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RESUMO

Seguindo uma tendência dentro das universidades, a de que extensão e pesquisa sejam elementos de um projeto maior, o “Atividades Aeróbicas Orientadas” é um projeto que

tem duas vertentes, uma de Pesquisa e outra de Extensão. Tem como objetivo de pesquisa levantar elementos fisiológicos e antropológicos de pessoas acima 14 anos que

praticam atividades aeróbicas nos finais de tarde em vias públicas da cidade de Ituiutaba (MG), usando a Caminhada, Jogging e/ou Ciclismo. A importância desta pesquisa se dá

na medida em que através dos resultados, pode se traçar indicativos que serão subsídios para formulação de políticas que levem um estilo de vida mais saudável, além de

montar mecanismos que continue a orientar e motivar a população a ter este hábito de vida. O procedimento básico é a mensuração de batimento cardíaco e pressão arterial

(esfigmomanometro digital) e mensuração de peso e altura, taxa de Gordura (%) e muscular(%) feitos em balança ( bioimpedância). Estas informações são anotadas em

formulário junto com a anamnese dos dados pessoais e de “hábitos de vida”. A equipe é composta por coordenador, 2 estagiários do curso de Educação Física. Até o ano

passado o projeto era contemplado com bolsa de pesquisa da FAPEMIG , fato que este ano se extinguiu, neste ano de 2016 temos fomento da UEMG através do Edital PAPq.

Faz parte da estrutura do projeto três planos de trabalho, onde os participantes  têm como objetivo a mensuração e acompanhamento de faixa etária, e a partir daí desenvolver

alguns princípios que versem sobre o grupo sob sua observação. Entre as funções do coordenador está a coleta de dados do grupo com idade entre 19 e 40 anos, além de

supervisionar, orientar os procedimentos, e partir da posse dos dados de cada plano de trabalho sintetiza-los e buscar formular algumas teorias que procurem explicar elementos

que compõem o universo das atividades aeróbicas nos finais de tarde na cidade de Ituiutaba-MG. Dos dados recolhidos e tabulados em um total de 224 participantes  até o

momento, sendo 58,2% de mulheres e 41,8 são homens, observamos informações relevantes em relação a dois parametro importantes na qualidde de vida. Para este resumo

vamos nos ater a  Índice de Massa Corporal (IMC) e Motivo principal para as atividades Aeróbicas. Verificamos que o IMC é estar acima do que é indicado pela OMS ( entre 20 e

25), já que 68% dos participantes  estão com Indice de Massa Corporal entre 25 e 30 quando usado o protocolo [Peso / Altura ao quadrado]. Com relação aos  motivos para a

prática da atividade no final da tarde variam entre opção de  Lazer (13%) , preocupação estética (17%), aumento das condições físicas (7%), orientação médica (21%) e

manutenção da saúde (42%) . Destaque principal para a busca por manutenção da saúde.  Importante refletir também que muitos fazem as atividades seguindo orientação

médica, e as fazem devido a doenças crônicas como: Diabetes, Hipertensão, Obesidade, entre outras. Tomando como base os dados pode se afirmar que os participantes da

pesquisa estão em nível aceitável de estrutura antropométrica, onde as atividades aeróbicas têm produzido benefícios na redução de gordura corporal pois 74% dos participantes

fazem as atividades aeróbicas entre 3 a 5 dias da semana. com intensidade cardiaca boa (entre 106 e 128 Bat/min). O ICM está ligeiramente alterado para cima, o que nos leva a

crer que a busca é realmente pela saúde, e não por estética, levando com que seja almejada com o uso das caminhadas e outras atividades aeróbicas.
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