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Resumo: A prática da musculação visando padrões estéticos sempre esteve presente nas academias, porém 

atualmente sabemos dos seus benefícios na promoção da saúde, prevenção e agente sinergista no tratamento de 

algumas patologias. O objetivo deste estudo foi caracterizar o perfil dos praticantes do projeto Fitness. Para 

tanto, foi realizada uma análise da anamnese preenchida no início das atividades. Verificou-se que dos 83 

indivíduos que praticam musculação, 53% são do gênero masculino e 47% do feminino; e com mais da metade 

(51%) do público com IMC acima dos valores normais. Também foi observada nos praticantes, uma 

predominância de jovens (53%), seguida de adultos (44%), com pequena (2%) participação de idosos. Verificou-

se que 52% apresentam ao menos um tipo de patologia/sintomatologia; e entre as metas pretendidas, os 

praticantes buscam prioritariamente o emagrecimento, seguido da hipertrofia, condicionamento físico e 

fortalecimento.  Conclui-se que mais da metade dos praticantes de musculação apresentam quadros de 

sobrepeso, obesidade e diferentes patologias/sintomatologias, sugerindo estudos e elaboração de treinos 
específicos. Verifica-se também a necessidade de divulgação para a população idosa. Conclui-se que os 

praticantes de musculação neste estudo, buscam prioritariamente a melhoria da saúde em relação aos objetivos 

estéticos. 

Palavras-chave: Musculação. Perfil dos praticantes.  Saúde. 

 

                                                
1 Estagiário; Universidade Estadual de Ponta Grossa-UEPG; Bacharel em Educação Física; 

lucaspinheiro175309@gmail.com 

² Estagiário; UEPG; Bacharel em Educação Física; luan.campanini@hotmail.com  
3 Prof. Dr. Orientador; UEPG - DEDUFIS - Curso de Educação Física; leandro.vargas@uol.com.br  
4 Profª Drª. Coordenadora; UEPG - DEDUFIS – Curso de Educação Física; sribeiro2908@gmail.com 



17º CONEX - Encontro Conversando sobre Extensão na UEPG 

2º EAEX -  Encontro Anual de Extensão Universitária 

Resumo Expandido Modalidade A: “Apresentação de programas, projetos, ações, atividades e pesquisas 

advindas da extensão universitária” 

2 

NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Projeto Fitness 4ª Edição. 

PÚBLICO-ALVO 

Acadêmicos dos cursos de graduação e pós-graduação; professores, e funcionários da 

UEPG; e população do município de Ponta Grossa, de acordo com a oferta de 200 vagas. 

MUNICÍPIO ATINGIDO 

Ponta Grossa-PR. 

LOCAL DE EXECUÇÃO  

Dependências esportivas do Campus Universitário de Uvaranas, espaço de fitness, 

localizados no bloco G, no Pavilhão Didático do curso de Educação Física. 

JUSTIFICATIVA 

A presente proposta se justifica por possibilitar a prática de atividade física sistemática 

orientada à comunidade acadêmica e população em geral; contribuindo para uma melhor 

qualidade de vida. Além de oportunizar aos acadêmicos do curso de Educação Física da 

modalidade bacharelado atividades que permitam a ação integradora entre teoria e prática, e 

grupos de estudo e pesquisa.  

OBJETIVO GERAL 

Oportunizar aos acadêmicos da graduação laboratório com atividades integradoras e 

análise dos resultados das atividades. Possibilitar à comunidade acadêmica e população em 

geral a prática sistemática de exercícios físicos, visando uma população ativa e mais saudável.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Estudar os princípios básicos do treinamento de força. Estudar os equipamentos, meios 

e métodos de exercícios resistidos. Apresentar diretrizes que norteiam a montagem de 

programas de exercícios resistidos, funcionais e aeróbicos. Discutir fundamentos fisiológicos, 

cinesiológicos, biomecânicos e metodológicos aplicados à prescrição do treinamento de 
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exercícios resistidos para a promoção da saúde e qualidade de vida e saúde e potencialização 

de habilidade atlética. Subsidiar a prescrição de diretrizes da prescrição de exercícios 

resistidos em diversos grupos especiais (idosos, obesos, hipertensos, diabéticos, e outras).  

Criar espaços de estudo e pesquisa científica na área. 

METODOLOGIA 

Todos os participantes do projeto respondem uma anamnese inicial, e são 

submetidos a avaliações físicas e motoras semestrais; que se constituem no ponto de partida 

para elaboração dos treinos. São oferecidos treinos diariamente, de segunda a sexta-feira, das 

15h30 às 20h30. Os treinos são sistematizados de forma individual, e monitorados a cada 

sessão com variações do estímulo: tipo de exercício, volume e intensidade a partir das 

respostas corporais, disponibilidade de horário semanal e objetivo do aluno. Além de 

orientações posturais para a realização de exercícios com sobrecarga, aeróbicos, funcionais e 

de alongamento.  

São realizados grupos de estudo semanais abordando as temáticas com participação 

em eventos e/ou submissão de trabalhos científicos.  Neste presente estudo visamos a análise 

da anamnese  preenchida pelos praticantes no início do semestre de 2019. 

RESULTADOS PARCIAIS 

Verificou-se que 83 (oitenta e três) indivíduos com peso corporal total de 74,8 ± 16,8 

Kg e 1,69 ± 0,09 m de altura praticam musculação no projeto, com uma predominância do 

gênero masculino (53%) em relação ao feminino (47%), corroborando com os estudos de 

Lollo (2014), onde a porcentagem de indivíduos do sexo feminino na população da cidade é 

maior, porém existem mais homens dentro da academia do que mulheres.  

