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Resumo
Duarte CC. Efeito da dança samba na aptidão cardiorrespiratória e composição
corporal de mulheres passistas [Dissertação]. São Paulo: Faculdade de
Medicina, Universidade de São Paulo.
Introdução: As adaptações fisiológicas da dança samba são pouco
conhecidas. A caracterização cardiorrespiratória e metabólica aguda e/ou
crônica e da composição corporal como atividade física é pouco estudada. O
samba é uma atividade intermitente que envolve movimentos dos membros
inferiores, tronco e membros superiores simultaneamente. Objetivo: Verificar o
efeito da dança samba na aptidão cardiorrespiratória e na composição corporal
de mulheres passistas que desfilam em escolas de samba. Métodos:
Participaram do estudo 26 mulheres, entre 20 e 40 anos de idade, distribuídas
em dois grupos: Grupo-Passistas (GP): 13 passistas de uma escola de samba
tradicional de São Paulo e Grupo-Controle (GC): 13 mulheres que não
dançavam samba. Foram avaliadas as funções cardiovascular e metabólica
pelo teste ergoespirométrico computadorizado e a composição corporal pelas
dobras cutâneas. Foram realizadas sessões de ensaio de samba não
padronizadas, sendo três sessões semanais, com duração de 60 minutos, por
um período de 12 semanas. A frequência cardíaca (FC) variou durante os
ensaios de 66% a 85% da FCmax atingida no teste de esforço e foi monitorada
por cardiofrequencímetro. Resultados: Com a prática da dança samba houve
aumento de 19% no VO2max e de 13% no PO2max (P <0,001). Houve aumento
da FC no pico do esforço de 3% (P<0,022), da RERmax em 10% (P <0,001). A
massa magra aumentou um quilo (P<0,004), a massa gorda diminuiu 12% (P
<0,001) e a porcentagem de gordura diminuiu 11% (P<0,001). Conclusão:
Houve melhora em todos os indicadores de aptidão cardiorrespiratória e de
composição corporal com 12 semanas de dança samba. Estes resultados
fornecem evidências adicionais de que esse estilo de dança tem efeitos
significativos para a saúde.

Descritores: consumo de oxigênio; exercício; dança; fisiologia; composição
corporal; mulheres.

Abstract
Duarte CC. Effect of samba dance in cardiopulmonary fitness and body
composition in women dancers [Dissertation]. São Paulo: "Faculdade de
Medicina, Universidade de São Paulo"; 2015.
Introduction: The physiological adaptations of samba dance aren´t well known.
Cardiopulmonary characterization and acute metabolic and/or chronic, body
composition and physical activity are understudied. Samba is an intermittent
activity that involves movements of lower body, trunk and upper body
simultaneously. Objective: To determine the effect of samba dance in
cardiorespiratory fitness and body composition of women dancers who parade
in samba schools. Methods: The study included 26 women aged 20 to 40 years
old, divided into two groups, Women Dancers Group: 13 dancers from a
traditional samba school in Sao Paulo and Control Group: 13 women who did
not dance samba. Cardiovascular and metabolic functions by computerized
ergospirometry and body composition by skinfold were evaluated. Samba
practice sessions were held nonstandard, three weekly sessions, lasting 60
minutes, for a 12 week period. The heart rate (HR) varied during the rehearsals
of 66% to 85% HRmax achieved in the stress test and was monitored for heart
rate monitor. Results: The practice of dance samba increased by 19% VO2max
and 13% of PO2max (P <0,001). There were HR increase in peak stress of 3%
(P <0,022) and RERmax by 10% (P <0,001). Lean body mass increased by one
kilogram (P <0,004), fat mass decreased by 12% (P <0,001) and fat percentage
decreased by 11% (P <0,001). Conclusion: There was improvement in all
indicators of cardiorespiratory fitness and body composition with 12 weeks of
samba dance. These results provide further evidence that this dance style has
significant health effects.

Descriptors: oxygen consumption; exercise; dancing; physiology; body
composition; women.

1 INTRODUÇÃO

A dança, segundo Karpati et al. (2015), pode ser definida como o
movimento de um ou mais organismos de forma coreografada ou improvisada
com ou sem som, que a acompanha. É uma forma universal de expressão
humana e rico material para pesquisa científica. É uma modalidade de
atividade física que impacta de maneira positiva na aptidão física, na saúde e
no bem-estar de seus praticantes (Di Blasio et al., 2009; Burkhardt e Rhodes,
2012; Domene et al., 2014).
A dança, em seus vários tipos, melhora a capacidade aeróbia, aumenta
a resistência e força muscular, a flexibilidade, o equilíbrio, a agilidade e os
parâmetros da marcha. Em grupos especiais, como idosos, por exemplo, a
dança aumenta o teor mineral ósseo e a potência muscular, contribuindo para
melhora da condição cardiovascular e prevenção de quedas (Wigaeus e
Kilbom, 1980; Simpson e Kanter, 1997; Moffet et al., 2000; Jeon et al., 2000;
Shigematsu et al., 2002; Peidro et al., 2002; Hackney et al., 2007; Lima e
Vieira, 2007; McKinley et al., 2008).
A dança, de uma forma geral, pode ser considerada uma intervenção
simples, muito acessível, capaz de proporcionar grandes benefícios ao
praticante, além de poder ser executada pela maioria das pessoas (Monte et
al., 2010). Dançar, com monitoramento fisiológico de intensidade e frequência,
pode ser um meio de promoção de saúde e combate ao sedentarismo para
pessoas com idades e níveis de aptidão funcional diversos, de forma segura,
prazerosa e eficiente (Belardinelli et al., 2008).
A utilização da dança, como uma forma de exercício, que promove a
melhora da aptidão cardiorrespiratória e da composição corporal ainda não é
uma questão consensual. Alguns estudos (Adiputra et al., 1996; Belardinelli et
al., 2008) mostraram aumento do consumo de oxigênio, melhora da
composição corporal e saúde mental, entretanto são estudos com estilos
específicos de dança.
A ideia de que a dança contribui de maneira favorável na saúde dos
praticantes não é nova (Connor, 2000), pois, em perspectiva histórica, se
encontram registros de sua inclusão em grupos sociais, bem como de seus
1

benefícios (Connor, 2000; Sandel et al., 2005). A novidade é a inclusão da
dança como instrumento promotor de saúde, baseado em evidências científicas
e que pode ser aplicada para prevenir e/ou tratar de doenças comuns e
incapacidades (Belardinelli et al., 2008).
Entre as danças típicas latino-americanas que são consideradas de alta
demanda física, existe o samba, com um padrão específico de movimento e
que acompanha um ritmo musical característico.
O samba tem um ritmo intermitente e, como outros estilos de dança,
pode ser empregado como uma modalidade de atividade física de maneira a
oferecer benefícios à saúde de seus praticantes, desde que realizado com
regularidade e repetido com frequência adequada. Ainda que sejam poucos os
relatos, a literatura mostra efeitos benéficos da prática de diferentes tipos de
dança na função cardiorrespiratória, na prevenção e reabilitação de doenças e
também na melhora da autoestima e combate ao estresse (Wigaeus e Kilbom,
1980; Belardinelli et al., 2008; Di Blasio et al., 2009). Outros estudos (Adiputra
et al., 1996; Janyacharoen et al., 2015), que investigaram tipos regionais de
dança, mostraram aumento do consumo de oxigênio, melhora da composição
corporal e saúde mental, mas nenhum deles estudou o samba.
Ainda que seja uma estratégia promissora, a prática sistemática da
dança incorporada à vida social pode ser considerada uma forma de exercício
que combina movimento, interação entre pessoas e grupos, prazer e diversão
com alta taxa de aderência. Porém, não foram encontrados estudos que
tenham avaliado os benefícios cardiorrespiratórios e o impacto sobre a
composição corporal nas mulheres passistas das escolas de samba.
Assim duas hipóteses podem ser levantadas:
Hipótese nula: H0 – Mulheres que dançam samba não aumentam sua aptidão
cardiorrespiratória e não melhoram indicadores de composição corporal.
Hipótese alternativa: H1 – Mulheres que dançam samba aumentam sua aptidão
cardiorrespiratória e melhoram indicadores de composição corporal.

2

Dançar samba regularmente é um exercício eficiente para melhorar a
aptidão física. Como é uma atividade com aspectos lúdicos e prazerosa, pode
ter maiores taxas de adesão, mas precisa ser avaliada quanto aos resultados
quantitativos e segurança.

3

2 OBJETIVOS

Avaliar o efeito da dança samba praticada com regularidade por
mulheres passistas de escolas de samba (não profissionais):


Na aptidão cardiorrespiratória: consumo máximo de oxigênio
(VO2max), na frequência cardíaca máxima (FCmax), na razão de
troca respiratória (RER) e no pulso de oxigênio (PO2);



Na composição corporal: porcentagem de gordura (%G), massa
magra (MM) e massa gorda (MG); e



Avaliar a intensidade dos ensaios de samba pela porcentagem (%)
da FCmax atingida no teste de esforço.

