descritiva está relacionada com o 

objetivo primordial e com descrições das características de um fenômeno ou 

população, buscando estabelecer uma relação entre as variáveis. Essa pesquisa pode 

ser, muitas vezes, atrelada às exploratórias, com base nos objetivos, apresentando e 

proporcionando uma nova visão do problema. 

 O início do estudo foi executado com a formação teórica sobre o tema, 

iniciando-se por uma pesquisa bibliográfica e análise preliminar sobre o tema de 

pesquisa, permitindo observar e analisar quais serão os benefícios do exercício físico 

se realizados como forma preventiva em combate às doenças crônicas não 
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transmissíveis. Assim, a pesquisa foi realizada com análise de dados obtidos, através 

de referenciais teóricos já publicados.  

 

 

3.2 Universo e Amostra  

 

 

 O universo é caracterizado a partir da análise de um número total de 412.780 

artigos estudados. Tomando como objetivo, a escolha deles se deu a partir da seleção 

de temas principais sobre o que se pretende abordar através da temática desse estudo 

escrito. 

Foram inclusos artigos atuais que englobam as palavras-chave sobre o tema, 

excluindo, dessa forma, os artigos mais antigos, para que se possa ser feito uma 

análise mais definida e atual sobre o real contexto relacionado ao exercício físico e às 

doenças crônicas. Assim, se insere teóricos publicados de 2015 a 2021, artigos com 

conceitos e definições entre 2012 e 2021, que apresentam de forma mais recente as 

afirmações relacionadas ao tema, redigidos na língua portuguesa e inglesa.  

 As buscas foram realizadas através do Google acadêmico 

(https://scholar.google.com.br/?hl=pt) com uma marcação de data entre os anos de 

2015 e 2021, usando os descritores: exercício físico; doenças crônicas não 

transmissíveis; ginástica aeróbica; educação física; idosos; exercícios aeróbicos; 

sedentarismo; atividade física e benefícios.  

Diante disso, usando esses descritores, foi possível chegar a um montante de 

412.780 resultados, dos quais foram utilizados apenas 214 artigos, que foram 

escolhidos através de um critério de inclusão, a saber, deveriam relatar sobre as 

atividades aeróbicas relacionadas às doenças crônicas não transmissíveis. 

Assim, a partir dessa nova seleção de artigos, foi possível chegar a um total de 

25 trabalhos. Nos quais foi realizada uma análise por meio de resumos e de palavras-

chave que tinham e falavam de exercícios físicos, doenças crônicas não 

transmissíveis, atividade aeróbica e qualidade de vida, retirando assim os que não se 

encaixavam nesses critérios.  
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3.3 Instrumentos de coleta das informações  

 

 

Para a coleta de informações foi utilizado o instrumento de análise documental 

com base no levantamento bibliográfico, que tem por resposta artigos científicos, 

livros, revistas e páginas da web, sendo esses documentos como referencial teórico. 

Tomando como partida para uma análise, foi posto como base principal de pesquisa 

para esse levantamento o Google Acadêmico, que conta com fontes científicas. 

A pesquisa será realizada por meio de análise bibliográfica, acessando o home 

page (https://scholar.google.com.br/?hl=pt) e aplicando os descritores (exercício 

físico; doenças crônicas não transmissíveis; ginástica aeróbica; educação física; 

idosos; exercícios aeróbicos; sedentarismo; atividade física e benefícios). Ao utilizá-

los, foram feitas uma marcação dos últimos 7 anos, e posteriormente realizado uma 

análise de resumo e de palavras-chave que falavam de exercícios físicos, doenças 

crônicas não transmissíveis e atividade aeróbica, retirando assim os que não se 

encaixavam nesses critérios. Logo, escolhendo os mais relevantes de acordo com os 

quesitos propostos para dar progressão e obter resultados para esse trabalho. 

Dessa forma, chegou-se a um valor total de 412.780 trabalhos, utilizando os 

descritores para a pesquisa, pelos quais desse total foram escolhidos 214 artigos para 

serem trabalhados de forma mais profunda.  

Em busca dos resultados para esse trabalho descrito, foi utilizado para isso um 

critério de inclusão, sendo ele que as produções relatassem sobre as atividades 

aeróbicas relacionadas às doenças crônicas não transmissíveis.  

