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RESUMO 
 

O objectivo fundamental do presente estudo prende-se com a tradução, 

operacionalização e introdução do Programa PATH numa escola secundária 

portuguesa, atribuindo ênfase particular à análise das alterações induzidas pela 

aplicação do Programa nos parâmetros antropométricos (Peso, Índice de Massa 

Corporal, percentagem de Massa Gorda); nos parâmetros biológicos (glicemia, 

colesterol, Tensão Arterial); nos parâmetros funcionais (VO2máx) e nos conhecimentos 

relacionados com a saúde cardiovascular.  

Comparamos os resultados das avaliações antropométricas, biológicas, 

funcionais e de conhecimentos num grupo de 34 alunos (16 do grupo de controlo e 18 

do grupo de intervenção). As avaliações foram realizadas no início e no final do 

programa de 13 semanas, com duas sessões semanais, que integrou exercício físico 

vigoroso e esclarecimentos e discussão de temas relacionados com a saúde 

cardiovascular, tal como factores de risco cardiovasculares, exercício físico, dieta e 

stress.  

Ambos os grupos apresentaram-se semelhantes nas avaliações iniciais, não 

demonstrando nenhuma diferença com significado estatístico nos parâmetros 

avaliados. 

Após a intervenção, foram encontradas diferenças estatisticamente 

significativas na altura (P=0,001), VO2máx (P=0,004) e conhecimentos relacionados 

com saúde cardiovascular (P=0,000), no grupo de intervenção. No grupo de controlo 

verificou-se um aumento significativo na altura (P=0,003), peso (P=0,000) e perímetro 

abdominal (P=0,048). Por seu lado a Tensão Arterial Diastólica diminuiu 

significativamente entre as duas avaliações (P=0,033). 

Na comparação do diferencial entre as avaliações nos dois grupos, verificámos 

diferenças estatisticamente significativas no peso (P=0,005) , VO2máx (P=0,028) e 

conhecimentos relacionados com saúde cardiovascular (P=0,000). 

Os resultados obtidos parecem demonstrar que é possível aumentar o VO2máx 

e os conhecimentos relacionados com a saúde através de um programa escolar de 

promoção da saúde. Por esta razão, os programas de Educação Física como o 

Programa PATH, que promovem estilos de vida saudáveis, devem fazer parte do 

currículo da Educação Física tradicional. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Actividade Física; Educação Física; Factores de Risco 

Cardiovasculares.
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ABSTRACT 

 
The purpose of the present work was to translate, operate and introduce the 

PATH Program on a Portuguese High School, and posterior comparison and 

assessment of the effects of the program with similar studies, specially on the analysis 

of the changes on anthropometric (weight, Body Mass Index, percent body fat), biologic 

(glycaemia, cholesterol, blood pressure), functional (VO2máx) parameters and on 

cardiovascular health knowledge.   

We compared the results of the anthropometric, biologic, functional and 

cardiovascular health knowledge evaluations among a total of 34 students (16 from the 

intervention group and 18 from the control group). Testing was conducted on the 

beginning and end of the 13 weeks program, with 2 sessions a week, that integrated 

vigorous exercise training and lectures and discussions on themes related with 

cardiovascular health, such as cardiovascular risk factors, exercise, diet and stress.  

Both groups were similar in the initial evaluations, demonstrating no significant 

differences in each evaluated parameters. 

Following intervention, a significant treatment effect was observed in increasing 

height (P=0,001), VO2máx (P=0,004) and cardiovascular health knowledge (P=0,000) 

in the intervention group. The control group, significantly increase height (P=0,003), 

weight (P=0,000) and abdominal perimeter (P=0,048). However, in this group, Diastolic 

Blood Pressure decreased significantly between the two evaluations (P=0,033).   

Significant within group improvements were observed in height (P=0,005), 

VO2máx (P=0,028) and cardiovascular health knowledge (P=0,000). 

These findings suggest that is possible to improve VO2máx and cardiovascular 

health knowledge through health promotion school-based program. Therefore, Physical 

Education programs like the PATH Program, that promotes healthy life styles, should 

be made part of the traditional Physical Education curriculum.     

 

KEYWORDS: Physical Activity, Physical Education, Cardiovascular Risk Factors 
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RÉSUMÉ 
L’objectif fondamental de cette étude est la traduction, opérationnalisation et 

introduction du Programme PATH dans une école secondaire portugaise, emphatisant 

particulièrement l’analyse des altérations provoquées par l’application du Programme 

en ce qui concerne les paramètres anthropométriques (poids, indice de masse 

corporelle, pourcentage de masse grasse), biologiques (glycémie, cholestérol, tension 

artérielle) et fonctionnels (VO2max) et les connaissances relatives à la santé 

cardiovasculaire. 

 Les résultats des évaluations anthropométriques, biologiques, fonctionnelles et 

des connaissances cardiovasculaires d’un groupe de 32 élèves (16 élèves du groupe 

de contrôle et 18 du groupe d’intervention) ont été comparés. Les évaluations ont été 

réalisées au début et à la fin d’un programme de 13 semaines, avec deux séances 

hebdomadaires. Se programme est composé par de l’exercice physique vigoureux et 

des sessions d’éclaircissement et discussion de thèmes relatifs à la santé 

cardiovasculaire comme par exemple les facteurs de risque cardiovasculaire, l’exercice 

physique, le régime et le stress. 

Lors des évaluations initiales, les deux groupes étaient similaires, ne 

démontrant aucune différence significative relative aux paramètres évalués. 

 On a trouvé, à la fin du programme, des différences statistiquement 

significatives dans le groupe d’intervention en ce que concerne la hauteur (P=0,001), le 

VO2max (P=0,004) et les connaissances relatives á la santé cardiovasculaire 

(P=0,000). On a vérifié dans le groupe de contrôle une augmentation significative de la 

hauteur (P=0,003), du poids (P=0,000) et du périmètre abdominal (P=0,048). 

Cependant la tension artérielle diastolique a diminué significativement entre les deux 

évaluations (P=0,033). 

 La comparaison du différentiel entre les évaluations des deus groupes accuse 

des différences statistiquement significatives en ce qui concerne le poids (P=0,005), le 

VO2max (P=0,028) et les connaissances relatives à la santé cardiovasculaire 

(P=0,000). 

 Les résultats obtenus semblent démontrer qu’il est possible d’augmenter le 

VO2max et les connaissances relatives é la santé à travers un programme scolaire de 

promotion de la santé. C’est pour cela que les programmes d’Éducation Physique 

comme le Programme PATH, qui encourage les styles de vie bons pour la santé, 

doivent faire partie du curriculum de l’Éducation Physique traditionnelle. 
 

MOTS-CLES : Activité Physique, Éducation Physique, Facteurs de Risque 

Cardiovasculaire. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

As Doenças Cardiovasculares (DCV), de acordo com os dados da British Heart 

Foundation (2000), são hoje a principal causa de morte em toda a Europa. Em 

Portugal o problema é também relevante (Cortez-Dias et al., 2007). 

Apesar de ser na idade adulta que se verificam as maiores manifestações 

clínicas das DCVs, actualmente, evidências concretas sugerem que a sua génese 

pode ser identificada na infância e adolescência (Raitakari et al., 1997;  McGill et al., 

2000). 

Vários factores de risco (FR) das DCV são modificáveis, o que sugere que os 

indivíduos que se apresentam com risco de desenvolverem doença cardiovascular 

mais tarde na vida deverão ser identificados precocemente, e deverão ser iniciadas 

estratégias de intervenção adequadas (Thomas et al., 2007). Sobretudo devido à 

mudança de hábitos, estilos de vida, e prevenção secundária, a mortalidade devido a 

DCV tem vindo a diminuir (Cardoso, 2004). 

Segundo a Associação Americana de Cardiologia, um estilo de vida sedentário 

é um dos maiores FR das DCV, juntamente com uma elevada Tensão Arterial (TA), 

valores anómalos de lípidos, consumo de tabaco e obesidade (Myers, 2003). 

Estudos de natureza epidemiológica têm demonstrado uma associação forte e 

consistente entre actividade física (AF), aptidão física (ApF) e saúde. As 

recomendações do Centro de Controlo de Doenças dos EUA, da Associação 

Americana de Cardiologia, do Colégio Americano de Medicina Desportiva, da 

Organização Mundial de Saúde e da Associação Portuguesa de Cardiologia 

relativamente à importância da AF na redução dos FR de DCV, obesidade, 

hipertensão, osteoporose, hipercolesterolemia e depressão mostram, a relevância 

inegável da AF e da prática desportiva. (Maia et al., 2004). 

Para Eiberg et al. (2005), a intervenção envolvendo aumento de AF poderá 

adiar ou mesmo prevenir o desenvolvimento dos FR, porém, as crianças e os 

adolescentes estão a adoptar os hábitos sedentários dos adultos, bem como, a forma 

de encarar o exercício físico, nomeadamente, as razões habituais para não o 

realizarem (Sallis e Owen, 1999; WHO, 2004) 

Na infância, os benefícios de saúde associados a um estilo de vida fisicamente 

activo, inclui o controle de peso e de Tensão Arterial (TA) baixa, o aumento do bem-

estar psicológico, e a predisposição para aumentar a AF no estado adulto. O aumento 

dessa AF tem vindo a ser associada a um aumento de esperança de vida e à 

diminuição do risco de DCV (Williams et al., 2002).  
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Para prevenir ou atenuar os males causados pelos FR na idade adulta, a 

intervenção deve ser ainda mais intensificada em crianças, já que também nesta 

população podem ser verificados FR agregados (Martins, 2005). Fernandes e Maia 

(2006), acrescentam, mesmo, que níveis elevados de ApF durante a adolescência e a 

idade adulta parecem ser factores de um conjunto de FR de doenças em idades mais 

avançadas, nomeadamente as DCV. 

Apesar de a maior parte das pessoas conhecer os benefícios da AF regular, 

muitos adultos e crianças ainda têm uma vida relativamente sedentária e não são 

suficientemente activos para melhorarem a sua saúde (WHO, 2003). A inactividade 

física é um importante problema de saúde pública em Portugal. Dados recentes 

revelam que muitos adultos não participam em actividade suficiente para retirarem os 

benefícios de saúde associados. Aproximadamente 61% de portugueses adultos não 

participam em nenhuma AF durante o seu tempo de lazer, o que representa a taxa 

mais elevada da UE (Institute of European Food Studies, 1999). 

Lopes et al. (2001) referem que a infância e a juventude são consideradas 

etapas determinantes na criação de hábitos duradoiros de AF até à idade adulta, uma 

vez que consideram razoável assumir que as crianças que sejam fisicamente activas 

sejam aquelas que venham a manter esse hábito enquanto adultos. Surgem, assim, 

diversas recomendações e programas que têm em vista a intervenção no aumento 

dos níveis de AF das crianças, com um enfoque particular na Escola e na Educação 

Física (Magalhães et al.,2002) 

A escola é, desta forma, segundo Wang, et al. (2006), um espaço essencial 

para estabelecer e desenvolver padrões de comportamento, e os programas de saúde 

na escola podem fornecer, desde cedo, às crianças o conhecimento para prevenirem e 

diminuírem comportamentos pouco saudáveis. O Governo, os Conselhos Executivos 

das Escola, os educadores ligados à saúde e os professores de Educação Física 

podem desempenhar um papel activo no desenvolvimento de uma boa condição física 

das crianças ao longo do seu percurso escolar (Wang et al., 2006). 

Segundo Mota e Sallis (2002), a Escola é a instituição com maiores 

responsabilidades na promoção de hábitos de AF e desportiva, já que é nesta que a 

criança passa grande parte do seu tempo e, porque, devido ao ensino obrigatório, por 

ela passam todas as crianças no mínimo nove anos.  

Segundo Corbin (2002), um dos grandes propósitos dos programas de 

Educação Física é, não só promover o desenvolvimento das competências motoras e 

o fomento de valores e atitudes mas, também, promover nas crianças o gosto e o 

entusiasmo pela prática desportiva, enquanto actividade significativa de um estilo de 

vida activo.  
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O contributo das escolas para prevenir a obesidade infantil não se prende só 

com o aumento da AF, mas poderá também passar pela promoção de uma boa 

nutrição e controlo de um peso corporal adequado através de refeições saudáveis na 

cantina e bares da escola, assim como promover programas de Educação Física, 

educação para a saúde e serviços de saúde na escola (Story et al., 2006). 

