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Resumo 
 

A saúde e a qualidade de vida podem ser preservadas e aprimoradas pela 

prática regular de atividade física. O sedentarismo é condição indesejável e representa 

risco para a saúde. Este estudo tem como objetivo analisar o gasto calórico e 

qualidades físicas básicas em universitários de diferentes níveis técnicos. A pesquisa 

foi descritiva e aplicada a 35 universitários, voluntários, com idade entre 19 a 34 anos, 

de ambos os sexos, participantes do Corpo de Dança da Universidade Estadual do 

Piauí, na cidade de Teresina, nas atividades de dança folclórica e caminhada. Foi 

avaliado o gasto calórico com o acelerômetro Caltrac 100/100 Plan, as qualidades 

físicas básicas através do teste de sentar e alcançar (flexibilidade); o teste de impulsão 

vertical, agachamento (força dos membros inferiores); o teste abdominal (resistência 

muscular localizada); e o teste de Burpee (coordenação motora). Os participantes 

foram separados em dois grupos de acordo com o tempo de prática: grupo 

1(iniciantes), grupo 2(avançados).Utilizaram-se os teste paramétricos t de Student e 

correlação de Pearson, observando uma significância p<0,05  no sentido de comparar 

os resultados observados, que mostraram não existirem diferenças significativas entre 

os dois grupos de universitários,  segundo o tempo de prática, quanto ao gasto 

calórico. Os resultados dos testes de Força, Resistência e Coordenação Motora não 

diferiram significativamente entre os dois grupos. Por outro lado, observou-se na 

variável flexibilidade diferenças significativas (sig.p = 0,0022 << 0,05 ) entre os Grupos 

observados, sendo o Grupo 1 ( 31,5 ± 6,3 ) significativamente menor que o Grupo 2 ( 

38,1 ± 4,9 ) que constituiu uma diferença de amplitude da ordem de 21% 

aproximadamente.  Tais resultados apresentaram relações de compensação do gasto 

calórico entre os grupos estudados, a motivação para o grupo iniciante e a flexibilidade 

para o grupo avançado, justificando a ausência de distinções significativas. Nesse 

sentido a dança folclórica, como atividade física mostrou-se eficaz, pois ainda 

observaram-se correlações significativas entre os níveis de gasto calórico da dança 

com a caminhada, além de não apresentarem diferenças expressivas entre as 

mesmas. 

 

Palavras Chaves: Atividade física, gasto calórico, saúde. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
 
 

Considerando a crescente prevalência de sobrepeso e obesidade no 

Brasil e em várias partes do mundo, tornam-se necessárias estratégias que busquem o 

seu controle. A atividade física é o meio efetivo para a redução da gordura corporal, por 

essa razão a comunidade científica reconhece ser prudente explorar maneiras através das 

quais se possa aumentar o gasto energético diário1. 

A importância da atividade física regular na prevenção de doenças 

crônico-degenerativas, mortes prematuras e na manutenção de uma alta qualidade de 

vida é hoje reconhecida como objetivo de saúde pública em virtude da economia direta 

que o país pode alcançar com o combate ao sedentarismo. Atualmente tem-se mais de 2 

milhões de mortes atribuídas à inatividade física a cada ano no mundo inteiro1. 

A Educação Física hoje contempla múltiplos conhecimentos a 

respeito do corpo e do movimento. Dentre esses conteúdos, a dança é considerada 

manifestação rítmica e expressiva, que tem como finalidade o lazer, a expressão de 

sentimentos, promoção, recuperação e manutenção da saúde2,3. 

A abordagem histórica da dança evidencia ser ela uma das mais 

antigas formas de manifestação do ser humano, demarcando a sua presença em todos 

os aspectos da existência humana, seja na esfera do sagrado (rituais místicos e 

religiosos), do profano (social e do divertimento), ou numa outra dimensão que envolva 

ambas as esferas, configurando-se com o passar do tempo em diferentes tipos, estilos 

e finalidades 2,3. 

Como conteúdo da Educação Física, a dança pode possibilitar ao 

aluno, um desenvolvimento global, respeitando suas características individuais como 
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também proporcionando o desenvolvimento de valores importantes nos aspectos 

físicos, sociais, culturais e recreativas, diferente das demais atividades físicas, ao 

permitir que o mesmo sinta uma sensação de alegria e liberdade, além de possibilitar o 

seu relacionamento, envolvimento e prazer em conviver socialmente com pessoas 

pertencentes ou não ao mesmo grupo etário4. 

Ao entender que a dança é uma atividade física expressiva e que 

proporciona referências de si mesmo através da percepção, estados de 

tensão/relaxamento, das potências motoras e da tomada de consciência de sua 

imagem corporal, em relação aos outros e ao ambiente, através da noção de tempo e 

espaço, acredita-se na possibilidade de pesquisas nessa área, pois o desenvolvimento 

das qualidades físicas básicas pode ser estimulado  por meio da dança folclórica5. 

Entre as qualidades físicas básicas, as quais podem ser 

desenvolvidas pela dança, a coordenação, a flexibilidade, a força dos membros 

inferiores e a resistência muscular localizada são fundamentais para o êxito desejado. 

A coordenação na atividade motora do ser humano é a qualidade física que permite ao 

homem assumir a consciência e a execução da ação, levando-o a uma integração 

progressiva de aquisições, favorecendo-o a uma ação dos diversos grupos musculares 

na realização de uma seqüência de movimento com um máximo de eficiência e 

economia5,6. 

A coordenação é a harmonização de todos os processos parciais do 

ato motor, visando um objetivo, uma meta a ser alcançada pela execução do 

movimento. Resulta da harmonização de todas as forças internas e externas que 

surgem e suas constantes mudanças de grandezas, inclusive as forças reativas 

induzidas pelo processo de movimento7,8. 
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Para se compreender a coordenação do movimento em sua 

natureza e função, será necessário esclarecer a multiplicidade dos fatores a serem 

dominados e a complexidade da tarefa da coordenação. A coordenação é uma 

habilidade motora complexa, intimamente relacionada com a velocidade, à força, à 

resistência e à flexibilidade9. 

O nível de coordenação motora resulta na capacidade de executar 

movimentos de vários graus de dificuldade rapidamente com grande precisão e 

eficiência, de acordo com os objetivos específicos da atividade9. 

Para a realização de um movimento é necessário haver uma 

harmonização de todos os parâmetros do movimento com a respectiva situação do 

meio ambiente. Quando se realiza um movimento, existe um conflito com determinada 

situação do meio ambiente. Com isso, atuam em conjunto as forças internas – forças 

musculares, e forças externas – força da gravidade, atrito, inércia, resistência do ar e 

resistência da água. Essas forças devem ser adaptadas ao processo de coordenação 

10,11. 

O treinamento da coordenação motora propiciará maior e melhor 

aprendizado motor atuando positivamente no desenvolvimento da própria coordenação 

motora. Isto vai colaborar tanto para uma eficiência do gesto motor, como para diminuir 

o risco de lesão por execução inadequada 10,11. 

A coordenação motora é uma qualidade física de natureza 

específica, isto é, se um indivíduo apresenta excelente coordenação para um 

determinado movimento, não necessariamente apresentará este mesmo nível de 

aptidão para outro movimento diferente. O aprendizado motor é de natureza tão 

específica que não pode prever uma capacidade de aprendizado geral com relação à 

coordenação motora nos movimentos que exigem precisão, pois, cada movimento deve 
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ser encarado individualmente, sem transpor ganhos e benefícios para áreas diferentes 

e afins 13.  

Flexibilidade é qualidade do flexível. Elasticidade, destreza, 

agilidade, flexão. Aptidão para variadas coisas ou aplicações. É a capacidade humana 

de realizar um movimento com grande amplitude articular na maior extensão possível 

de sua articulação – a chamada amplitude pendular. Facilidade de mover-se é um pré-

requisito básico para uma execução qualitativa e quantitativa do movimento11. 

