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RESUMO  

O presente artigo desenvolvido através de pesquisas e revisões bibliográficas fala 

sobre a importância da bioquímica nas atividades físicas, no caso evidenciando a 

dança, e as reações bioquímicas que acontecem no corpo humano com a prática de 

atividades físicas, colocando em evidência também a importância da alimentação 

como principal fonte de energia e reguladora de todos os processos metabólicos 

ocorridos enquanto se há as práticas dessas atividades.  
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ABSTRACT  

The present article, developed through research and bibliographical reviews, 

discusses the importance of biochemistry in physical activities, in the case evidencing 

dance, and the biochemical reactions that occur in the human body with the practice 

of physical activities, also highlighting the importance of feeding as the main source 

of energy and regulator of all the metabolic processes occurred while there are 

practices of these activities.  
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INTRODUÇÃO  

Qualquer esforço físico no dia-a-dia é considerado uma atividade física, como 

caminhar, subir e descer escadas, lavar calçada. Atividades que exigem maior força, 

gastam mais calorias, sem a orientação de um profissional. A atividade física 

proporciona qualidade de vida, disposição, melhora do sono, pois o cérebro libera 

várias substâncias como a endorfina, sustâncias bioquímicas analgésicas, ou seja, 

analgésico natural, que tem sua produção no organismo potencializada com as 

atividades físicas, as catecolaminas, que são um grupo de substâncias presentes na 

adrenalina e noradrenalina, a dopamina que dão sensação de prazer, e a serotonina, 

responsável por diminuir a ansiedade, ajudando a aliviar a dor e no controle das 
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emoções,  atuando na prevenção de patologias cardíacas e respiratórias (G1, 

GLOBO).   

O esporte é uma atividade física orientada por um profissional, possuindo 

particularidades específicas que exigem do atleta preparo físico, alimentação 

balanceada e alta performance de movimentos. Um bom exemplo é a dança que 

exige treinamentos resistidos, execuções altamente elaboradas, incluindo, saltos e 

giros acrobáticos, requerendo força, agilidade, precisão e resistência à impactos, 

porém, ela traz certos cuidados que devem ser tomados, como algumas lesões: 

entorse, distensão e fratura por estresse. Podendo ser evitada através de um 

conjunto de fatores, como a prática da atividade bem orientada, consumo de 

alimentos ricos em nutrientes e repouso necessário.  

OBJETIVO  

Identificar a relação da bioquímica com a prática da dança objetivando à 

prática da alimentação saudável.  

METODOLOGIA  

O presente estudo fora desenvolvido através de revisões bibliográficas de 

trabalhos acadêmicos, sites especializados, artigos científicos e livros didáticos de 

bioquímica, atividades físicas e suas generalidades, dança e alimentos que 

contribuíram para o desenvolvimento e avaliação do objetivo estudado.   

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

O estudo se estendeu à relação da alimentação antes, durante e após a 

prática da dança, bem como a relação com a bioquímica, pois, esta é a ciência que 

utiliza o conhecimento da composição química e da funcionalidade dos nutrientes 

presentes nos alimentos, para a promoção da saúde e qualidade de vida (BOBBIO, 

2003).  

A atividade esportiva aqui estudada é a dança, pois desperta curiosidade 

quanto ao impacto das suas execuções, o que vem acarretar de benefícios e 

malefícios ao organismo que a desenvolve, e como o corpo reage interna e 

externamente para promoção de uma arte tão complexa e desafiadora.  

A dança libera substâncias no corpo, e possui efeitos antidepressivos, ao 

assistir uma pessoa dançando também estimula as conexões nervosas.  

Quando se começa a dançar, a adrenalina e o cortisol que estavam circulando 

começam a ser gastos pelo coração e pelos músculos. Então, o corpo relaxa e o 



cérebro libera endorfina, dopamina e serotonina, hormônios que dão a sensação de 

prazer. A endorfina e o hormônio do crescimento GH é liberado na pratica de 

exercícios. São substâncias bioquímicas analgésicas que tem a sua produção no 

corpo potencializada com as atividades físicas, ajudando a aliviar a dor e ainda é 

reguladora de emoções. Ao ser liberada, ela traz relaxamento para o corpo, dando a 

sensação de prazer e bem-estar, bem como é um potente agente anabólico, que 

estimula o crescimento tecidual, cartilaginoso e ósseo. (COSTA, 2014).  

