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1. RESUMO 
 
Iniciar e manter um estilo de vida saudável é um dos maiores desafios da vida moderna, a 

inatividade é uma característica das sociedades modernas, em que o progresso e a 

tecnologia afastaram a necessidade da atividade física, antes fundamental para a 

sobrevivência do ser humano. A inatividade física é um dos fatores mais predominante em 

todos os levantamentos epidemiológicos pesquisados, uma vez que, a prática de exercícios 

físicos regulares é pioneira na prevenção de doenças cardiovasculares. Por isso, o presente 

estudo buscará entender melhor a relação das doenças do coração com a atividade física 

associada aos graduandos da faculdade de São Sebastião. 
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2. INTRODUÇÃO 

 

A prática de atividade física é fundamental na prevenção de doenças 

cardíacas. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), o 

sedentarismo é o quarto principal fator de risco de morte no mundo. É responsável 

por elevar o risco de doenças crônicas não-transmissíveis, como as doenças 

cardiovasculares, câncer e diabetes. 

Pessoas inativas apresentam risco quase duas vezes superior de 

desenvolver doença arterial coronariana e hipertensão arterial sistêmica quando 

comparadas às que praticam atividade física regular. O estudo japonês conhecido 

como Osaka Health Survey relata que homens que caminharam pelo menos 20 

minutos no seu deslocamento para o trabalho reduziram em 29% o risco de 

hipertensão arterial comparados aos homens que gastam 10 minutos ou menos, 

fazendo uma comparação com o estudo, é possível associar a ida ao trabalho com 

caminhada a ate a faculdade e o quanto isso seria benéfico para aqueles que não 

têm um tempo no decorrer do dia para praticar atividade física paralela. Ainda em 

relação à prevenção, vários estudos importantes demonstram que indivíduos inativos 

e não treinados apresentam risco aumentado de 20 a 50% de desenvolver 



hipertensão. Num estudo de 6 a 10 anos com 15 mil ex-alunos de Harvard, por 

exemplo, aqueles que não praticavam esportes nem uma atividade física intensa 

apresentavam um risco 35% maior de se tornar hipertenso. 

  As doenças cardiovasculares (DCV) provocam anualmente 12 milhões de 

mortes em todo o globo. Consoante a Organização Mundial de Saúde (OMS), essas 

doenças são as principais causas de óbitos na Europa, registrando-se mais de 50% 

do total de mortes em indivíduos com idade superior a 65 anos. Nos Estados Unidos, 

mais de 59 milhões de pessoas – uma em cada cinco – apresentam alguma forma 

de doença cardiovascular. Apesar de a taxa de mortalidade por (DCV) nos Estados 

Unidos ter regredido em quase 19% entre os anos de 1987 e 1997, o atual número 

de mortes diminuiu em apenas 2,1% neste período (AHA apud HEYWARD, 2004). 

No Brasil, deste 1963, as DCV são as causas de mortalidades que superam todas as 

outras enfermidades, sendo-se a elas hodiernamente por 27% dos óbitos 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2004). Estima-se que 300 mil 

indivíduos anualmente venham a óbito por doenças (DCV), a maioria delas é 

afligida, sobretudo, pelo infarto do miocárdio (NAHAS, 2001; CARVALHO, 2001). 

Com isso, a prática regular de atividade física tem sido recomendada para a 

prevenção e reabilitação de doenças cardiovasculares e outras doenças crônicas por 

diferentes associações de saúde no mundo, como o American College of Sports 

Medicine, os Centers for Disease Control and Prevention, a American Heart 

Association, o National Institutes of Health, o US Surgeon General, a Sociedade 

Brasileira de Cardiologia, entre outras. Estudos epidemiológicos têm demonstrado 

relação direta entre inatividade física e a presença de múltiplos fatores de risco como 

os encontrados na síndrome metabólica, a síndrome metabólica, caracterizada pela 

associação de hipertensão arterial sistêmica, obesidade abdominal, intolerância à 

glicose, dislipidemias, apresenta índices elevados entre a população brasileira, 

incluindo a população jovem. Por outro lado, alterações no estilo de vida, como dieta 

adequada, prática regular de atividade física e abandono do tabagismo, podem 

aumentar a qualidade e a expectativa de vida dos indivíduos (SANTOS et al., 2006; 

CIOLAC; GUIMARÃES, 2004; SALAROLI et al., 2007). Entretanto, tem sido 

demonstrado que a prática regular de exercício físico apresenta efeitos benéficos na 

prevenção e tratamento da hipertensão arterial, resistência à insulina, diabetes, 

dislipidemia e obesidade. Por esse motivo, o condicionamento físico deve ser 

estimulado para todos, pessoas saudáveis e com múltiplos fatores de risco. 