A partir disso, foi feita uma nova seleção, chegando a um total de 28 artigos 

para serem trabalhados de forma mais aprofundada. Ademais, a análise foi feita por 

meio de resumos e palavras-chave que remetem ao tema desse trabalho, sendo eles 

exercício físico, doenças crônicas não transmissíveis, atividade aeróbica e qualidade 

de vida, retirando os demais artigos que não se encaixavam nesses critérios de 

inclusão para dar suporte à pesquisa.  
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3.4 Análise das informações  

 

 

 As informações obtidas através dessa análise serão apresentadas em 4 

gráficos para uma melhor compreensão sobre os resultados, além disso, cada um 

deles terá uma categoria a ser apresentada e discutida. De acordo com o tema, será 

organizado o gráfico com o tema principal e assim determinar o que se pede, como a 

localidade, o público-alvo, o tipo de exercício, tipo de doenças e a porcentagem ou 

quantidade determinante para cada gráfico, de acordo com as informações e dados 

obtidos durante o estudo através dos teóricos.  

Sendo assim, o gráfico 1 apresentará quais são as doenças crônicas não 

transmissíveis mais comuns e predominantes em todo o mundo. No gráfico 2, as 

principais doenças crônicas no Brasil. O gráfico 3 apresentará quais são os exercícios 

físicos mais realizados no mundo. O gráfico 4 apresentará os benefícios do exercício 

físico com atenção na ginástica aeróbica para a saúde. 

 Assim, será realizado e apresentado em forma de análise documental com 

gráficos organizados em palavras-chave sobre o tema e com a numeração dos 

resultados referentes, através de porcentagem ou quantidade determinante para obter 

um melhor entendimento das informações. Por conseguinte, discutindo os temas 

citados acima e posteriormente realizando um confronto de informações de acordo 

com os dados e leituras realizadas, para determinar a fidedignidade do resultado 

proposto no gráfico, encerrando com o resumo sobre os dados obtidos e 

apresentados. 
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4 DISCUSSÃO   

 

 

No Gráfico 1 observa-se números na vertical que variam de 0 a 6, de acordo 

com o índice de persistência relacionada às doenças crônicas, abordando assim no 

gráfico de forma mais significativa as doenças crônicas não transmissíveis mais 

predominantes no mundo, de acordo com os estudos que foram utilizados nessa 

pesquisa.  

Dessa forma, caracterizando o número 0 como a patologia com menor índice e 

o número 6 como a patologia com maior índice de predominância. Com isso, a 

hipertensão arterial e o diabetes tiveram o maior indicativo de predominância como 

doenças mais tendenciosas nos principais países, principalmente naqueles que 

possuem baixo índice na renda e na escolaridade.  

 De acordo com Pereira et al. (2017), no mundo cerca de 63% de óbitos são 

atribuídos às DCNTs, sendo 80% desses obtidos nos países subdesenvolvidos e em 

desenvolvimento. Já no Brasil, as DCNTs são responsáveis por 72% da mortalidade 

brasileira. Em seguida, Santa-Clara et al. (2015) afirmam que a inatividade física é 

considerada o quarto fator de risco de mortalidade a nível mundial, e esses níveis vêm 

tendo aumento a cada ano.  

 

 

Gráfico 1: Doenças crônicas não transmissíveis mais comuns e predominantes em todo o mundo. 
Fonte: Criação do autor (produzida em 2021). 
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Malta et al. (2013) relatam que, de acordo com a intensidade das últimas 

décadas, com relação ao aumento de DCNT, isso reflete em pontos negativos 

relacionados à globalização, vidas sedentárias, urbanização rápida e uma 

alimentação com o teor de calorias alto, além do consumo do tabaco e álcool que vem 

ocorrendo com mais predominância. Dessa forma, esses fatores de riscos 

comportamentais possuem um grande impacto nos fatores de riscos metabólicos, 

gerando excesso de obesidade, aumento da pressão arterial, aumento na glicose 

sanguínea, resultando em diabetes, doenças cardiovasculares, câncer, dentre outras 

enfermidades que atingem o sistema respiratório e a alteração no psicológico.  

Primaz e Frias (2019) ressaltam que as doenças cardiovasculares são 

consideradas as doenças mais causadoras de óbitos em todo o mundo. No Brasil, o 

maior número de óbitos é causado pelas doenças cardíacas, principalmente a 

hipertensão que ocupa a 10º posição no ranking mundial de mortalidade.  

Com isso, segundo Malta et al. (2013), atualmente as DCNTs correspondem 

cerca de 36 milhões das mortes com ênfase para as doenças no aparelho circulatório, 

doença respiratória crônica, diabetes e câncer. Sendo que 80% das mortes por DCNT 

acontecem em países de baixa ou média renda, sendo 29% dessa população pessoas 

com menos de 60 anos. Santos Júnior et al. (2014) também confirmam que as DCNTs 

são as maiores causadoras de mortalidade em todo mundo, sendo as mais frequentes 

as doenças cardiovasculares, respiratórias, câncer e diabetes.  