Para responder à necessidade de uma intervenção precoce nos FR das DCV 

foi elaborado o Programa PATH – Physical Activity & Teenage Health (Actividade 

Física e Saúde na Adolescência). Este é um programa de Educação Física único que 

combina exercício físico vigoroso, conhecimentos de saúde cardiovasculares e 

modificação de comportamentos de risco (Bayne-Smith et al., 2004).  
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2. REVISÃO DA LITERATURA 
 
2.1. As Doenças Cardiovasculares na actualidade 

Segundo dados da British Heart Foundation (2000), as DCV são hoje a principal 

causa de morte em toda a Europa. 

Seguindo a tendência dos países industrializados, em Portugal, o problema é 

também relevante, não só no que respeita à doença coronária, como particularmente no 

que concerne ao acidente vascular cerebral (AVC), cuja incidência é das mais elevadas 

em todo o mundo (Cortez-Dias et al., 2007). Apesar dos avanços diagnósticos e 

terapêuticos dos últimos anos, estas patologias continuam a ser a principal causa de 

morbilidade, invalidez e morte no nosso país (Ministério da Saúde, 2002). Segundo dados 

sobre as causas de morte em Portugal, fornecidos pelo Instituto Nacional de Estatística 

(Instituto Nacional de Estatística, 2002), no ano de 2000 registaram-se 105.813 óbitos 

ocasionados por DCV, valor que corresponde a 39% do número total de óbitos. 

Segundo Factor et al. (2003 cit. por Sousa, 2004), as DCV pertencem a um vasto 

grupo de doenças que atingem o coração, os vasos sanguíneos (artérias, arteríolas, 

capilares, veias e vénulas), os componentes sanguíneos (plaquetas, leucócitos, etc.) e os 

sistemas neuro-hormonais. De acordo com os mesmos autores, as DCV podem 

manifestar-se através de hipertensão, aterosclerose, doença cardíaca isquémica, angina 

de peito, arritmias e enfarte de miocárdio e iniciam-se quando o fluxo sanguíneo para o 

coração é reduzido, ou mesmo bloqueado por estreitamento dos vasos sanguíneos. 

Segundo Hingorani et al. (2000) as DCV podem ser um ciclo vicioso. Os vasos 

lesados podem não só lesar o coração mas também tornar mais difícil o trabalho deste, 

em bombear sangue através do sistema circulatório, tornando-o menos eficiente no 

transporte de oxigénio a todo o corpo. Tipicamente, a constrição dos vasos sanguíneos 

inicia-se pela a aterosclerose, uma doença que afecta principalmente as artérias de 

grande e médio calibre. 

A aterosclerose inicia-se sob a forma de “estrias lipídicas”, e é caracterizada por 

uma lesão do endotélio e por acumulação de lipoproteínas no espaço sub-endotelial 

(Factor et al., 2003 cit. por Sousa, 2004). Este tipo de lesão, surge relativamente cedo no 

indivíduo, podendo aparecer a partir dos 20 anos (Hingorani et al., 2000)). Nesta fase 

ainda não existe comprometimento do fluxo sanguíneo pois a lesão é sub-endotelial, não 

alterando o lúmen da artéria (Hingorani et al., 2000)). A evolução desta lesão leva à 

formação de uma placa fibrosa ou ateroma por agregação plaquetária, depósitos de 

colesterol e fibrina (Factor et al., 2003 cit. por Sousa, 2004). Nesta fase existe 

comprometimento do fluxo sanguíneo pois o ateroma precipita-se no lúmen da artéria 
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(Hingorani et al., 2000). Finalmente podem surgir complicações da placa fibrosa, como a 

libertação do ateroma, o qual se pode alojar em vasos de menor calibre, bloqueando o 

fluxo sanguíneo (Hingorani et al., 2000)). 

O desenvolvimento das DCVs está fortemente relacionado com características do 

estilo de vida e factores de risco associados sendo bem reconhecido que modificações 

positivas no estilo de vida e a redução dos factores de risco podem retardar o 

desenvolvimento das DCV antes e depois de ocorrer um evento coronário (Marques, 

2007). 

Durante a década de 60, os investigadores pesquisavam a causa dos enfartes de 

miocárdio e, não encontrando nenhuma causa isolada, começaram a prestar atenção a 

uma série de factores que estavam correlacionados com o Enfarte Agudo do Miocárdio 

(EAM) e outras DCV. Não identificando um factor isolado como causa das DCV, foi 

utilizado pela primeira vez a expressão “factores de risco” (Kannel, 1971). 

Estudos de grande relevância como o Framingham, o Tecumsch, o Chicago, entre 

outros, estabeleceram o conceito de factor de risco de DCVs como um meio de prever 

situações de morbilidade relacionadas a estas doenças (Kannel, 1971).  

Os FR das DCV podem ser divididos em dois grupos: os FR modificáveis ou 

susceptíveis de controlo, que representam o foco principal de programas intervencionais 

de saúde pública, como as dislipidémias, hipertensão arterial (HTA), consumo de tabaco, 

inactividade física, obesidade, diabetes e factores psicossociais; e os FR não 

modificáveis ou não susceptíveis de controlo como história familiar de DCV, género 

masculino e idade avançada (Twisk et al., 1997). 

Segundo Twisk et al. (2001) estes factores de risco podem ainda ser 

classificados, de acordo com a sua natureza, em factores biológicos (níveis de 

lipoproteínas, tensão arterial, gordura corporal, aptidão cardiorespiratória) e factores 

comportamentais e/ou estilo de vida (energia consumida, actividade física diária, tabaco, 

consumo de álcool). 

Em 2003, a Associação Americana de Cardiologia (AHA, 2003a), avançou com 

outra classificação para os FR, classificando-os de acordo com o grau de associação ao 

aumento de risco de DCV, surgindo assim, dois grupos: os factores de risco major: 

aqueles cujas investigações demonstraram estar definitivamente associados ao aumento 

significativo do risco de DCV. Segundo Mackay e Mensah (2004) os FR major 

compreendem três critérios: uma prevalência elevada em muitas populações, um impacto 

independente significativo no risco de doença coronária ou AVC e o seu tratamento e 

controlo resultam numa diminuição do risco, tais como tabagismo, HTA, níveis elevados 

de colesterol, inactividade física, hereditariedade, sexo masculino, obesidade e excesso 

de peso, idade avançada e diabetes mellitus; e os contribuintes para os FR: aqueles que, 
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embora associados ao aumento de risco de DCV, não demonstram claramente a sua 

significância e prevalência, como é o caso do stress, consumo de álcool, alterações 

hormonais associados menopausa e contraceptivos orais (AHA, 2003a). 

As investigações mais recentes acerca dos FR sugerem a existência de outros 

factores associados a esta problemática. Os investigadores do Framingham Heart Study 

acrescentam ainda, os FR Emergentes como a Homocisteína, a Lipoproteína (a) (Lp(a)) e 

os Agentes Infecciosos ( Levy e O’Donnell, 2002). 

Serão seguidamente apresentados alguns exemplos de FR major para as DCV, 

referindo a sua contribuição no aparecimento da doença, bem como a importância prática 

da sua modulação tendo em vista a diminuição da incidência da doença. 

 

CONSUMO DE TABACO 

Usualmente associa-se como o FR major ao consumo do tabaco, o cancro do 

pulmão, porém os fumadores desenvolvem muito mais DCV, principalmente EAM e AVC. 

Cerca de um quinto das DCV em todo o mundo são atribuíveis ao tabagismo (Mackay e 

Mensah, 2004). O tabagismo promove a DCV através de vários mecanismos. Lesionando 

o endotélio dos vasos sanguíneos, provoca um aumento das placas de colesterol 

(depósitos de gordura nas artérias), um estreitamento dos vasos sanguíneos, um 

aumento do nível de lipoproteínas de baixa densidade (LDL) e diminuição de 

lipoproteínas de alta densidade (HDL) e provoca espasmos da artéria coronária. A 

nicotina, por seu lado, provoca um aumento do ritmo cardíaco e aumenta a tensão 

arterial. 

Em Portugal, cerca de 30-45% dos homens e 15-30% das mulheres tem hábitos 

tabágicos (dados de população urbana com mais de 18 anos) (Mackay e Mensah, 2004). 

Outro achado importante refere-se ao facto de 80% dos consumidores de tabaco 

começarem a fumar antes dos 18 anos, sendo a idade média de início aos 14-15 anos, 

sendo que o risco é muito mais elevado nas pessoas que iniciam o consumo antes dos 

16 anos de idade (Mackay e Mensah, 2004). 

Deixar de fumar está associado a uma redução da mortalidade após EAM (Wilson 

et al., 2000), redução nas readmissões hospitalares (Hajek et al., 2002), aumento da 

rapidez de recuperação após cirurgias (Houston, 2003) e aumento da esperança de vida 

em 5 a 7 anos para quem deixar de fumar depois dos 60 anos de idade (AHA, 2003b). 

Verifica-se que, um ano após o abandono do tabagismo, o risco para DCV diminui cerca 

de 50 %. Após 15 anos, o risco relativo para morrer de doença coronária assemelha-se 

ao dos indivíduos não fumadores (AHA, 2003a). 
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COLESTEROL E TRIGLICERÍDEOS 

A OMS considera que os níveis séricos de colesterol altos são responsáveis por 

cerca de um terço de todas as DCV em todo o mundo (Mackay e Mensah, 2004).  

O colesterol é necessário para formar as membranas celulares, hormonas, e para 

outras funções corporais. O organismo pode formar colesterol ou obtê-lo através dos 

alimentos, especialmente produtos animais como a carne, peixe, ovos, etc.. As frutas e 

os vegetais não contêm colesterol, porém algumas gorduras vegetais, apesar de não 

conterem colesterol, causam um aumento do colesterol sanguíneo, como é o caso do 

coco. 

O colesterol é transportado pelo organismo sob dois tipos de lipoproteínas: as 

lipoproteínas de baixa densidade (LDL) e as lipoproteínas de alta densidade (HDL). 

Níveis elevados de LDL poderão causar a oclusão das artérias, aumentando o risco EAM, 

por seu lado, níveis elevados de HDL (igual ou superior a 53 mg/dL nos homens e 67 

mg/dL nas mulheres) reduzem o risco de doença coronária e de AVC (Mackay e Mensah, 

2004). De outra forma, independentemente do nível de colesterol total, se o nível de 

colesterol HDL for baixo (igual ou inferior a 37 mg/dL nos homens, ou a 47 mg/dL nas 

mulheres), existe também um risco aumentado de DCV (AHA, 2003a).  

Os triglicerídeos são lípidos que fornecem energia aos músculos e, tal como o 

colesterol, são transportados para as células pelas lipoproteínas no sangue. Vários 

estudos demonstram uma associação entre níveis elevados de triglicerídeos no sangue e 

aumento do risco cardiovascular (THI, 2002) 

 

INACTIVIDADE FÍSICA 

Com a modernização das vias e dos meios de transporte, a actividade física tem 

vindo a diminuir e está-se a perder a batalha contra o sedentarismo. De acordo com a 

OMS, cerca de 60% da população mundial não tem níveis de actividade física adequados 

(Mackay e Mensah, 2004). 

Considera-se que a inactividade física aumenta 1,5 vezes o risco para doença 

coronária e AVC, sendo responsável por 1,9 milhões de mortes em todo o mundo. 

Dessas, 20 % são mortes de causa cardiovascular (Mackay e Mensah, 2004). Cerca de 

150 minutos de exercício moderado (andar a pé) permite diminuir aproximadamente 30 % 

do risco para doença coronária (Mackay e Mensah, 2004), tendo-se concluído num 

estudo com 72 000 pessoas que a actividade física de moderada intensidade, como 

andar a pé, está associada a uma redução do risco para AVC (Hu et al., 2000).  
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EXCESSO DE PESO E OBESIDADE 

As estatísticas americanas são particularmente elucidativas a este respeito: os 

EUA, aproximadamente 8 800 000 jovens entre os 6 e 19 anos têm excesso de peso, ou 

obesidade, de acordo com os valores de Índice de Massa Corporal (IMC) superiores ao 

percentil 95 (AHA, 2003a). Estas tendências são alarmantes, na medida em que o risco 

para o desenvolvimento de DCV e diabetes tipo 2 aumenta em proporção directa com o 

IMC (Beckman et al., 2002). Assim, cerca de 300 000 americanos morrem todos os anos 

por causas relacionadas com a obesidade (Ludwig et al., 1999). Colocado na perspectiva 

multifactorial, fumadores obesos relativamente a fumadores não obesos vivem em média 

menos 14 anos (Mackay e Mensah, 2004). 