O corpo humano é planejado para movimentos e atividades, inclusive de 

nível extenuante, todavia a atividade física de intensidade leve e moderada faça 

parte do estilo de vida padrão. Não se pode esperar que o organismo humano tenha 

funcionamento ótimo e permaneça saudável por longos períodos se ele não for 

adequadamente utilizado. Assim, a inatividade física levou ao incremento - ao longo 

dos anos – de doenças crônicas, visto que pessoas sedentárias apresentam maior 

chance de desenvolver enfermidades crônicas como cardiopatia coronariana, 

hipercolesterolêmica, câncer, obesidade, distúrbios musculoesqueléticos 

(HEYWARD, 2004). Consoante a AMERICAN HEART ASSOCIATION apud 

ESPEJO; GARCÍA (2008), a inatividade física é tida como o maior fator de risco de 

desenvolver problemas coronarianos cuja causa mais comum de lesão é 

denominada de aterosclerose coronária obstrutiva. De acordo com ALLSEN; 

HARRISON; VANCE, (2000), a doença artéria coronariana ou aterosclerose 

coronariana é caracterizada pelo estreitamento dos vasos que suprem o coração em 

face ao espessamento da camada interna da artéria oriundo do acúmulo de placas. 

Responsável por 40 mil mortes anuais na Espanha, representando 11% de todas as 

mortes. Conforme ROBERGS E ROBERTS (2002),é imputada a inatividade física 

como uma grande contribuição na formação do processo aterosclerótico. Outras 

doenças também podem ser relacionadas diretamente com a inatividade física, 

Nesta seção nos atentaremos principalmente àquelas que podem ser evitadas e que 

afeta a maior parte da população. 

Hipertensão: A hipertensão é o termo médico para determinar a pressão arterial alta. 

Ela ocorre quando a pressão arterial se encontra cronicamente elevada, acima dos 

níveis considerados desejáveis ou sadios para a idade e o tamanho da pessoa. 

Acidente vascular encefálico: O acidente vascular encefálico, ou derrame cerebral, 

ou ainda acidente vascular cerebral (AVC) é um tipo de doença cardiovascular que 

afeta as artérias cerebrais, ou seja, os vasos sanguíneos que irrigam o cérebro. Em 

geral os acidentes vasculares encefálicos se enquadram em duas categorias, 

derrame isquêmico, derrame hemorrágico. Derrames isquêmicos são os mais 

comuns, resultando de uma obstrução do sangue no interior de um vaso sangüíneo 

cerebral, que limita o fluxo do sangue em determinada região do cérebro. 



Insuficiência cardíaca: A insuficiência cardíaca é um problema clínico em que o 

miocárdio fica demasiadamente fraco para manter um débito cardíaco adequado, 

que atenda as demandas do organismo por oxigênio. Comumente, esse problema 

resulta de lesão ou de excesso de trabalho do coração. A hipertensão, a 

arteriosclerose, a doença das válvulas cardíacas, a infeção viral e o ataque cardíaco 

são causas possíveis desse distúrbio. 

 Doença arterial coronariana: À medida que os seres humanos vão envelhecendo, 

suas artérias coronarianas, que irrigam o próprio miocardio, ficam cada vez mais 

estreitas em decorrência da formação da placa de gordura ao longo da parede 

interna da artéria. 

    A doença cardiovascular permanece como a maior causa de morte em todo 

o mundo. O gráfico a seguir apresenta as principais causas de óbitos ocorridos nos 

países desenvolvidos no ano de 1992, conforme ROBERGS E ROBERTS (2002). 