Peixoto et al. (2018) relatam que a inatividade física pode ser considerada como 

pandêmica no mundo, gerando grandes implicações nas áreas sociais, econômicas e 

nas condições relacionadas à saúde da população. Mediante isso, está ocorrendo um 

cenário de rápido envelhecimento populacional, o que faz com que haja aumento da 

carga de doenças crônicas não transmissíveis. 

A prática de atividade física de forma regular é obtida como uma das estratégias 

de maior relevância para a melhoria das condições de saúde, além de adotar outros 

comportamentos, como uma dieta saudável e o controle e redução do tabaco e do 

álcool.  

Aziz (2014) afirma que a atividade física realizada de forma insuficiente é um 

fator de risco independente para doenças coronarianas. Aproximadamente 12% das 

mortes nos Estados Unidos estão relacionadas com a falta de atividade física regular 

e a inatividade, havendo assim um aumento em pelo menos o dobro em doenças 

crônicas, principalmente as coronarianas e a hipertensão. Visto que, de acordo com 
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estudos epidemiológicos observacionais, os baixos níveis de atividade física podem 

ter uma relação significativa com a obesidade, a hipertensão, com a doença 

cardiovascular e com o diabetes.  

Dessa forma, os benefícios causados pela atividade física podem ser mais 

evidentes, pois ajudam a reduzir as ocorrências das DCNTs, aumentando assim a 

expectativa de vida e a melhoria da qualidade de vida e do bem-estar diário. Se a 

atividade física fosse realizada de forma contínua por mais pessoas, os índices de 

DCNT seriam menores em todo o mundo, além da expectativa de vida ser mais 

duradoura.   

Assim, partindo para o Gráfico 2, no qual é abordado sobre as principais 

doenças crônicas no Brasil, os números de 4,5 são tidos como um alto índice e 0,5 e 

0 como baixo índice, servindo como parâmetro de análise. Assim, referente às 

doenças propostas no gráfico, é possível dizer que quanto maior for o índice de 

inatividade física e os fatores comportamentais maior é a prevalência de doenças 

crônicas no país. 

Costa et al. (2021) afirmam que as pessoas sedentárias têm maior 

probabilidade de desenvolver hipertensão, quando comparadas com pessoas 

fisicamente ativas. Das inúmeras intervenções não medicamentosas, os exercícios 

físicos estão associados a múltiplos benefícios, se planejados e orientados. 

 

Gráfico 2: Principais doenças crônicas não transmissíveis no Brasil. 
Fonte: Criação do autor (produzida em 2021). 
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A maioria das DCNTs das últimas décadas poderia e pode ser evitada, por meio 

de atividades físicas, as quais vão gerar promoção e prevenção à saúde, evitando 

agravos na mesma e até nos investimentos custo-efetivo no setor saúde. Segundo 

Barreto, Carreira e Marcon (2015), a situação das DCNTs atualmente é considerada 

como uma epidemia, isso ocorre pela transição demográfica que está acontecendo de 

forma acelerada no país.  

Balbinot (2014) confirma que 63% dos óbitos que ocorrem anualmente são 

decorrentes das DCNTs, podendo essas mortes serem evitadas através de uma 

proposta e um roteiro mais significativo das políticas públicas, uma vez que com esse 

esforço poderiam gerar a diminuição da mortalidade prematura das pessoas pelas 

DCNTs.  

Enquanto isso, Hortêncio e seus colaboradores (2018) ressaltam que os 

programas de exercício físico representam uma importante estratégia, com relação à 

prevenção e ao tratamento das DCNTs, tratando-se de ações terapêuticas não 

farmacológica que agem diretamente nos fatores de riscos associados, como a 

hipertensão e o diabetes mellitus. Logo, a prática de exercício físico realizada de forma 

regular pode reduzir de forma significativa o risco de mortalidade cardiovascular em 

até 60%. 

Segundo Paulo et al. (2014), no Brasil, as DCNTs compõem a principal causa 

de morte em adultos e idosos, tendo destaque maior para as doenças 

cardiovasculares, sendo associadas na grande maioria ao excesso de peso, ademais 

sendo as mulheres as mais afetadas. 

A mais prevalente dessas DCNTs em adultos e idosos é a hipertensão arterial, 

e tendo de forma direta relação com o desenvolvimento e o gravo cardiovascular. O 

diabetes também é uma das doenças limitantes, pois pode causar amputações, 

cegueira, complicações cardiovasculares e encefálicas.    