De forma operacional, a flexibilidade pode ser definida como uma 

qualidade motriz que depende da elasticidade muscular e da mobilidade articular, 

expressa pela máxima amplitude de movimentos necessária para a perfeita execução 

de qualquer atividade física eletiva, sem que ocorram lesões anátomo-patológicas , 

permite o máximo exigido nas articulações e posições diversas, possibilitando  ao 

sujeito realizar ações que necessitem de grande agilidade e destreza. Flexibilidade 

significa ter um bom alcance de movimento em determinada articulação 6,11.  

Essa qualidade física divide-se em geral e especial, e ativa e 

passiva. A flexibilidade passiva é sempre maior que a ativa. Os exercícios ativos são 

aqueles que alcançam a maior amplitude articular possível pela atividade muscular, 

sem auxílio de outros; já os exercícios passivos atingem uma grande amplitude 

articular com auxílio externo, seja de um companheiro, um aparelho, ou ainda, o 

próprio peso corporal. A flexibilidade geral consiste na mobilidade de grandes grupos 

musculares e a específica sobre uma determinada articulação11.  

A Força é a habilidade de um músculo ou grupo muscular vencer 

resistência, produzindo tensão na ação de empurrar, tracionar ou elevar. É a habilidade 

para mover-se contra uma resistência ou para sustentar uma resistência. É a 
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capacidade de exercer tensão contra uma resistência, dependendo essencialmente da 

potência contrátil do tecido muscular11. 

Força dinâmica ou isotônica é o tipo de força que envolve as forças 

dos músculos nos membros em movimento ou suportando o peso do corpo em 

movimentos repetidos durante um período de tempo11. A Força estática ou isométrica é 

o tipo de força que explica o fato de haver força produzindo calor, e não havendo 

produção de trabalho em forma de movimento11e a força explosiva ou Potência 

muscular (P = F x V) , resulta da força acrescida da velocidade na execução de um 

movimento, é a habilidade de exercer o máximo de energia num ato explosivo11. 

Durante a prática da dança folclórica, a força é necessária para 

sustentação de si mesmo e do outro, na utilização de locomoções e saltos. 

 A Resistência é a qualidade física que permite um continuado esforço, 

proveniente de exercícios prolongados, durante um determinado esforço11. 

Resistência muscular localizada é capacidade de realizar durante 

um período longo, a repetição de um determinado movimento num mesmo ritmo e com 

a mesma eficiência12.  

A dança folclórica busca o desenvolvimento não apenas das 

capacidades motoras, como de suas capacidades imaginativas e criativas. Embora a 

Dança seja uma atividade física vigorosa que faz uso de uma ampla variedade de 

movimentos corporais,13,14 permitindo aos seus participantes um gasto energético 

eficiente na manutenção e redução da massa corporal, oportunizando a melhoria da 

saúde e conseqüentemente da qualidade de vida, raramente ela é indicada em 

programas de inserção de hábitos saudáveis15. Esse problema é agravado devido a 

falta de informações por parte da sociedade em geral, que desconhecendo os 
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benefícios da dança não busca esta atividade, como também não se auto estimula a 

participar de qualquer manifestação associada à expressão corporal. 

Assim, o objetivo desta dissertação centra-se em analisar o gasto 

calórico e as qualidades físicas básicas em universitários de diferentes níveis técnicos 

na dança folclórica. 

Os resultados obtidos no presente projeto possibilitaram recortes  

desta dissertação que deram origem aos artigos: 

1. Folk-dancing and walking: a comparative study of College 

students’ calorific output. Publicado na Rev Salud Pública-Bogotá 

Vol 9, n 4: 506-15, 2007. 

2. DANÇA FOLCLÓRICA: um estudo comparativo das qualidades 

físicas básicas em universitários de diferentes níveis técnicos. 

Submetido à Revista Salud Publica de Bogotá, Colômbia. 

A necessidade de se movimentar e expressar seus sentimentos e 

emoções sempre se fez presente na vida do ser humano e a dança é fruto dessa 

necessidade. O estudo da dança mostra ser ela uma atividade física que contempla 

componentes aeróbicos e de flexibilidade, com o diferencial de proporcionar ao 

participante imaginação, prazer e criatividade.  
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

Muitos são os profissionais, e entre eles o professor de Educação 

Física, que podem fazer da dança um conteúdo a ser explorado para o 

desenvolvimento físico e intelectual daquele que vivencia esse espaço de expressão, 

seja no palco, no clube, na escola ou na rua, pois a dança é arte, educação, é saúde e 

múltiplos outros papéis que ela vem assumindo em diferentes momentos políticos, 

sociais e culturais16. 

Dança é arte quando transmite o sensível e o inteligível pela estética 

do movimento; quando leva corpos a viajar nas idéias que emanam dos movimentos, 

ao mesmo tempo em que induz outros corpos a apreciar, refletir e sentir essas idéias 

para além do simples movimento16. 

Como educação quando assume o compromisso de informar e 

formar cidadãos críticos e conhecedores do papel social que representam num dado 

espaço e tempo, além de ser instrumento gerador de mudanças16. 

E saúde quando é meio efetivo para redução da gordura corporal e 

dos fatores de risco de doenças crônico-degenerativas, devido contemplar 

componentes aeróbicos, de flexibilidade, coordenação, força e resistência, qualidades 

essas importantes para a dança folclórica17. 

A coordenação motora é a qualidade física de que a educação física 

se vale para associar a consciência à ação, levando o homem a uma integração 

progressiva de aquisições. Qualidade física essencial em qualquer prática esportiva é o 

controle mental sobre a expressão motriz. Coordenação é a qualidade de sinergia que 

permite coordenar a ação de diversos grupos musculares na realização de uma 
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seqüência de movimentos com um máximo de eficiência e economia, ou de rapidez, se 

estiverem envolvidas velocidade e força11. 

A flexibilidade é de suma importância na realização de determinados 

gestos e movimentos, pois ela aumenta a eficiência mecânica dos movimentos, 

fazendo com que o individuo tenha um menor desperdício de energia na execução de 

suas atividades, além de auxiliar na profilaxia de lesões, vícios posturais, reduzir as 

tensões musculares e melhoria da contratilidade muscular, pois é a capacidade física 

responsável pela execução de um movimento na amplitude articular máxima, dentro 

dos limites morfológicos e anatômicos, sem risco de ocorrência de lesões11.  

O desenvolvimento da força tem sido considerado de fundamental 

importância nos esportes, na dança e nas atividades da vida diária. A falta de força 

suficiente tem como conseqüência uma fadiga muscular que limita a quantidade de 

tempo disponível para a aprendizagem. É a qualidade física que permite um músculo 

ou um grupo de músculos produzir uma tensão, e vencer uma resistência na ação de 

empurrar, tracionar ou elevar11.  

Denomina-se resistência a capacidade de resistir a fadiga 

executando, pelo maior tempo possível, uma atividade sem diminuir a qualidade do 

trabalho.  

É através da alimentação que conseguimos a energia para os 

nossos processos vitais, a energia absorvida em excesso e que exceder as 

necessidades do organismo será armazenada nos tecidos sob a forma de proteínas, 

gorduras ou carboidratos. Os principais responsáveis pelo gasto energético diário são o 

metabolismo basal, o efeito térmico dos alimentos e a atividade física17. 
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O metabolismo basal é definido por Durin e Passmore, como a taxa 

mínima de gasto energético compatível com a vida, ou seja, seria o gasto energético do 

indivíduo em completo estado de jejum, num período de 24 horas17. 

O calor gerado pela ingestão energética, ou efeito térmico dos 

alimentos, representa em torno de 8 a 15% do nosso gasto energético diário17. 

A atividade física é o componente adaptável mais importante do 

gasto energético diário, de acordo com o relatório WHO de 198518. Ela representa 

entre 15 e 50% do gasto energético total, variando em função da atividade física 

realizada e da massa corpórea total. Pode-se incluir ainda o volume do exercício e a 

eficiência com o qual é realizada. A quantidade total de atividade física desenvolvida no 

decorrer de um dia, envolve as práticas regulares de exercícios físicos com as 

atividades físicas associadas ao cotidiano (subir escadas, carregar uma bolsa ou pasta, 

tomar banho, vestir-se, etc), e as atividades musculares que não produzem 

movimentos específicos, como tremores e inquietações19.  