O problema do excesso de peso relaciona-se acima de tudo com uma ingestão 

calórica que está em relação directa com o status socio-económico: quanto mais alto este 

é, mais elevada é a ingestão de alimentos com elevadas calorias. Os indivíduos obesos 

apresentam um maior risco de desenvolver DCV (AHA, 2003b). 

 

DIABETES MELLITUS 

A diabetes é um FR para a doença coronária e AVC e é a causa mais comum de 

amputação não resultante de acidente (Mackay e Mensah, 2004). 

A insulina é uma hormona produzida pelo pâncreas e usada pelo organismo para 

regular a glucose. A Diabetes surge quando o organismo não consegue produzir insulina 

suficiente, ou não a consegue utilizar convenientemente, levando a uma concentração 

muito elevada de açúcar no sangue. Os sintomas incluem sede, urinar excessivamente, 

cansaço e uma inexplicável perda de peso. Existem dois tipos principais de diabetes. A 

diabetes tipo 1, em que o pâncreas deixa de produzir insulina (cerca de 10 a 15% dos 

casos) e a diabetes tipo 2 que afecta a maioria das pessoas com diabetes, em que a 

insulina é produzida em menores quantidades do que as necessárias ou não é 

adequadamente efectiva. Esta forma de diabetes pode ser prevenida, uma vez que está 

relacionada com a inactividade física, consumo excessivo de calorias e obesidade. Os 

doentes com diabetes tipo 1 necessitam de insulina injectável para controlar a quantidade 

de açúcar no sangue, porém muitos que têm diabetes tipo 2 não necessitam (Mackay e 

Mensah, 2004). 

Segundo estimativas da OMS, prevê-se que a prevalência da diabetes em todo o 

mundo, de 2000 a 2030, aumente de 4,6 % para 6,4%, existindo actualmente cerca de 

170 milhões de casos (Mackay e Mensah, 2004). Segundo a mesma organização, cerca 

de metade dos diabéticos em todo o mundo não se encontram diagnosticados. Em 

Portugal, esta doença tem uma prevalência de 5-9,9% em pessoas com mais de 20 anos 

(Vaz et al., 2005). Em 2000, nos EUA, em pessoas com mais de 35 anos com diabetes 
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havia uma prevalência de 37,2% de DCV (4,4 milhões). Desse total, 2,9 milhões tinham 

doença coronária, e 1,1 milhões AVC diagnosticado, registrando-se uma incidência de 

síndromes coronários agudos cerca de três vezes superior aos AVCs (22,1% vs 8,0 %) 

(AHA, 2003a).  

 

HIPERTENSÃO ARTERIAL 

A HTA é uma das principais causas de morte prematura em todo o mundo que 

pode ser prevenida. A HTA é definida através Tensão Arterial Diastólica (TAD) com 

valores acima dos 140 mmHg e a Sistólica (TAS) acima dos 90 mmHg. O risco de DCV 

aumenta por cada 10 mmHg de aumento na pressão diastólica e por cada 20 mmHg na 

pressão sistólica (Mackay e Mensah, 2004). 

Tendencialmente a pressão arterial sobe com a idade, excepto se a dieta for 

pobre em sal, não existir obesidade, e se houver prática de actividade física adequada. 

Na maioria dos países, cerca de 30 % da população tem valores de TA elevados e mais 

50% a 60% poderia melhorar a saúde se reduzissem a TA através do aumento da AF, 

manutenção de um peso corporal ideal e aumentando o consumo de frutas e vegetais 

(Mackay e Mensah, 2004). 

Em pessoas até aos 50 anos, quer a Tensão Arterial Diastólica (TAD) como a 

Sistólica (TAS) encontram-se associados com o risco de DCV. Acima dessa idade a TAS 

é um preditor muito mais importante para esse risco. Em 91% dos casos a HTA precede 

o aparecimento de insuficiência cardíaca, contribuindo para um risco duas a três vezes 

superior para esta, relativamente aos indivíduos normotensos (Levy et al., 1996). 

 

STRESS 

No quadro das DCV, Bunker et al. (2003) definiram as seguintes componentes 

para o stress: 

 depressão, ansiedade e situações de pânico; 

 isolamento social e falta de qualidade no suporte social; 

 situações agudas ou crónicas de vida; 

 características psicossociais do trabalho; 

 hostilidade e comportamento tipo A (comportamento competitivo e 

ambicioso, impaciente, intolerante e hostil). 

Rozanski et al. (1999) consideram a ansiedade como um FR independente das 

causas e prognóstico das DCV. 
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FACTORES DE RISCO EMERGENTES 

a) Homocisteína 

Segundo os investigadores do Framingham Study, vários estudos têm 

associado elevados níveis sanguíneos de homocisteína com o aumento de risco 

cardiovascular, apesar de os resultados ainda serem pouco consistentes (Levy e 

O’Donnell, 2002). 

 

b) Lipoproteína (a) [Lp(a)] 

A Lp(a) tem vindo a ser estudada como um FR para as DCV (Levy e 

O’Donnell, 2002) por promover a agregação plaquetária, podendo levar à formação 

de trombos (Bostom et al., 1996). 

 

c) Agentes infecciosos 

Segundo os investigadores do Framingham Study, os vírus e outros agentes 

infecciosos podem lesar as paredes dos vasos sanguíneos iniciando o processo 

arteriosclerótico (Levy e O’Donnell, 2002). 

 

 

Também muito importante é perceber que a relação entre a presença de FR e a 

incidência de doença aumenta com a idade. Esta constitui um FR independente e 

preponderante na predição de doença, talvez pela possibilidade do maior período de 

exposição dos idosos a outros FR (Vaz, 2005). 

Os FR têm, individualmente, uma acção nociva, que aumenta de forma 

exponencial quando actuam agregados (Berenson et al., 1998; Twisk et al., 2001). Dos 

FR conhecidos, os biológicos constituem-se aqueles com maior tendência para se 

agregarem, aumentando a probabilidade de um indivíduo desenvolver DCVs (Freedman, 

2002; Andersen et al., 2003).  

Um bom exemplo de agregação de FR é o “síndrome metabólico” (Guerra, 2002), 

que segundo o National Cholesterol Education Program (NCEP) Adult Treatment Panel III 

(NCEP-ATP III, 2001) caracteriza-se pela existência por parte de um indivíduo de três ou 

mais das cinco seguintes condições: - Hipertensão arterial (valores de pressão arterial ≥ 

130/85 mmHg); - dislipidémia (triglicéridos ≥ 150 mg/dl e/ou colesterol HDL <40 mg/dl no 

homem e <50 mg/dl na mulher; - obesidade central (perímetro da cintura (PC) ≥ 88 cm 

nas mulheres e ≥102 cm nos homens); - níveis de glicose plasmática em jejum superiores 

a 110 mg/dl. 

Muitos destes FR são inter-relacionados, Sousa (2004) demonstra como 

exemplos, a obesidade e a inactividade física que podem aumentar a pressão arterial e 
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adversamente influenciar os níveis de colesterol, ou o stress que pode levar ao consumo 

de tabaco ou ao aumento do mesmo. 

A prevenção primária significa em termos genéricos o esforço para modificar os 

FR ou prevenir o seu desenvolvimento, com o objectivo de atrasar ou prevenir o início 

das DCVs. A prevenção secundária denota uma terapia para reduzir a repetição de um 

evento e diminuir a mortalidade em pacientes com DCV estabelecida (Grundy et al., 

1997). Efectivamente, o estilo de vida permite que muitos indivíduos alterem 

negativamente características bioquímicas e fisiológicas que aumentam a probabilidade 

de desenvolvimento da aterosclerose associadas a complicações trombóticas (Marques, 

1998). 

Apesar das maiores manifestações clínicas das DCVs se apresentarem na idade 

adulta, actualmente, evidências concretas sugerem que a sua génese pode ser 

identificada na infância e adolescência (Raitakari et al., 1997;  McGill et al., 2000). 

Dados patológicos têm mostrado que a aterosclerose começa na infância, e 

alterando-se em crianças e jovens adultos podendo correlacionar-se com a prevenção de 

alguns FR identificados em adultos (Williams et al., 2002). É portanto favorável que se 

inicie um estilo de vida saudável na infância promovendo saúde cardiovascular na vida 

adulta 

A influência da agregação dos FR no desenvolvimento da aterosclerose coronária 

e aórtica foi estudada numa população de 209 sujeitos com idades compreendidas entre 

os 2 e os 29 anos. Neste estudo verificou-se a forte associação do IMC, da TAS e TAD, 

do colesterol total (CT), do HDL, do LDL e triglicéridos (TG) à extensão das lesões da 

artéria aorta e artérias coronárias. As conclusões do estudo referem que quanto maior for 

o número de FR agregados, maior a severidade assintomática de aterosclerose coronária 

e aórtica (Nunes, 2004). 

Usando uma análise multivariada, Katzmarzyk et al. (1999) examinaram a relação 

entre AF, a ApF e os FR de DCVs em crianças dos 9 aos 18 anos de idade de um estudo 

de famílias oriundas do Québec. A AF e a ApF explicaram respectivamente, 5 a 20% e 11 

a 30% de variância nos FR de DCVs, nomeadamente TA, TG, LDL, HDL e glucose. 

Os benefícios de saúde associados a um estilo de vida fisicamente activo nas 

crianças, inclui o controle de peso e de TA baixa, o aumento do bem-estar psicológico, e 

a predisposição para aumentar a AF no estado adulto. O aumento dessa actividade física 

tem vindo a ser associada a um aumento de esperança de vida e à diminuição do risco 

de DCV (Williams et al., 2002). 

Desta forma, a fim de prevenir ou atenuar os males causados pelos FR na idade 

adulta, a intervenção deve ser ainda mais intensificada em crianças, já que também nesta 

população podem ser verificados factores de risco agregados (Martins, 2005). 



Revisão da Literatura 

15 

 

2.2. Actividade Física 

A AF é inerente ao Homem (Fernandes e Maia, 2006). Se nos primórdios da 

humanidade o Homem se exercitava fisicamente sobretudo como mecanismo de 

sobrevivência (caça, pesca, defesa do clã familiar, ect.), o Homem de hoje ocupa-se 

predominantemente com actividades do tipo sedentário (Silva, 2006). Segundo 

Fernandes e Maia (2006), passámos de um homem fortemente activo (homo activus), 

para um outro, que alguns designam de homem sedentário (homo sedens), caracterizado 

por uma forte redução do seu dispêndio energético total diário.  

As crianças e os adolescentes estão a adoptar os hábitos sedentários dos 

adultos, bem como, a forma de encarar o exercício físico, nomeadamente, as razões 

habituais para não o realizarem (Sallis e Owen, 1999, Who, 2004). Este facto deve-se 

essencialmente à redução dos esforços físicos na deslocação para a escola e nos 

passatempos, ao aumento do tempo dispendido a ver televisão, a jogar computador, a 

falar ao telefone ou a navegar na Internet, aos hábitos de trabalho dos progenitores, ao 

aumento do tráfego urbano e aos problemas de segurança pessoal (Sallis e Owen, 1999, 

Who, 2004). Devido a estas alterações dos hábitos de vida, consequentes dos avanços 

tecnológicos e sociológicos, a AF das crianças e adultos está a decrescer 

progressivamente, sendo notória uma tendência preocupante para a inactividade física na 

nossa sociedade (Wright et al.. 2000).  

A atribuição de enorme importância à AF no seu contributo para o 

estabelecimento de saúde e bem-estar de populações de qualquer intervalo etário é um 

facto inquestionável da actualidade (Fernandes e Maia, 2006). E tanto assim é que 

mereceu, por parte de instituições de prestígio mundial como são, por exemplo, a 

Organização Mundial de Saúde, o Centro de Controlo de Doenças dos EUA (CDC) e 

Organizações Médicas ligadas à Epidemiologia e à Cardiologia, o estabelecimento de 

posições oficiais relativas à AF de que destacamos o documento oficial do CDC 2000 e o 

relatório de revisão extensa e actualizada do Colégio Americano de Medicina Desportiva 

(ACMS, 2000) acerca dos benefícios de estudos de intervenção em grupos populacionais 

distintos. 