Mássimo, Souza e Freitas (2015) apresentam que o Brasil é um dos países que 

mais tem desigualdade em saúde, principalmente no que se refere à sua promoção, 

e mesmo com a existência de informações sobre a saúde, priorizam o cuidado 

medicamentoso para suprir algumas patologias que podem ser regularizadas de 

outras formas menos agressivas.  

Com isso, no Gráfico 3 aparece de forma decrescente quais sãos os exercícios 

físicos mais realizados, utilizando a numeração de até 4,5 para identificar que é o 

exercício mais procurado e executado, enquanto até o número 0 é para identificar o 
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exercício menos realizado. Visto que, essas modalidades possuem um índice 

considerável para prevenir e controlar as DCNTs e até mesmo evitar outros tipos de 

doenças.  

Oliveira, Bertoline e Martins Júnior (2014) destacam que as diferentes 

modalidades de atividade física vêm sendo propostas para todos os públicos, mas, 

principalmente, para os idosos, entre elas a hidroginástica, a musculação, a dança, a 

caminhada e a ginástica geral, deixando a opção de eles escolher a atividade que 

mais gostem e que se adaptem, a fim de receber os benefícios ocasionados pela 

prática de atividade física.  

 

  
 

Gráfico 3: Exercícios físicos mais realizados. 
Fonte: Criação do autor (produzida em 2021). 
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Costa (2015) aponta que qualquer pessoa pode ter acesso à prática de 

exercício físico, desde que se tenha interesse nela. Todos os tipos de exercícios, 

sejam eles resistidos, esportes recreativos ou aeróbicos, podem ser praticados por 

todos que apresentem alguma enfermidade, porém, é necessário ficar ciente da 

doença, principalmente, aqueles que possuem diabetes, e possuir uma orientação e 

um acompanhamento profissional. 

Souza et al. (2015) relatam que, de acordo com as literaturas, os exercícios 

físicos mais praticados de forma regular e orientada por profissional qualificado 

reduzem a perda de capacidades físicas, reduzem os efeitos do envelhecimento e 

previnem doenças, sendo os exercícios mais indicados a hidroginástica, a dança e o 

treinamento de força. 

De acordo com Ferreira, Diettrich e Pedro (2015), a prática de atividade física 

e a saúde são tidas como positivo pelos pesquisadores da área. Com isso, os estudos 

confirmaram que essa prática atua na prevenção de doenças, além de manter e 

recuperar a saúde do indivíduo, de modo que venha a oferecer muitos benefícios, 

independente da faixa etária. Portanto, fica confirmado que a prática de atividade 

física é algo que traz benefícios para a saúde, não importando a sua faixa etária e o 

seu gênero. 

Rodrigues et al. (2013) afirmam que evidências de estudos epidemiológicos 

demostraram que a prática de atividade física tem associação a menores riscos de 

morte por todas as causas e por DCNT, aumentando a expectativa de idade e melhora 

da qualidade de vida 

No Gráfico 4 é mostrado os benefícios ocasionados pelo exercício físico, 

enumerados de 0 a 5. Esses números estão relacionados ao nível de benefício que 

cada exercício propõe na execução de sua prática, divididos em exercícios 

anaeróbicos e aeróbicos, mostrando o quanto eles interferem na aptidão 

cardiovascular, na resistência muscular, no ganho de massa muscular, diminuição da 

gordura corporal, diminuição da pressão arterial, controle do índice glicêmico, 

resistência respiratória e no fortalecimento dos ossos.  

De acordo com Silva, Souza e Alves (2015), a manutenção da massa muscular, 

do fortalecimento dos músculos e da densidade óssea pode ser obtida através do 

treinamento resistido, além de melhorar os aspectos neurológicos que afetam a 

capacidade funcional do corpo humano, através de exercícios que desafiam os 

diversos componentes do sistema nervoso, estimulando assim sua adaptação.  
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Mendes et al. (2013) trazem que o exercício aeróbio se refere aos exercícios 

que mobilizam uma grande parte dos grupos musculares de forma rítmica e durante 

um longo período, enquanto o exercício resistido se refere aos exercícios durante os 

quais o músculo esquelético produz movimento contra uma determinada força 

aplicada ou a determinada carga externa. O exercício resistido pode ser realizado em 

máquinas de resistência ou com pesos livres, como o peso corporal, com bandas 

elásticas e na água.  