Com a utilização dos valores de peso corporal total (Kg) e altura (m), foi possível 

calcular o IMC (Índice de Massa Corpórea) dos praticantes do projeto (figura 01), que 

mostraram dados preocupantes, onde apenas 45% apresentaram peso normal; com mais da 

metade do público apresentando disfunções de peso corporal superiores: 36% com sobrepeso; 

e obesidades diagnosticadas com grau 01 (9%), grau 02 (5%) e grau 03 (1%). Ainda 

verificados 4% de alunos abaixo do peso. 



17º CONEX - Encontro Conversando sobre Extensão na UEPG 

2º EAEX -  Encontro Anual de Extensão Universitária 

Resumo Expandido Modalidade A: “Apresentação de programas, projetos, ações, atividades e pesquisas 

advindas da extensão universitária” 

4 

 

 Figura 01.  Classificação dos praticantes de musculação a partir do IMC. Fonte: próprios autores. 

Quanto à faixa etária foi observada (tabela 01) uma predominância de jovens (53%), 

seguida pela população adulta (44%) com pequena participação (2%) de idosos. Dados que 

corroboram com os achados de Silva et al. (2007) que verificou maior adesão de jovens, e 

também justificado pela idade do público universitário, e localização da academia dentro do 

campus, garantindo maior praticidade quanto ao tempo e deslocamento despendido para 

prática da musculação. Quanto à adesão dos idosos, sugerimos que maior divulgação deva ser 

realizada, enfatizando os benefícios da prática da musculação para esta população.

 Também pode ser observado (tabela 01) que o maior percentual de participantes do 

projeto é formado por alunos da instituição (43%), seguido da comunidade externa (33%); e 

de funcionários da instituição (24%); sugerindo que mesmo com o projeto sendo realizado 

dentro da UEPG, tem um alcance significativo fora da instituição.  

Tabela 1. Perfil dos praticantes de musculação do projeto. 

N total = 83 N % 

Gênero 
Feminino 44 53 

Masculino 39 47 

Faixa etária (anos) 

17-29 Jovem 45 53 

30-59 Adulto 43 44 

60-diante Idosos 2 3 

Público 
participante 

Acadêmicos 36 43 

Docente/funcionários 20 24 

Comunidade externa 27 33 

Fonte: próprios autores. 

Quanto às metas pretendidas pelos alunos com a prática da musculação verificou-se 

com valores maiores de ocorrências o emagrecimento (40), seguido da hipertrofia (36), 

condicionamento físico (24), e fortalecimento (20). Sugerindo que embora a preocupação com 
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a aparência estética seja grande, 36 ocorrências; observa-se a busca pela saúde com o 

emagrecimento, fortalecimento e condicionamento físico. 

Fato evidenciado também pelo quadro de patologias/sintomatologias presentes no 

público aderente do projeto (tabela 02), onde 52% dos alunos apresentam ao menos um tipo 

de patologia/sintomatologia como hipertensão, diabetes, bronquite, asma, problemas 

cardíacos, colesterol alto, entre outras.  

Tabela 2. Quadro de patologia/ sintomatologia indicado pelo público. 

Patologia/sintomatologia Nº de 

Ocorrências 
Patologia/sintomatologia Nº de 

Ocorrências 

Pós-cirurgia 15 Tonturas 07 

Bronquite/Asma 10 Diabetes 05 

Fratura óssea 09 Problemas cardíacos 02 

Dores de cabeça frequentes 08 Hérnia abdominal 01 

Hipertensão 08 Osteoporose 01 

Colesterol elevado 07 Esteatose hepática 01 

Fonte: próprios autores.  

Desta forma, podemos sugerir que além dos objetivos já listados, os alunos estão em 

busca da melhora da sua saúde, tendo o exercício físico como coadjuvante neste processo; 

uma vez que, segundo Lambertucci, et al (2006, p. 72) a atividade física interfere de modo 

positivo nos sistemas corporais, agindo de forma eficiente na prevenção e tratamento de 

algumas patologias. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Este estudo objetivou caracterizar o perfil dos praticantes de musculação do projeto 

Fitness UEPG, no início das atividades de 2019, através da análise das anamneses 

respondidas. Através da anamnese é possível conhecer o cliente, estabelecer vínculos de 

confiança, identificar necessidades e prosseguir traçando metas e prescrições de exercícios. 

Quanto ao público atendido, podemos observar que tanto os acadêmicos quanto a 

comunidade externa tem sido atingida pela prática da musculação. Apenas sendo verificada a  
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necessidade de maior divulgação dos benefícios da musculação para a população idosa, como 

a redução da sarcopenia e prevenção da osteoporose; afim de atrair mais participantes.  

Os resultados mostraram que mais da metade dos praticantes de musculação 

apresentam quadros de sobrepeso e obesidade, fato que vem sendo destacado como um 

grande problema de saúde pública resultante de maus hábitos nutricionais e sedentarismo. 

Sugerindo elaboração de treinos com predominância aeróbica a serem mesclados com os 

outros objetivos pretendidos. 

A identificação de diferentes patologias/sintomatologias, em um grande número de 

participantes do projeto sugere a necessidade de estudos de casos entre os docentes e 

estagiários do projeto para a elaboração de treinos específicos e atendimentos. E entre as  

metas pretendidas, os praticantes buscam prioritariamente o emagrecimento, seguido da 

hipertrofia, condicionamento físico e fortalecimento; o que evidencia a preocupação com a 

saúde com a prática da musculação.   

Conclui-se que os praticantes de musculação neste estudo, buscam prioritariamente a 

melhoria da saúde em relação aos objetivos estéticos. A definição do perfil dos participantes é 

importante para a continuidade do projeto, pois, a partir do resultado podem-se criar 

estratégias focadas no público alvo, buscando a fidelização desses indivíduos ao projeto, 

fazendo com que este cresça e solidifique cada vez mais. 
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