De acordo com Fernandes e Maia (2006), um dos marcos mais relevantes da 

importância crescente da AF na redução dos FR de DCV, da HTA, da osteoporose, da 

obesidade e outras condições degenerativas é, sem qualquer sombra de dúvida, o 

extenso volume produzido na famosa conferência de Toronto realizada em 1992 donde 

emergiu um consenso actualizado de eminentes especialistas de todo o mundo acerca da 
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relação entre AF, ApF e Saúde, bem como acerca do modelo de pensamento mais actual 

na pesquisa interactiva destas entidades. 

As diferentes expressões utilizadas, a diversidade de problemas identificados na 

inventariação das componentes e as questões relacionadas com a selecção de testes 

deixam transparecer um estado de alguma confusão conceptual e operativa (Freitas, 

1994). Não existe ainda uma definição clara e inequívoca da AF, no sentido de delimitar 

com clareza e precisão a sua enorme variedade de manifestações (Fernandes e Maia, 

2006). O conceito de AF tem sido alvo de alterações ao longo do tempo, a qual é 

actualmente entendida como um fenómeno/comportamento extremamente complexo 

(Sallis e Owen, 1999). 

Nas crianças ou nos adultos, a AF é uma construção multidimensional, uma vez 

que, inclui variáveis como a frequência, intensidade, duração e circunstâncias (Basset, 

2000). O seu conceito engloba todo o tipo de movimento (Pate et al., 1994), desde o mais 

simples movimento ao esforço mais intenso que o organismo pode suportar (Vaquero e 

Ruiz, 2002) 

A AF, segundo Riddoch & Boreham (2000), é vista como um comportamento, 

enquanto que a ApF refere-se a um atributo desse comportamento. A aptidão cardio-

respiratória é um bom indicador de AF, de forma a expressar a capacidade do sistema 

respiratório e cardiovascular aguentar o esforço (Maia, 1995). 

Segundo Freitas, Marques e Maia, 1997 são distinguidas três fases distintas na 

evolução do conceito de ApF. Uma primeira onde a ApF é definida como a capacidade 

funcional de um indivíduo. Uma segunda definição traduzia a preocupação sentida com 

as designadas doenças da civilização. Uma terceira e mais actual, onde a ApF é definida 

como um constructo multidimensional. 

Os conceitos que mais parecem descrever as inquietações anteriores são os 

seguintes: 

- ApF associada à saúde: estado caracterizado por uma aptidão em realizar 

actividades físicas com vigor, bem como pela demonstração de traços e características 

que estão intimamente associadas a um risco reduzido de desenvolvimento de doenças 

de natureza hipocinética (Bouchard et al., 1993). 

- ApF associada à performance: capacidade funcional de um indivíduo para realizar 

actividades que exijam empenhamento muscular, ou aptidão individual demonstrada em 

competições desportivas ou na capacidade em realizar trabalho (Bouchard et al., 1993). 

 

O VO2máx é o melhor indicador da aptidão aeróbia (Azevedo, 2007; Cureton e 

Plowman, 2001; Heyward, 1991) e refere-se à quantidade de oxigénio (O2) consumido 
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sob a forma de ar inspirado durante a realização de um exercício dinâmico, envolvendo 

uma grande parte da massa muscular (Cureton e Plowman, 2001). Este valor depende da 

quantidade de massa magra (Heyward, 1991), o que explica as diferenças existentes 

entre o sexo feminino e o sexo masculino após a puberdade (Corbin e Pangrazi, 2001), 

bem como da capacidade pulmonar e cardiovascular (Cureton e Plowman, 2001). 

Os dados provenientes de diversos estudos de referência internacionais são 

elucidativos da relação entre a ApF e a saúde. Resultados obtidos no estudo longitudinal 

do Amsterdam Growth and Health Longitudinal Study (Twisk et al., 2002) evidenciam uma 

relação inversa entre a ApF de adolescentes dos 13 aos 16 anos e um perfil de DCV 

(resultante da soma de 4 pregas de adiposidade, PC e CT) aos 32 anos. O desfecho do 

Muscatine Study (Janz et al., 2002) foi esclarecedor de uma associação entre a 

manutenção de níveis elevados de aptidão aeróbia e força muscular durante a 2ª infância 

e baixos níveis de adiposidade abdominal durante a adolescência. Na Irlanda do Norte, o 

estudo levado a cabo por Boreham et al. (2002) no Young Hearts Project mostrou que a 

ApF na adolescência se associa modesta, mas beneficamente com os lípidos no sangue 

e gordura corporal na idade do jovem adulto. Ainda de referir o estudo realizado com 

jovens e adultos dinamarqueses, Danish Youth and Sports Study, por Hasseltrom et al. 

(2002), cujos resultados revelaram relações geralmente fracas, embora mais elevadas 

nos homens, entre a AF na adolescência e a prevalência de FR das DCV em idades de 

jovens adultos. 

É um dado adquirido da prática clínica, da epidemiologia e da saúde pública que a 

maioria dos problemas crónicos de saúde ocorrem com uma prevalência elevadíssima na 

idade adulta. Parece ser consensual que uma parte substancial destes problemas tem a 

sua origem na infância, donde advém a relevância da investigação neste intervalo etário. 

Este parece ser um espaço temporal caracterizado por uma elevada sensibilidade à 

aquisição de hábitos, atitudes e comportamentos intimamente associados a um estilo de 

vida activo e saudável (Fernandes e Maia, 2006). 
Em 1997, numa conferência internacional realizada no Reino Unido (Young and 

Active?) foram emitidas duas recomendações principais e uma subsidiária para as 

crianças e jovens entre os 5 e os 18 anos de idade (Cavill, Biddle e Sallis, 2001): 

 As crianças e jovens devem participar em actividades físicas moderadas a 

intensas pelo menos uma hora diária; 

 As crianças mais sedentárias devem participar em actividades físicas 

moderadas a intensas pelo menos 30 minutos diariamente; 

 Recomendação subsidiária – pelo menos duas vezes por semana, algumas 

daquelas actividades devem servir para apoiar o reforço e/ou manutenção da força 

muscular, da flexibilidade e promover o desenvolvimento da densidade mineral óssea. 
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Níveis elevados de ApF durante a adolescência e a idade adulta parecem ser 

factores protectores de um conjunto de FR de doenças em idades mais avançadas, 

nomeadamente as DCV (Fernandes e Maia, 2006). 

No âmbito da relação AF/ApF, parece haver uma associação entre elevados 

níveis de AF habitual e elevados níveis de aptidão relacionada com a saúde (Prista, 

2000). 

 

2.2.1. Benefícios e Riscos da Actividade Física 

Estudos de natureza epidemiológica têm demonstrado uma associação forte e 

consistente entre AF, ApF e saúde. As recomendações do Centro de Controlo de 

Doenças dos EUA, da Associação Americana de Cardiologia, do Colégio Americano de 

Medicina Desportiva, da Organização Mundial de Saúde e da Associação Portuguesa de 

Cardiologia relativamente à importância da actividade física na redução dos factores de 

risco de doenças cardiovasculares, obesidade, hipertensão, osteoporose, 

hipercolesterolemia e depressão mostram, pela primeira vez na história da Epidemiologia 

e Saúde Pública, a relevância inegável da actividade física e prática desportiva.” (Maia et 

al., 2004)  

Foi a partir dos anos 70 que o Colégio Americano de Medicina Desportiva  

(ACSM), o Colégio Americano de Cardiologia (AHA) e outras organizações Norte-

Americanas começaram tornar público algumas recomendações sobre a actividade física. 

Estas recomendações focavam geralmente a capacidade cardiorespiratória e 

aconselhavam períodos longos de actividade física vigorosa envolvendo os principais 

grupos musculares. As recomendações foram evoluindo conforme foram aumentando as 

evidências dos benefícios da actividade física menos vigorosa (USDHHS, 1996). 

Nos anos 90 como opção para aqueles que realizam pouco ou nenhum exercício 

físico, várias instituições Norte-Americanas como o ACSM, o AHA, entre outras, 

recomendaram as actividades físicas regulares, mas de intensidade moderada. Inerente 

ao desenvolvimento destas recomendações está um aumento do conhecimento dos 

efeitos da actividade física na função fisiológica (USDHHS, 1996).  

Actualmente, já está bem documentado que o exercício físico permite melhorar a 

qualidade de vida dos indivíduos (Marques, 2006), provocando efeitos positivos 

importantes nos sistemas músculo-esqueléticos, cardiovascular, respiratório e endócrino 

(USDHHS, 1996). Estas alterações são consistentes com um número de benefícios de 

saúde, incluindo uma diminuição do risco de mortalidade precoce e de doença coronária, 

hipertensão, cancro do cólon, e diabetes. A participação regular em actividade físicas 
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também parece reduzir a depressão e a ansiedade e aumentar o bem-estar (USDHHS, 

1996). 

Segundo a Associação Americana de Cardiologia, um estilo de vida sedentário é 

um dos cinco maiores FR de DC, juntamente com uma elevada TA, valores anómalos de 

lípidos, consumo de tabaco e obesidade (Myers, 2003). Segundo o mesmo autor, o risco 

relativo de se desenvolver uma DCV a partir da inactividade (1,9) é similar ao risco 

relativo associado com o tabagismo (2,5), HTA (2,3) e hipercolesterolemia (2,1). 

Lee et al. (1999) verificaram que os homens adultos com uma aptidão aeróbia 

baixa apresentavam o dobro do risco a todas as causas de mortalidade em relação aos 

indivíduos treinados. Observaram, também, que indivíduos com um nível de aptidão 

aeróbia baixa e um IMC classificado em magro continuavam a apresentar maior risco em 

todas as causas de mortalidade em comparação com um indivíduo treinado e obeso. 

Os benefícios de saúde associados a um estilo de vida fisicamente activo nas 

crianças, inclui o controle de peso e de TA baixa, aumento o bem-estar psicológico, e a 

predisposição para aumentar a actividade física no estado adulto. O aumento dessa 

actividade física tem vindo a ser associada a um aumento de esperança de vida e à 

diminuição do risco de DCV (Williams et al., 2002). A regularidade do exercício é uma 

condição sine qua non para a obtenção de benefícios. (Marques, 2006) 

Tem vindo a ser demonstrado que a AF regular apresenta claros benefícios na 

saúde, bem-estar físico, psíquico e social das populações. Todavia, da prática desportiva 

não se retiram apenas benefícios (Silva, 2006). Os riscos associados à actividade física 

também deverão ser considerados. Segundo o relatório Surgeon General (USDHHS, 

1996), os problemas de saúde mais comuns que têm sido associados à actividade física 

são as lesões músculo-esqueléticas, que poderão ocorrer com quantidades excessivas 

de actividade ou com o início repentino numa actividade para que o corpo ainda não está 

condicionado. 

 Os riscos para a saúde mais graves como o enfarte do miocárdio ou a morte 

súbita, entre outros, são muito mais raros, acontecendo principalmente entre pessoas 

sedentárias com aterosclerose já avançada que se envolvem em actividades de 

intensidade elevada para as quais não estão preparadas (USDHHS, 1996).  

 Mesmo entre as pessoas que praticam actividades físicas regularmente, o risco 

de EAM ou de morte súbita está ligeiramente aumentado durante o esforço físico, porém 

o seu risco total é inferior ao das pessoas sedentárias (USDDHS 1996). 

Nos indivíduos que apresentam sinais evidentes de doença coronária, a 

actividade física é aconselhada mas na sua vertente lúdica, sem stress e de moderada 

intensidade (Silva, 2006). 
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Para além dos benefícios decorrentes da melhora da qualidade de vida, o Instituto 

do Desporto de Portugal já em 2003 alerta, também, para a relação custo/benefício da 

inactividade física/absentismo e estado de saúde. Esta instituição afirma que por cada 

euro investido em programas de AF é possível reduzir 4,9 euros em custos de 

absentismo e 3,4 euros em cuidados de saúde (Resende e Pinheiro, 2006 pp. 30). 

Apesar das evidências dos benefícios da AF, ainda é necessário verificar como é 

que determinadas características como quantidade, intensidade, duração, frequência, tipo 

e padrão de AF estão relacionadas com estados de saúde e doença específicos 

(USDHHS, 1996). 

 

2.2.2. Promoção da Actividade Física na adolescência 

A AF proporciona aos jovens benefícios como a prevenção de excesso de peso e 

obesidade, ajuda na construção de ossos resistência, articulações saudáveis, um 

coração eficiente e promove a boa saúde mental (Cavill, 2001) 

Além disso, a AF é um óptimo bioregulador da homeostasia individual. Oferece 

inúmeras possibilidades de superação de estados conturbados e de momentos 

opressivos tão característicos da adolescência, contribuindo com o processo de 

formação da personalidade, oferecendo estímulos capazes de prevenir determinadas 

formas de desadaptação e de psicopatologia (Botellho e Duarte, 1999). 