4

3 REVISÃO DA LITERATURA
A revisão do tema pesquisado (“dança” e “samba”) foi realizada com
busca em bases de dados (Pubmed, Sportdiscus, Scielo, Embase, CINAHL,
Cochrane) utilizando as palavras chaves “dança”, “samba”, “dança vs.
VO2max”, “dança vs. composição corporal”, “dança vs. saúde”, “efeito da dança
vs. corpo” e seus derivados associados ao efeito desse tipo de atividade física
no corpo humano. Foram então selecionados os artigos que avaliavam o
impacto da dança em indicadores de desempenho cardiorrespiratório e sobre a
composição corporal. Não foi encontrado nenhum artigo, nas bases
pesquisadas, que abordasse aspectos fisiológicos da dança samba, apenas
abordagens humanísticas (social, antropológica, história, etc.) (Tramonte, 2001;
Paranhos, 2003).
O samba é um estilo de dança brasileiro de origem africana, muito
popular e com variações culturais e regionais. Entre as variações, há o samba
de gafieira, samba de partido alto, pagode, samba-canção, samba exaltação,
samba de breque, sambalanço e samba no pé (Lopes, 2004, 2005; Diniz,
2006). Apesar de terem a mesma origem, com o passar dos anos cada
variação se adaptou às particularidades da forma de dançar e cadência
musical.
É uma das danças mais característica do Carnaval brasileiro e vem
sendo executada há quase 100 anos. O nome samba provavelmente vem do
semba angolano (mesemba), um ritmo africano. A execução da dança pode ser
individual, em grupo, na roda ou em duplas.
Neste trabalho foi usado o termo “samba” apenas para as executantes
de samba na forma individual ou samba no pé. A variação samba no pé,
acompanha o ritmo do samba-enredo da escola de samba, que é dançado de
forma individual pelas passistas da escola. Um grupo de passistas de samba
dentro da escola é chamado de ala.
O samba no pé é um exercício aeróbio intermitente, pois as passistas,
quando dançam, fazem evoluções de intensidades diferentes e que não
seguem padrões cíclicos. Os movimentos começam nos pés e evoluem para o
corpo todo. A atividade é semelhante ao que ocorre em uma partida de futebol,
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onde a natureza acíclica e a intensa disputa pela bola classifica o futebol como
um esporte intermitente de alta intensidade, com grande volume de ações
motoras (Souza et al., 2012). No desfile da escola de samba, o tempo de
apresentação de cada ala é de 17 minutos aproximadamente e cada ensaio
dura de 20 a 75 minutos.
Conforme relata Gasparini (2007), o movimento dos pés é dado pela
marcação do surdo (instrumento que soa uma vez no tempo forte e uma vez no
tempo fraco e determina o ritmo da música). Além disso, ocorrem movimentos
das pernas e dos quadris com braços estendidos até um novo ciclo começar
(Silva, 2008). O padrão motor do samba pode ser definido por: movimentação
dos pés e pernas (passo 1), movimentos acentuados dos quadris (passo 2),
extensão dos braços (passo 3) e a retomada de movimentos de pernas outra
vez se repete (passo 4) (Figura 1).

Fig.1 – Padrão de movimentação motora do samba (Silva, 2008).

O dançar samba pode ser caracterizado como um sapateado em quatro
tempos, que envolve pés, tornozelos, joelhos, coxas, cintura, braços, mãos e
pescoço e que recebe influência de manifestações culturais e ritmos variados:
candomblé, xangôs, congadas, jardineira, candombes e jongo (Rego, 1994).
Essas características presentes aproximam o samba de outros estilos de dança
tipicamente brasileiros, como o coco e o frevo pernambucano, entre outros.
Pelo tempo de duração das sessões de ensaios nas escolas de samba,
a dança samba apresenta características de exercício aeróbio e segundo
Weber (1974), em pesquisa realizada com dança aeróbica, 30 minutos desta
prática podem demandar um consumo de 29 ml/kg/min de VO2 (8,3 METs) com
duração e intensidade suficientes para provocar efeito de treinamento.
6

Em um estudo feito por Sorensen (1974) para determinar (i) gasto
energético e (ii) efeitos psicofisiológicos de um programa de dança aeróbica de
10 semanas para mulheres universitárias, foi relatado melhora no escore de 12
minutos de execução, como resultado de um programa do treinamento aeróbio
com dança.
Ao avaliar o VO2 do ar expirado de mulheres (20-38 anos), durante
execução de uma sessão de dança aeróbica, Foster (1975) relatou um
consumo de oxigênio de 33,6 ml/kg/min (9,6 METs), aproximadamente 77% do
VO2max, taxa que indica solicitação fisiológica suficiente para causar impacto
positivo no condicionamento físico, assim como Maas (1975) referiu que
mulheres universitárias praticantes de dança aeróbica aumentaram a distância
percorrida no teste de 12 minutos e diminuíram a frequência cardíaca de
repouso com esse tipo de treinamento.
As informações obtidas nesses estudos com dança aeróbica corroboram
com dados encontrados em pesquisas realizadas com danças típicas regionais
do mundo. Adiputra et al. (1996) estudaram os efeitos fisiológicos da dança
balinesa na capacidade aeróbia. Após oito semanas, realizando sessões de
dança de 50 minutos, o VO2max aumentou 15%, além de ocorrer redução da
frequência cardíaca de repouso, da pressão arterial e do percentual de
gordura. Os autores concluíram que a dança de Bali pode ser considerada útil
num programa de manutenção do condicionamento físico.
Em revisão feita por Yiannis e Athanasios (2004) conclui-se que, entre
estudantes de balé clássico e dança contemporânea, não havia diferenças
significativas para o VO2max e o porcentual de gordura. Ao contrário, entre
profissionais de balé clássico, quando comparados com profissionais de dança
moderna, o segundo grupo apresentou uma taxa maior de VO2max.
Segundo Ermutlu et al. (2014), executar uma modalidade específica de
dança implica em um processo de aprendizagem com níveis de conhecimento
e exigências distintas. Di Blasio et al. (2009) compararam aprendizes e
dançarinos experientes de dança caribenha que participaram de dois meses de
ensaios, com três sessões semanais, e encontraram maior gasto calórico,
maior intensidade de esforço e resposta cardiovascular mais elevada em
dançarinos experientes, quando comparados com os dançarinos iniciantes.
7

Angioi et al. (2009) avaliaram a aptidão aeróbia de bailarinos
profissionais e estudantes de dança contemporânea e observaram que o
VO2max variou de 39,2 a 50,7 ml/kg/min (11,2 a 14,5 METs). Também foi feita
a comparação do VO2max dos dançarinos profissionais de balé e dança
contemporânea com as seguintes modalidades esportivas: ginástica, futebol,
corrida de fundo, vôlei e natação. Observou-se que os dançarinos
apresentaram VO2max maior que os jogadores de vôlei, entretanto menor que
os demais esportistas avaliados. Os dançarinos, porém, apresentaram massa
gorda menor que todos os esportistas, com exceção dos ginastas e massa
magra menor apenas que a dos jogadores de futebol. Na comparação entre
dançarinos e sedentários, o primeiro grupo apresentou VO2max e massa
magra maior e percentual de gordura menor em relação ao segundo grupo.
Num estudo realizado por Monte et al. (2010) foi comparado a FC em
um programa convencional de condicionamento físico com dança de salão e
mostrou-se

que

a

zona

alvo

(70-80%

FC

máxima)

foi

atingida

significativamente em 77% das sessões de dança e no treino convencional em
55%. Na dança, 88,5% dos participantes atingiram significativamente a zona
alvo e 62,5% pelo exercício convencional.
A resistência cardiorrespiratória de mulheres na menopausa apresentou
melhoras significativas após completarem o protocolo de 60 minutos de
duração, 3 vezes por semana, durante um mês e meio de treinamento com
dança thailandesa, em estudo conduzido por Janyacharoen et al. (2015).
Os aspectos fisiológicos e sociais da dança latina salsa foram avaliados
por Domene et al. (2014), que, ao final do estudo, constataram que
intensidade variou de moderada a vigorosa,

