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A Roda da Saúde nasceu do princípio de que, se seu sangue cir-

cula livremente por seu corpo, você é uma pessoa saudável. Ela sim-

boliza uma visão do seu vaso sanguíneo visto de frente. 

A Roda é composta por 22 bioindicadores classi�cados pela pon-

tuação de 1 (um) a 3 (três). A pontuação 3 (três) é o objetivo a ser 

alcançado em cada indicador, que somados gerarão uma pontuação 

máxima de 66. Esses bioindicadores são divididos em duas catego-

rias.

1. Bioindicadores estáticos

 » Bioquímicos;

 » Composição corporal;

 » Aptidão cardiopulmonar;

 » Aptidão de �exibilidade;

 » Aptidão neuromuscular.

2. Bioindicadores dinâmicos

» Gasto calórico médio semanal;

» Tempo de atividades cardiopulmonares;

» Tempo de atividades de �exibilidade;

» Tempo de atividades neuromusculares.

Capítulo 3 – Entendendo a Roda da Saúde

Os indicadores na pontuação 1 (um), ou seja, mais próximos ao 

centro, deverão ser prioridades no programa. Lembre-se de que nos-

sa meta é a pontuação 3 (três).

Objetivo do programa: chegar à Roda perfeita, ou seja, somar os 

66 pontos.
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Tabela que resume de forma simples e direta o que cada bioin-

dicador representa:

Bioquímicos

Composição corporal

Aptidão cardiopulmonar

Aptidão de flexibilidade

Aptidão neuromuscular

Gasto calórico médio de atividade física

Tempo por aptidão física (neuro, cardio e flexi)

O QUE REPRESENTAM

Quantidade e qualidade nutricionais

Balanço calórico

Condicionamento geral

Mobilidade articular

Força e resistência musculares

Quantidade de atividade física

Qualidade da atividade física

BIOINDICADORES

BIOINDICADORES BIOQUÍMICOS

Glicemia

Colesterol

Triglicerídeos

HDL

Homocisteína

Proteína C - Reativa

Triglicerídeos/HDL

O QUE REPRESENTAM

Quantidade e qualidade de carboidratos

Quantidade e qualidade de gordura

Quantidade e qualidade de proteína animal

Hiperatividade do sistema imunológico

Indicador da síndrome metabólica

O objetivo da Roda da Saúde é garantir o �uxo de sangue livre, o 

sistema imunológico forte, o sistema locomotor funcional e uma com-

posição corporal saudável (ou seja, não dar ênfase aos parâmetros 

estéticos).

Vamos comentar um pouco dos 22 bioindicadores da Roda da 

Saúde (BIOS): 

1. Glicemia;

2. Triglicerídeos;

3. Colesterol HDL;

4. Colesterol total;

5. Triglicerídeos/HDL;

6. Homocisteína;

7. PCR ultrassensível;

8. Relação cintura-quadril;

9. Circunferência abdominal;

10. Percentual de gordura;

11.  Pressão arterial;

12.  Frequência de repouso;

13.  VO2 máximo;
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14.  Mobilidade do ombro direito;

15. Mobilidade do ombro esquerdo;

16.  Sentar e alcançar;

17.  Teste de abdominal;

18. Teste de �exão de braço;

19.  Gasto calórico semanal médio;

20. Tempo cardiopulmonar semanal médio;

21.  Tempo de �exibilidade semanal médio;

22. Tempo neuromuscular semanal médio.

Para garantir que o sangue circule livremente pelo corpo, de-

vemos preservar bem as paredes internas das artérias, pois seu re-

vestimento interno pode sofrer anormalidades como cortes ou fendas 

por causa da glicemia elevada (BIO 01), pressão arterial alta (BIO 11), 

triglicerídeos elevados (BIO 02) e homocisteína elevada (BIO 06).