Segundo Melo (2004) é na infância e na juventude que se encontram maior 

sensibilidade e condições favoráveis para as aquisições dos valores fundamentais da 

vida. Botelho e Duarte (1999) referem que, especificamente na adolescência, a AF 

funciona como um determinante para a reconciliação com um sistema de valores.  

Outra razão importante para a defesa da AF e o Desporto na adolescência é que 

podem contribuir para a qualidade de vida, incutindo nos jovens hábitos de prática 

desportiva ligados a um estilo de vida activo que permaneçam no tempo (Mota, 1992). 

É possível verificar-se um certo consenso sobre o facto de um estilo de vida activo 

e uma boa condição física, assim como o desenvolvimento de atitudes positivas face à 

AF, se dever iniciar na infância, apresentando fortes probabilidades de se repercutir no 

futuro. (Magalhães et al., 2002).  

Matos et al. (2002) acrescentam que a adolescência e, em seguida, a entrada no 

ensino superior ou no mundo do trabalho são períodos cruciais na manutenção ou no 

abandono da AF como parte de um estilo de vida.  

Marivoet (1998) após a análise de vários estudos sobre hábitos desportivos em 

Portugal refere que uma das tendências emergentes desses estudos é que a ausência de 
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prática desportiva na juventude é determinante para a não existência do hábito na fase 

adulta. 

Apesar de a maior parte das pessoas conhecer os benefícios da actividade física 

regular, muitos adultos e crianças ainda têm uma vida relativamente sedentária e não 

são suficientemente activos para melhorarem a sua saúde (WHO, 2003). A partir da 

adolescência, a AF declina significativamente com a idade. Os programas de AF e de 

Educação Física estão em declínio nas escolas. A inactividade física é geralmente mais 

acentuada nas raparigas e nas mulheres. A tendência de inactividade total é maior em 

áreas urbanas pobres (WHO, 2003). 

A inactividade física é um importante problema de saúde pública em Portugal. 

Dados recentes revelam que muitos adultos não participam em actividade suficiente para 

retirarem os benefícios de saúde associados. Aproximadamente 61% de portugueses 

adultos não participam em nenhuma AF durante o seu tempo de lazer, o que representa 

a taxa mais elevada da UE (Institute of European Food Studies, 1999). 

Esta tendência para taxas elevadas de inactividade física também se verifica nos 

jovens portugueses. Segundo vários estudos realizados em Portugal, os adolescentes 

praticam pouca AF (Marinho, 2007); as raparigas em geral são menos activas que os 

rapazes (Marinho, 2007; Gonçalves, 2005; Mota e Sallis, 2002); e os níveis de AF 

declinam com o avanço da idade (Marinho, 2007; Rodrigues, 2007; Gonçalves, 2005; 

Mota e Sallis, 2002) 

Uma investigação que compara a AF dos adolescentes portugueses durante o 

tempo de lazer entre 1998 e 2002 mostra que os níveis de AF e de participação em 

desporto escolar por parte dos adolescentes está em declínio. Em 2002, apenas 36,8% 

(48,9% de rapazes e 25,5% de raparigas) praticavam AF quatro a sete vezes por 

semana (Matos et al., 2003). Outros estudos realizados na população portuguesa têm 

demonstrado que as actividades de lazer mais praticadas pelos jovens podem ser 

classificadas como lazeres não activos (Esculcas e Mota, 2005), como ver televisão e 

jogar jogos de computador, o que só aumenta o seu nível de sedentarismo (Melo, 2004). 

De acordo com Marques (2006,pp 4) a AF regular para ser benéfica para a saúde 

necessita de ser prescrita correctamente e ser devidamente orientada, actuando não só 

como um meio curativo, mas sobretudo, preventivo. Os mais jovens são o grupo da 

população mais susceptível de adquirir hábitos que se podem reflectir ao longo de toda a 

vida, por isso importa dar a conhecer os benefícios que a AF traz na promoção da saúde, 

“o mais preciso bem que qualquer ser humano possui. ” 

O actual conceito de Promoção da Saúde emergiu da Carta de Otawa (OMS, 

1986) e consiste num “processo que visa aumentar a capacidade dos indivíduos e das 

comunidades para controlarem a sua saúde no sentido de a melhorar”. Para o conseguir, 
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devem ser capazes de identificar e concretizar as suas aspirações, satisfazer as suas 

necessidades e adaptar-se ao meio ambiente modificando-o se for necessário.  

 

 

2.3. Educação Física na Escola 

Segundo um estudo realizado por Wang, et al (2006) as crianças têm hoje a sua 

saúde em risco, pois muitas delas não apresentam uma boa condição física.  

Da mesma forma, o estudo levado a cabo por Maia e Lopes (2002) faz-nos 

reflectir. Os dados são preocupantes: 15% das crianças açorianas dos 6 aos 11 anos de 

idade mostram excesso de peso e cerca de 12% são obesas. As taxas de sucesso nas 

provas de ApFS mostram um declínio com o aumento da idade e são demasiado 

reduzidas em algumas provas. Nas crianças estudadas, a partir dos 7 anos, nos dois 

sexos, é bem evidente um perfil coordenativo inferior ao esperado para a idade. Os 

autores consideraram que o quadro traçado exige medidas por parte dos professores, 

dos professores de Educação Física, dos pais, dos educadores e de quem tem 

responsabilidade política e educativa. Exige uma forte responsabilização docente e de 

acompanhamento especializado na condução pedagógica das crianças nas aulas de 

Educação Física. Exige, segundo Bento (1999), uma renovação de mentalidades e 

conceitos onde o Desporto, na sua valência formativa, assume uma importância 

primordial. 

A escola é um espaço essencial para estabelecer e desenvolver padrões de 

comportamento, e os programas de saúde na escola podem fornecer, desde cedo, às 

crianças o conhecimento para prevenirem e diminuírem comportamentos pouco 

saudáveis. O Governo, os Conselhos Executivos das Escola, os educadores ligados à 

saúde e os professores de educação física podem desempenhar um papel activo no 

desenvolvimento de uma boa condição física das crianças ao longo do seu percurso 

escolar (Wang et al.; 2006). 

Desta forma, todos os caminhos parecem conduzir à Escola que, segundo Mota e 

Sallis (2002), é a instituição com maiores responsabilidades na promoção de hábitos de 

AF e desportiva, já que é nesta que a criança passa grande parte do seu tempo e, 

porque, devido ao ensino obrigatório, por ela passam todas as crianças no mínimo nove 

anos.  

Marques (2006), refere que a escola é o local próprio para a promoção da saúde 

por três motivos distintos. Primeiramente, porque todos os jovens passam por lá, ou seja, 

abrange os momentos decisivos do desenvolvimento e da formação de todos os futuros 

adultos. Em segundo lugar, as crianças, adolescentes e jovens que frequentam a escola 
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estão ávidos de AF. Para finalizar, a escola é o local onde se encontram as pessoas 

competentes para a prescrição da AF (os professores de Educação Física). O mesmo 

autor acrescenta que a Educação Física, o Desporto Escolar e todas as AF e desportivas 

proporcionadas pela escola e devidamente orientadas por pessoal competente 

(Professores de Educação Física), são os instrumentos privilegiados para alcançar 

objectivos relacionados com a promoção da saúde.  

Segundo Sousa e Maia (2005) a necessidade de se inculcar nas crianças e nos 

jovens uma verdadeira apetência para um estilo de vida saudável, fortemente 

acompanhado por uma prática desportiva gratificante, é tão forte que há epidemiologistas 

e peritos em Saúde Pública que vêem nos programas de educação para a saúde uma 

"tábua" segura de resolução do problema. Neste contexto, a Educação Física deve 

desempenhar um papel de primeiríssima ordem (Maia e Lopes, 2002), até porque 

segundo Fardy (2004) a EF é o único local de exercitação de muitos jovens. 

Segundo Corbin, (2002), compete à Educação Física e ao Desporto, não só 

promover o desenvolvimento das competências motoras e o fomento de valores e 

atitudes mas, também, a função de promover nas crianças o gosto e o entusiasmo pela 

prática desportiva, enquanto actividade significativa de um estilo de vida activo. Este deve 

ser um dos grandes propósitos dos programas de Educação Física. 

A Educação Física é actualmente uma disciplina essencial do currículo escolar 

português, fazendo parte do plano de estudos dos alunos do 1º Ciclo (Expressão Físico-

Motora) ao 12º ano (Marmeleira e Gomes, 2007). 

A selecção dos conteúdos a abordar é uma das opções mais importantes em EF. 

O quadro de extensão curricular de Educação Física definido pelos programas nacionais 

da disciplina contempla as actividades físicas desportivas, as actividades rítmicas 

expressivas, os jogos tradicionais populares e as actividades de exploração da Natureza. 

Estas são acompanhadas e interrelacionam-se com o trabalho de ApF e a transmissão 

de conhecimentos específicos da área disciplinar. Do conjunto de matérias especificadas, 

umas são de referência obrigatória, (matérias nucleares), outras são alternativas a 

adoptar localmente, de acordo com as características próprias ou condições especiais 

existentes em cada escola (Marmeleira e Gomes, 2007). Mas cada escola apresenta 

condições sócio-geográficas, riqueza de recursos humanos, qualidade/ quantidade de 

equipamentos disponíveis próprios e que, certamente divergem, ainda que dentro do 

mesmo concelho (Sousa e Maia, 2005). É neste campo que reside um árduo e frutífero 

caminho a ser percorrido. Estamos na presença de uma imperiosa e urgente necessidade 

de rever políticas educativas no sentido de apetrechar as escolas com recursos humanos 

e materiais, fornecendo mais material didáctico, espaços cobertos para as AF, 
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desportivas e de lazer e professores especializados na área de Expressões (Sousa e 

Maia, 2005). 

A Educação Física integra objectivos que vão do curto ao longo prazo. Desde 

logo, procura elevar os níveis de AF dos jovens através dos conteúdos práticos das 

próprias aulas e através do estímulo que representa nas opções dos tempos livres; 

simultaneamente, num horizonte mais alargado, procura promover a adopção de estilos 

de vida activos e saudáveis (Duda e Ntoumanis, 2003). Para Sallis e McKenzie (1991) o 

estabelecimento de hábitos da AF para a vida, afigura-se como a tarefa mais importante 

da Educação Física moderna. 

Este desafio, ou melhor desafios, passam também pelo professor de Educação 

Física. É talvez o grande desafio do professor de Educação Física o de conseguir ser 

promotor de experiências significativas (Rink, 2001). Segundo Coelho e Silva et al. (2003) 

os professores de Educação Física estão suficientemente sensibilizados para o papel da 

disciplina na promoção da saúde e a maioria deles dedica-se à prescrição de actividades 

com esse intuito.  

No entanto, num estudo realizado por Gonçalves (1999), os professores de 

Educação Física foram um dos grupos cuja influência sobre os jovens menos se fez 

sentir. Por outro lado, estes parecem apenas propiciar aos seus alunos aulas monótonas, 

desprovidas de significados, sem algo que os motive, sem nada para conquistar e 

partilhar (Chen, 2001; Queirós, 2002). 

Contudo, é preciso reconhecer que lhes cabe um conjunto de preocupações, 

como os constrangimentos relativos aos espaços, equipamentos, dimensões das turmas 

e outros que devem ser tidos em consideração quando se comentam os tempos 

disponíveis para a prática (Coelho e Silva et al., 2003).  

Segundo Story et al. (2006) o contributo das escolas para prevenir a obesidade 

infantil não se prende só com o aumento da AF, mas poderá também passar pela 

promoção de uma boa nutrição e controlo de um peso corporal adequado através de 

refeições saudáveis na cantina e bares da escola, assim como promover programas de 

Educação Física, educação para a saúde e serviços de saúde na escola. 

Os programas de Educação Física deverão ser abrangentes e, desta forma, 

consistir em Educação Física e em educação para a saúde, incluindo informações sobre 

AF, programas e clubes desportivos na escola e na realização de competições inter-

escolas (Burgeson, 2004). No centro dos programas de Educação Física deverá estar um 

programa escolar, formal, que usa a AF como forma de alcançar objectivos nas áreas da 

ApF, da saúde e da educação (Sallis, 2003). Esta é uma área curricular importante, mas 

desvalorizada, que pode ajudar os estudantes a desenvolverem conhecimentos, 
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capacidades e confiança para serem fisicamente activos tanto na escola como fora dela e 

durante a vida adulta (Burgeson, 2004).  