Estudos realizados por Stephens, Carvalho, Nóbrega e Lazzoli, 

destacam a associação entre a prática de atividade física e melhor padrão de saúde. 

Esses estudos evidenciaram uma relação inversa entre o nível de atividade física e a 

diminuição da mortalidade. Diante disso cada vez mais se torna importante determinar 

o nível de atividade física da população20. 

Várias são as técnicas de mensuração do gasto energético durante 

a prática de atividade física: laboratório, métodos biomecânicos, análise da energia 

consumida nos alimentos e técnicas de campo 17,21. 

 Dentre as técnicas de campo, o acelerômetro Caltrac é um sensor 

de movimento que quantifica o gasto energético através dos movimentos de membros 

e tronco, são usados normalmente na cintura e não interferem nas atividades 
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desenvolvidas pelo individuo. Tais sensores são constituídos por um material altamente 

sensível a vibrações (material piezoelétrico) e microcomputadores avançados para 

registrar os movimentos corporais (aceleração e desaceleração) durante atividades que 

envolvam gasto energético17. 
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3. ANEXAÇÃO DO ARTIGO PUBLICADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTIGO 1 – Folk-dancing and walking: a comparative study of college students’ 

calorific output 

    Periódico: Rev Salud Publica Bogotá 2007;  9 (4): 506-15. 

ISSN 0124-0064 – MEDLINE Qualis Internacional “C” – Medicina II Capes 
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RESUMO 
 

 

Objetivo: Avaliar se a prática continuada da dança folclórica em diferentes níveis 

técnicos, constitui fator de alterações nas qualidades físicas básicas. 

Material e Método: O estudo caracterizou-se como pesquisa descritiva ex-post facto, 

de campo, transversal combinada à análise comparativa das qualidades físicas básicas 

de 24 universitários, divididos em dois grupos, iniciantes e avançados, participantes do 

Corpo de Dança da Universidade Estadual do Piauí na cidade de Teresina. Avaliou-se 

a Massa Corporal e Estatura com a balança Filizola e fita métrica Sanny. Realizou-se o 

teste de Sentar e Alcançar de Wells, o teste de Impulsão Vertical (Laboratory Manual), 

de Agachamento YMCA, o teste Abdominal de Pollock Wilmore e o teste de 

Coordenação Motora de Burpee. Utilizaram-se os testes T de Student para amostras 

independentes e Shapiro-Wilk para análise de normalidade, observando um nível de 

significância p<0,05 como fator crítico da hipótese nula. 

Resultados: Os resultados demonstram que os níveis de Força, Resistência e 

Coordenação Motora não diferem significativamente entre os dois grupos. Por outro 

lado a variável Flexibilidade apresenta uma diferença de amplitude de 21% 

aproximadamente entre o grupo avançado e o grupo iniciante. 

Conclusão: Diante disso, conclui-se que o fator tempo de prática da dança dos 

diferentes níveis técnicos nos dois grupos estudados, constitui fator diferenciador nos 

resultados da valência física flexibilidade. 

 

Palavras Chaves: Exercício aeróbio, atividade motora, e valências físicas. 
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Abstract 

 

Objective: To assess whether the continued practice of folk dance in different technical 

levels, is factor for change in basic physical qualities. 

Material and Method: The study characterized himself as search descriptive ex post 

facto, the field, the combined cross comparative analysis of basic physical qualities of 

24 academics, divided into two groups, beginners and advanced, participants of the 

Dance Corps of the State University of Piaui in the city of Teresina. Was evaluated, the 

Body Mass and height with the balance Filizola and tape Sanny. There was the test of 

Sitting and Reaching for Wells, the test of Vertical Thrust (Laboratory Manual), Squat 

YMCA, the test of Abdominal Pollock and Wilmore Motor test for the Coordination of 

Burpee. It was used for Independent Samples T test and Shapiro-Wilk’s normality test, 

observing a level of significance p <0.05. 

Results: The results show that the levels of power, resistance and Coordination Motor 

not differ significantly between the two groups. On the other hand the variable Flexibility 

presents a difference of magnitude of approximately 21% between the advanced group 

and the beginner group. 

Conclusion: Before about that, it follows that what the factor time of practice from 

dance from the varying amounts technicians on the two groups studied, constipated 

factor differentiated on the results from basic physics quality flexibility.  

 
Key words: aerobic exercise, physical fitness, and physical abilities. 
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RESUMEN 

 

Objetivo: evaluar si la práctica de bailes folclóricos en diferentes niveles técnicos, es 

factor de cambio en las cualidades físicas básicas.  

Material y Método: El estudio se caracteriza a sí mismo como búsqueda descriptivo ex 

post facto, sobre el terreno, el combinado cruz análisis comparativo de las cualidades 

físicas básicas, de 24 académicos, divididos en dos grupos, principiantes y avanzados, 

los participantes del Cuerpo de Danza de la Universidad del Estado del Piaui en la 

ciudad de Teresina. Se evaluó la masa corporal y la altura con el equilibrio Filizola y 

cinta Sanny. Era la prueba de la sesión y para llegar a Wells, la prueba de empuje 

vertical (Laboratoy Manual), Agachamento YMCA, la prueba de abdominales Pollock 

Wilmore y la prueba de Coordinación de Motor Burpee. Se utilizó para las pruebas y T-

Students e de Shapiro-Wilk’s, la observación de un nivel de significación p <0,05. 

Resultados: Los resultados muestran que los niveles de potencia, la resistencia y de la 

Coordinación de motor no difirió significativamente entre los dos grupos. Por otro lado, 

la flexibilidad variable presenta una diferencia de magnitud de alrededor de 21% entre 

el grupo y el grupo de principiantes avanzados. 

Conclusión: Antes de acerca de eso , síguese que qué el factor tiempo de práctica de 

baile del variable cantidades técnico en el dos grupos estudiado , estreñido factor 

distinquir en el resultados de valência físicas flexibilidad. 

 

Palabras claves: El ejercicio aeróbico, la actividad motora, y habilidades físicas. 
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INTRODUÇÃO 

 

A dança folclórica é uma atividade física expressiva e que proporciona 

referências de si mesmo através da percepção, estados de tensão e relaxamento, das 

potências motoras e pode vir a estimular ao participante o desenvolvimento das 

qualidades físicas básicas, como coordenação, flexibilidade, resistência e força1. Essas 

qualidades físicas são essenciais para a realização de atividades da vida diária com 

qualidade como também executar movimentos com eficiência atlética, tanto nas 

destrezas como para aptidão física geral2. 

É importante a coordenação na atividade motora do ser humano, pois permite ao 

homem assumir a consciência e a execução da ação, levando-o a uma integração 

progressiva de aquisições, favorecendo-o a uma ação dos diversos grupos musculares 

na realização de uma seqüência de movimento com um máximo de eficiência e 

economia 2,3. 

O aumento da eficiência mecânica dos movimentos é relativo à capacidade de 

distenção dos músculos e ligamentos em torno das articulações2,3, condição esta, que 

facilita a execução dos movimentos na dança. 

A força permite um músculo ou grupo de músculos produzirem uma tensão. A 

falta de força suficiente tem como conseqüência uma fadiga muscular que limita a 

quantidade de tempo disponível para a aprendizagem2,3. 

A resistência permite um continuado esforço, proveniente de movimentos 

prolongados, durante um determinado esforço2,3. 

Movimentos utilizados na dança folclórica, exige que o participante tenha 

movimentos corporais coordenados, com amplitude máxima, resistência muscular 
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localizada e uma determinada força4, no entanto, percebe-se pouco planejamento no 

sentido de um trabalho específico das qualidades físicas básicas.  

Sendo assim, o objetivo deste estudo foi avaliar se a prática continuada da 

dança folclórica em diferentes níveis técnicos,constitui fator de alterações nas 

qualidades físicas básicas. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O presente estudo caracterizou-se como uma pesquisa descritiva ex-post facto , 

de campo, transversal combinada a análise comparativa das qualidades físicas básicas 

de dançarinos da Universidade Estadual do Piauí - UESPI, de diferentes níveis 

técnicos5. 

