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RESUMO 

O nível de aptidão física tem diminuído consideravelmente nos últimos anos, 

principalmente em universitários, os quais apresentam estilos de vida não muito 

saudáveis, como poucas horas de sono, ingestão elevada de álcool e estresse 

demasiado. No entanto, não estão claras as alterações no nível de aptidão física 

após um ano da inserção no ensino superior. O objetivo do presente estudo é 

verificar as diferenças nos parâmetros de saúde em universitários após um ano 

cursando a graduação em educação física em uma faculdade da cidade de Dracena-

SP. Participaram deste estudo 60 indivíduos sendo 37 do sexo masculino e 23 do 

sexo feminino, alunos regulares do curso de Educação Física, não apresentando 

restrições para realização das avaliações. Os sujeitos realizaram avaliação 

antropométrica: peso corporal, estatura, circunferência de cintura e índice de massa 

corporal (IMC). Parâmetros hemodinâmicos foram aferidos e, para avaliação da 

aptidão física, utilizou-se o teste de flexibilidade no banco de Wells, teste de flexão 

de braços, teste de impulsão horizontal parado e abdominal modificado (1 minuto). 

Para comparação das variáveis pré e após um ano, bem como a comparação entre 

sexos será realizado a Anova two-way (time x grupo). Caso diferença estatística for 

encontrada, o Post hoc de Tukey será utilizado. Todas as análises serão realizadas 

no software estatístico BioEstat (versão 5.0) e o nível de significância estabelecido 

em 5%. 

 

INTRODUÇÃO 

O sedentarismo pode resultar em uma atrofia das fibras musculares, perda 

da flexibilidade articular, além de comprometimento das funções de vários órgãos, e, 

assim, contribui para uma menor aptidão física relacionada à saúde, estando 

relacionada ao aumento da incidência de diversas doenças, como ansiedade, 

obesidade, diabetes tipo II, aumento do colesterol e aterosclerose, hipertensão 

arterial, risco de doenças cardiorrespiratória e grande possibilidades de morte súbita 

(KNIJNIK; SANTOS, 2006). 

Os jovens universitários são uma parcela da população que merece atenção, 

uma vez que apresentam diversos fatores que contribuem para uma maior 

inatividade física como: menor disponibilidade de tempo, algumas vezes serem 

indivíduos de baixa renda, estar a maior parte do tempo envolvidos com atividades 

acadêmicas, ou sentados na sala de aula da universidade, além de apresentarem 



muitas vezes maus hábitos alimentares, ingestão aumentada de álcool e poucas 

horas de sono (ARAÚJO; ARAÚJO, 2000).  

Marcondelli, Costa & Schmitz (2008) verificaram que, mesmo em 

universitários da área da educação física e saúde, os quais, teoricamente 

apresentam um maior envolvimento com a prática de atividade física, a prevalência 

de sedentarismo foi elevada. Dessa forma, há a necessidade de um maior número 

de pesquisas investigando o nível de atividade física de universitários, pois além de 

identificar os aspectos relacionados à saúde desse grupo, pode contribuir para a 

adoção de estratégias e programas de saúde na universidade, como medida 

preventiva para a adoção de hábitos de vida saudáveis e a melhoria da qualidade de 

vida, na fase adulta e na velhice, uma vez que grande parte das doenças crônicas 

degenerativas se acentua nessas fases.  

 

OBJETIVO 

Verificar as diferenças nos parâmetros de saúde em universitários após um 

ano cursando a graduação em educação física em uma faculdade da cidade de 

Dracena-SP.  

 

METODOLOGIA 

Estudo de caráter longitudinal, cuja amostra foi composta por universitários 

do curso de Educação Física das Faculdades de Dracena, localizada na cidade de 

Dracena, São Paulo, Brasil. As avaliações iniciais ocorreram em outubro e novembro 

de 2014 e, após um ano, todas as avaliações serão repetidas. Foram avaliados 37 

do sexo masculino e 23 do sexo feminino, não apresentando restrições para 

realização das avaliações. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Os sujeitos realizarão uma avaliação inicial e após 1 ano das seguintes 

variáveis: avaliação antropométrica: peso corporal, estatura, circunferência de 

cintura e índice de massa corporal (IMC); parâmetros hemodinâmicos; avaliação da 

aptidão física: teste de flexibilidade no banco de Wells, força muscular pelo teste de 

flexão de braços (membros superiores), teste de impulsão horizontal parado 

(membros inferiores) e abdominal modificado (1 minuto). 

 



Análise Estatística  

O teste de Shapiro-Wilk foi realizado para verificar a normalidade do 

conjunto de dados. A análise descritiva será realizada para caracterização amostral 

e os dados serão apresentados em valores de média e desvio padrão. Para 

comparação das variáveis pré e após um ano, bem como a comparação entre sexos 

será realizado two-way Anova (time x grupo). Caso diferença estatística seja 

encontrada, o Post hoc de Tukey será utilizado. Todas as análises serão realizadas 

no software estatístico BioEstat (versão 5.0) e o nível de significância estabelecido 

em 5%. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

A tabela 1 apresenta os resultados da primeira avaliação realizada, a ser 

comparada com os resultados dos mesmos testes após 1 ano. 

 

TABELA 1: Parâmetros de saúde dos universitários na 1ª avaliação. 

Variáveis Masculino (n=24) Feminino (n=11) p 

Idade 24,1±6,5 22,0±4,0 0,303 
Estatura 176,52±6,50 162,42±6,35 0,000 

Peso 78,26±13,55 62,38±10,34 0,001 
Pressão Sistólica 141,13±14,89 118,73±6,82 0,000 

Pressão Diastólica 74,33±15,15 73,18±6,75 0,812 
IMC 25,12±4,22 23,59±3,35 0,246 

Circunf. Cintura 81,35±9,32 70,63±7,33 0,001 
Força MMSS 30,54±11,29 20,82±10,38 0,020 
Força MMII 2,02±0,28 1,33±0,21 0,000 

Força/resist abdom 37,62±12,94 26,75±11,28 0,017 
Flexibilidade 23,23±8,19 22,36±7,91 0,768 
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