Quanto ao número de horas semanais de Educação Física, a Associação 

Americana para o Desporto e Educação Física (National Association for Sport and 

Physical Education) recomenda 150 minutos por semana de Educação Física para os 

alunos do 1º ciclo e 225 minutos para os estudantes do 2º e 3º Ciclos e Secundário 

(NASPE, 2004) 

Apesar destas indicações, a maioria dos programas de Educação Física ensinam 

desportos e AF que a maioria dos adultos não pratica, tais como, futebol, andebol, 

basquetebol, etc. As actividades de fitness que promovem a condição física, tal como 

correr e ginástica aeróbica são raramente incluídas nos currículos (Veloso, 2005). Por 

outro lado, as aulas de Educação Física nem sequer providenciam aos alunos uma 

quantidade suficiente de actividade, uma vez que, em grande parte delas têm de estar à 

espera da sua vez de jogar. Estes dados confirmam a necessidade que existe em 

melhorar os programas de Educação Física aplicados nas escolas (Sallis & Owen, 1999). 

Perante esta situação, muitos profissionais de saúde consideram que o potencial de 

Educação Física não está a ser optimizado com vista à melhoria da saúde das crianças e 

jovens, pois para além de não providenciar a AF suficiente durante a escola, também não 

ensina como se pode adoptar um estilo de vida activo e manter esse estilo na adultez 

(Sallis & McKenzie, 1991) 

 

2.4. Programas de Promoção da Actividade Física nas Escolas 

Existem diversos programas para promoção da AF realizados, principalmente nos 

Estados Unidos da América. Uns inseridos na escola outros de carácter comunitário. De 

seguida iremos referir alguns estudos realizados em ambiente escolar que encontramos 

durante a Revisão da Literatura. 

Um programa para a promoção da AF do Texas – “Go for Health Study”, concluiu 

após dois anos de intervenção que as crianças eram activas em 40% das aulas de 

Educação Física, contra 10% das crianças do grupo de controlo. Utilizaram como 

estratégia o treino de professores e o encorajamento da sua própria AF (Simon-Morton, 

Parcel & Baranowski et al., 1991 cit. in Sallis & Owen, 1999). 

Outro programa desenvolvido nos EUA - CATCH (Child and Adolescent Trial for 

Cardiovascular Health)(McKenzie, Nader, Strikmiller et al., 1996) envolveu mais de 5.000 

crianças e adolescentes do terceiro, quarto e quinto ano de escolaridade de 96 escolas e 

tinha como objectivo: aumentar a actividade física moderada e vigorosa (AFMV) durante 

as aulas de Educação Física e fora da escola e aumentar a condição física dos alunos. O 
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programa incluía mudanças nas turmas e currículos de Educação Física, para além de 

uma componente referente à nutrição. Os resultados foram positivos ao demonstrar um 

aumento da AF nas aulas (os alunos eram activos em 51% das aulas de Educação Física 

contra os 42% dos alunos do grupo de controlo) e um aumento da AF vigorosa fora da 

escola. Um estudo de follow-up de três anos depois com estudantes do oitavo ano de 

escolaridade (que frequentaram o CATCH no quinto ano) concluiu que o efeito da 

intervenção se manteve no 8º ano, com o grupo experimental a revelar um elevado grau 

de AF em relação ao grupo de controlo. Os alunos do grupo experimental mencionaram 

realizar uma média de 30 minutos de AF vigorosa diária, comparado com os 22 minutos 

do grupo de controlo (Nader, Stone & Lytle et al., 1999). 

Em 1997, Sallis, McKenzie e Alcaraz et al.  (Dubbert, 2002) desenvolveram o 

projecto SPARK (Sport Play and Recreation for Kids), que aplicaram a 900 estudantes de 

sete escolas. Este projecto avaliou um currículo de Educação Física e de auto-regulação 

do comportamento em algumas classes, umas dirigidas por especialistas do projecto e 

outras por professores treinados pelo projecto. A qualidade dos métodos incluía encorajar 

actividade de fitness, dar instruções gerais e fornecer actividades de demonstração. Os 

resultados demonstram que os dois tipos de classes de Educação Física aumentaram a 

quantidade de minutos de AFMV durante a aula, i.e, as classes de professores treinados 

obtiveram 32.7 minutos contra 17.8 minutos nas classes de controlo. Por sua vez, as 

classes dirigidas por especialistas do projecto obtiveram 40.2 minutos (Sallis e Owen, 

1999). Os professores melhoraram o uso dos métodos de ensino e os alunos também 

apresentaram melhorias nas suas competências físicas (Dubbert, 2002). 

Ainda relativamente ao SPARK, devemos acrescentar que um estudo de follow-up 

de um ano e meio após a intervenção revelou efeitos a longo-prazo quer nos professores, 

quer nos alunos (Sallis, McKenzie e Alcaraz et al., 1997). Os professores que receberam 

treino e apoio durante a intervenção eram os que continuavam a ter maiores níveis de AF 

nas aulas após o apoio ter cessado, assim como 88% dos alunos se mantiveram, 

igualmente, activos desde a intervenção. Quanto aos professores que receberam treino 

após a intervenção, sem apoio, verificaram que as suas classes, apesar de terem sido 

dirigidas pelos especialistas do projecto durante a intervenção, apresentaram resultados 

semelhantes aos das classes de controlo. Isto significa que os professores com treino e 

apoio em simultâneo podem melhorar as suas aulas de Educação Física, em qualidade e 

quantidade (Sallis e Owen, 1999). 

Dados recentes referem, contudo, que as intervenções predominantemente 

ambientais que manipulam a Educação Física na escola aumentam a AF nos rapazes, 

mas não nas raparigas (Sallis, McKenzie & Conway, 2003). Esta ideia é confirmada num 

estudo desenvolvido por Mckenzie, Sallis, Prochaska, Conway, Marshal e Rosengard 
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(2004) em que os autores implementaram e avaliaram uma intervenção, cujo objectivo 

era aumentar a AF durante as aulas de Educação Física nas escolas do ensino básico e 

secundário. Este programa, com duração de dois anos, intervinha ao nível do currículo, 

do desenvolvimento de recursos humanos e avaliações de follow-up. Os resultados 

revelaram efeitos significativos da intervenção: a AFMV aumentou 3 minutos por aula, 

houve efeitos cumulativos de 18% de aumento de AFMV por ano, havendo um efeito 

maior nos rapazes do que nas raparigas. Os autores concluíram que o programa 

estandardizado aumentou a AFMV na escola básica e secundária, sem exigir um 

aumento da frequência e duração das aulas de Educação Física, tendo sido bem aceite 

pelos professores. Apesar de reconhecerem a necessidade de elaborarem estratégias 

adicionais para as raparigas, o programa evidência potencial para a posterior 

generalização na sua aplicação noutros contextos escolares. 

Em Portugal existem poucos estudos realizados em meio escolar para promover a 

AF e a sua influência nos FR das DCV. Pinto (2002), no seu estudo realizado numa 

escola portuguesa a 31 alunos, verificou, após a intervenção nas aulas de Educação 

Física, duas vezes por semana (90’ + 45’), um aumento significativo da % MG e 

diminuição também significativa do CT nas raparigas. Nos restantes parâmetros 

avaliados não se registaram alterações significativas, apesar de se ter verificado um 

aumento da altura, peso, IMC e TAD e uma diminuição da TAD e da glicose. 

Em relação ao Programa PATH existem vários estudos realizados nos Estados 

Unidos da América. Num estudo realizado em escolas de Nova Iorque, com a duração de 

10 semanas, Fardy et al., (1995) após a aplicação desta intervenção em 54 alunos do 10º 

ano, verificaram diferenças favoráveis, com significado estatístico, no colesterol, hábitos 

alimentares, % MG, conhecimentos relacionados com saúde cardiovascular. No ano 

seguinte, Fardy et al., (1996) aplicaram o mesmo programa de intervenção a 346 alunos 

durante 11 semanas e observaram um aumento significativo em ambos os sexos, nos 

conhecimentos relacionados com saúde cardiovascular e benefícios significativos, nas 

raparigas, nos hábitos alimentares, colesterol e VO2máx.  

Por último, num estudo mais recente Bayne-Smith et al., (2004) realizado por 12 

semanas a 442 raparigas adolescentes (310 do grupo experimental e 132 do grupo de 

controlo), registaram diferenças significativas na % MG, TAS e TAD, conhecimentos 

relacionados com saúde cardiovascular e na toma de pequeno-almoço entre o grupo de 

intervenção e o grupo de controlo.  

Em Portugal, este programa de intervenção foi também aplicado, numa escola 

alentejana em ambiente rural,(Santos, não publicado), durante 12 semanas a 32 alunos 

(19 do grupo de intervenção e 13 do grupo de controlo), tendo obtido os seguintes 
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resultados: diminuição com significado estatístico do perímetro abdominal, do índice 

perímetro abdominal/cintura, VO2máx e conhecimentos cardiovasculares. 
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3. OBJECTIVOS E HIPÓTESES 

 

3.1. Objectivo Geral 

O objectivo fundamental do presente estudo prende-se com a tradução, 

operacionalização e introdução do Programa PATH numa escola secundária 

portuguesa, e posterior comparação e reflexão sobre os resultados desta aplicação do 

programa com estudos similares. 

 

3.2. Objectivos Específicos 

Podemos definir como objectivos específicos deste trabalho a análise das 

alterações nos factores de risco cardiovasculares induzidas pela aplicação do 

Programa PATH : 

i) nos parâmetros antropométricos (Peso, IMC, %MG) 

ii) nos parâmetros biológicos (glicemia, colesterol, TAS, TAD) 

iii) nos parâmetros funcionais (VO2máx) 

iv) nos conhecimentos relacionados com a saúde cardiovascular 

 

 

3.3. Hipóteses 

Face aos objectivos específicos propostos para este estudo, a hipótese a testar é a 

seguinte: 

H01. Os parâmetros antropométricos, os biológicos, os funcionais e os 

conhecimentos relacionados com a saúde não se modificam através da 

aplicação do Programa PATH 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 
 
4.1. Desenho Experimental 

Este é um estudo longitudinal de curta duração, controlado não randomizado, 

que consistiu na aplicação do programa de Educação Física PATH (Physical Activity 

and Teenage Health), com a duração 13 semanas, a uma turma de uma Escola. 

Durante o seu desenvolvimento, foram efectuadas duas avaliações, uma inicial e outra 

final, de modo a registar a evolução dos intervenientes ao longo do programa. Tanto o 

grupo de controlo como o de intervenção realizavam aulas de Educação Física duas 

vezes por semana durante 90 minutos. 

 

4.2. Caracterização da Amostra 

Foi utilizada uma amostra, constituída por 34 alunos de duas turmas da Escola 

Secundária com 3º Ciclo João Gonçalves Zarco, em Matosinhos, pertencente ao 

Concelho de Matosinhos, Distrito do Porto do ensino secundário. Uma das turmas foi 

sujeita intervenção do programa PATH, após tradução e adaptação do material 

educativo a partir do Inglês, e a outra foi escolhida como grupo de controlo (seguindo o 

programa tradicional de Educação Física). 

O grupo de intervenção foi constituído por 16 alunos, dos quais 9 são do sexo 

masculino e 7 do sexo feminino. Por sua vez, o grupo de controlo englobou 18 alunos, 

12 do sexo masculino e 6 do sexo feminino. 

No quadro 1 apresentamos a distribuição da amostra quanto à repartição 

percentual dos alunos por grupos e género. 

Quadro 1 -   Distribuição da amostra por grupos, por género e idade dos grupos de intervenção e de controlo 
  Grupo de Intervenção (n=16)  Grupo de Controlo (n=18)  

  n % x  ±DP  n % x  ±DP  
P 

Género           

Masculino  9 56,25%   6 33,33%   

Feminino  7 43,75%   12 66,67%   
0,64* 

Idade ( x  ±DP)    17,1±0,8    16,8±0,8  0,22** 

Abreviaturas: M, média; DP, desvio padrão 

* Teste Qui-Quadrado 
**Teste Mannh-Withney 

 
Ambos os grupos foram constituídos por alunos com idades compreendidas 

entre os 16 e os 19 anos. Como podemos observar no Quadro 1 não se verificaram 
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diferenças estatisticamente significativas tanto na distribuição por géneros como na 

idade entre os dois grupos. 

