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RESUMO 

Devido ao aumento de pessoas sedentárias no Brasil, os casos de Hipertensão e 

Hipotensão vêm crescendo anualmente. Provocando uma enorme diferença de 

qualidade e saúde de vida na população brasileira em relação há décadas passada. 

Por conta deste problema, há uma duvida em relação á Pressão Arterial (PA) de 

pessoas relativamente ativas em comparação á pessoas que não praticam 

exercícios físicos e não apresentam algum tipo de doença. Devido à importância de 

se manter níveis satisfatórios da PA, este estudo teve como objetivo comparar dois 

grupos de diferentes perfis: o grupo 01(um) foi composto por graduandas de 

Educação Física e o grupo 02 (dois) por estudantes de Biomedicina. Participaram do 

estudo alunas do sexo feminino, de uma única Faculdade Particular. Utilizou-se o 

programa Microsoft Excel 2010 para análise dos dados. Foi aplicado o teste “t” de 

Student para amostras independentes. Os dados da pressão arterial sistólica (PAS) 

estão expressos em média e desvio padrão. Grupo 01: 123,9 ± 12,55. Grupo 02: 

118,6 ± 11,40. Não foi encontrada diferença significativa entre os grupos.  

INTRODUÇÃO  

A Pressão Arterial (PA) é determinante para a saúde do corpo humano. Seu 

comportamento pode desencadear em aspectos psicológicos e fisiológicos negativos 

e até desenvolver patologias crônicas. A hipertensão e a hipotensão arterial podem 

levar os indivíduos à morte súbita. A PA pode ser mensurada através de 

esfigmomanômetro e estetoscópio e fornece valores de Pressão Arterial Sistólica 

(PAS) e Pressão Arterial Diastólica (PAD). A PAS representa o maior valor ao passo 

que se refere ao momento de contração e ejeção de sangue do coração. O estilo de 

vida tem sido apontado como um importante indicador de qualidade de vida e pode 

influenciar nos valores da PA. Acredita-se que estudantes de Educação Física sejam 

mais ativos fisicamente que graduandos de cursos de maior exigência teórica, como 

o curso de Biomedicina. A prática regular de exercícios físicos pode contribuir para a 

manutenção de níveis satisfatórios de pressão arterial. Diante disso, torna-se 

relevante compreender o comportamento da PAS de estudantes de cursos de 

diferentes naturezas.  

OBJETIVOS 



Comparar a PAS entre graduandas dos cursos de Educação Física e Biomedicina.  

METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo transversal e quantitativo. Participaram do estudo 40 

estudantes (idade entre 18 e 25 anos), todas do sexo feminino, dos cursos de 

Educação Física e Biomedicina de uma única Faculdade Particular. As alunas foram 

divididas em dois grupos. O grupo 01 foi composto por estudantes do curso de 

Educação Física. O grupo 02 foi composto por graduandas do curso de Biomedicina. 

Posteriormente, esta investigação dará suporte a um novo estudo em que possíveis 

limitações do presente estudo possam ser evitadas. 

DESENVOLVIMENTO 

As participantes tiveram sua PAS verificada por uma única avaliadora, graduada em 

enfermagem, por meio de um esfigmomanômetro aneróide (Premium, China) e um 

estetoscópio (Premium, China), utilizando-se do método auscultatório. As aferições 

ocorreram em um único dia, no período noturno. Verificou-se a PAS das estudantes 

apenas uma vez, com as avaliadas sentadas em um banco e com apoio das costas 

e braços em uma arquibancada, sendo o braço direito utilizado na mensuração. 

Optou-se primeiramente pela mensuração das PAS do grupo 01 e em seguida, do 

grupo 02. Utilizou-se o programa Microsoft Excel 2010 para análise estatística dos 

dados e cálculo da média e desvio-padrão. Em seguida, os dois grupos foram 

comparados através do teste “t” de Student para amostras independentes. O nível 

de significância adotado foi de p<0,05.  

RESULTADOS PRELIMINARES 

Dados expressos em média e desvio-padrão. O grupo 01 indicou valor da PAS de 

123,9 ± 12,9 mmHg, enquanto que o grupo 02 indicou uma média da PAS de 118,6 

± 12,0 mmHg. O Teste “t” de Student não apontou diferenças significativas entre os 

grupos.  
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