 

 

Com base nos dados anteriores que mostram o quanto as doenças 

cardiovasculares têm crescido em causas nos números de óbitos em todo o mundo, 

várias pesquisas e estudos mostram o quanto à atividade física pode melhora no 

tratamento de patologias que vão além das patologias coronarianas. As atividades 



físicas mais benéficas para os doentes cardiovasculares são o exercício aeróbio e o 

treino de força. As atividades aeróbias melhoram a circulação, a respiração e ajudam 

a reduzir os valores de tensão arterial e de colesterol. Andar a passo rápido, fazer 

corrida, saltar à corda, andar de bicicleta, fazer aeróbica ou cardio, remo, natação ou 

jogar ténis são alguns exemplos de atividades aeróbias.  

Ao longo dos anos do século passado, os exercícios aeróbios foram os mais 

estudados (caminhada, corrida, ciclismo, natação, dentre outros). Hodiernamente os 

exercícios - atividades de longa duração que utilizam predominantemente a via 

metabólica aeróbia - continuam sendo maioria absoluta no número de pesquisas 

publicadas pela comunidade científica no Brasil e no mundo. Desta forma, existem 

também inúmeros trabalhos acadêmicos cujos estudos voltaram suas aplicações aos 

exercícios aeróbios na profilaxia e no tratamento das várias enfermidades que 

acometem o sistema cardiovascular no organismo humano. NAHAS (2001), os 

exercícios físicos praticados regularmente têm importância marcante na prevenção e 

no tratamento de doenças cardiovasculares degenerativas, tendo efeito direto e 

independente, contribuindo no controle do colesterol, da pressão arterial e da 

obesidade. Ao longo das décadas, cada vez mais, confirma-se cientificamente a 

importância da adoção da prática regular de exercícios físicos como meio efetivo na 

melhoria do sistema cardiorrespiratório e na prevenção de doenças 

cardiovasculares. De acordo com ESPEJO E GARCÍA (2008), a realização habitual 

de atividade aeróbia deve ser uma parte essencial do tratamento de problemas 

coronários, pois ajuda a dilatar as artérias coronarianas. Ainda segundo esses 

autores, outra causa de morte, embora em menor proporção, é a morte súbita que 

aflige comumente adultos jovens e saudáveis praticantes de atividades desportivas. 

Assim, nem mesmo os indivíduos aparentemente saudáveis estão isentos de 

ataques cardíacos inesperados.  

De acordo com SIMÃO (2009), o Colégio Americano de Medicina do Esporte 

foi à primeira instituição científica a reconhecer e recomendar o treinamento de força 

como componente significativo em programas de aptidão atlética e saúde de adultos 

de todas as faixas etárias. O treino de força fortalece os músculos e os ossos e é 

muito útil na gestão do peso. Pode, por exemplo, usar máquinas de musculação ou 

fazer halteres. Inicialmente o treinamento de força muscular ou treinamento resistido 

foi empregado para desenvolver a força dos músculos esqueléticos e hipertrofiá-los. 

Em princípio, a prática do treinamento resistido foi mais utilizada em meio às 



atividades desportivas a fim de melhorar os resultados atléticos. Com o passar dos 

anos, foram verificada outras vertentes de aplicabilidade do treinamento de força, a 

saber: esporte de alto rendimento, treinamento de fisiculturistas, melhoria da saúde e 

reabilitação. Desta forma, o treinamento de força é recomendado hoje para a 

prevenção e tratamento de inúmeras enfermidades, dentre as quais as doenças 

cardiovasculares (FLECK; KRAEMER, 2006; SIMÃO, 2009). O treinamento de força 

eleva a resistência muscular com discreto incremento no consumo máximo de 

oxigênio – preditor da capacidade cardiorrespiratória geral e da aptidão física. De 

acordo com KATCH; MCARDLE apud LAURENTINO E PELLEGRINOTTI (2003), no 

programa de treinamento resistido com a finalidade de aumentar a resistência 

muscular e hipertrofia foi demonstrada elevação de 4% a 10% nos valores do 

consumo máximo de oxigênio. Esse tipo de treino inserido dos programas de 

reabilitação cardíaca de modo a complementar o programa, pode atuar efetivamente 

gerando benefícios de ordem profilática de várias condições clínicas crônicas, a 

saber: osteoporose, obesidade, diabetes mellitus, dentre outras. 

 

2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

 

Relacionar o nível de atividade física com os riscos de doenças 

cardiovasculares em estudantes do ensino superior da Faculdade São Sebastião 

(FASS). 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

1- Estudar a relação entre o nível de atividade física e a presença dos fatores de 

risco: hipertensão arterial, diabetes, obesidade, Tabagismo, idade, hereditariedade, 

entre os cursos de graduação. 