Caso ocorram fendas ou cortes, o corpo toma suas medidas de 

urgência para fechá-las utilizando o colesterol como argamassa e o 

colesterol HDL (BIO 03) como uma espátula para retirar excesso. 

Porém, se houver grande quantidade de colesterol LDL e baixo nível 

de colesterol HDL, essa argamassa se acumula formando placas, as 

quais, por sua vez, provocam coágulos, desencadeando um processo 

in�amatório nas paredes internas das artérias e di�cultando a livre 

circulação do sangue. 

Os principais alimentos que causam a elevação do nível de coles-

terol sanguíneo (BIO 04) são os alimentos de origem animal, os bolos, 

os biscoitos, as margarinas e outros alimentos processados em razão 

do fato de possuírem alto teor de gorduras saturadas.

Ao mesmo tempo, os alimentos que reduzem o nível de coleste-

rol são também muito conhecidos: soja, grãos integrais, hortaliças e 

frutas.

Em geral, uma maior ingestão de �bras (alimentos de origem ve-

getal) e de leguminosas (ervilhas e feijões) reduz o nível de colesterol 

LDL no sangue.

A homocisteína (BIO 06) ganhou fama na década de 1970, mas 

foi mascarada pela indústria farmacêutica por muitos anos. Hoje, po-

rém, surge com força total quando o assunto é saúde e longevidade. A 

homocisteína é um subproduto intermediário que produzimos quan-

do nosso corpo metaboliza (quebra) um aminoácido essencial chama-

do metionina, que existe em grandes quantidades na carne bovina, 

nos ovos, no leite, no queijo, na farinha branca, em comida enlatada e 

em alimentos altamente processados. 

Nosso corpo normalmente converte a homocisteína em cisteína 

ou a transforma novamente em metionina.

A cisteína e a metionina são produtos benignos, não sendo no-

civos de maneira alguma. Mas as enzimas necessárias para romper 

a homocisteína em cisteína ou revertê-la em metionina precisam de 

ácido fólico, vitamina B12 e vitamina B6 para cumprirem sua função. 

Se tivermos de�ciência de tais nutrientes, os níveis de homocisteína 

no sangue começarão a subir. 

Devemos manter os níveis de homocisteína abaixo de 7 (sete). 

Caso estejam acima, das duas, uma: ou você está exagerando no con-

sumo dos alimentos citados anteriormente ou consumindo poucos 

alimentos ricos em ácido fólico, vitamina B12 e vitamina B6.

Uma forma de controlar a in�amação é medindo os níveis de 

Proteína C-reativa (BIO 07) no sangue. Se o nível for alto, suas chan-

ces de ter uma doença cardíaca também são altas, pois qualquer in�a-

mação mais signi�cativa aumenta a in�amação dos vasos sanguíneos, 

o que acaba também servindo como um indicador de hiperatividade 

do sistema imunológico.

O nível elevado de Proteína C-reativa também pode indicar 

maior conteúdo calórico da alimentação, um sono não reparador 

(noites maldormidas) e atividades físicas intensas.

Seu nível de PCR deve se manter menor que 0,6. Esse teste mede 
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a in�amação arterial existente no momento. Ele funciona melhor do 

que o nível de colesterol para prever quem poderá desenvolver doen-

ças do coração.

Outro bioindicador importante é a Glicemia (BIO 01), que con-

trola a quantidade de glicose no sangue e que devemos manter abaixo 

de 100 mg/dl. A glicose é a principal fonte de energia do organismo, 

mas, quando em excesso, pode trazer várias complicações à saúde.

Vamos falar um pouco da síndrome metabólica ou resistência 

à insulina. Quando nosso açúcar sanguíneo cai, sentimos fome. Fa-

zemos um lanche ou uma refeição completa, e o processo tem início 

mais uma vez. Depois de certo tempo, a liberação de insulina já foi 

superestimulada com tanta frequência que nosso corpo se torna sim-

plesmente menos sensível a ela. A insulina é basicamente um hormô-

nio de armazenamento, e conduz o açúcar até as células onde ele será 

utilizado ou armazenado como gordura.