a

sendo estímulo eficaz para

promoção de saúde e melhora psicológica pelo interesse e prazer da atividade.
Ainda que os estudos apontem que dançar tem um alto grau de
exigência física, quando essas práticas são adaptadas a grupos de populações
especiais, também é possível observar efeitos benéficos desses estímulos. Em
um estudo com pacientes com insuficiência cardíaca crônica (ICC), Bellardinelli
et al. (2008) verificaram o efeito da prática da valsa. Foi feita a comparação
entre o treino em esteira ou bicicleta ergométrica e da valsa adaptada. Foi
também incluído um grupo controle sem atividade. Houve melhora nas duas
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modalidades de treino: no VO2max, no limiar anaeróbio, na relação VE/VCO2,
na relação VO2/carga de trabalho, na função endotelial e na relação
VO2max/enchimento diastólico. A valsa foi considerada uma alternativa segura
e eficiente para prática de exercício aeróbio por portadores de ICC estável.
A dança havaiana hula foi considera por Maskarinec et al. (2014) como
uma atividade segura para pacientes cardiopatas, capaz de impactar de
maneira positiva na capacidade funcional e nos aspectos mental, espiritual e
social dos praticantes.
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4 MÉTODOS
O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa
(CAPPesq) da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo sob o
número 281/12 (anexo A) e está de acordo com as normas em vigor na
Universidade de São Paulo (Cunha et al., 2011). É um estudo longitudinal com
intervenção não controlada pelo pesquisador.
Todos os testes de avaliação cardiorrespiratória, metabólica e de
composição corporal foram realizados no Laboratório de Estudos do
Movimento (LEM) do Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das
Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (IOT –
HC/FMUSP).
O acompanhamento e o monitoramento dos ensaios de samba foram
realizados na quadra do Grêmio Recreativo Cultural Escola de Samba Vai-Vai
na cidade de São Paulo. Os ensaios eram preparatórios para o desfile de
Carnaval da Ala das Passistas do ano de 2012 e foram monitorados entre os
meses de novembro a fevereiro e as avaliações foram realizadas entre
novembro e março.
Esta escola de samba foi escolhida por ser tradicional e participar dos
desfiles e competições regulares do Carnaval. Após autorização da escola de
samba (Anexo B), fez-se uma reunião com as passistas para explicar o estudo
e convidá-las para participação. Todas as participantes aceitaram as regras do
estudo: ter frequência mínima de 90% de presença nos ensaios, não fumar e
não consumir álcool no período da pesquisa. O uso de trajes e adereços não
foi restringido e não impediu a colocação do monitor cardíaco.
Antes de se submeterem aos procedimentos, os indivíduos foram
esclarecidos sobre os procedimentos de avaliação, objetivos do estudo e seus
possíveis benefícios e riscos e assinaram um termo de consentimento
seguindo as orientações da declaração de Helsinque para estudos com seres
humanos (Anexo C).
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4.1 Casuística
Participaram do estudo 26 mulheres com idades entre 20 e 40 anos, que
foram divididas em dois grupos: Grupo Samba: n=13, denominadas mulheres
passistas de samba (GS) e o Grupo Controle: n=13, denominadas mulheres
não passistas de samba (GC). Elas foram pareadas por idade e IMC <30
kg/m2; suas características demográficas podem ser vistas na Tabela 1.
A presente amostra de 26 mulheres foi calculada tomando por base o
resultado do consumo máximo de oxigênio (VO2max) de estudo-piloto anterior,
feito com 20 passistas, que foi de 31,6 ± 3,4 ml/kg/min. Para cálculo do
tamanho amostral foi utilizada a equação: n= (Zα/2. σ/ E)2, onde adotou-se o
nível de confiança de 95% (α=0,05 e Zα/2=1,96) e admitiu-se um erro máximo
de estimativa E=1,8 ml/kg/min (6%): n= (1,96.3,4/1,8)2; n=(3,7)2 ou n= 13 por
grupo. O poder estatístico após obter os demais resultados é de (1-β≥80%).
Ao total 35 mulheres se voluntariaram para participar do estudo,
entretanto apenas 26 concluíram todas as etapas. Ao final do estudo houve
duas exclusões do GP (uma iniciou trabalho constante em shows de samba e a
outra mudou de ala por determinação da escola de samba) e sete exclusões do
GC (três não retornaram para reavaliação, uma sofreu aumento do IMC acima
de 30 kg/m2, uma retornou com 5 meses de intervalo, uma iniciou treinamento
físico e uma não respondeu aos contatos da pesquisadora).

4.1.1 Caracterização da passista
A figura da passista na escola de samba surgiu na imprensa em 1950 e
a primeira ala de passistas foi criada em 1972 (Toji, 2006).

A passista é

caracterizada como um indivíduo do sexo feminino, com idade entre 16 e 40
anos e que executa, com maestria, as rotinas da dança samba (Toji, 2006).
Uma passista de uma grande agremiação treina dança específica por três a
seis meses, duas ou três vezes por semana, no período que antecede o
Carnaval. Cada ensaio dura de duas a três horas, com a participação de 30-50
passistas por ala e pode ser considerada uma atividade física com demanda
cardiovascular e consumo de energia significativa (Toji, 2006). Neste estudo,
ritmo e período de ensaios foram determinados pela própria agremiação e não
tinha o controle do pesquisador, ou seja, era variável. Existem passistas
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profissionais que se apresentam em shows e espetáculos e que ensaiam
durante todo o ano, mas estas não constituem o maior número de passistas de
uma ala da escola de samba, e, portanto, não representaram as passistas
desse estudo.
No presente estudo, passistas profissionais que trabalham em
espetáculos e se apresentam durante todo o ano não foram incluídas. Foram
incluídas apenas as passistas que dançassem e treinassem durante o período
pré-carnaval, apenas com o intuito de desfilar.

Tabela 1. Características das mulheres selecionadas antes das 12 semanas de
Intervenção (n=26)
Variável

Idade (anos)

MC (kg)

Estatura (cm)
IMC (Kg/m2)

GS (n= 13)

GC (n= 13)

Nível de

(Min – Max)

(Min – Max)

Significância

29±4

27±3

p < 0,295

(21-36)

(21-32)

60,3±6,1

56,7±7,9

(50 – 71)

(49 – 67,4)

163±4,9

160±5,5

(156 – 175)

(151 – 169)

22,8 ± 1,93

22,0±2,7

(17,0- 25,8)

(19,3- 29)

Experiência como

4,6 ± 2,9

passista (Anos)

(1 – 10)

-

p < 0,081

p < 0,106

p < 0,405

-

MC = massa corpórea (kg); IMC = índice de massa corpórea (kg/m). Teste t Student; e * <0,05.
GS = Grupo Samba; GC = Grupo Controle; e (Min – Max) = Valores mínimos e máximos.

4.1.2 Critérios de inclusão
Ambos os grupos


Mulheres;



Saudáveis, em estado de pleno bem-estar físico, psíquico e social
(Filho, 2009);



Sem referência de nenhuma doença crônica sistêmica ou do aparelho
locomotor;
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Idade entre 20 e 40 anos;



IMC <30 kg/m2;



Ausência de gravidez;



Não tabagistas; e



Não praticavam atividade física com intuito de condicionamento físico
há pelo menos 6 meses.

Grupo Samba (GS)


Experiência mínima de um ano como passista de uma escola de samba;



Possibilidade de ensaiar durante os três meses que antecedessem o
desfile de carnaval;



No momento da inclusão não praticavam a dança samba regularmente
há pelo menos seis meses; e



Não tinham ou tiveram atividades como passista profissional em
atividades como shows, espetáculos ou concursos no momento da
inclusão.

Grupo Controle (GC)


Sedentárias há seis ou mais meses (sem atividade física regular, onde o
consumo energético tenha como objetivo o condicionamento físico)
(ACMS, 2011); e



Nunca dançaram como passistas anteriormente ao recrutamento (GC).

4.1.3 Critérios de exclusão


Passistas que faltassem em 10% das sessões de ensaio (GS); e



Resposta

hemodinâmica

anormal

ergoespirométricos (ambos os grupos).
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em