2- Avaliar o risco cardiovascular para a pratica de atividade física entre os cursos 

de graduação. 

 

3. METODOLOGIA 

 



A pesquisa consiste em um estudo de caráter quantitativo, desenvolvido com 

estudantes de ambos os gêneros da Faculdade de São Sebastião- FASS, com um 

espaço amostral ≥ 50 alunos de salas aleatórias que já estejam matriculados a mais 

de quatro semestres na instituição. Os voluntario serão avaliados a partir do 

questionário do Colégio Americana de medicina do esporte (Anexo1), o questionário 

é um modelo de triagem de risco cardiovascular voltado a pratica de atividade física, 

usado para avaliar fatores de risco como idade, histórico familiar, pressão arterial 

alta, tabagismo, diabetes mellitus e dislipidemia, assim traçando um perfil do 

voluntario avaliado no estudo. 

 

Critérios de Inclusão: 

- Alunos disposto a responder o questionário adequadamente; 

- Alunos de todos os cursos da instituição; 

 

Critérios de exclusão: 

- Alunos transferidos á pouco tempo para faculdade (≤ 4 semestres); 

 

O questionário será aplicado em uma sala de aula, com uma apresentação de 

uma versão aplicada por um projeto multimídia. Em seguida, será entregue um 

exemplar do questionário para cada um dos estudantes, que responderão as 

questões em silêncio, no tempo de no máximo 10 minutos para ser respondido. 

Quando um deles apresentar dúvida sobre uma ou mais questão, o mesmo 

levantará a mão e o pesquisador irá até o aluno para esclarecê-la. 

 

4. DESENVOLVIMENTO 

 

Com a preocupação pela falta de atividade física dos alunos ingressos aos 

cursos de graduação da Faculdade São Sebastião (FASS) e relatos de professores, 

que por muitas vezes consecutivas correlacionaram a falta de prática a vários 

problemas rotineiros, sendo os mais comuns: falta de tempo, trabalho, estudos e o 

desinteresses pelas mesmas, levando a sérios problemas de saúde, tais como, a 

hipertensão arterial, que está relacionada a falta de exercícios físicos no cotidiano. 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), 72% dos casos de óbito no 

Brasil, em 2005, tiveram como causas doenças crônico-degenerativas. Desse total, 



45% foram consideradas mortes prematuras, ocorridas antes dos 70 anos. Ainda 

segundo a OMS, 80% dos casos de diabetes tipo II, problemas prematuros do 

coração e acidente vascular cerebral (AVC), bem como 40 % dos casos de câncer, 

podem ser evitados, se for adotada uma alimentação adequada, hábitos regulares 

de atividade física e redução do uso do tabaco (CARREIRO; PASCHOAL, 2006). 

Com isso, surgiu o interesse em iniciar-se um projeto para relacionar os 

cursos de graduação com a inatividade por parte dos formandos, a fim de mostrar 

por meio de dados estatísticos os fatores de riscos em que estão expostos à falta de 

uma atividade física regular. O intuito dessa pesquisa é classificar de um modo geral 

os cursos com maiores probabilidades de se obterem doenças coronarianas 

relacionadas à inatividade física e na ajuda a busca por uma melhor qualidade de 

vida. 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

O presente trabalho está em fase se conclusão. Os resultados da pesquisa 

de campo, com aplicação do questionário e dos dados bioestatístico, será 

apresentado no Conic 2018.  

 

 

 6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Atualmente os exercícios físicos estão na lista de orientações médicas, na 

prevenção de doenças cardiovasculares. A pesquisa a ser executada, apresentará 

de forma clara por meio de dados obtidos (gráficos e estudos de caso), os cursos da 

Faculdade de São Sebastião (FASS), mais susceptíveis ao aumento dos riscos nas 

doenças cardiovasculares. A presente pesquisa tem o intuito de um melhor 

direcionamento dos alunos a procura por atividades físicas, relacionando a melhor 

qualidade de vida nos cursos de graduação da FASS. Os dados obtidos serão 

divulgados durante o Conic 2018, juntamente com os dados bioestatísticos, com as 

principais informações desses riscos, sugestões de atividades físicas simples que 

possam ser aderidas no dia a dia e conscientizá-los de uma forma geral. 
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