Para que o corpo controle os níveis de açúcar no sangue, o pân-

creas deve produzir níveis maiores de insulina. São esses níveis ele-

vados de insulina que causam as destrutivas mudanças metabólicas 

associadas à síndrome metabólica.

Se dividirmos o nível de triglicérides pelo do colesterol HDL, a 

proporção obtida será o indicador do desenvolvimento ou não da sín-

drome metabólica. Se essa proporção for maior do que 2 (dois), você 

pode estar começando a desenvolver a síndrome metabólica. Além 

disso, se você notar que sua pressão sanguínea ou sua cintura está au-

mentando, é ainda mais provável que esteja desenvolvendo um grave 

caso de síndrome metabólica.

A resistência à insulina (síndrome metabólica) causa obesidade 

central, e não o contrário. Na verdade, a obesidade é um dos princi-

pais aspectos dessa síndrome.

A base da dieta deve ser composta por carboidratos de baixo 

nível glicêmico, enquanto os alimentos de alto nível glicêmico (pão 

branco, farinha branca, massas, arroz e batata) deveriam pertencer 

ao topo da pirâmide, ao lado dos doces. O índice glicêmico é conside-

rado baixo se for menor do que 50; a glicose tem um índice de 100.

Comendo dessa forma, em vez de estimular a liberação de insu-

lina, estimula-se a do hormônio oposto, chamado glucagon. O gluca-

gon utiliza a gordura, reduz a pressão sanguínea, diminui o nível de 

triglicérides e de colesterol LDL e eleva o de colesterol HDL. Isso é 

comer para controle hormonal, e não para controle das calorias. Você 

está consumindo uma dieta saudável com o efeito colateral do ema-

grecimento.

Veremos agora os bioindicadores de controle dos movimentos: 

ossos, articulações e músculos. Você não conseguirá se mover ade-

quadamente se seus ossos, articulações e músculos não estiverem 

funcionando bem.

Um ponto limitante para a qualidade dos movimentos é a com-

posição corporal. Não devemos somente pensar na composição cor-

poral vinculada à estética. Reduzir a quantidade de tecido adiposo, 

principal local de estocagem de toxinas cancerígenas no corpo huma-

no, é o primeiro método de “desintoxicação” do corpo.

Vamos utilizar o percentual de gordura (BIO 10), a relação cin-

tura-quadril (BIO 08) e a circunferência do abdome (BIO 09) como 

os bioindicadores de composição corporal.  

As atividades físicas que as pessoas mais fazem são as cardio-

pulmonares, mais conhecidas como atividades aeróbicas. Elas têm 

a função de garantir o bom funcionamento, como a própria palavra 

sugere, do coração e do pulmão. Não é à toa que as pessoas queiram 

fazer principalmente essas atividades, pois fazem seu coração bater 

mais forte e, consequentemente, fazem o sangue circular mais rápido 

pelo corpo, gerando maior sensação de bem-estar. 

Para controlar a e�ciência desse coração e a capacidade do pul-

mão de trazer mais oxigênio para o corpo e para nosso sangue, vamos 
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utilizar os bioindicadores de VO2 máximo (BIO 13), frequência de re-

pouso (BIO 12) e pressão arterial (BIO 11). 

Para levar seu coração para todos os lados, suas engrenagens 

devem estar em dia, e a melhor maneira de fazê-las funcionar bem é 

não deixá-las pararem. Engrenagem parada enferruja. O bom funcio-

namento das engrenagens será medido pelos bioindicadores de �exi-

bilidade e neuromuscular.

“Não adianta ter o coração de uma atleta e o cérebro de 

um gênio se você não consegue ir ao banheiro sozinho.”

As articulações têm uma função simples: ligam um osso a outro, 

permitindo-nos movimentar os pontos de conexão (as engrenagens). 