O Tratamento Estatístico utilizou o software SPSS 14, licenciado no Laboratório 

de Biociências da Motricidade Humana da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte-Brasil, como plataforma para tabulação e análise dos dados. 

 

População e Amostra 

Este estudo foi desenvolvido de acordo com as normas de realização de 

Pesquisa em Seres Humanos, Resolução 196/96, do Conselho Nacional de Saúde, e 

avaliado pelo Comitê de Ética da Faculdade de Ciências Médicas da UESPI, pelo 

protocolo CEP no 096/06 que aprovou a realização deste estudo. 

A amostra utilizada na pesquisa foi realizada de forma intencional com 24 

universitárias, voluntárias, com faixa etária entre 19 a 34 anos, participantes do Corpo 

de Dança da UESPI, na cidade de Teresina-PI. A exclusão do sexo masculino foi 

devido às diferenças anatômicas que existem entre os sexos e pelo fato do sexo 

feminino ser a maioria na população escolhida. 
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As participantes foram separadas em dois grupos de acordo com o tempo de 

prática, grupo 1, iniciantes(praticantes de dança com tempo de prática inferior a um 

ano), e grupo 2, avançados(praticantes de dança com tempo de prática superior a um 

ano). 

Inicialmente foram tomadas as medidas antropométricas das participantes, 

Massa Corporal medida em quilograma numa balança Filizola e a Estatura medida em 

centímetros, por uma fita métrica Sanny6. 

Para avaliar as qualidades físicas básicas foi realizado o teste de sentar e 

alcançar de Wells (flexibilidade); o teste de impulsão vertical (modificado, 1921) 

Laboratory Manual, 1994 e agachamento YMCA, 2000(força dos membros inferiores); o 

teste abdominal protocolo de Pollock e Wilmore (resistência muscular localizada); e o 

teste de Burpee (coordenação motora)7-10 . 

 

 
RESULTADOS 

 

No sentido de constituirmos uma análise comparativa entre os dois Grupos 

observados, segundo as dimensões antropométricas e qualidades físicas, aplicou-se o 

teste t de Student para amostras independentes, observando um nível de significância 

p < 0,05. Ressalta-se que todas as variáveis, segundo os respectivos grupos, quando 

submetidas ao teste de normalidade de Shapiro-Wilk apresentaram respectivamente 

distribuições não diferentes da Normal. As respectivas médias e desvio-padrão seguem 

conforme a Tabela 1: 
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Tabela 1 (Parâmetros estatísticos Média, Desvio-padrão e significância do teste t de 

Student para comparação intergrupo) 

Variável Grupo 1 Grupo 2 Sig.p Comparação 
Idade 22,2 (3,6 ) 22,5 (1,7 ) 0,7637 não diferem 
Massa 54,9 (10,5 ) 56,1 (7,7 ) 0,7256 não diferem 
Altura 1,6 (0,1 ) 1,6 (0,1 ) 0,8648 não diferem 
teste coordenação 4,4 (0,8 ) 4,7 (0,8 ) 0,2800 não diferem 
teste abdominal 24,6 (7,6 ) 30,2 (10,3 ) 0,0792 não diferem 
teste impulsão 36,6 (15,9 ) 32,3 (8,9 ) 0,3539 não diferem 
teste flexibilidade 31,5 (6,3 ) 38,1 (4,9 ) 0,0022 Gr 1 < Gr 2 
agachamento 57,9 (6,6 ) 61,4 (10,3 ) 0,2453 não diferem 

 

 

Ressalta-se dos resultados o fato de que os níveis de Força, Resistência e 

Coordenação Motora, não diferirem significativamente entre os dois grupos.   Por outro 

lado na variável flexibilidade observou-se diferenças significativas (sig.p = 0,0022 << 

0,05 ) entre os Grupos observados, sendo o Grupo 1 ( 31,5 ± 6,3 ) significativamente 

menor que o Grupo 2 ( 38,1 ± 4,9 ) que constituiu uma diferença de amplitude da 

ordem  21% aproximadamente.  Esse fato corrobora com a afirmativa de que as 

amplitudes dos movimentos dos mais experientes são significativamente maiores que a 

dos menos experientes, aqui definido no parâmetro flexibilidade. Mesmo apresentando 

o mesmo nível de coordenação, são significativamente diferentes nos respectivos 

níveis de flexibilidade, isto é, os movimentos apresentam amplitudes articulares 

diferentes.  

 

DISCUSSÃO 

 

              Esses resultados corroboram com as considerações “a priori” de que o Grupo 

2 (avançados), assim definidos por ser constituído por alunas praticantes de dança com 

um tempo significativamente maior que os do Grupo 1( iniciantes), apresentam maiores 
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amplitudes nos movimentos constitutivos da dança, denotados na maior amplitude 

articular e conseqüente maiores índices de flexibilidade.  

             Segundo Pavel, Araújo, a Flexibilidade depende da elasticidade muscular e da 

mobilidade articular, expressa pela máxima amplitude de movimentos necessária para 

a perfeita execução de qualquer atividade física eletiva, sem que ocorram lesões 

anatomopatológicas11.     

           Observando-se Corbin, Araújo, temos que a flexibilidade tem um papel decisivo 

quando se tratam de modalidades esportivas cujo componente estético é marcante,que 

é o  caso das danças folclóricas, o que explica a incidência maior de hipermobilidade 

nesta atividade  que em outras12. Nesse sentido fica evidenciado a importância da 

valência flexibilidade na prática da modalidade desportiva dança, pontuada pela 

hipermobilidade, isto é, movimentos amplos e repetidos, apesar dos achados de 

Brodie, Bird, Wrigth indicarem que o desempenho não pode ser predito pura e 

simplesmente por medidas de mobilidade articular, é claro que determinados gestos 

não conseguiriam ser realizados adequadamente na ausência de amplitudes elevadas 

de movimento como aqueles definidos na dança13. 

           Uma boa flexibilidade, pois, possibilita a execução de movimentos com 

amplitudes articulares que atendam as solicitações da postura gestual do movimento, 

reduzindo o risco de lesões musculares e ligamentares. Em síntese, permite a 

execução de arcos articulares mais amplos14. 

           Se combinarmos o resultado de diferentes amplitudes articulares (flexibilidade) 

ao conceito físico de Trabalho Mecânico, que é resultado do produto escalar da Força 

pela distância percorrida15, observa-se que os níveis de Trabalho Mecânico estimado 

serão maiores para movimentos de maior amplitude. Soma-se a isso o fato de que 

inexistem diferenças significativas entre os valores médios das dimensões 
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antropométricas, nos níveis de força, coordenação e resistência e que, portanto, tais 

valências não constituem fator diferenciador entre os dois grupos. 

         Dessa forma podemos concluir que somente a valência física flexibilidade 

denotou significância diferencial entre os dois grupos estudados, podendo ser 

entendido pelo fato desta valência dentre as demais ser a mais solicitada na dança12 e 

por conseqüência o tempo de prática constituir elemento inferidor. 

        Recomenda-se nos trabalhos desenvolvidos com dançarinos em diferentes níveis 

técnicos, um planejamento de treinamento que potencialize as qualidades físicas 

básicas ao mesmo tempo que sugere-se um estudo com inclusão do sexo masculino 

para uma melhor análise da influência do tempo de prática. 
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4. COMENTÁRIOS, CRÍTICAS  E SUGESTÕES 

 

 Desde 1990 coordenamos e ministramos aulas no Corpo de Dança 

da Universidade Estadual do Piauí-UESPI, a principio, projeto de extensão 

desenvolvido junto aos alunos de graduação do Curso de Educação Física, com o 

objetivo de resgatar e divulgar o folclore piauiense e fazer o intercâmbio entre a 

universidade e a comunidade em geral. No decorrer do trabalho percebemos 

modificações físicas e psicomotoras em nossos alunos, como também passamos a 

ouvir deles depoimentos e relatos das contribuições da dança folclórica. Assim, 

resolvemos transformar o projeto também em pesquisa a fim de confirmar o 

conhecimento empírico em verdade científica. 