 

 

    Gráfico 4: Benefícios do exercício físico.  
    Fonte: Criação do autor (produzida em 2021). 

 

Todos os exercícios físicos possuem benefícios à saúde, mas, a depender da 

modalidade, pode-se obter mais intensidade em determinado benefício do que em 

outros. Pessoa (2019) afirma que os exercícios aeróbicos e anaeróbicos têm efeitos 

positivos na capacidade física, na melhora da qualidade de vida e na função pulmonar 

do indivíduo. O treinamento aeróbico apresenta melhora na capacidade aeróbica, 

enquanto o treinamento anaeróbico apresenta melhora no ganho de massa magra e 

de força. 

Os termos aeróbico e anaeróbio são muito utilizados, porém, pouco se sabe o 

que significa. Assim, trata-se do tipo do metabolismo energético que está sendo 

utilizado em determinada ação referente ao exercício, tanto o exercício aeróbio como 

o anaeróbio possui intensidade leve, moderada e forte. Araújo (2015) aponta que o 
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corpo humano necessita de um misto de atividades físicas aeróbicas e anaeróbicas 

para acelerar o metabolismo, sendo que ambos auxiliam na resistência 

cardiorrespiratória, fortalecimento dos músculos, evita a perda de massa óssea e 

massa muscular e ajuda na perda de gordura corporal.   

Contudo, Nascimento e Oliveira (2020) relatam que os exercícios aeróbicos 

ajudam na diminuição do sobrepeso, da gordura visceral e no sistema cardiovascular, 

enquanto o exercício anaeróbico, principalmente a musculação, promove a melhora 

da circulação geral e periférica e um maior gasto calórico com consequência a perda 

de peso e ganho de massa muscular. Campos et al. (2018) afirmam que a prática de 

atividade física é significativa na proteção contra as DCNTs e influência no 

desenvolvimento ósseo, físico e na socialização, tendo mais probabilidade de eles se 

tornarem adultos mais ativos.  

De acordo com Azevedo Filho et al. (2019), a atividade física praticada de forma 

regular ajuda na melhora da qualidade de sono, em idosos proporciona muito mais 

energia. Logo, essa prática representa melhoria na qualidade de vida e nos padrões 

de cada indivíduo. Santos et al. (2018) abordam que os exercícios físicos podem 

ajudar as pessoas a manterem o maior vigor possível, melhorando assim as suas 

funções em diversas atividades e aumentando a qualidade de vida na medida em que 

envelhece, mantendo sua autonomia e independência. 

Carvalho et al. (2021) relatam que uma das causas do comportamento 

sedentário está relacionada aos fatores externos, como a expansão da urbanização e 

do desenvolvimento industrial e com a facilidade no acesso aos meios de 

comunicação e meios de transportes, o que fez com que o ambiente se torne favorável 

para a redução da prática da atividade física.  

Com isso, fica visível que o exercício físico ocasiona benefícios para o ser 

humano, independentemente da sua idade, sendo mais notável em idosos que 

realizam as práticas de forma diária.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Conclui-se que o exercício físico é um fator de grande importância para os 

indivíduos da sociedade, independentemente da idade ou do gênero. Desse modo, a 

atividade física realizada de forma regular tem o poder de controlar e prevenir algumas 

doenças crônicas e outros fatores relacionados à saúde. Logo, a ginástica, sendo 

caracterizada como um exercício físico, está totalmente ligada aos resultados e aos 

benefícios ofertados pela prática de atividades físicas. Sendo, então, uma área de 

grande predominância em quesito de busca pelos indivíduos para deixarem de ser 

inativos e possuírem uma melhor qualidade de vida.  

Com isso, algumas atividades físicas têm um poder maior que outras dentro de 

alguma patologia, conseguindo atingir de forma plena o organismo, fazendo com que 

haja uma predominância nos benefícios em todo o corpo relacionado à saúde. Dessa 

forma, além de realizar exercícios físicos diariamente se faz necessário o 

acompanhamento de um profissional, principalmente quando se trata de pessoas com 

algum tipo de patologia, para que não venha acontecer uma ação maléfica à saúde, 

enquanto se busca os benefícios.  

Por fim, o estudo trata-se de uma revisão bibliográfica e para uma análise mais 

profunda da temática se faz necessário elaborar outros estudos e pensar em outras 

ações e assim expandir e discutir de forma mais sistemática. Sendo essa revisão uma 

porta para abranger as perspectivas relacionadas às doenças crônicas não 

transmissíveis e às suas variáveis voltadas para todos os tipos de modalidade, em 

principal para a ginástica aeróbica.  
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