Feitas de ligamentos e cartilagem, elas devem ser bem lubri�cadas, 

para que o corpo se mexa suavemente.

Todas elas também devem equilibrar duas forças opostas: es-

tabilidade versus mobilidade. As articulações do joelho, do quadril 

e dos ombros são as mais importantes do corpo e possuem caracte-

rísticas diferentes, a �m de personalizarem o relacionamento entre 

estabilidade e mobilidade. 

A articulação do ombro é a mais móvel de todas as existentes no 

corpo humano, e a articulação do quadril é a mais estável, pois precisa 

carregar você para todos os lados. Por esses motivos vamos utilizar 

os bioindicadores de �exibilidade: o teste de mobilidade do ombro 

direito (BIO 14), o teste de mobilidade do ombro esquerdo (BIO 15) e 

o teste de sentar e alcançar (BIO 16) para quadril e posteriores, neces-

sitando somente de uma �ta métrica e uma régua de 30 cm.

Quando os músculos são forçados durante o treinamento neu-

romuscular, eles estimulam os ossos a aumentar sua densidade e se 

fortalecem. Não é preciso trabalhá-los como atletas, nem como as 

pessoas que vão às academias mais preocupadas com a estética de 

seus músculos, mas simplesmente garantir alguma forma de resis-

tência por halteres, elásticos, aparelhos ou pelo próprio corpo, execu-

tando movimentos de empurrar e puxar. Se você não �zer esse tipo de 

exercício, perderá 5% de massa muscular a cada 10 anos depois dos 

30 anos. 

Como bioindicadores neuromusculares, utilizaremos teste de 

abdominal (BIO 17) e teste de �exão de braço (BIO 18), pois são co-

nhecidos e de fácil aplicação.

Até o momento foram comentados os bioindicadores estáticos, 

pois são os indicadores avaliados antes e depois do programa. Para 

garantir a continuidade e o sucesso do programa, precisamos incor-

porar também os indicadores dinâmicos, responsáveis por mostrar se 

você está ou não no caminho certo para alcançar seus objetivos. Os 

indicadores dinâmicos serão os principais responsáveis por mudar os 

indicadores estáticos.

Não há o que se discutir quanto aos benefícios da prática de ati-

vidades físicas. Exercícios parecem até um remédio milagroso; inde-

pendentemente da doença, todo o mundo indica atividade física para 

melhorar. Por que será? Lembre-se do sangue! A atividade física aju-

da a garantir uma melhor circulação de nosso sangue. 

Vemos muitos comentários sobre pessoas que praticam ativida-

des físicas e desenvolvem doenças, pois nessa hora o sedentário adora 

falar de boca cheia para justi�car sua situação. Como na alimentação 

existem algumas regrinhas, não basta simplesmente caminhar todo 

dia, como muitas pessoas fazem, e pronto, a saúde virá. 

Quando falamos em saúde, precisamos fazer os três tipos de 

exercícios físicos: cardiopulmonar, neuromuscular e de �exibilidade, 

tudo sob uma quantidade mínima por semana que você de�nirá com 

seu treinador (por isso falamos que a saúde re�ete seu estilo de vida). 
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Para as pessoas saudáveis é natural se exercitar, mas quem ainda não 

adquiriu esse hábito deve fazer um esforço um pouco maior. Por essa 

razão, vamos utilizar os bioindicadores dinâmicos para controlar a 

quantidade através do gasto calórico semanal (BIO 19) e a qualidade 

com o tempo semanal das atividades cardiopulmonares (BIO 20), de 

�exibilidade (BIO 21) e neuromusculares (BIO 22).

Por que fazemos atividade física? Para garantir a integridade de 

todos os movimentos do corpo e fazer o sangue circular com mais fa-

cilidade. Esses movimentos são realizados por 10 articulações e seus 

39 movimentos:

Capítulo 4 – Atividade física