algum

dos

testes

4.2 Avaliações

4.2.1 Avaliação cardiovascular
Todas as participantes foram orientadas a não fazerem exercícios e
estarem descansadas antes do teste; consumirem alimentos leves uma hora
antes do exame e usarem traje adequado para o teste (camiseta, top, bermuda
e tênis) (ACSM, 2000).
Todas participantes fizeram eletrocardiograma (ECG) computadorizado
com 12 derivações (HeartWare®, Ergo 13, Belo Horizonte, BRA) no repouso,
durante o teste de esforço e na fase de recuperação após o teste. A frequência
cardíaca (FC) foi registrada pelo ECG e a pressão arterial (PA) foi medida pela
ausculta antes do início do teste, durante o esforço e na fase de recuperação,
utilizando-se esfigmomanômetro com leitura aneroide em mmHg (Tycos®,
EUA).
Foi realizado um teste de esforço em esteira rolante (h/p/Cosmos®,
Pulsar, Germany) com velocidade (km/h) e inclinação (%) variáveis, utilizandose o protocolo de Heck modificado, estilo rampa, com velocidade fixa e
incrementos de inclinação de 2% a cada minuto (Muotri e Bernik, 2014). Antes
de iniciar o teste, ambos os grupos foram testados em uma das velocidades
utilizadas no protocolo de rampa (4,8; 6,0; 6,5 e 7,2 km/h) e foi escolhida a
velocidade mais confortável para cada avaliada. O tempo total de exercício
variou de oito a quinze minutos (Buchfuhrer et al., 1983), sendo portanto um
protocolo individualizado (Karila et al., 2001).
No início do protocolo os indivíduos permaneceram um minuto em
repouso e em seguida iniciou-se o teste na velocidade previamente escolhida.
A recuperação pós-teste foi ativa e durou três minutos, com velocidades
decrescentes com duração de um minuto. Durante o teste, para aumentar a
motivação, os indivíduos receberam encorajamento verbal (Andreacci et al.,
2002).
A percepção subjetiva do esforço foi quantificada em cada estágio do
teste de exercício cardiopulmonar (ergoespirometria) pela escala linear gradual
de 15 pontos (6 a 20) de Borg fixada no campo visual do avaliado próxima à
esteira (Faulkner e Eston, 2007).
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Foi utilizado um sistema computadorizado de análise de troca gasosa
(CPX/D, Medgraphics®, Saint Paul, MN, EUA) utilizando o software Breeze
Suíte 6.4.1 para captação dos dados respiração-a-respiração, armazenamento
e processamento das variáveis cardiorrespiratórias e metabólicas.
A análise dos fluxos e volumes foi realizada por um pneumotacômetro
bidirecional preVent de pressão diferencial de alta precisão e espaço morto de
39 ml. O pneumotacômetro foi calibrado antes da realização de cada teste,
com uma seringa (5530, Hans Rudolph®, Kansas City, MO, EUA) por meio de
dez movimentos (cinco expirações e cinco inspirações) com capacidade para
três litros e espaço morto de 100 ml, que foi usada como fator de correção na
leitura do volume respiratório. Foram medidas as pressões expiradas de
oxigênio (PETO2) por meio de uma célula do tipo zircônia de resposta rápida e
elevada precisão (± 0,03% de O2), enquanto as pressões expiradas de dióxido
de carbono (PETCO2), pelo princípio infravermelho com precisão de (± 0,05%
de CO2) e resposta (< 130 ms).
Os analisadores de O2 e de CO2 foram calibrados, antes e
imediatamente após a realização de cada teste, com mistura gasosa
conhecida, em dois cilindros (O2 = 11,9% e 20,9%), (CO2 = 5,09%), e
balanceada com nitrogênio (N2), com a utilização da própria composição do ar
atmosférico (Albouaini et al., 2007). As variáveis ventilatórias foram registradas
respiração-a-respiração e depois calculadas para a média de tempo de 30
segundos.
Os indivíduos foram posicionados na esteira com um capacete no qual
se acoplou um bocal esterilizado. O nariz foi vedado com um prendedor, com o
objetivo de captar o ar atmosférico para a análise dos gases pelos sensores de
O2 e CO2.

Avaliou-se a quantidade de O2 consumida, resultante da diferença

entre o O2 inspirado, constante na atmosfera, e a quantidade de O 2 expirado
além da produção de CO2 (Casaburi et al., 2003; Albouaini et al., 2007).
Foram avaliados em repouso e no esforço a ventilação pulmonar (VE), a
frequência respiratória (FR), o volume corrente (VC), o consumo de oxigênio
(VO2), a produção dióxido de carbono (VCO2), a razão de troca respiratória
(RER=VCO2/VO2), o equivalente ventilatório de oxigênio (VE/VO2), a pressão
expirada final de oxigênio (PETO2), o equivalente ventilatório de dióxido de
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carbono (VE/VCO2), a pressão expirada final de dióxido de carbono (PETCO 2)
e o pulso de oxigênio (PO2).
O VO2max foi verificado quando as passistas atingiram pelo menos três
dos seguintes critérios de validação fisiológica: i) platô do VO 2, quando não era
verificado aumento no VO2 maior que 2,0 ml/kg/min para incremento de
inclinação entre o penúltimo e o último estágio do teste (Shephard, 1971); ii)
razão de troca respiratória (RER) máximo, igual ou superior a 1.10 (Dupont et
al., 2003); iii) frequência cardíaca (FC) máxima, igual ou superior a 95% da
resposta cronotrópica máxima predita para a idade, de acordo com a equação
de Tanaka [208 – (0,7 x idade)] (Tanaka et al., 2001); iv) valor igual ou superior
a 18 na escala de percepção subjetiva de cansaço de Borg (ACSM, 2000) e v)
sinais de cansaço extremo como: intensa hiperpnéia, suor excessivo, rubor
facial ou dificuldade de manter coordenação motora adequada com o
incremento de velocidade da esteira rolante (Armstrong e Welsmann, 2000;
ACSM, 2000). Como critério subjetivo, a escala de Borg de percepção de
cansaço foi utilizada em todos os testes como meio de complementar a
monitoração da intensidade do exercício (ACSM, 2000). Esse conjunto de
critérios seguidos são os mesmos adotados rotineiramente para todo o teste
ergoespirométrico feito no laboratório em que a pesquisa foi realizada.

4.2.2

Medidas

antropométricas

(dobras

cutâneas)

e

cálculo

da

composição corporal
A massa corporal (MC) foi mensurada em uma balança mecânica da
marca Filizola, com precisão de 0,1 kg. A estatura foi determinada em um
estadiômetro, acoplado à balança, com precisão de 0,1cm (Gordon et al.,
1988).
A composição corporal foi determinada pela técnica de espessura de
dobras cutâneas. Essas medidas foram realizadas por um único avaliador,
utilizando um adipômetro científico (Lange®, Cambridge Scientific Industries,
Inc., Cambridge, Maryland, EUA). A estimativa da composição corporal por
meio das dobras cutâneas foi calculada a partir do protocolo de sete dobras
(torácica, axilar média, tríceps, subescapular, abdominal, suprailíaca e coxa)
(Jackson e Pollock, 1978; 1985).
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Todas as medidas foram tomadas três vezes em forma de rodízio e
mensuradas pelo lado direito, sendo registrada a média dos valores medidos.
As medidas foram realizadas segurando firmemente a dobra cutânea entre o
polegar e o indicador da mão esquerda sem compressão excessiva.
O compasso estava a um centímetro do ponto de fixação dos dedos e
posicionado perpendicularmente à dobra, com diminuição lenta da pressão das
hastes do compasso. A dobra cutânea era mantida pressionada durante a
realização da medida, mas o tempo de compressão não deveria ultrapassar
dois segundos para evitar acomodação do tecido adiposo. Foram feitas três
medidas de cada dobra com alguns segundos de descanso entre elas e nova
medida era feita nas diferenças acima de 5%.

Após a medida, foi feita a

retirada lenta do adipômetro do local para manter a calibração.
Com base nos valores das espessuras de dobras cutâneas, a gordura
corporal relativa foi estimada por meio da equação B (Siri, 1961) e a densidade
corporal pela equação A (Jackson et al., 1980).


EQUAÇÃO

A:

DC

=

(1,097-(0,0004697

x

soma

sete

dobras)+(0,00000056 x (soma sete dobras)² –(0,00012828 x idade)
o DC = densidade corporal; sete dobras cutâneas =

peitoral,

abdominal, coxa, tríceps, supra ilíaca, subescapular e axilar
média.


EQUAÇÃO B: %GC = (4,95/DC) – 4,5) x 100
o %GC = percentual de gordura corporal; DC = densidade corporal.

As equações estão de acordo com estudos prévios sobre a utilização
destas para mensurar densidade e estimativa de percentual de gordura relativa
em mulheres brasileiras (Petroski e Pires-Neto, 1995; Filardo e Leite, 2001).
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4.3 Intervenção

4.3.1 Intensidade controlada pela frequência cardíaca (FC)
Com o objetivo de estabelecer parâmetros para o estudo durante as
rotinas de ensaios de samba, foram consideradas as recomendações do ACSM
(2011) para a prática de atividades físicas. Desta forma, foram validados os
ensaios propostos pela agremiação durante período de três meses, três vezes
por semana, com duração de 35 a 60 minutos.
A pesquisadora aplicou o desenho denominado ex post facto, ou seja,
não houve interferência direta sobre a variável independente (ensaio de
samba).
A FC foi medida a cada cinco minutos durante os ensaios, onde as
passistas foram monitoradas por cardiofrequencímetro (Polar®610i, Electro,
Kempele, Finland) (Gerber et al., 2014) durante o período de atividade proposto
a cada ensaio. Foram descartados os ensaios que não atingiram duração maior
que 35 minutos, os realizados na chuva ou quando as condições ambientais
não permitiam monitorar a FC (grande público, fantasias e adereços ou
formação específica da ala). Foram excluídas 7 sessões de um total de 37.
A

intensidade

absoluta

de

cada

ensaio

foi

registrada

pelo

cardiofrequencímetro e quantificada em porcentagem (%) da FCmax atingida
no teste de esforço e divididas em três zonas de treinamento: zona 1: < 76%
FCmax; zona 2: 77-82% FCmax e zona 3: ≥ 83% FCmax.