 Ao ingressarmos no Programa de Pós-graduação em Ciências da 

Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, foi sugerido analisar 

o gasto calórico na prática da dança folclórica para o melhor conhecimento da dança 

como atividade física capaz de ser utilizada em um programa de controle de massa 

corporal. Então resolvemos comparar a dança com a caminhada, uma vez que essa 

última detém a preferência das indicações quando da orientação por hábitos saudáveis. 

 O estudo caracterizou-se como uma pesquisa descritiva comparativa 

do gasto calórico e das qualidades físicas básicas de dançarinos da Universidade 

Estadual do Piauí, com diferentes níveis técnicos, distribuídos em dois(02) grupos: a) 

de dançarinos avançados (com tempo de prática de dança superior a hum(01) ano) e 

b) de dançarinos iniciantes (com tempo de prática inferior a hum(01) ano).Essa divisão 

em grupos foi utilizada no sentido de controlar a interferência tempo de prática nos 

resultados, já que a literatura nos mostra que o domínio da técnica, otimização de 
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movimentos,resulta em economia de trabalho corporal e conseqüente menor gasto 

energético 17. 

  Em dezembro de 2007, seguindo essa linha de pesquisa, 

publicamos na Revista de Salud Pública – Bogotá, periódico com classificação Medline 

–C Internacional, o artigo Folk-dancing and walking: a comparative study of College 

students’ calorific output. . 

 A pesquisa foi realizada com 34 universitários, voluntários, na faixa 

etária de 19 a 34 anos, de ambos os sexos, que participam do Corpo de Dança da 

UESPI, na cidade de Teresina. 

 Inicialmente foram coletadas medidas antropométricas dos 

indivíduos da pesquisa – Massa Corporal medida em kg numa balança Filizola e a 

Estatura medida em centímetros por uma fita métrica Sanny. 

 Para a quantificação do gasto calórico na Dança e na Caminhada foi 

utilizado o acelerômetro Caltrac 100/100 Plan.  

 O acelerômetro foi aplicado durante uma prática de dança folclórica e de 

caminhada com o tempo de duração de 1 hora para cada atividade. Antes, porém o 

sensor era alimentado com as medidas individuas de cada participante (massa 

corporal, altura, idade e sexo). 

 Dos resultados obtidos nesse trabalho pontua-se com destaque o 

fato de não terem sido encontradas diferenças significativas entre os valores médios 

dos níveis de gasto calórico dos dois grupos, seja na caminhada como na dança. A 

síntese dos resultados mostra que os níveis médios de gasto calórico não diferem 

significativamente segundo o tipo de atividade e o grupo. 

Destaca-se da síntese desses resultados a aceitação da hipótese 

nula (sig. p calculada > 0,05) derivada da comparação dos níveis médios de gasto 
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calórico na caminhada e na dança, num procedimento comparativo definido no teste t 

de Student modo pareado (intra-sujeito). Tal resultado corrobora com a afirmativa 

primeira do presente estudo que preconiza a dança como atividade física alternativa a 

caminhada na composição de protocolos de atividades físicas e inserções de hábitos 

saudáveis, com diferenciais positivos da ludicidade, hipermobilidade e sociabilidade22.   

Os primeiros resultados denotaram não existirem diferenças entre os 

valores médios das idades, massa corporal e estatura dos dois grupos. 

O segundo resultado, após a aplicação do protocolo estatístico 

definido no teste t de Student para médias independentes 23, destaca-se a inexistência 

de diferenças entre os níveis médios do gasto calórico segundo o tempo de prática 

definidos nos dois grupos estudados, iniciantes e avançados. Esse resultado apontou 

um hiato bibliográfico que somente conseguimos encontrar reforço nas dimensões 

motivacionais do campo da psicologia para entendimento da não diferença.  

De um lado, os resultados apontaram uma linha de entendimento 

dos mesmos, derivada de uma perspectiva de maior motivação no grupo dos iniciantes 

em face da condição do desafio frente a gestos novos 24, apesar de serem elementos 

básicos da dança e percebidos como de grau fácil para os participantes do grupo com 

experiência, que no contraponto tem seus níveis motivacionais, segundo a literatura, 

reduzidos em face da inexistência de dificuldade na execução. 

 De outro lado, tem-se que o grupo sem experiência, face o baixo 

domínio da técnica na execução da dança, por princípio biomecânico, apresenta 

movimentos não otimizados e com menores amplitudes articulares derivando num 

menor gasto energético. 

Sendo os dois grupos de massas corporais similares, as diferenças 

derivadas do Trabalho Mecânico Total se dão pelas diferenças nas amplitudes 
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articulares, maiores no grupo com mais experiência que, por apresentar maior domínio 

motor e gestual maximiza os arcos nos quais estão definidos os movimentos da dança 

e, conseqüente, maiores níveis de gasto calórico 25. 

Dentro dessa linha de pensamento, os resultados que apontaram 

não diferença significativa entre os níveis médios de gasto calórico dos dois grupos 

encontra base analítica no binômio nível motivacional e domínio da técnica.  

Corroboram com esses resultados os apresentados no segundo 

artigo que faz alusão às comparações entre os valores médios dos dois grupos, 

segundo as qualidades físicas básicas, coordenação, resistência, força e flexibilidade.  

Os resultados denotaram não existirem diferenças significativas 

entre os valores médios dos dois grupos nos testes de coordenação, resistência e 

força, contudo, observaram-se diferenças significativas (sig. p = 0,0022 < 0,05) entre os 

valores médios dos níveis de flexibilidade dos dois grupos, sendo o Grupo dos menos 

experientes com níveis de flexibilidade inferiores que os do Grupo com mais 

experiência. Importante salientar que a não existência de diferenças significativas entre 

os valores médios das qualidades físicas básicas coordenação, resistência e força, 

constitui importante resultado que aponta controle sobre as mesmas e da não 

interferência dessas qualidades no composto dos resultados, sobretudo, das interações 

possíveis com a flexibilidade, reduzindo, pois a magnitude de fatores intervenientes e 

concentrando o escopo dos resultados na flexibilidade. 

Esse resultado corrobora com a afirmativa denotada nos resultados 

encontrados no artigo anterior, no qual se tem que os elementos do grupo mais 

experientes por apresentarem maior domínio motor e gestual do movimento, 

apresentam maior gasto calórico face a maior amplitude dos movimentos, em efeito 

das maiores amplitudes articulares definida na maior flexibilidade que esse segundo 
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artigo ratifica. Dessa forma os resultados dos dois artigos se somam e se corroboram, 

garantindo a consistência e a coerência no presente estudo.  

Temos, pois, que os resultados acima descritos constituem 

evidências científicas consistentes para aceitarmos a hipótese de que a dança como 

atividade física, pode constituir uma alternativa satisfatória com ganhos dimensionais 

importantes seja nos parâmetros físicos, psicológicos e sócio-ambientais, além de 

estabelecer um novo paradigma na estruturação de um protocolo de atividades físicas 

e de inserção de hábitos saudáveis na vida das pessoas, comparativamente a 

caminhada. 

 As dificuldades metodológicas desta pesquisa se deram na 

utilização do acelerômetro Caltrac, o qual exigiu  um investimento financeiro elevado na 

importação dos Estados Unidos, das unidades necessárias ao estudo. Em função  

desse valor, não conseguimos adquirir um número adequado para a amostra da 

pesquisa, tornando a quantificação do gasto calórico exaustivo e trabalhoso. 

As percepções quanto a aplicação da metodologia adotada 

inicialmente destacadas e constituídas segundo o método empírico receberam 

experimentalmente contextos que denotam relações causais que estruturam o espectro 

explicativo, de reprodutibilidade e confiabilidade nas funções relacionais de causa e 

efeito. 