O grupo de intervenção foi constituído por uma turma do Curso Cientifico-

Humanístico de Línguas e Humanidades e o grupo de controlo por sua vez foi 

constituído por uma turma do Curso Tecnológico de Desporto. 

 

4.3. Protocolo de Intervenção 

Este protocolo de intervenção teve como base o curriculum do Programa 

PATH, desenvolvido por Paul S. Fardy, Ph.D. (Professor de Ciências da Família, 

Nutrição e Exercício) e colaboradores na Queens College, City University of New York, 

aplicado em diversas escolas públicas da cidade de Nova Iorque (Fardy, 2004). 

O Programa PATH é um programa de Educação Física único que combina 

exercício físico vigoroso, conhecimentos de saúde cardiovasculares e modificação de 

comportamentos (Bayne-Smith et al., 2004). Para alcançar os seus objectivos as aulas 

combinam uma componente teórica a uma componente prática.  

Para a componente teórica é fornecido aos alunos um manual, o Manual do 

Aluno, que contém informações sobre anatomia e fisiologia do coração, FR das DCV, 

o processo de DCV, exercício e nutrição, controlo de stress, cessação tabágica e 

estratégias para alterar comportamentos de risco (Bayne-Smith, 2004). 

Quanto à sessão prática das aulas, o programa sugere a realização de 

exercício físico vigoroso sob forma de exercícios de resistência, para melhorar a 

resistência muscular; e exercícios aeróbios, para melhorar a resistência 

cardiovascular. 

Antes de iniciarem o programa todos os alunos (do grupo de intervenção e de 

controlo) apresentaram uma autorização escrita dos encarregados de educação. 

O estudo teve a duração de 13 semanas com duas sessões semanais, de 90 

minutos cada, de Educação Física tanto para o grupo de intervenção como para o 

grupo de controlo. Este estudo realizou-se durante o Primeiro Período do Ano Lectivo 

de 2007/08, tendo iniciado mais precisamente a 17 de Setembro e terminado a 14 de 

Dezembro de 2007. Durante a primeira semana de aplicação do programa foram 

realizadas as Avaliações Iniciais tanto no grupo de intervenção como no grupo de 

controlo. De seguida, tal como apresenta o Quadro 2, da semana 2 à semana 12, o 

grupo de intervenção seguiu o currículo do Programa PATH durante as aulas de 

Educação Física e o grupo de controlo regeu-se pelo currículo de Educação Física 

Tradicional. Na última semana do Primeiro Período foram realizadas as Avaliações 

Finais nos dois grupos. 
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Quadro 2. Cronograma do estudo 

Grupo de Intervenção Programa PATH 

Grupo de Controlo 

Avaliações 
Iniciais 

Aulas de Ed. Física Tradicional 

Avaliações 
Finais 

 Semana 1 Semana 2 – Semana 12 Semana 13 
 17 a 21 de 

Setembro 24 de Setembro a 7 de Dezembro 10 a 14 de 
Dezembro 

 

Aulas do Grupo de Intervenção - Programa PATH 

As aulas iniciavam-se com uma breve discussão e esclarecimento sobre um 

tópico das doenças cardiovasculares, exercício físico e/ou alteração dos FR das DCV, 

demorando cerca de 10 minutos .  

A discussão e esclarecimento eram seguidos por uma sessão de 70 minutos de 

exercício físico vigoroso sob forma de exercícios aeróbios, para melhorar a resistência 

cardiovascular e de exercícios de resistência, para melhorar a resistência muscular. O 

Quadro 3 resume as componentes de cada aula do grupo de intervenção.  

Quadro 3. Componentes das aulas do Grupo de Intervenção 

Discussão e Esclarecimentos 
Teóricos Sessão Prática Retorno à 

Calma 

10’ 60’ 10’ 

  
O treino aeróbio incluía uma variedade de exercícios, como corrida, marcha 

rápida (jogging), subir escadas, saltos à corda, aulas de aeróbica, entre outros. Os 

alunos foram instruídos para se exercitarem de forma continua a 70-85% da 

frequência cardíaca máxima prevista para a sua idade. Para se monitorizarem 

autonomamente, os alunos aprenderam a medir a sua própria frequência cardíaca 

através da apalpação da arterial radial ou carótida. 

O exercício de resistência consistia num programa realizado em circuito de 

treino de força de variados exercícios para os principais grupos musculares, utilizando 

o peso corporal e/ou com pesos livres de 2 ou 5 Kg. Inicialmente os exercícios foram 

realizados com 1 séries de 30 segundos, aumentando gradualmente ao longo das 

semanas para 2 a 3 séries de 30 segundos cada com 2 minutos de recuperação entre 

cada série.  

Todas as aulas terminavam com um retorno à calma, incluindo exercícios de 

flexibilidade e de relaxamento. Os restantes 10 minutos estavam reservados para a 

realização da higiene pessoal dos alunos. 
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4.4. Avaliações 

Foram realizadas avaliações antropométricas (Peso, IMC, %MG, perímetro 

abdominal e de cintura), biológicas (glicemia, colesterol, TA) e funcionais (VO2máx), no 

início e no final do estudo, a todos os participantes. Também foram aplicados dois 

questionários no início e no final do estudo. Um dos questionários visava caracterizar a 

amostra em relação a hábitos alimentares, tabágicos e de AF (Questionário Sobre 

Histórico de Saúde) e o outro avaliar os conhecimentos relacionados com a saúde 

cardiovascular (Questionário sobre Conhecimento Cardiovascular). Ambos os 

questionários foram traduzidos do Inglês e revistos pelo Autor Paul Fardy. 

 

4.4.1. Avaliações Antropométricas 

 

Índice de Massa Corporal 

O IMC foi calculado usando a seguinte equação: IMC= peso (Kg) / altura2 (m) 

Para determinar o IMC foi determinado com correcção o peso corporal e a 

altura que foram medidos da seguinte forma: 

 

Peso Corporal: 

Para a determinação do peso utilizámos a balança de bioimpedância “Beurer 

BG 34” . 

Todos os alunos foram pesados descalços, apenas com o equipamento de 

ginástica (calção ou calças e T-shirt) 

O peso corporal foi registado com aproximação às décimas (0,1 Kg) 

 
Altura: 

A altura foi determinada sem sapatos e com o sujeito de costas para a escala, 

com os pés juntos, os braços relaxados ao lado do tronco e com o olhar dirigido para a 

frente. 

A altura foi registada com aproximação às centésimas (0,01 cm) 

 

Percentagem de Massa Gorda: 

Para a determinação da percentagem de massa gorda utilizámos a balança de 

bioimpedância “Beurer BG 34”. Todos os alunos foram pesados descalços, apenas 

com o equipamento de ginástica (calção ou calças e T-shirt) 
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 A percentagem de massa gorda foi registada com aproximação às décimas 

(0,1 Kg) 

 

Perímetro Abdominal e Cintura : 

A distribuição de gordura foi estimada através do perímetro abdominal e 

cintura. Os perímetros foram obtidos com uma fita métrica. O perímetro abdominal foi 

tirado no mesmo nível que o umbigo, enquanto que o perímetro da cintura foi medido 

na parte maior da região dos glúteos. 

 

4.4.2. Avaliações Biológicas 

Tensão Arterial (TA) 

A TAD e a TAS foram medidas após 5 a 15 minutos de descanso na posição 

sentada, pelo aparelho OMRON M4-1 da IntelliSense. Foram realizadas 2 medições 

tendo sido registada apenas a segunda medição. 

 

Glicemia e Colesterol 

Para a determinação da Glicemia e do CT foi utilizado o aparelho Accutrend 

GTC. 

As medições foram realizadas ao primeiro tempo lectivo da manhã (08:15 – 

09:45) com os alunos em jejum, com a colaboração de enfermeira treinada nesta 

técnica. 

 

 

4.4.3. Avaliações Funcionais 

VO2máx 

Para calcular uma estimativa indirecta do VO2Máx foi utilizado o teste sub-

maximal “Queens College Step Test”. Os Testes Sub-maximais podem ser mais 

práticos para estimar a capacidade aeróbica em várias situações, assim como, quando 

realizado em populações numerosas ou quando o tempo e equipamento é limitado 

(Ward et al., 1995). McArdle e colaboradores desenvolveram este teste com duração 

de 3 minutos para avaliar a capacidade aeróbia a 41 mulheres de idade escolar (Ward 

et al., 1995). O teste foi validado em laboratório demonstrando uma razoável 

correlação com o protocolo de Balke (r= -0,75).  
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Queens College Step Test: 

Este teste é realizado usando um degrau de 41,3 cm de altura. Para as raparigas 

a cadência do metrónomo é de 88 batimentos, para os rapazes a cadência é de 96 

batimentos. 

Deve ser realizada uma demonstração do ciclo completo aos sujeitos. Um ciclo 

completo representa 4 batimentos no metrónomo (“subir-subir, descer-descer”). Os 

sujeitos devem praticar durante 15 segundos para se adaptarem à cadência do 

metrónomo. 

 

O teste inicia-se e continua por 3 minutos. Os estudantes devem ser 

encorajados a completarem os 3 minutos de teste. Se não conseguirem terminar o 

teste deve-se apontar o tempo que foi realizado. Após o teste, os alunos permanecem 

de pé. O pulso é contado durante 15 segundos, iniciando 5 segundos após o término 

do teste (isto é, 5-20 segundos de recuperação). Deve-se então multiplicar o número 

achado aos 15s por 4 para encontrar a frequência cardíaca em batimentos por minuto. 

Após encontrar este valor deve-se aplicar uma das seguintes fórmulas (Ward et 

al., 1995): 

 para o sexo feminino: VO2máx (ml.Kg-1.min-1)= 65,81 - [0,1847 x frequência 

cardíaca de recuperação (bpm)] 

 para o sexo masculino: VO2máx (ml.Kg-1.min-1)= 111,33 - [0,42 x frequência 

cardíaca de recuperação (bpm)] 

 

4.4.4. Questionários 

Questionário Sobre Histórico de Saúde 

Este questionário foi elaborado por Fardy (2004) e assegura o objectivo de 

medir a actividade física, hábitos alimentares e tabágicos. Este questionário pode ser 

consultado nos Anexos 1. 

É composto por 31 questões, sendo que as primeiras 6 perguntas caracterizam 

os alunos segundo a idade, sexo, percepção da saúde; as questões de 7 a 9 têm 

como objectivo avaliar acontecimentos cardiovasculares nos ascendentes dos alunos 

(pais e avós). Da 10ª à 15ª questão avaliam-se o consumo tabágico dos alunos e seus 

pares e pais. As questões 16,17 e 18 referem-se à prática de exercício físico e as 

restantes aos hábitos alimentares dos alunos. 
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Questionário sobre Conhecimento Cardiovascular 

Este teste foi elaborado por Fardy (2004) e é composto por 50 questões de 

escolha múltipla sob o tema das doenças e factores de risco cardiovasculares. Este 

teste pode ser consultado nos Anexos 2. 

Este questionário foi desenvolvido para o programas PATH e é baseado nos 

vários temas do Manual do Aluno, isto é, o coração e as doenças cardiovasculares, a 

actividade física, a nutrição, o stress e o tabagismo (Fardy, 2004). 

Foi aplicado no início e final do programa, sendo realizado numa sala de aula, 

para uma avaliação mais precisa dos conhecimentos do aluno. O tempo para a 

realização do teste não excedeu os 25 minutos.  

 

4.5. Procedimentos Estatísticos 

O tratamento estatístico dos dados foi realizado recorrendo ao programa 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS Inc, version 12.0 para Windows) 

A média e o desvio-padrão (estatística descritiva) foram calculados para todas 

as variáveis em estudo de cada grupo. Para determinar a significância dos resultados, 

relativa à comparação entre grupos (grupo de intervenção vs controlo), procedeu-se à 

aplicação do Teste não Paramétrico Mannh-Withney de duas medidas independentes. 

Por seu lado na comparação intra grupo (avaliação inicial vs final), procedeu-se à 

aplicação do Teste não Paramétrico Teste de Wilcoxon de medidas relacionadas. Para 

a análise do colesterol utilizou-se o Teste Exacto de Fisher. As diferenças foram 

consideradas significativas quando p≤0.05. 
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5. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 
 
5.1. Avaliações Iniciais 

Foi realizada uma comparação das avaliações iniciais dos dois grupos (grupo 

de intervenção vs grupo de controlo) através do Teste Mannh-Withney e não foram 

encontradas diferenças com significado estatístico em nenhuma das variáveis. Para 

facilitar a compreensão da análise dos dados, estes foram divididos de acordo com a 

sua natureza em quatro grupos: parâmetros antropométricos, biológicos, funcionais e 

conhecimentos relacionados com saúde cardiovascular.  

