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Trabalho de conclusão de curso apresentado 
como requisito parcial à obtenção do título 
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ATIVIDADE FÍSICA E MORTALIDE  

 

RESUMO: Os estudos mostraram que a vida sedentária está associada a aumento do risco de 

mortalidade mais precoce. Os sedentários costumam ter índice de massa corpórea mais elevada e 

circunferência abdominal maior. Sendo assim, há um índice maior de mortalidade entre os inativos com 

adiposidade abdominal, não praticante de atividades físicas. O quantitativo de atividade física é um dos 

focos principais em pesquisas, em virtude de ser um percursor para promoção da saúde, bem como, 

eficaz em relação a prevenção de doenças cardíacas, obesidade mórbida incidindo numa diminuição 

significativa da mortalidade precoce, mas tudo de forma moderada. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Exercício. Saúde. Mortalidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. INTRODUÇÃO 

 

A finalidade do artigo é caracterizar a atividade física como um meio a fim de 

obter qualidade de vida e divulgar os índices obtidos para uma melhor compreensão 

e definição a cerca tema ora mencionado. 

A qualidade de vida por sua vez, baseia-se em uma visão integral das pessoas, 

que é chamado de enfoque biopsicossocial que propõe a vida integrada ao ser 

humano que analisa aspectos relacionados à qualidade de vida. 

A forma saudável de vivenciar diariamente envolve meditação, atividade física, 

tranquilidade, hábitos saudáveis alimentares, o ambiente de trabalho é o local que 

desenvolvemos nossas atividades diárias sendo imprescindível que seja apropriado 

obtendo a paz interior, que goste de realizar as atividades atribuídas pelo superior, e 

claro, se dedique ao máximo para que atinja as metas diárias. 

Portanto, o artigo a ser desenvolvido refere-se à qualidade de vida e saúde no 

âmbito geral, físico, psíquico e espiritual tudo deve estar intercalado de forma 

saudável. 

 

 

2. Desenvolvimento 

 

Tendo em vista alguns dos materiais utilizados um que extraiu-se as ideias foi 

o livro lançado “Corrida” do ano de 2015, do médico oncologista Drauzio Varella, no 

qual trabalhou a cerca de experimentos obtidos através da publicação na American 

Journal of Clinical Nutrition, que demonstra de forma efetiva a coleta e análise de 

dados a cerca do tema desta pesquisa científica. (Livro – CORRER: O Exercício, a 

Cidade e o Desafio da Maratona, Autor Drauzio Varella, Editora Schwarcz S.A; 2015, 

206p.)  

Infelizmente as doenças oncológicas estão sendo manifestadas de forma 

assustadora em diversas partes dos órgãos humanos, alguns porque já possuem em 

sua genética manifestada logo no princípio da vida, por outro lado é pela falta de 

educação em saúde mesmo, a pessoa não procura orientação médica quando surge 

dores, até mesmo ajuda espiritual, humana, psiquiatra ou psicólogo para desabafar 

seus problemas obter conselhos, tomar medicamentos adequados e mudança de 

hábitos mais saudáveis que auxiliam na reabilitação da saúde. 



Num grupo de corrida chamado RUN4FUN em que eu participei foi realizado 

de forma bem concentrada na cidade de Dourados/MS, entre os anos de 2014 a 2016, 

pudemos verificar diversas reabilitações como obesidades, pessoas objetivadas 

conseguiram emagrecer cerca de 25 kg num período aproximado de 5 meses, 

correndo diariamente ou intercalados durante a semana, podendo considerar que a 

grande maioria destas conseguiam correr 5 km e obtiveram resultados, tais como: 

diminuição do peso, melhoras em dores lombares, redução de gastrites, estresse, 

melhor concentração no trabalho ou estudo, equilíbrio interior, alguns pararam de 

fumar.  

A corrida ou caminhada é tão interessante que libera o hormônio da 

felicidade/amor (ocitocina), tudo melhora, acontece até de doenças reduzirem ou 

curarem. O amor cura, alimenta a alma, ter pessoas especiais ao teu redor só 

transmite paz, proteção, carinho, atenção, auxilia e muito na reabilitação. Mas tem que 

ir em busca, ter o desejo de vencer, ultrapassar seus limites e levantar a autoestima, 

pois somente o indivíduo pode realmente se ajudar, as pessoas ao redor incentivam. 

Em relação ao local de caminhada e corrida foi realizado em lugares 

arborizados pois ter muito contato com o sol pode obter um envelhecimento diário ou 

envelhecimento precoce. O resultado obtido foi num local aconchegante onde muitos 

fizeram amizades e continuam com as mesmas. Atualmente existe ainda, mas 

maratonas menos frequentes somente em dias especiais como no Dia do 

Trabalhador, mês de outubro é tradição na cidade de Dourados/MS todas as mulheres 

correm e no mês de novembro no ano de 2018 foi realizada a corrida somente dos 

homens. Mas são maratonas obtendo premiações e não treinos contínuos que 

existiam. 

