
 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO FÍSICA PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE: UM ESTUDO COM OS SERVIDORES DO IFBAIANO 
– CAMPUS GOVERNADOR MANGABEIRA. 

 

Claudiney André Leite Pereira
1
, Ellen dos Santos dos Santos

2
  

1
IFBaiano /Campus Governador Mangabeira/ claudiney.pereira@gm.ifbaiano.edu.br 

2, 
IFBaiano/Campus Governador Mangabeira/ ellensantos820@hotmail.com 

 

Palavras-Chave:Exercício,sedentarismo,doença. 

 
INTRODUÇÃO:                                                                                             
Muitos dos problemas que comprometem a saúde da nossa população 
estão relacionados às doenças hipocinéticas, com as  conquistas  
tecnológicas do mundo moderno as pessoas vão se acostumando 
cada vez mais com uma vida sedentária. Este estudo teve como 
objetivo avaliar as aptidões físicas relacionadas à saúde e o nível de 
envolvimento em atividades físicas dos servidores do IFBAIANO 
campus Governador Mangabeira. 
 
  MATERIAL E MÉTODOS:                                                                          

Como proposta metodológica, realizamos uma avaliação física no 
campus Governador Mangabeira com 16 servidores durante os 
meses de janeiro a maio de 2017,onde foram avaliadas as aptidões 
físicas relacionadas a saúde. Para medir a capacidade aeróbica 
usamos o teste ciclo ergométrico (protocolo Pollock),na avaliação da 
Resistencia muscular localizada usamos os testes de Abdome e 
flexão de braço (Protocolo Pollock),Na analise da composição 
corporal foram realizadas medidas de dobras cutâneas (protocolo de 
Guedes) e Usamos o protocolo do Programa Pshical test 8.0 para 
avaliar a flexibilidade. E fizemos uma entrevista utilizando o 
questionário internacional de atividade física que envolve sete 
perguntas investigando o comportamento do individual quanto ao 
hábito de atividade física. 
 
  RESULTADOS E DISCUSSÃO:                                                           
Dos 80 servidores do campus Governador Mangabeira, apenas 16 
fizeram a avaliação física, por se tratar de um exame que envolvia 
testes físicos e analise da composição corporal e a grande maioria 
destes servidores serem sedentários, talvez isso tenha  gerado uma 
desmotivação por  parte deles. Uma hipótese que reforça esta 
afirmação é que os servidores que fizeram a avalição apresentavam 
uma boa condição física. (ver Tabela 01) 
Em relação ao questionário tivemos a participação de 40 servidores. Quando 
perguntamos em quantos dias de uma semana normal, você realiza atividades 
VIGOROSAS por pelo menos 10 minutos contínuos, observamos que poucos 
realizam estas atividades mais de 3 dias por semana.(ver Tabela 02) 

 

  

 

 

 

 
 

 

Tabela 01(Aptidões Físicas Avaliadas) 

 Bom Regular Fraco 

Capacidade Aeróbica 18,75% 75% 6,25% 

Flexibilidade  100%  

Composição Corporal* 37,5% 25% 37,5% 

Resistencia Muscular 50% 25% 25% 

Fonte: Autor. 
*Composição Corporal- Consideramos Bom quem estar com o percentual de 

gordura dentro dos parâmetros, Regular cinco por cento acima do normal e 
fraco mais que cinco por cento. 
 
 

Tabela 02(Dias de atividades vigorosas por semana) 

De 1 a 3 dias 40,2% 

De 4 a 7 dias 10,2% 

Nenhum 48,5% 

Fonte: Autor 
 
 
 

  CONCLUSÃO:  

Concluímos que os servidores do campus Governador Mangabeira 
apresenta pouco envolvimento com práticas de atividades físicas o 
que os deixa vulneráveis a aquisição de alguma doença hipocinética 
ou problemas de ordem músculo esquelético. 
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