4.4 Análise estatística
A normalidade na distribuição dos dados foi avaliada pelo teste de
Shapiro Wilk.
As variáveis quantitativas foram apresentadas em forma de mediana,
média e desvio padrão, assim como os valores mínimos e máximos (Siegel,
1981; Callegari-Jacques, 2003).
Para verificar as diferenças iniciais e as mudanças nas variáveis
estudadas após a intervenção, foi utilizado teste t de Student para amostras
independentes na análise intragrupos (variáveis paramétricas) e teste U de
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Mann-Whitney (variáveis não paramétricas) (Siegel, 1981; Callegari-Jacques,
2003).
Na análise intergrupos foi utilizada a análise de variância com dois
fatores para medidas repetidas (ANOVA Two Way medidas repetidas),
seguidas

de

post-hoc

de

Bonferroni

quando

necessário

(variáveis

paramétricas) e teste Kruskal-Wallis (variáveis não paramétricas).
A comparação das três zonas de intensidade dos deslocamentos
durante os ensaios da dança samba em % da FCmax foi avaliada pela análise
de variância (ANOVA) e em caso de diferença entre as médias foi utilizado o
teste post-hoc de Holm-Sidak para comparações múltiplas.
Em todas as análises, foi adotado um nível de significância de 5%. O
Software Sigma Stat (Sigma Stat 3.5, Systat Software Inc., Ashburn VA) foi
utilizado para todos os testes, exceto na análise intergrupos, na qual foi usado
o Software SPSS for Windows (versão 20, IBM).
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5 RESULTADOS

Abaixo são apresentados os resultados das variáveis observadas no
Grupo Samba e Grupo Controle antes e após 30 sessões de samba.
TABELA 2 – Indicadores de desempenho cardiorrespiratório e metabólico no
pico do esforço antes e após 30 sessões de samba no Grupo Samba (GS) e
Grupo Controle (GC) (n=26)
Variável

Pré

Pós

Nível de

Mediana, média e DP

Mediana, média e DP

Significância

(Min – Max)

(Mín - Max)

30,7 31,2± 2,7

37,6 37± 3,5 a b c

(25,4-36,9)

(31,4-42,9)

31 29,8± 4,3

31 30,5± 3,5

p < 0,360

(21,5-35,9)

(24-36)

p < 0,003b

VO2max (ml/kg/min)
GS (n=13)

GC (n=13)

p < 0,001 a

p < 0,001c
FC (bpm)
GS (n=13)

GC (n=13)

p < 0,022 a

191 187± 11,6

194 193± 6,8 a

(167-208)

(180-200)

197 196±5,73

192 192± 6,9

(185-206)

(181-201)

10,4 10,1± 1,4

11,6 11,4± 1,1 a b c

(7,3-12,6)

(8,8-13,9)

9 8,5± 1,1

9 8,9± 0,7

p < 0,080

(7,5-10,4)

(8,1-9,8)

p < 0,001b

p < 0, 088

PO2 (mlO2/FC)
GS (n=13)

GC (n=13)

p < 0,001 a

p < 0,001c
Continua

20

TABELA 2 – Indicadores de desempenho cardiorrespiratório e metabólico no
pico do esforço antes e após 30 sessões de samba no Grupo Samba (GS) e
Grupo Controle (GC) (n=26)
Variável

Pré

Pós

Nível de

Mediana, média e DP

Mediana, média e DP

Significância

(Min – Max)

(Min – Max)

1,0 1,0 ± 0,04

1,1 1,1± 0,05 a

(1-11,2)

(1,1-1,2)

1,2 1,2± 0,14

1,1 1,1± 0,08 a

(1-1,6)

(1-1,3)

RER (VCO2/VO2)
GS

GC

p < 0,001 a

p < 0, 039 a

Conclusão

VO2max = consumo máximo de oxigênio ajustado a massa corpórea em mililitros por quilo por
minuto (ml/kg/min); FC = frequência cardíaca em batimentos por minuto (bpm); PO 2 = pulso de
oxigênio em mililitros de oxigênio por frequência cardíaca (mlO 2/FC); RER = razão de troca
respiratória (produção de dióxido de carbono dividido pelo consumo de oxigênio=VCO 2/VO2);
DP = Desvio Padrão; e (Min – Max) = Valores mínimos e máximos.
a
Comparação intragrupos - Teste t de Student: = p<0,05.
Comparação intergrupos - ANOVA Two Way Medidas Repetidas e teste de post-hoc de
b
c
Bonferroni: = p<0,05 GS pós x GC pós; = p<0,05 GS pós x GC pré.

Foram observadas (Tabela 2) diferenças significativas para o GS após
os ensaios de samba nas quatro variáveis analisadas (p<0,05) e no GC foi
observada diferença significativa apenas em RER (p<0,05). O incremento nas
variáveis VO2max , PO2, RER e FC para o GS foram de 19%, 13%, 10% e 3%
respectivamente.
Na análise intergrupos foi observada diferença significativa (p<0,05) nas
variáveis VO2max e PO2, quando feitas as comparações entre os grupos no
período pós intervenção e na fase pré do GC com o pós do GS.
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TABELA 3 – Indicadores da composição corporal antes e após 30 sessões de
ensaios do Grupo Samba (GS) e Grupo Controle (GC) (n=26)
Variável

Pré

Pós

Nível de

Mediana, média e DP

Mediana, média e DP

significância

(Min – Max)

(Min – Max)

60,7 60,2± 6,1

59,7 59,5± 6,2

(50,2-71,3)

(50,8-66)

55 56,6± 7,9

53 56,4± 7,9

(44-67,4)

(43,2-66,1)

22,7 22,8± 1,9

22,6 22,2±2,4

(17-25,8)

(16,3-25,8)

21 22±2,7

21 21,9±2,4

(19,3-29)

(18,9-28,8)

27,4 26± 5,6

24 23,1±5,2 a

(14-33,3)

(12,7-31,4)

27,3 27,4± 5,7

27,7 27,7±5,7

(17,9-36,5)

(18-37,8)

15,4 15,9±4,6

14,4 14,0±4,2 a

(7-23,6)

(6,5-22,3)

15 15,8± 5,4

14,4 16,0±5,2

(8,2-27,4)

(8,2-28,3)

MC (kg)
GS (n=13)

GC (n=13)

p < 0,136

p < 0,759

IMC (kg/m2)
GS (n=13)

GC (n=13)

p < 0,134

p < 0,722

G (%)
GS (n=13)

GC (n=13)

p < 0,001 a

p < 0,874

MG (kg)
GS (n=13)

GC (n=13)

p < 0,001 a

p < 0, 928

Continua
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TABELA 3 – Indicadores da composição corporal antes e após 30 sessões de
ensaios do Grupo Samba (GS) e Grupo Controle (GC) (n=26)
Variável

Pré

Pós

Nível de

Mediana, média e DP

Mediana, média e DP

significância

(Min – Max)

(Min – Max)

45 44,2± 2,7

46 45,5±2,9 a b c

(38,9-47,7)

(38,8-49,4)

40 40,9± 4,4

39,5 40,4±3,9

p < 0,401

(35,7-48,4)

(34,9-49)

p < 0,008b

MM (kg)
GS (n=13)

p < 0,004 a

GC (n=13)

p < 0,011c
Conclusão

MC = massa corpórea (kg); IMC = índice de massa corpórea (kg/m²); G (%) = percentual de
gordura; MG = massa gorda (kg); MM = massa magra (kg); DP = Desvio Padrão; e (Min – Max)
= Valores mínimos e máximos.
a
Comparação intragrupos - teste t de Student: = p<0,05.
Comparação intergrupos - Teste ANOVA Two Way para Medidas Repetidas com teste post-hoc
b
c
de Bonferroni: = p<0,05 GS pós x GC pós; = p<0,05 GS pós x GC pré.

Após a intervenção, todas as variáveis de composição corporal, exceto
MC e IMC (Tabela 3) apresentaram diferença significativa no GS (p < 0,05).
Houve 3% de aumento da MM, redução de 12% na MG e de 11 % na
porcentagem de gordura. Não foram observadas diferenças em nenhuma
das variáveis do GC no mesmo período.
Na comparação intergrupos, houve aumento da MM (p<0,05) do GS
após a intervenção em relação ao GC nas fases pré e pós.
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TABELA 4 – Valores relativos expressos em porcentagem da frequência
cardíaca máxima (%FCMax) das passistas durante os ensaios (n=13)
Zonas

FCmax (%)

(Z)

(Mín – Máx)

Zona 1 (Z1)

≤ 76

Tempo (min)

Tempo (%)

5

8

25

42

30

50

(56 - 76)

Zona 2 (Z2)

77 – 82
(77 - 82)

Zona 3 (Z3)

≥ 83
(84 - 105)

Análise de variância (ANOVA) com teste de pos-hoc Holm-Sidak: (Z2 x Z1 p <0,05), (Z3 x Z1,
p < 0,05) e (Z3 x Z2, p<0,05); e (Min – Max) = Valores mínimos e máximos.