Portanto, os métodos empregados foram de forma descritiva e explicativa. 

Considerando os métodos acima, foi de fundamental importância para a realização de 

coleta de dados relevantes realizados através de documentos, estudo de campo e 

levantamento de dados. 

 

 

 

 

 

 



Imagem: Circuito da Caixa 

 

AUTOR: Própria 2019 

 

Circuito da Caixa realizada na cidade de Dourados/MS, onde realizava treinos 

juntamente com o grupo (Eu participação de n. 850) juntamente com o grupo de 

treinos que eram realizados contínuos aos sábados. Tiveram enormes benefícios para 

todos que participaram desta etapa. 

Tendo em vista esta corrida realizada na cidade de Dourados/MS pode-se ser 

feita uma comparação com o livro Correr – Drauzio Varella “Considerando que, para 

uma pessoa de 70 kg isso corresponde, em média, a cerca de: inativos (600 

calorias/dia), moderadamente inativos (680 calorias/dia), moderadamente ativos (770 

calorias), ativos (850 calorias/dia). Portanto, a análise final incluiu 334.161 

participantes acompanhados por um período médio de doze anos.” 

Conforme, 12ª Conferência Nacional de Saúde (2003), um tema influenciador 

que pode ser aplicado em diversos âmbitos num aspecto educacional, na Diretriz de 

número 72, p. 126, “Estabelecer parcerias de âmbito nacional e estadual com o setor 

de educação para melhor aplicação dos parâmetros nacionais de educação nas 

escolas públicas, contribuindo com a formação de professores e tornando disponível 



material didático sobre saúde, visando a torná-los agentes multiplicadores das ações 

de saúde”.  

Ainda pode-se ressaltar que, saúde e qualidade de vida na terceira idade, 

deve ser mais cautelosa, como pode verificar na imagem possuem idosos acima de 

60 anos, demonstrando aparência mais jovem, em virtude do seu estilo de vida.  

Importante ressaltar que, no livro Educação Física Gerontológica, ano de 

2000, na sua página 18 verificamos uma importante pesquisa “Na Educação Física 

Gerontológica o PIFPS – U3IA (Programa Idoso Feliz Participa Sempre – Na 

Universidade na 3ª Idade Adulta) se testaram atividades desde seu início e de três 

propostas de disciplinas em termos de extensão universitária visando à educação para 

o envelhecimento, a oportunização ao idoso de um contato com a Universidade, na 

qualidade de universitário e a prática motora como facilitadora de sua nova 

identidade.” 

Considerando um aspecto importantíssimo da nossa vida que é o nosso 

trabalho, aspecto laboral diário, interessante reunir o útil ao agradável, pois na maioria 

das nossas tarefas diárias que tem a finalidade do sustento familiar, passamos por 

situações estressantes, humilhantes, impositivas, LER/DORT e outros aspectos, no 

qual podemos adoecer constantemente, sendo que é de primordial importância ir ao 

médico de forma contínua para verificar como está o aspecto no âmbito saudável, 

para que o trabalho seja realizado com eficiência e qualidade. 

Alguns locais já têm adotados ginásticas laborais antes de iniciar as atividades 

diárias que tem tido ótimos resultados, pode-se verificar que no Livro Ginástica 

Laboral, do autor Ricardo Mendes, p. 15, menciona “a determinação da fadiga central 

(sistema nervoso) ocorreu por meio de exames laboratoriais da creatinúria, do ácido 

vanilmandélico e das catecolaminas. Já a fadiga periférica (sistema muscular) foi 

avaliada pelos exames de sódio, potássio, uréia e pH urinários. A amostra de 

trabalhadores desse estudo foi dividida em dois grupos, um experimental e um de 

controle, em indústrias, em indústrias distintas. Os principais resultados desse estudo 

mostraram que a ginástica laboral diminuiu o índice de fadiga periférica e aumentou 

em 21,8% o índice de produtividade, sendo que não houve diferença no índice de 

fadiga central, entre os dois grupos”. 

Ainda, o mesmo autor Ricardo relata em seu livro que “ LER/DORT é 

multifatorial. A ginástica laboral te a sua contribuição comprovada, principalmente 

quando incluída de forma regular no expediente de trabalho; fato evidenciado na 



comparação da frequência da GL, de três vezes por semana, em relação às atividades 

desenvolvidas diariamente”. 

 

3. CONCLUSÃO 

 

Portanto, a partir de análises realistas (pesquisa de campo), atuação dentro do 

meio, resultados obtidos dentro do grupo, permitindo que a referência bibliográfica 

confirme exatamente sobre a explanação do assunto. Considerando ainda o trabalho 

realizado, foi de fundamental importância pois pode ser utilizado dentro das escolas 

públicas, educação em saúde, promover a saúde; bem como, trabalhar nas áreas 

laboral e gerontológica de fundamental importância para prevenir através da educação 

em Saúde e Qualidade de Vida. 
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