As catecolaminas, sendo adrenalina e noradrenalina são um grupo de 

substâncias onde há o aumento da sua produtividade quando se está praticando 

atividade. O principal efeito desse conjunto de substâncias no corpo é o aumento da 

taxa de metabolismo, além da liberação de glicose e de ácidos graxos livres na 

corrente sanguínea e a vasodilatação nos vasos do músculo, bem como o alto gasto 

calórico (BOBBIO, 2003).  

Durante a prática da dança, não é só o suor que ajuda o organismo a se livrar 

de substâncias ruins e tóxicas, o tecido muscular esquelético exerce papel 

semelhante, pois ele expurga a depressão. Uma série de alterações metabólicas 

acontece em cadeia, principalmente no tecido muscular esquelético, que consegue 

tirar do sangue uma substância que se acumula em situações de estresse e é 

altamente prejudicial ao cérebro.  

ATIVIDADE ESPORTIVA  KCAL/MIN/HR  

Ballet  8 kcal/min  

Capoeira  12 kcal/min  

Dança de Salão  3,5 kcal/min  

Jazz Dance  605 kcal/hr  

Quadro 01: Gasto Calórico da atividade em kcal por hora ou minuto, 

calculado para uma pessoa de 70 kg (MCARDLE, 1998). A alimentação é 

essencial para um organismo sobreviver, desde o seu nascimento, é da alimentação 

que é retirado os nutrientes necessários para seu funcionamento (CISTERNAS, 

2001).  

Uma dieta para bailarinas deve ser composta de maneira muito similar a uma 

dieta padrão para qualquer outra pessoa saudável. É sugerido 55% das calorias 

oriundas de carboidratos complexos (como pães integrais, grãos integrais, frutas e 

vegetais), 20% de proteínas de origem magra (como carnes com pouco teor de 



gordura e produtos desnatados) e cerca de 20 a 25% de produtos fonte de gordura, 

e alimentos ricos em vitamina C, para ajudar a minimizar os efeitos dos radicais 

livres no organismo (CISTERNAS, 2001). 

  

Quadro 02: Pirâmide da Alimentação Saudável (COSTA, 2014).  

Para a realização de movimento é necessário que a retirada energética dos 

nutrientes seja armazenada inicialmente na molécula de trifosfato de adenosina 

(ATP). Quando o esforço é intenso utiliza-se a energia da creatina fosfato, sendo 

denominados anaeróbios aláticos. Quando menos intensos e mais prolongados 

utilizam glicose e glicogênio muscular para a reposição do ATP, produzindo pouca 

energia e ácido lático. Já em longas durações a intensidade é pequena, são as 

aeróbias que utilizam inicialmente glicose como fonte de energia, mas com o 

prolongamento da duração passam a utilizar gorduras. São eficientes por liberarem 

grandes quantidades de energia e não acumularem ácido lático (COSTA, 2014). É 

recomendado, cerca de uma hora, realizar uma refeição que possua carboidratos de 

fácil digestão e baixo índice glicêmico (frutas, pães, geleias, batata doce), para 

liberação de energia de forma regular durante a atividade física. Devendo evitar as 

fibras e proteínas, pois, esses alimentos permanecem mais tempo no estômago, o 

que pode levar a algum tipo de desconforto durante o ensaio (MCCARDLE, 1998).  

No pós ensaio é importante a ingestão de proteínas para auxiliar na 

recuperação e no aumento de massa magra, é recomendável fontes de carboidratos 

(pães, massas, aipim) para auxiliar a recompor as reservas de glicogênio, e 



principalmente proteínas (ovos, carnes, leite, iogurtes, etc.), fundamental para a 

reconstrução das fibras musculares através da cicatrização.  

A água é de fundamental importância, pois, como a dança é uma atividade 

que acelera o processo natural de desidratação do corpo, é preciso repor esse 

volume. Recomenda-se dois litros de água por dia, sendo que, durante as atividades, 

devem ser acrescentados 250mL de água a cada 15 minutos de exercício, para 

garantir a hidratação durante todo o tempo. Logo após dar preferência à isotônicos e 

outras bebidas que irão auxiliar na reposição dos sais minerais perdidos 

(BOUCHARD, 2003).  

CONCLUSÃO   

O desenvolvimento do presente estudo possibilitou uma análise de como a 

prática da atividade física, no caso a dança, relacionada a boa alimentação e 

orientação profissional gera efeitos benéficos ao organismo e possibilidades na 

melhora de patologias psíquicas, como a depressão. Além disso, também permitiu 

uma pesquisa científica bibliográfica mais consistente sobre o desencadeamento dos 

hormônios e suas reações químicas no corpo, o que trará maior conhecimento sobre 

o assunto e eventuais trabalhos conseguintes.  
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