Adicionam-se mais um conjunto de informações numa lacuna acerca 

desta linha de pesquisa e redimensiona o hiato conceitual que norteia a formação de 

valores sobre a dança folclórica como atividade física promotora de saúde e bem estar, 

em dimensões tão ou mais significativas que uma simples caminhada, além de 

desconstruir pré-conceitos que embasam tomadas de decisão quando da formulação 

de protocolos de hábitos saudáveis. 
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Outros aspectos importantes observados no presente estudo se 

fazem presentes na dimensão psicológica, da qual derivam possibilidades 

interpretativas e plausíveis de constituírem a melhor hipótese, destacando-se a questão 

motivacional que se mostrou “a priori” fator importante para o entendimento das 

variações observadas no gasto calórico dos sujeitos observados. 

No contraponto do fator motivacional aparece o fator da qualidade 

física básica flexibilidade, que por definição quantifica a amplitude das articulações. O 

elemento que naturalmente funciona como interface entre os dois fatores, motivação e 

flexibilidade é o fator tempo de prática que norteou o processo de separação dos dois 

grupos. 

A relevância do presente estudo centra-se em agregar 

conhecimentos a um universo diminuto de informações referenciado nas relações 

causais na prática da dança folclórica em que o gasto calórico é parte fundamental do 

efeito. 

 Constitui uma plataforma importante para a qualificação desta 

mestranda diante da construção do pensamento científico, seja na sua morfologia, 

técnicas, metodologias e regras como também no exercício da pesquisa científica e 

seus mais diversos itinerários possíveis de análise e síntese de um evento qualquer. 

Destacando o conversar com o outro, na potencialidade construtiva que é a Revisão 

Bibliográfica, que redimensiona a amplitude do pensar, do saber e, sobretudo, o do 

enxergar a realidade dos fatos sob uma ótica crítica e aberta a novas concepções e 

entendimentos da evidência sensorial e factual, dentro uma dinâmica de diálogo e 

contínua troca de idéias. 

De outro lado, o presente estudo estruturou uma base sólida para 

um pensar futuro contextualizado sobre indagações e temas derivados da ânsia pelo 
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saber científico e construtivo, de uma dita “insatisfação saudável” que nos compele 

pela busca do melhor saber, respeitando os aspectos éticos e legais, mas, sobretudo, 

focado na vida e sua qualidade. Base essa que substancializa nossa pretensão em 

desenvolver uma linha de pesquisa que componha a proposta de uma tese de 

doutoramento. 

A qualificação profissional obtida no transcorrer do curso nos 

habilitou também para a tarefa de orientação de alunos de iniciação científica e de 

cursos de graduação e pós-graduação na Educação Física e áreas afins, como 

também desenvolver uma base de pesquisa na Universidade Estadual do Piauí, cuja 

linha de pesquisa direciona-se ao estudo da dança e suas relações com indicadores de 

saúde e qualidade de vida em diferentes clientelas e contextos.  

Acima de tudo, poder experimentar a oportunidade de difundir o 

saber científico, seja junto à comunidade científica, seja junto à sociedade, buscando 

sempre elementos que aglutinem a vida, o saber e ações para um desenvolvimento 

harmônico e sustentável de toda nossa sociedade e do ecossistema, constitui assim, o 

propósito de uma melhor qualificação docente. 
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5. APÊNDICES 

APÊNDICE 1 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

TÍTULO: A Dança e a Escola: Análise das características dermatoglíficas, somatotipicas, qualidades físicas básicas, 
gasto calórico e indicadores sócio-econômicos de escolares. 
 
INVESTIGADOR: Professora  Mestranda Solange Maria Ribeiro Nunes Lages 
 
CONTATO: (86) 3232-7369(Residência) / 9482-2003 
 
LOCAIS DE ESTUDO: Unidade Escolar Simões Filho e Universidade Estadual do Piauí 
 
OBJETIVO: Este estudo tem por objetivo analisar as características dermatoglíficas, somatotipicas, gasto calórico e 
qualidades físicas básicas de escolares e universitários que praticam dança. 
 
DURAÇÃO DO ESTUDO: Previsão de um ano. 
 
DESCRIÇÃO DO ESTUDO: Os testes serão realizados da seguinte forma:  
Dermatoglifia – coleta de impressões digitais e identificação das figuras Arco, Presilha e Verticilo;  
Somatotipo – identificação do peso, altura, diâmetros ósseos(bi-epicondilar do úmero e do fêmur) e dobras 
cutâneas(tríceps, supra-espinhal, subescapular e panturrilha medial); 
Qualidades Físicas Básicas – serão avaliados o equilíbrio, coordenação motora, ritmo e força abdominal, através de 
testes simples já validades na comunidade científica; 
Gasto Calórico – esta avaliação será realizada durante uma aula de dança, através do aparelho Caltrac, que é 
colocado na cintura e mede o gasto calórico. 
 
RISCOS E DESCONFORTOS: Os testes que as crianças, adolescentes e adultos irão se submeter não lhes trarão 
nenhum risco à saúde, nem desconforto. Os procedimentos das coletas serão realizados nos horários previstos para 
aulas de Educação Física. 
 
BENEFÍCIOS: Os testes que você será submetido terão um valor inestimável como fonte de aquisição de um 
desenvolvimento motor substancioso através de atividades lúdicas e prazerosas, além de proporcionar o 
desenvolvimento de habilidades motoras mais complexas, bem como na melhoria da qualidade de vida das 
gerações futuras. Irá contribuir , juntamente com outros estudos, para implantação de um banco de dados, que 
ampliarão conhecimentos, visando uma ação preventiva em face de possíveis deficiências apresentadas. 
 
CONFIDENCIALIDADE: Além de você mesmo(a) e de seu professor, ninguém terá acesso aos seus resultados sem 
o seu consentimento. Quando os resultados da pesquisa forem apresentados em congressos, você não será 
identificado. 
 
FORMAS DE RESSARCIMENTO E DE INDENIZAÇÃO: Caso haja algum gasto para participar dos testes, o mesmo 
será ressarcido. Este é um experimento que não trará risco à saúde, portanto não lhe será fornecido nenhum tipo de 
indenização. 
 
PARTICIPAÇÃO VOLUNTÁRIA: A sua participação é voluntária, isto implica que você não receberá nenhum tipo de 
pagamento  por nos ajudar. Se você concordar colaborar voluntariamente com a nossa pesquisa e se não tiver 
nenhuma dúvida, nós gostaríamos que assinasse este termo. Mesmo assinando este termo,  poderá recusar e/ou 
deixar de participar a qualquer hora sem nenhum ônus para você. 
 
Teresina, ___/____/____ 
 
Assinatura do participante da pesquisa: __________________________________ 
 
Testemunhas: ______________________________________________________ 
                        ______________________________________________________ 
Pesquisador: _______________________________________________________ 
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APÊNDICE 2 
 
1) Avaliação do gasto calórico durante a aula de dança folclórica 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Avaliação do gasto calórico durante a caminhada 
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APÊNDICES 3 
 
 
 
 
 
Acelerômetro Caltrac 
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APÊNDICES 4 
 
Teste das qualidades físicas básicas 
 
1) Sentar e alcançar ( Wells ) 
 
 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
2) Abdominal ( Pollock e Wilmore ) 
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3) Agachamento 
 
 

              
 
 
 
 
 
4) Impulsão Vertical ( Laboratry Manual ) 
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5) Coordenação Motora ( Burpee ) 
 

           
        
                 Fase 1                                                                 Fase 2 
 
 
 

 
 

Fase 3 
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6. ANEXOS 

ANEXO 1 

Protocolo de aprovação do Comitê de Ética 
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ANEXO 2 

Normas para autores da Revista de Salud Pública 

Revista de Salud Pública  

 
 
Información e instrucciones para los autores 

La Revista de Salud Pública de la Universidad Nacional de Colombia se publica con una 
frecuencia cuatrimestral y circula en el ámbito internacional. Se dedica a difundir los 
resultados de investigaciones y conocimientos en los diferentes campos y disciplinas de la 
salud pública, y a promover el intercambio de opiniones que permitan fortalecer el papel de 
la salud pública como herramienta para mejorar la calidad de vida de la población. 

La revista se publica con una frecuencia cuatrimestral por el Instituto de Salud Pública, 
Facultad de Medicina, Universidad Nacional de Colombia, Sede de Bogotá, Colombia. Circula 
los meses de Marzo, Julio y Noviembre. 

