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RESUMO  
A presente pesquisa tem como objetivo avaliar o desempenho do programa de 

revitalização de atividade fisica prolongado por meio da técnica Análise por Envoltória de Dados 
(DEA). Para realizar essa avaliação, conduziu-se um estudo de múltiplos casos, com uma amostra 
intencional de 120 mulheres, com idades compreendidas entre 50 e 79 anos, na cidade de São 
Carlos. As variáveis empregadas nessa avaliação foram cinco inputs (Tempo de exercício 
(Freqüência) de Resistência Aeróbia, Tempo de exercício de capacidades coordenativas, Tempo de 
exercícios de treinamento de Força, Tempo de exercícios de alongamento, Índice de massa 
corporal) e quatro outputs (Forca, flexibilidade, Equilibrio e VO2 Max). Em seguida, utilizou-se o 
BCC orientado para o output para identificar quais melhorias são necessárias para os pacientes 
ineficientes e, assim, elaborar um plano de ação de maneira a incrementar o bem- estar.  
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ABSTRACT 
To present research he/she has as objective evaluates the acting of the program of 

revitalization of physical activity prolonged through the technique Data Envelopment Analysis 
(DEA). Para to accomplish that evaluation, he/she behaved a study of multiple cases, with an 
intentional sample of 120 women, with ages understood between 50 and 79 years, in the city of São 
Carlos. The employed variables in that evaluation were five inputs (time of exercise of aerobic 
resistance, Time of exercise of capacities co-ordenation, time of exercises of training of force, time 
of prolongation exercises, index of corporal mass) and four outputs (fork, flexibility, balance and 
VO2 Max). Afterwards, BCC was used guided for the output to identify which improvements are 
necessary for the inefficient patients and, like this, to elaborate a plan of way action to increase the 
good - to be.  
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