A FC durante os ensaios permaneceu 50% do tempo total dos ensaios
na Zona 3 (≥ 83% FCmax atingida no teste de esforço), 42% na Zona 2 (FC=
77-82%) e 8% na Zona 1 (FC < 76%).
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6 DISCUSSÃO

Os principais achados do presente estudo foram o aumento dos
indicadores de aptidão cardiorrespiratória e a melhora dos indices de
composição corporal das passistas. A hipótese do trabalho, de que esse estilo
de dança poderia melhorar os parâmetros de desempenho funcional após 30
sessões de dança samba, foi confirmado ao final desse estudo.
O desempenho cardiovascular é um dos principais determinantes da
capacidade aeróbia. O treinamento de resistência aeróbia aumenta o débito
cardíaco máximo, que é o principal responsável pelo aumento no consumo
máximo de oxigênio (VO2max) (Ginzton et al., 1989; Rowland et al., 2000;
Nottin et al., 2002; Edvardsen et al., 2013). Neste sentido, a contração do
músculo esquelético aumenta o retorno do sangue venoso ao coração e o
enchimento ventricular (denominado pré-carga) contribui para o maior volume
de ejeção durante o exercício, que é um dos principais determinantes do
desempenho aeróbio para atender as demandas de energia dos músculos em
exercício (Joyner e Coyle, 2008). Portanto, o consumo de oxigênio (VO2) é
considerado o melhor parâmetro de medida de captação, distribuição e
utilização para a produção de energia aeróbia (ACSM, 1998).
No presente estudo, o VO2max aumentou 19%, após 30 sessões de
ensaios de samba, mostrando que essa modalidade de dança é eficaz para
aumentar a potência aeróbia. Este incremento foi semelhante ao observado em
outros estudos com dança e esportes aeróbios (corrida e ciclismo) em
mulheres jovens (Edwards, 1974; Flint et al., 1975; Eisenman e Golding, 1975;
Burke, 1977). Alguns outros fatores estão relacionados com o condicionamento
aeróbio, mas o VO2 é, sem dúvida, um dos mais importantes e fidedignos
marcadores dessa condição (Pate e Kriska,1984). Assim, é de se esperar que
o aumento dessa variável esteja relacionado ao maior débito cardíaco,
provocado pela intensidade do exercício durante as sessões de samba, pois
em 42% do tempo a FC permaneceu entre 76% e 82%, enquanto 50% ≥ 83%
da FCmax, resposta estimulada por meio das múltiplas variações intermitentes
observadas durante as sessões de dança (Barene et al., 2013). A manutenção
da alta intensidade durante a maior parte do tempo da atividade foi importante
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para os ganhos obtidos (ACSM, 1998). É importante salientar, que segundo
Astrand e Rodahl (1977) dançar com FC acima de 80% da FCmax é suficiente
para provocar efeito fisiológico de treinamento. A expressiva participação do
metabolismo aeróbio durante os ensaios, mediado pela alta intensidade dos
estímulos durante as sessões de dança, foi o grande responsável pelo
aumento na capacidade de captação central e periférica de oxigênio pelos
músculos das passistas (ACSM, 1998).
Esta resposta central e periférica pode ser confirmada pelo pulso de
oxigênio máximo (PO2max) obtido no final da intervenção. O aumento do PO 2
tem sido considerado como um dos responsáveis pelo aumento do VO 2max
pela relação com o volume sistólico máximo, agindo como um mecanismo
central de melhora (Oliveira et al., 2009). Então, podemos afirmar que o maior
PO2 está associado com maior VO2, com menor FC e maior volume sistólico
(Oliveira et al., 2009). Portanto, o PO2 depende do O2 extraído pelos tecidos
periféricos e captado pela circulação pulmonar durante cada batimento
cardíaco. No exercício de intensidade máxima, observou-se aumento de 13%
para o GS após o treinamento. Esta variável não se modificou no GC. Os
resultados do presente estudo são semelhantes a estudos anteriores e
mostram que o samba praticado com regularidade aumenta o volume sistólico
e a captação periférica de oxigênio na intensidade máxima de esforço
(Wasserman et al., 1999; Laffite et al., 2003).
Também é conhecido que o exercício regular aumenta a capacidade
vital e o volume de reserva inspiratório e expiratório dos pulmões, que
associado com o maior volume sistólico cardíaco facilita o fornecimento de
oxigênio para os tecidos e melhora a aptidão cardiorrespiratória (Carsten et al.,
2004).

Embora no presente estudo não tenham sido medidos índices

pulmonares em repouso, esse mecanismo tem sido confirmado por estudos
anteriores que verificaram maior adaptação vascular e periférica, com melhora
na perfusão e capacidade do fluxo pulmonar após treinamento com
característica aeróbia (Hepple, 2000).
Além disso, verificou-se que, após as sessões de samba, houve
aumento do VO2 em 5,7 ml/kg/min, correspondente a 1,6 METs, fato associado
com efeito protetor cardiovascular (Myers et al., 2002), pois o aumento de uma
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unidade metabólica (1 MET=3,5 ml/kg/min) na capacidade de exercício confere
uma redução de 8% a 17% na mortalidade cardiovascular e por outras causas
(Blair et al., 1995; Myers et al., 2002).
Ainda que a FCmax absoluta não mude com o treinamento, após as 30
sessões de samba, as passistas apresentaram uma FC de pico maior,
demonstrando

maior

capacidade

contrátil

cardíaca

após

intervenção

(Wasserman et al., 1999; Brum et al. 2004). Um dos efeitos clássicos do
treinamento aeróbio no pico do esforço é constatado pela melhora da função
cardiovascular e pelo aumento no tamanho das câmaras cardíacas e do
volume sistólico (Obert et al., 2009).
O treinamento da dança samba preencheu os requisitos preconizados
pela ACSM de um treinamento aeróbio eficiente: frequência de três a cinco dias
por semana com atividade aeróbia contínua e/ou intermitente de 20 a 60
minutos e intensidade de treinamento entre 60-90% da reserva de FC ou de
50 a 85% de VO2max (ACSM, 2011).
A RER no pico do esforço com valor de 1,10 é considerado um indicador
universal de esforço máximo durante o exercício, independente de idade, sexo,
nível de aptidão física e estado de doença (Sherry et al., 2010).
No presente estudo, a RER, na análise intragrupos apresentou diferença
no GS (P<0,001) e no GC (P<0,039). O aumento dessa variável após 30
sessões de samba indicou maior capacidade cardiorrespiratória e muscular
para gerar esforço. No entanto, a diferença, não esperada, verificada no GC,
pode ser interpretada como efeito de aprendizagem na realização do teste,
empregando maior força nos membros inferiores durante a segunda avaliação.
A FC atingida durante as sessões de dança foi 161 bpm oscilando até
180 bpm, ficando acima de 80% da FCmax em 67% das mulheres do GS.
Estes resultados são semelhantes aos encontrados por Blanksby e Reidy
(1988), que mostraram FC entre 71% e 92% (162-178 bpm) em mulheres
praticantes de dança latina e aos de Guidetti et al. (2015) que referem que a
dança proporciona estímulos fisiológicos adequados para promover efeitos
benéficos sobre a saúde e condicionamento quando praticada com intensidade
entre 55-90% da FCmax.
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Os exercícios intermitentes ou intervalados têm superado o exercício
moderado contínuo no aumento do VO2 (Daussin et al., 2008). O incremento do
VO2, após sessões de treinamento intervalado é de duas a três vezes superior
ao conseguido com exercícios moderados contínuos (Helgerud et al., 2007;
Daussin et al., 2008). O exercício contínuo melhora a condição periférica da
rede capilar, mas ao contrário, o exercício intermitente, é mais desafiador,
modula mais o débito cardíaco e a cinética de oxigênio muscular com ação
central e periférica simultânea (Saltin et al., 1980; Beere et al., 1999; McGuire
et al., 2001).
O