Contenido 

La mayor parte de la revista está dedicada a la publicación de artículos originales en los 
diversos campos de la salud pública y disciplinas relacionadas. Entre otras áreas o campos 
específicos se incluyen las políticas de salud, desarrollo y economía de la salud, equidad en 
salud, seguridad social, vigilancia epidemiológica, epidemiología, administración en salud, 
salud ocupacional, desastres, comunicación e información, legislación, participación 
comunitaria y social, promoción de la salud, sistemas y servicios de salud, estadísticas de 
salud, población, ducación en salud, recursos humanos, nutrición, discapacidades, ciencias 
sociales y salud, cultura y salud, salud ambiental y salud mental. 

Secciones 

La revista podrá contener, dependiendo del material a publicar y el contexto general de la 
salud pública, las secciones que se indican a continuación.  

Editorial: punto de vista del Comité Editorial, el Editor o autores invitados.  

Artículos: son reportes de investigaciones originales, revisiones de temas y reportes de 
experiencias.  

Comunicaciones cortas: reportes resumidos o avances de investigaciones originales.  

Ensayos de opinión y debate: ensayos, análisis y comentarios enviados por los interesados 
o por autores invitados.  

Reseñas: Sumarios de libros, revistas y otros tipos de publicaciones sobre algunos de los 
campos o temas de la salud pública  

Cartas al Editor: Comentarios y sugerencias sobre lo publicado en la revista o sobre temas 
de salud pública. Debe ser firmada por el autor e indicar la institución a la que pertenece, la 
profesión y la dirección.  

Volver arriba  

GUIA PARA EL ENVIO DE MANUSCRITOS 
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Estas instrucciones son enviadas a quien las solicite, por fax (571-3165000 Ext. 15035), o 
correo, o se encuentran en: http://www.revmed.unal.edu.co/revistasp . Los manuscritos 
que no sigan las normas básicas no se considerarán para publicación. 

Ayuda adicional para la preparación de manuscritos la encuentra en:  

           http:// www.paho.org/spanish/DBI/authors.htm  
           http:// www. icmje.org  
           International Committee of Medical Journal Editors. Uniform Requirements 

for Manuscripts submitted to Biomedical Journals. Ann Inter Med. 1997; 126: 36-
47. 

Remisión del manuscrito 

Cada uno de los manuscritos debe ser enviado con una carta remisoria que contenga los 
siguientes aspectos:  

1. 1.      Indicar que todos los autores están de acuerdo con el contenido, la organización 
y la forma de presentación del manuscrito.  

2. 2.      Indicar que el manuscrito no ha sido publicado antes, no ha sido enviado ni se 
enviará para publicación a otra revista nacional o internacional, mientras se 
encuentre en revisión y se decida al respecto por el Comité Editorial de la Revista de 
Salud Pública;  

3. 3.      Indicar que los autores no tienen conflictos de interés.  
4. 4.      Nombre y firma de todos los autores. 

El manuscrito original, dos fotocopias del mismo y un disquete con el texto, deben ser 
enviados a la siguiente dirección: 

Editor; Revista de Salud Pública, Instituto de Salud Pública - Departamento de Salud 
Pública y Tropical, Facultad de Medicina, Oficina 318, Universidad Nacional de Colombia, 
Bogotá , Colombia.  

E-mail: caagudeloc@unal.edu.co; eprietos@unal.edu.co 

A todos los manuscritos se les envía acuse de recibo. Conserve copia de todo lo enviado. 

Lenguaje 

La revista publica artículos en Español, Portugués e Inglés. 

Reserva de Derechos 

Si el manuscrito es aceptado para publicación los derechos de reproducción serán de la 
Universidad Nacional de Colombia - Facultad de Medicina.  

El manuscrito debe ir acompañado de la carta o comunicación original en la cual se otorga 
permiso para reproducir texto, figuras o cualquier otro material que tenga reserva de 
derechos.  

Los autores son responsables de los contenidos, juicios y opiniones de cada uno de los 
artículos. 

Especificaciones tipográficas 

Los manuscritos tendrán las siguientes extensiones:  
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Artículos: 15 a 25 páginas, incluyendo referencias, tablas y figuras. Tendrán no menos de 
10 y hasta 40 referencias. Se excluyen de esta norma las revisiones de temas.  

Comunicaciones cortas: Hasta 10 páginas y un máximo de 10 referencias  

Ensayos de opinión y debate: Extensión variable, pero no debe sobrepasar 15 a 20 páginas.  

Reseñas y cartas al Editor: 1 a 3 páginas. 

Todo el manuscrito, incluyendo referencias y tablas, debe ser elaborado en papel tamaño 
carta, en tinta negra, por una sola cara de la hoja, a doble espacio y con letras de fuentes 
no inferiores a 11 puntos. Los márgenes no deben ser inferiores a 3 cm y las páginas se 
numerarán consecutivamente incluyendo todo el material. 

Los componentes del manuscrito y su secuencia deben ser: título y autores, resumen y 
palabras claves, texto, agradecimientos, referencias, tablas y leyendas, ilustraciones y 
figuras con sus leyendas. Cada componente se inicia en una nueva página. No se dividirán 
las palabras al final de la línea. 

Se proporcionará el original del manuscrito, dos fotocopias y un disquete con el respectivo 
archivo obtenido por medio de un procesador de palabra compatible con Microsoft Word. 
 
Volver arriba  

Título y autores 

Utilice la primera página para el título y los autores. El título no debe exceder 15 palabras. 
Debe describir el contenido del artículo de manera clara y concisa, evitando el uso de 
palabras ambiguas, abreviaturas y signos de interrogación y exclamación.  

Se considera autor todo aquel que ha contribuido de manera significativa en el diseño y 
realización del estudio, así como en el análisis de los resultados, la elaboración del 
manuscrito y la revisión y aprobación del mismo. 

Para cada uno de los autores que aparece en el encabezado se debe proporcionar: nombre 
completo, grado académico más alto alcanzado, título profesional, afiliación institucional, 
dirección postal, o dirección de oficina o sitio de trabajo (calle, carrera o equivalente), o 
teléfono, o fax y, si está disponible, el correo electrónico. Con esta información se elaborará 
el listado de autores que se incluirá en cada edición de la revista. Es indispensable indicar 
cuál autor se encargará de recibir y enviar la correspondencia, o de lo contrario se asumirá 
que el primer autor se hará cargo de tal función. 

Resumen y palabras claves 

Utilice la segunda hoja para el resumen y las palabras claves. Debido a que el resumen es la 
parte más ampliamente leída de un artículo, en tanto ingresa a los sistemas de información 
bibliográfica, debe cumplir los siguientes requisitos: 

Extensión: De 150 a 250 palabras  

Incluirá objetivos, fechas y lugares de ejecución del estudio, métodos, resultados y 
conclusiones.  

No debe incluir información o aspectos que no son contemplados en el texto, abreviaturas, 
referencias al texto o citas bibliográficas. Debe redactarse en tercera persona. 

Todos los artículos y comunicaciones cortas tendrán Resumen en Español e Inglés. Después 
del Resumen debe incluirse una lista de tres a siete palabras claves. Se utilizarán como 
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palabras claves únicamente aquellas que son aceptadas por bases de datos internacionales, 
las cuales pueden ser consultadas en las siguientes direcciones: 

Palabras claves (Español): http://decs.bvs.br/E/homepagee.htm 

Key Words (Inglés): http://www.nlm.nih.gov/mesh/ 

Cuerpo del artículo 

En general, los artículos deberán organizarse con las siguientes sesiones: Introducción, 
Métodos, Resultados, Discusión, Agradecimientos, Referencias, Tablas , leyendas de las 
tablas, Figuras y leyendas de las figuras. Las comunicaciones cortas, los artículos de 
opinión y de debate podrán presentar sustanciales modificaciones de este esquema general. 

Introducción. Indique el propósito del artículo, resuma el razonamiento lógico del estudio, 
incluya únicamente las referencias pertinentes y no incluya resultados ni conclusiones. 

