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RESUMO 

 A aterosclerose é uma doença silenciosa de desenvolvimento contínuo e 

irreparável, caracterizada pelo depósito de lipídios na camada íntima do endotélio, 

originando um processo inflamatório crônico. Sabe-se que a aterosclerose é uma 

doença de base que possibilita o desenvolvimento de outras patologias do sistema 

cardiovascular. Para o embasamento teórico foram selecionados artigos publicados 

em revistas nacionais e internacionais, disponíveis nas plataformas NCBI, Google 

Acadêmico, Scielo e Cochrane. E mediante a aplicação de um questionário sobre o 

tema proposto, foi avaliado o conhecimento dos estudantes do Centro Universitário 

Amparense – UNIFIA. Os dados obtidos foram tabulados de acordo com os cursos 

de graduação avaliados. Através desta pesquisa foi possível observar que as 

metodologias ativas devem ser incorporadas ao ensino superior como proposta de 

intervenção, para que o conhecimento seja construído pelos estudantes de forma 

autônoma, e consequentemente resulte em uma melhor experiência por parte do 

educando.  

INTRODUÇÃO  

A aterosclerose é uma doença resultante de um processo inflamatório que se 

dá pelo acúmulo de lipídios na camada íntima do endotélio, resultando na obstrução 

da artéria e\ou veia.1; 2  

O processo natural da doença inicia-se quando o indivíduo é exposto aos 

fatores de risco como idade, genética, hipertensão sistêmica, tabagismo, obesidade, 

etilismo e dislipidemia, que favorecem a lesão endotelial, propiciando o 

desenvolvimento da placa de ateroma.1; 2  

Na fase subclínica da doença ocorre formação de placas de ateroma, porém 

sem sinais e sintomas. Na fase clínica, sintomática, apresenta o desenvolvimento de 

uma patologia correlacionada à aterosclerose como: infarto agudo do miocárdio 

(IAM), acidente vascular cerebral (AVC), trombose, embolia e aneurisma.2  

OBJETIVO  

Avaliar e comparar o conhecimento entre estudantes de diferentes cursos de 

graduação do Centro Universitário Amparense – UNIFIA sobre a aterosclerose. 

Analisar a frequência com que os estudantes realizam exames bioquímicos 

para o monitoramento de dislipidemias.   



 
 

E com base na análise dos dados obtidos espera-se implantar intervenções 

que possam incentivar a interdisciplinaridade e a construção autônoma do 

conhecimento.  

METODOLOGIA 

Para esta pesquisa, foi realizado um questionário com questões objetivas sobre 

o tema proposto. Todos os participantes assinaram o termo de consentimento livre e 

esclarecido e responderam ao questionário. Em seguida os dados obtidos foram 

tabulados e analisados segundo os cursos de graduação.  

Para o embasamento teórico foram selecionados artigos publicados em 

revistas nacionais e internacionais, disponíveis nas plataformas NCBI, Google 

Acadêmico, Scielo e Cochrane. Foram utilizados os seguintes descritores: 

aterosclerose; doenças cardiovasculares; avaliação do perfil lipidico; metodologias 

ativas no ensino superior; ambiente virtual de aprendizagem. 

DESENVOLVIMENTO 

Sabe-se que aterosclerose é uma doença de base para o desenvolvimento de 

outras patologias que acometem o sistema cardiovascular. De acordo com World 

Health Organization (WHO) Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), Acidente Vascular 

Cerebral (AVC) estão entre as dez principais causas de morte no mundo.2; 3  

Segundo a IV Diretriz Brasileira Sobre Dislipidemia e Prevenção da 

Aterosclerose, a dislipidemia é o principal fator de risco para doenças 

cardiovasculares, e uma das principais causas da aterosclerose. Contudo, ainda não 

existe um exame específico para o diagnóstico da aterosclerose, que seja rápido e 

acessível. Porém, é possível monitorá-la por meio da realização de exames 

bioquímicos de rotina, os quais verificam se os níveis de lipoproteína de baixa 

densidade (LDL) estão a cima do valor de referência.2; 4 

Mas para isso é necessário que a população tenha consciência a respeito da 

importância dos exames de rotina, tanto para o monitoramento de dislipidemias 

quanto para o diagnóstico precoce de outras doenças. E a melhor forma de 

conscientização é levando a informação para os próprios universitários que serão 

agentes transformadores em suas comunidades. De acordo com Ribeiro, C.P e da 

Silva, E.M: 

Segundo Piaget, o ensino tradicional não contribui para o desenvolvimento de um 

pensamento autônomo à medida que está baseado na linguagem e na exposição de dados e 

fórmulas, utilizadas em técnicas de ensino com vista à transmissão do conhecimento.5 



 
 

Logo, permitir que os estudantes criem conteúdos informativos e os veicule ao 

ambiente virtual de aprendizagem do Centro Universitário Amparense, é uma 

estratégia que visa potencializar sua experiência como educando por meio de uma 

metodologia ativa na qual o sujeito age sobre o objeto de estudo. Pois conforme 

Boruchovitch, E.; Almeida, L.S. e Miranda, L.C, “as estratégias de aprendizagem são 

qualquer procedimento, (...), a maximizar a qualidade da aprendizagem”; tornando o 

indivíduo autônomo na construção do conhecimento.5; 6  

 Cabe a projetos futuros implantar esta proposta de intervenção e, analisar os 

resultados obtidos, visando à construção da autonomia intelectual no ensino 

superior.  

RESULTADOS PRELIMINARES 

 Espera-se que os universitários dos cursos da área da saúde tenham um 

melhor desempenho em comparação aos outros estudantes e, compreendam a 

importância dos exames de rotina. 
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