samba

é

uma

atividade

física

intermitente

que

aumentou

significativamente o VO2max após 30 sessões de ensaio, realizadas em 12
semanas. O aumento verificado foi de 0,59% por sessão de dança samba e é
semelhante a 0,62% observado após treinamento com corrida intervalada
(Helgerud et al., 2007; Daussin et al., 2008). Todavia, nossos resultados foram
superiores a outros treinamentos aeróbios que aumentaram apenas 0,43% por
sessão de treino (Tjønna et al., 2013).
Estes resultados sugerem que as variações na intensidade de trabalho
verificadas pela FC e consumo de oxigênio durante as sessões de treinos são
os fatores mais importantes para a melhora da capacidade oxidativa central e
periférica e não a duração do exercício (Helgerud et al., 2007; Daussin et al.,
2008).
Como as variáveis idade, sexo, adiposidade corporal, atividade física e
proporção relativa de água e minerais interferem diretamente nos valores da
composição corporal (Heyward e Stolarczyk, 1996), o GS e o GC foram
pareados pelas características antropométricas (idade, massa corporal, IMC,
estatura, sexo e nível de atividade física pré-intervenção) para que a
comparação entre eles tivesse validade.
As 12 semanas de ensaio alteraram a composição corporal do GS com
aumento de massa magra e diminuição da massa gorda e porcentagem de
gordura.
A massa corporal e o IMC são duas variáveis frequentemente utilizadas
para mensurar o impacto da atividade física na saúde de uma população, ainda
que não possam ser avaliados de forma isolada, sem considerar o nível
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socioeconômico, cultural e estilo de vida (Ferreira, 2005). Após a intervenção,
houve redução de 1% da massa corporal das passistas e de 2% do IMC,
valores pequenos e sem significância estatística. Kang (2014) mostrou redução
da massa corporal de mulheres idosas e obesas após sessões de trekking,
mas sem redução significativa do IMC. Como massa corporal é usada na
medida do IMC, uma pequena redução influenciou diretamente o valor final do
IMC.
O desempenho durante a dança está relacionado à capacidade dos
músculos de utilizarem energia e gerarem trabalho muscular (Angioi et al.,
2009) e tem impacto na composição corporal dos praticantes. As FC atingidas
durante os ensaios mostram que as passistas realizaram um grande esforço
físico, fato que pode ter contribuído para o aumento da massa magra (p<0,05)
após a intervenção. Esse resultado é semelhante ao de Hazell et al. (2014),
que mostraram 1,3% de aumento de massa magra em um grupo de mulheres
corredoras de sprint após seis semanas de intervenção. Ainda que o samba
não seja específico para ganho de massa muscular, foi suficiente para
promover mudança na composição corporal. Angioi et al., (2009) referem que
os ganhos de força e massa muscular em bailarinos são menores que os
observados em jogadores de futebol, mas são maiores se comparados a uma
população sedentária.
A prática de dança é um agente promotor de saúde e leva à redução da
gordura corporal (Beavers et al., 2014) e as danças regionais podem ser mais
atrativas e ter maior poder de adesão pelos aspectos culturais e lúdicos, como
foi observado em um programa de dança gospel para afro-americanas, em que
a adesão foi um dos fatores atribuídos como responsável pela perda de
gordura após 18 semanas (Murrock e Gary, 2010).
No GS houve perda de 12% da massa gorda, possivelmente pela
intensidade do esforço, dado similar ao encontrado por Gerber et al. (2014) que
mostraram perda de gordura corporal em um programa de exercício
intermitente. Os autores sugerem que os exercícios intermitentes são eficientes
para perda de gordura pelo maior gasto energético pós-exercício, dado pela
manutenção da alta taxa metabólica de repouso por um longo período. Os
resultados atuais também estão em consonância com outros estudos com
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dança, que levaram à diminuição da gordura corporal (Angioi et al., 2009;
Murrock e Gary, 2010; Krishnan et al., 2015). O balé clássico não promove
consumo energético suficiente para manter a estética exigida, o que
eventualmente leva os praticantes à baixa ingestão calórica, podendo resultar
em perda de massa muscular e gordura corporal (Twitchett et al., 2009;
Koutedakis e Jamurtas, 2004). Todas as participantes do GS não fizeram dieta
e/ou restrição alimentar no período da intervenção, dados conferidos pela
pesquisadora por questionamento direto durante as sessões de ensaio.
Alguns estudos referem que os dançarinos têm características físicas e
de composição corporal que são diferentes quando comparados aos não
praticantes de dança (Koutedakis e Jamurtas, 2004; Angioi et al., 2009). E há a
sugestão de que fatores genéticos inatos possam influenciar a escolha pela
prática de dança, que implica em maior habilidade natural ou adquirida
(Ermutlu et al., 2015; Guidetti et al., 2015).
No presente estudo, no entanto, as características antropométricas e de
composição corporal iniciais eram similares nos dois grupos. As variáveis da
composição corporal, MM, MG e %G se modificaram após os ensaios de
dança. Pode se especular que as sambistas, por terem habilidade para dança,
seriam naturalmente mais ativas e mais magras e estariam em melhores
condições físicas, mas, como ficou bem claro nos critérios de inclusão,
dançarinas que tivessem algum tipo de atividade profissional e artística
relacionada com o samba não foram incluídas na amostra.
Não foram encontradas publicações sobre os efeitos do samba em
nenhum aspecto da saúde, dando um relativo ineditismo ao presente estudo. A
amostra estudada foi específica e a intervenção não foi controlada, fatores que
podem ser limitantes, mas também são importantes para verificar o real efeito
desta dança. A presença da pesquisadora em todos os ensaios e coletas
compensou a falta de controle sobre a coreografia livre de cada passista.
Outra limitação foi dada pelo grupo controle, por este não ser composto por
mulheres que soubessem sambar, mas o pareamento dos grupos pelos fatores
antropométricos e idade dirimiu esta diferença entre os grupos, ainda que não
em relação à prática do samba. Mesmo assim, os resultados apontam que o
samba pode ser usado como uma forma de exercício intermitente, tendo
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resultados semelhantes aos de outras modalidades, com maior taxa de
adesão, pelo caráter lúdico que o acompanha.
Os resultados confirmam a hipótese de que o samba pode melhorar a
aptidão funcional de pessoas que o praticam regularmente, mas mais
pesquisas são necessárias, inclusive com controle sobre a intervenção e com
grupo controle de mulheres passistas não praticantes, para determinar a
eficácia relativa desta forma de dança em comparação com outros tipos de
exercícios e a participação de pessoas com diferentes níveis de aptidão física.
A prática do samba pode ser considerada uma forma de exercício de
baixo custo, além de ser uma grande referência cultural, popular, de
característica alegre e educativa e pode ser uma boa sugestão para diminuir o
sedentarismo da população brasileira.
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7 CONCLUSÕES

1. O samba quando praticado com regularidade e intensidade,
descrita neste estudo, se mostra suficiente para melhorar a
condição cardiorrespiratória e a composição corporal em
mulheres saudáveis.
2. Os

ensaios

de

samba

geraram

respostas

associadas com exercícios moderados e intensos.
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Anexo C
FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
___________________________________________________________________________________
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL
1. NOME: .............................................................................. ...........................................................
DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ........................................ SEXO : .M □ F □
DATA NASCIMENTO: ........../............/..........
ENDEREÇO ................................................................................. Nº ........................... APTO: ..................
BAIRRO: ........................................................................ CIDADE .............................................................
CEP:......................................... TELEFONE: DDD (............) ......................................................................
2. RESPONSÁVEL LEGAL
..............................................................................................................................
NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) ..................................................................................
DOCUMENTO DE IDENTIDADE :....................................SEXO: M □ F □
DATA NASCIMENTO.: ........./........../..........
ENDEREÇO: ...................................................................................... Nº ............ APTO: .............................
BAIRRO: ................................................................................ CIDADE:
...........................................................
CEP:.............................................. TELEFONE: DDD
(............).......................................................................
____________________________________________________________________________________

DADOS SOBRE A PESQUISA
1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: EFEITO DA DANÇA SAMBA SOBRE
A APTIDÃO CARDIORRESPIRATÓRIA E COMPOSIÇÃO CORPORAL DE
MULHERES PASSISTAS
PESQUISADOR :
........................................................................................................................................................
CARGO/FUNÇÃO: ..................................................... INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº
......................
UNIDADE DO HCFMUSP:
.................................................................................................................................

2. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA:
RISCO MÍNIMO □ RISCO MÉDIO □
RISCO BAIXO X RISCO MAIOR □
Observação: Previamente a participação no estudo todas serão submetidas a teste
de exercício cardiopulmonar (ergoespirometria) com monitoração eletrocardiográfica
na esteira e este é um procedimento considerado de RISCO BAIXO e com
complicações extremamente raras, principalmente na população sadia. Este
procedimento servirá de triagem para a liberação de pratica de atividade física de
maior esforço. Além disso, serão feitas medidas da composição corporal em repouso
pelas pregas cutâneas e circunferências de perímetros corporais.
3. DURAÇÃO DA PESQUISA: 2 anos
FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
1 - Desenho do estudo e objetivo (s): O estudo será transversal com característica ex
post facto. Este tipo de pesquisa verifica a ocorrência de variações na variável
dependente no curso natural dos acontecimentos. Neste caso, o pesquisador não
possuirá controle sobre a variável independente, que constitui o fator suposto do
fenômeno (efeito), porque ele já ocorreu ou está ocorrendo. Portanto, identificaremos
as situações que se desenvolveram naturalmente e trabalharemos sobre elas como se
estivessem submetidas a controles. O estudo terá duração de 12 semanas (3 meses).
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A dança samba no pé é um dos estilos mais populares do Brasil. Entretanto, pouco se
conhece sobre o nível de capacidade física, gasto energético e adaptações
fisiometabólicas de seus praticantes. Este estudo tem como objetivo verificar os efeitos
de quem dança samba no pé sobre a capacidade cardiovascular e pulmonar além da
composição do corpo medindo a gordura corpórea. Todas essas informações acima
estão sendo fornecidas para sua participação voluntária neste estudo.
2 - Descrição dos procedimentos que serão realizados, com seus propósitos e
identificação dos que forem experimentais e não rotineiros;
As avaliações ergoespirométricas e de composição corporal serão agendadas em dia
e horário pelo Laboratório de Estudos do Movimento do Instituto de Ortopedia e
Traumatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP localizado
na Rua - Dr. Ovídio Pires de Campos, 333 2º. Andar. Essa Rua fica localizada uma
abaixo da Rua do Instituto da Criança a 100 metros do metrô Clínicas. A avaliação
ergoespirométrica verificará o ar (oxigênio e dióxido de carbono) que saem dos seus
pulmões enquanto se exercita na esteira. Também por meio de um monitor do
coração, chamado eletrocardiograma, indicará ao médico examinador os batimentos
do seu coração e da sua pressão arterial, que serão medidos frequentemente durante
o teste por um aparelho (esfigmomanometro) colocado no seu braço. Você vai respirar
o ar por meio de um bocal, que será colocado entre os lábios e os dentes enquanto
realizar o exercício na esteira e também será colocado um prendedor nasal, para
impedir que o ar escape pelos orifícios do seu nariz. Durante esse exame, a
intensidade (carga) de esforço será aumentada de forma progressiva, lentamente, até
onde você possa tolerar. Por outro lado, você pode solicitar o término do exame a
qualquer momento em que não se sinta bem e o médico também poderá interromper o
teste, por critérios médicos a qualquer momento. Depois do esforço, você sentirá
cansaço físico, com os músculos cansados pelo esforço e até podem ficar um pouco
doloridos, porque a proposta é que você dê o seu máximo esforço, e esse esforço
naturalmente deixará você cansado. Na avaliação da composição corporal, serão
medidos diversos parâmetros (massa gorda, massa magra, porcentagem de gordura,
etc). Será utilizado um compasso de dobras cutâneas onde o avaliador pegará pontos
de seu corpo e medirá nesses pontos a gordura corpórea e as circunferências serão
medidas com uma fita métrica que será colocada em alguns seguimentos de seu
corpo. Esse exame é em repouso.
O programa de dança samba: você, após ter participado de todos os exames
obrigatórios e considerado apto em condições pela equipe médica, será acompanhado
durante a sua participação na quadra de samba do Grêmio Recreativo Social Escola
de Samba VAI-VAI nos ensaios pré-carnaval. O acompanhamento terá duração de 12
semanas (3 meses). Você fará os ensaios de samba no pé em média três vezes por
semana, em dias determinados pela organização do Grêmio Recreativo Social Cultural
Escola de Samba VAI-VAI. Os ensaios de dança serão monitorados por 60 minutos.
Vocês mulheres passistas de samba no pé serão monitoradas por um relógio que
marca o batimento do coração chamado cardiofrequencimetro. Assim, para o registro
do batimento cardíaco será colocado no pulso de vocês um relógio chamado Polar e
uma cinta na altura do peito (tórax). Os batimentos cardíacos serão gravados a cada 5
minutos perfazendo 12 registros durante os 60 minutos de ensaio. O local escolhido
será a quadra do Grêmio Recreativo Social Cultural Escola de Samba VAI-VAI,
localizado a Rua São Vicente, 276 - Bela Vista - São Paulo/SP. Secretaria Fone (11)
3266-2581.
3 - Relações dos procedimentos rotineiros e como são realizados.
Como procedimento rotineiro dentro do acompanhamento dos ensaios de dança será
colocado um relógio em seu pulso e uma fita abaixo do peito por baixo da roupa e que
juntos marcarão e registrarão os batimentos cardíacos. Esse procedimento será
realizado no início das sessões e será recolhido ao final delas.
4 - Descrição dos desconfortos e riscos esperados nos procedimentos dos itens 2 e 3.
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Todos os testes descritos acima são realizados sem cortes ou intervenções invasivas
e geram riscos mínimos aos participantes.
5 - Benefícios para o participante. Não há benefício direto para o participante, mas sua
participação esta contribuindo para um benefício coletivo. Contudo, as informações
provenientes dos resultados do estudo poderão ser canalizadas para diversos tipos de
ações (preventivas e aquelas referentes aos efeitos do programa de atividade física no
seu corpo). Portanto, a pesquisa vai apenas verificar que tipo de efeito a dança samba
no pé realizada com regularidade pode causar em seu corpo oferecendo benefícios
para o coração, pulmões e composição corporal (ex. aumento do fôlego pulmonar e
diminuição da gordura corpórea, etc). Os efeitos serão quantificados após período de
treinamento de 12 semanas (três meses), onde você terá que repetir novamente todos
os mesmos exames feitos antes da participação no estudo.
6 - Relação de procedimentos alternativos que possam ser vantajosos, pelos quais o
paciente pode optar: todos os procedimentos serão aplicados de forma padronizada
com todos os participantes.
7 - Garantia de acesso: em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos
profissionais responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O
principal investigador é a Profa. Dra. Júlia Maria D’Andréa Greve, que pode ser
encontrado no endereço: Instituto de Ortopedia e Traumatologia do HCFMUSP, Rua
Dr. Ovídio de Campos, 333, 2º andar, Laboratório de Estudos do Movimento,
Telefone(s): 2661-6041 às 3as e 5as feiras das 11 às 12 horas. Se você tiver alguma
consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de
Ética em Pesquisa (CEP) – Av. Dr. Arnaldo, 455 – Instituto Oscar Freire – 1º andar–
tel: 3061-8004, FAX: 3061-8004 – E-mail: cep.fmusp@hcnet.usp.br
8 - Você pode se recusar ou retirar o consentimento a qualquer momento e deixar de
participar do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu tratamento na
Instituição
09 - Direito de confidencialidade - As informações obtidas serão analisadas em
conjunto com outros pacientes, não sendo divulgada a identificação de nenhum
paciente;
10 - Você terá o direito de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais das
pesquisas, quando em estudos abertos, ou de resultados que sejam do conhecimento
dos pesquisadores;
11 - Despesas e compensações: Não há despesas pessoais para o participante em
qualquer fase do estudo, incluindo exames, avaliações, consultas e tratamentos.
Também não há compensação financeira relacionada à sua participação. Se existir
qualquer despesa adicional, ela será absorvida pelo orçamento da pesquisa; e
12 - O pesquisador compromete-se a utilizar os dados e o material coletado somente
para esta pesquisa.
Acredito ter sido suficientemente esclarecida a respeito das informações que li ou que
foram lidas para mim, descrevendo o estudo “EFEITO DA DANÇA SAMBA SOBRE A
APTIDÃO CARDIORRESPIRATÓRIA E COMPOSIÇÃO CORPORAL DE
MULHERES PASSISTASˮ.
Eu discuti com a Profa. Dra. Julia Maria D`Andrea Greve e o Dr. Paulo Roberto
Santos-Silva coordenadores responsáveis do projeto e a Profa. Cicera Claudinea
Duarte (executante) sobre a minha decisão em participar desse estudo. Ficou claro
para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados,
seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos
permanente. Também foi esclarecido que minha participação é isenta de despesas e
que tenho garantia do acesso a tratamento hospitalar quando necessário. Concordo
voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a
qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda
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de qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu atendimento neste
Serviço.
-------------------------------------------------------------------------------------------------Assinatura do paciente/representante legal Data / /
------------------------------------------------------------------------------------------------Assinatura da testemunha Data / /
para casos de pacientes menores de 18 anos, analfabetos, semianalfabetos ou
portadores de deficiência auditiva ou visual.
(Somente para o responsável do projeto)
Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e
Esclarecido deste paciente ou representante legal para a participação neste estudo.
------------------------------------------------------------------------------------------Assinatura do responsável pelo estudo Data / /
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Anexo D
Questionário informativo aplicado as passistas
NOME: _________________________________________________________
RG:

DUM:

PRATICA ALGUMA ATIVIDADE FÍSICA REGULAR? Sim ( ) Não (

)

HÁ QUANTO TEMPO?_______(meses)
TEM ALGUM PROBLEMA DE SAÚDE? Sim ( ) Não (
TOMA ALGUM REMÉDIO? Sim ( ) Não (

)

)

Quais?__________________________________________________________
ESTÁ OU TEM O HÁBITO DE FAZER DIETA? Sim ( ) Não ( )
DANÇA SAMBA HÁ QUANTO TEMPO? _____(anos)
FAZ SHOWS? Sim (

) Não (

)

FREQUÊNCIA?______(x semana)
FUMANTE? Sim ( ) Não ( )
FAZ USO FREQUENTE DE BEBIDA ALCÓOLICA Sim ( ) Não ( )
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