Métodos. Describa el tipo de estudio y el diseño del mismo, la selección de la población y la 
muestra, incluyendo las características de los sujetos, cuando se requiera. Indique, los 
métodos, aparatos y procedimientos utilizados para obtener la información y analizarla. 

Resultados. Presente los resultados en orden lógico, texto, tablas e ilustraciones. No repita 
en el texto los datos que se encuentran en tablas o ilustraciones 

Discusión. Énfasis en los aspectos nuevos y conclusiones. No repita aspectos incluidos en 
las secciones anteriores. Examine las implicaciones de los hallazgos, sus limitaciones y sus 
proyecciones en futuras investigaciones. Ligue las conclusiones con los objetivos del 
estudio, evitando declaraciones y conclusiones no relacionadas con los resultados. 

Referencias bibliográficas 

Se indicarán en el texto numeradas consecutivamente en el orden en que aparezcan por 
medio de números arábicos colocados entre paréntesis. La lista de referencias se iniciará en 
una hoja aparte al final del artículo, siguiendo de manera estricta las indicaciones del 
Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas. A continuación se ilustran algunas 
características. 

Artículos de Revistas: proporcione primer apellido e iniciales de los nombres de cada uno de 
los autores, título, revista, año de publicación, volumen, número entre paréntesis (si es 
necesario) y páginas. Incluya sólo seis autores y si hay más de seis coloque después del 
sexto autor la abreviatura "et al.". 

Soberón GA , Naro J. Equidad y atención de salud en América Latina. Principios y dilemas. 
Bol Of Sanit Panam 1985; 99(1):1-9. 

March F, Coll P, Guerrero RA, Busquets E, Cayla JA, Prats G, et al. Predictors of tuberculosis 
transmission in prisions: an analysis using conventional and molecular methods. AIDS 
2000; 14:525-535. 

Si el autor es una institución coloque el nombre de esta en vez de los nombres individuales.  

Cuando no hay autor: Cancer in South Africa [editorial]. S Afr Med J 1994; 84:15. 

Libros. Proporcione primer apellido e iniciales de los nombres de cada uno de los autores o 
editores, título del libro, número de edición, lugar, Editorial, fecha y, si es necesario las 
páginas después de la abreviatura p. 

Monson RR. Occupational epidemiology. 2nd Edition. Boca Ratón, Fl: CRC Press; 1990. 
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White Kl., Henderson MH, eds. La epidemiología como una ciencia fundamental. New York : 
Oxford University Press; 1976. p. 35-37. 

Volver arriba  

Capítulo de libro 

Allison RF, Dowling Wl, Munson FC. The role of the health services administrator and 
implications for education. In: Commission on Education for Health Administration, eds. 
Education for health administration. Vol. 2. Ann Arbor , MI : Health Administration Press; 
1975. 

Antó JM. Los métodos cuantitativos y cualitativos en la salud pública. En: Martínez FN, Antó 
JM, Castellanos PL, Gili M, Marset P, Navarro V. Salud Pública. Madrid : McGraw-Hill, 
Interamericana; 1998. 

Sitios en Internet 

American Center Society [Internet]. Disponible en: http://www.cancernet.nci. 
nih.gov/dictionary.html . Consultado Febrero del 2000. 

Las comunicaciones personales deben ser indicadas en el cuerpo del texto, entre 
paréntesis, no en notas de pie de página, indicando fecha e institución de quien da la 
comunicación. 

No deben incluirse como referencias: documentos no publicados, incluso si han sido 
presentados en conferencias o congresos, artículos enviados para publicación que no han 
sido aceptados y resúmenes. Si es absolutamente necesario citar fuentes no publicada, 
estas deben ser mencionadas en el texto entre paréntesis o en una nota de pie de página 

La manera apropiada de citar como referencia otro tipo de material no considerado arriba, 
debe ser consultada en los sitios de Internet ya indicados. 

Tablas 

Cada una de las tablas será citada en el texto con un número y en el orden en que 
aparezcan, y se debe presentar en hoja aparte identificada con el mismo número. Las tablas 
deben explicarse por si solas y no duplican lo planteado en el texto, sino que lo sustituyen o 
complementan. Las abreviaturas que se utilicen en los encabezamientos irán explicadas en 
nota de pie de la tabla y se identificarán exclusivamente con letras minúsculas en 
superíndice. Utilice únicamente líneas horizontales para elaborar la tabla. 

Figuras 

Las figuras serán citadas en el texto en el orden en que aparezcan. Las fotos, gráficos, 
mapas, esquemas, dibujos, diagramas y similares, se utilizan para ilustrar o ampliar la 
información, no para duplicarla. Las fotos (sólo en blanco y negro), dibujos y figuras 
generadas por medio de computador deben ser de alta resolución y alta calidad. Las figuras 
se organizarán por separado junto con sus respectivas leyendas, y cada una de ellas debe 
estar completamente identificada en el reverso. 

Abreviaturas y Unidades de Medida 

Cuando sea indispensable utilizar abreviaturas, estas irán precedidas de su forma 
expandida completa y se colocarán entre paréntesis la primera vez que se utilicen. 

Las medidas de peso, altura, longitud y volumen se presentarán en unidades métricas 
(metro, kilogramo, litro, etc.). Los autores utilizarán en todos los casos el Sistema 
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Internacional de Unidades, cuyas abreviaturas de las unidades de medida no tienen plural 
ni signos de puntuación. 

Los decimales se indicarán por medio de "," (coma) y los porcentajes se ubicarán dejando 
un espacio con respecto a los números. No escriba 23.5%, sino 23,5 % 

Aspectos Éticos 

Cuando sea apropiado, se incluirá en explicación sobre los procedimientos seguidos en el 
estudio para garantizar el cumplimiento de los principios y normas éticas de la Declaración 
de Helsinki de 1975 y sus posteriores revisiones y de la Resolución 8430 de 1993 del 
Ministerio de Salud de Colombia. 

CONFLICTOS DE INTERÉS 

Los artículos incluirán en la página del título de la revista, las notas sobre los apoyos 
recibidos (financieros, equipos, en personal de trabajo, en especie, etc.) de personas o de 
instituciones pública o privadas para la realización del estudio, así como las relaciones 
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 Abstract 
 

Health and life quality can be preserved and improved by the regular practice of 

physical activity. Sedentarism is an undesirable condition and represents risk for the 

health. This study has as objective to analyze the caloric cost and the basic physical 

qualities in college students of different technical levels. The research was descriptive 

and applied to 35 students, volunteers, from 19 to 34 years old, from both sexes, 

participants of the Dance Body of State University of Piauí, in the city of Teresina, in the 

activities of folkloric dance and walking. The caloric cost was evaluated with the 

accelerometer Caltrac 100/100 Plan, the basic physical qualities through the sitting and 

reaching test (flexibility); the vertical impulsion test, crouch (inferior members strength);  

the abdominal test (located muscular resistance); and the Burpee test (motor co-

ordination). The participants were separated in two groups according to their time of 

practice: group 1 (beginners), group 2 (advanced). The parametric tests t by Student 

and correlation by Pearson were used, observing a significance p<0,05 in the sense of 

comparing the observed results, which showed that there are no significant differences 

between the two groups of students, according to the time of practice, in which 

concerns the caloric cost.  The results of Strength, Resistance and Co-ordination test 

did not differ so much between the two groups. On the other hand, in the variable 

flexibility significant differences were observed  (sig.p = 0,0022 << 0,05) between the 

observed groups, being Group 1 (31,5 ± 6,3) meaningfully less than Group 2 (38,1 ± 

4,9), which constitutes a difference of about 21%.  Such results present relations of 

caloric cost compensation between the studied groups, the motivation to the beginners 

group and flexibility to tne advanced group, justifying the lack of significant distinctions. 

In this sense the folkloric dance, as a physical activity, appears to be efficient, for 
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significant co-relations are still noticed between the caloric cost levels of the dance with 

the walking, besides not presenting expressive differences between them.  

 

Key Words: Physical activity, expense caloric, health. 

 

 