 
Parâmetros antropométricos  

Quadro 4 -  Mínimo, máximo, mediana (Md), Média ( x ) e desvio padrão (DP) das avaliações iniciais do grupo de 

Intervenção (PATH) e de controlo (EF) nos parâmetros antropométricos 
 Grupo de Intervenção Grupo de Controlo Teste 

Mannh-

Withney 

 min máx Md x  DP 

 

Min Máx Md. x  DP 

 

P 

Altura (cm) 159,0 179,0 169,0 169,6 1,9  158,0 199,0 172,5 172,4 2,5  0,557 

Peso (kg) 53,9 97,8 63,9 68,2 2,9  56,0 84,0 69,6 68,4 1,9  0,730 

PA(cm) 61,0 94,0 74,5 75,5 2,4  63,0 84,0 75,0 74,8 1,3  0,795 

PC(cm) 85,0 109,0 97,5 97,4 1,9  79,0 106,0 97,5 96,2 1,5  0,729 

Índice A/C 0,68 0,89 0,78 0,77 0,02  0,69 0,86 0,78 0,78 0,01  0,730 

IMC(kg/m2) 19,0 32,0 23,1 23,8 1,1  20,0 26,0 23,1 23,0 0,4  0,972 

% MG 6,8 38,5 24,1 23,4 2,3  14,1 30,1 16,6 19,6 1,3  0,214 

Abreviaturas: PA, perímetro abdominal; PC, perímetro da Cintura;  Índice A/C, indíce abdominal/cintural; %MG, 

percentagem massa gorda 

 

Nos parâmetros antropométricos não se verificaram diferenças significativas 

nas avaliações iniciais dos dois grupos (P> 0.05). Porém, o grupo de intervenção, 

apresentou valores mais elevados na % MG do que o grupo de controlo (23,4% e 

19,6% respectivamente), porém não significativos. Por seu lado, apesar de não 

apresentar significado estatístico, o grupo de controlo apresentou valores mais 

elevados na altura dos seus alunos do que o grupo de intervenção (172,4 cm e 169,6 

cm respectivamente), tal como se pode observar pela figura 1. 
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Figura 1:Médias das avaliações iniciais do grupo de intervenção (PATH) e de controlo (EF) nos parâmetros antropométricos 

 

Parâmetros biológicos  

Quadro 5: Mínimo, máximo, mediana (Md), Média ( x ) e desvio padrão (DP) das avaliações iniciais do grupo de Intervenção (PATH) e 

de controlo (EF) nos parâmetros biológicos 
 Grupo de Intervenção Grupo de Controlo Teste 

Mannh-
Withney 

 min máx Md x  DP 

 

Min Máx Md. x  DP 

 

P 

TAS 
(mm Hg) 91,0 142,0 124,5 126,2 3,2  104,0 147,0 127,0 126,3 2,6  0,691 

TAD 
(mm Hg) 65,0 90,0 72,0 72,2 1,5  62,0 92,0 75,0 74,8 1,8  0,183 

Glicose 
(mg/dl) 22,0 89,0 61,5 61,8 4,1  46,0 89,0 60,0 63,0 2,9  0,959 

Abreviaturas: TAS, tensão arterial sistólica; TAD, tensão arterial diastólica; n.s. não significativo (P>0.05). 

  

 

Tal como se observou para os parâmetros antropométricos, nos parâmetros 

biológicos não se verificaram diferenças estatisticamente significativas entre os dois 

grupos nas avaliações iniciais (P> 0.05). Porém o grupo de controlo apresenta valores 

mais elevados na TAD e na Glicose do que o grupo de intervenção (TAD: 74,8 mmHG 

e 72,2 mmHg; Glicose: 63,0 mg/dl e 61,8 mg/dl respectivamente)  mas sem significado 

estatístico (Figura 2). 
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Avaliações Iniciais - Parâmetros biológicos
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Figura 2:Médias das avaliações iniciais do grupo de intervenção (PATH) e de controlo (EF) nos parâmetros biológicos 

 

Foram ainda identificados os alunos com hipercolesterolémia (HC) (Quadro 6). Dos 

16 alunos (18,8 %) no grupo de intervenção, 3 tiveram valores de CT≥170mg/dl 

enquanto que 4 dos 18 alunos (22,2 %) no grupo de controlo tinham HC. Os dois 

grupos mostraram-se estatisticamente semelhantes nesta variável  

Quadro 6:_ N e Percentagem das Avaliações Iniciais do grupo de  intervenção (PATH) e de controlo (EF) do Colesterol 

 Grupo de Intervenção Grupo de Controlo  Teste Exacto de Fisher 
 n % n %  P 

Colesterol <170 (%) 13 81,2 14 77,8  1,000 

Colesterol ≥170 (%) 3 18,8 4 22,2  1,000 
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Figura 3:Resultados das avaliações iniciais do grupo de intervenção (PATH) e de controlo (EF) no Colesterol (%) 

 



Apresentação dos Resultados 

43 

Parâmetros funcionais (VO2máx) 

 

Em relação aos parâmetros funcionais avaliados (VO2máx) o grupo de controlo 

apresentou valores mais elevados de VO2máx em relação ao grupo de intervenção 

(46,7 ml/Kg/min e 40,5 ml/Kg/min respectivamente), porém sem significado estatístico 

(P> 0.05), tal como se pode verificar no Quadro 7. 

 

Quadro 7: Mínimo, máximo, mediana (Md), Média ( x ) e desvio padrão (DP) das avaliações iniciais do grupo de Intervenção (PATH) e 

de controlo (EF) nos parâmetros funcionais 
 

Grupo de Intervenção Grupo de Controlo 
Teste 

Mannh-
Withney 

 min máx Md x  DP 

 

Min Máx Md. x  DP 

 

P 

VO2máx(ml/kg/min) 21,0 66,0 38,1 40,5 3,7  27,0 61,0 48,3 46,7 2,5  0,184 
Abreviaturas: VO2máx, VO2 máximo estimado; n.s. não significativo (P>0.05). 
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Figura 4: Médias das avaliações iniciais do grupo de intervenção (PATH) e de controlo (EF) nos parâmetros funcionais (VO2 máx) 

 

Conhecimentos relacionados com a saúde cardiovascular 

 

Não se verificaram diferenças significativas entre grupos nos resultados do 

Questionário sobre Conhecimento Cardiovascular (P> 0.05), apesar do grupo de 

controlo apresentar resultados superiores aos do grupo de intervenção (55,3% e 

49,9% respectivamente). 
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Quadro 8: Mínimo, máximo, mediana (Md), Média ( x ) e desvio padrão (DP) das avaliações iniciais do grupo de Intervenção (PATH) e 

de controlo (EF) nos conhecimentos relacionados com a saúde cardiovascular 
 

Grupo de Intervenção Grupo de Controlo 
Teste 

Mannh-
Withney 

 min máx Md x  DP 

 

Min Máx Md. x  DP 

 

P 

CCV(%correctas) 14,0 66,0 55,0 49,9 3,7  26,0 70,0 59,0 55,3 2,7  0,187 
Abreviaturas: CCV, conhecimento cardiovascular; n.s. não significativo (P>0.05). 
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Figura 5: Médias das avaliações iniciais do grupo de intervenção (PATH) e de controlo (EF) nos conhecimentos relacionados com 

saúde cardiovascular (% correctas) 

 

 

 

Nas avaliações iniciais não foram encontradas diferenças estatisticamente 

significativas em nenhum dos parâmetros avaliados, deste modo poderemos referir 

que os grupos são semelhantes, contudo os alunos do grupo de controlo são 

tendencialmente mais altos, mais magros, com melhores resultados de VO2máx e 

de conhecimentos relacionados com saúde cardiovascular (altura:172,4 cm, 

MG:19,6%, VO2máx: 46,7 ml/kg/min e CCV (%correctas): 55,3%) do que os alunos 

do grupo de intervenção (altura:169,6 cm, MG:23,4%, VO2máx: 40,5 ml/kg/min e 

CCV (%correctas): 49,9%). 
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5.2. Efeitos nos Factores de Risco Cardiovasculares 

De seguida apresentamos os efeitos da intervenção nos factores de risco 

cardiovascular no grupo de intervenção e no grupo de controlo. Também serão 

analisadas as diferenças nas alterações da intervenção nos dois grupos. Tal como 

procedemos para a análise das avaliações iniciais, a análise dos dados está dividida 

de acordo com a sua natureza em cada grupo.  

 
 

5.2.1. Efeitos no Grupo de Intervenção 

 
Parâmetros antropométricos 

Os resultados obtidos nos parâmetros antropométricos do grupo de intervenção estão 

apresentados no quadro 9. 

 

Quadro 9: Comparação dos valores das avaliações inicial e final dos parâmetros antropométricos  no Grupo de Intervenção 

 
Avaliação Inicial Avaliação Final 

Teste de 

Wilcoxon 

 min máx Md x  DP 

 

Min Máx Md x  DP 

 

P 

Altura 
(cm) 159,0 179,0 169,0 169,6 1,9 

 
159,0 180,0 170,0 170,6 1,9 

 
0,001 

Peso (kg) 53,9 97,8 63,9 68,2 3,0  53,3 97,4 63,9 68,2 2,9  0,775 

PA(cm) 61,0 94,0 74,5 75,5 2,4  60,0 95,0 74,0 75,3 2,5  0,475 

PC(cm) 85,0 109,0 97,5 97,4 1,9  86,0 110,0 96,0 97,2 2,0  0,614 

Índice A/C 0,68 0,89 0,78 0,77 0,02  0,67 0,89 0,7 0,77 0,02  0,637 

IMC(kg/m2) 19,0 32,0 23,1 23,8 1,1  18,0 31,0 22,8 23,5 1,0  0,102 

% MG 6,8 38,5 24,1 23,4 2,3  6,9 38,4 24,3 23,5 2,4  0,897 
Abreviaturas: PA, perímetro abdominal; PC, perímetro da Cintura;  Índice A/C, índice abdominal/cintura; %MG, percentagem massa 

gorda 

 

Tal como se pode observar pelo quadro 9, verificaram-se diferenças 

estatisticamente significativas na altura (P= 0,001) entre as duas medições no grupo 

de intervenção. 

Nas restantes avaliações não se verificaram diferenças com significado 

estatístico (P> 0.05), sendo que os valores se mantiveram idênticos nos restantes 

parâmetros, tanto na avaliação inicial, como na final.  
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Figura 6: Médias das avaliações iniciais e final do grupo de intervenção nos parâmetros antropométricos 

* P≤0.05 

 

Parâmetros biológicos  

Quadro 10: Comparação dos valores das avaliações inicial e final dos parâmetros biológicos no Grupo de intervenção.  

 
Avaliação Inicial Avaliação Final 

Teste de 
Wilcoxon 

 min máx Md x  DP 

 

Min Máx Md x  DP 

 

P 

TAS 
(mm Hg) 91,0 142,0 124,5 126,2 3,2 

 
100,0 137,0 125,5 124,1 2,4 

 
0,280 

TAD 
(mm Hg) 65,0 90,0 72,0 72,2 1,5 

 
56,0 82,0 69,0 69,3 1,9 

 
0,099 

Glicose 
(mg/dl) 22,0 89,0 61,5 61,8 4,1 

 
51,00 89,00 68,5 70,2 3,0 

 
0,179 

Abreviaturas:TAS, tensão arterial sistólica; TAD, tensão arterial diastólica; n.s. não significativo (P>0.05) 

 

Quanto aos parâmetros biológicos, não se verificaram alterações significativas (P> 

0.05), porém a Tensão Arterial registou valores inferiores na avaliação final em relação 

à avaliação inicial (124/69 e 126/72, respectivamente). Por seu lado verificou-se um 

aumento do valor da glicose entre as duas avaliações (61,8 mg/dl na avaliação inicial e 

70,2 mg/dl na avaliação final), mas sem significado estatístico. 

 

* 
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 Figura 7: Médias das avaliações iniciais e final do grupo de intervenção nos parâmetros biológicos 

* P≤0.05 

 

Quanto aos alunos com hipercolesterolémia (HC) (Quadro 11) não se verificaram 

alterações significativas nos dois momentos de avaliação no grupo de intervenção (P> 

0,05). 
 

Quadro 11: N e Percentagem das Avaliações Inicial e Final do Colesterol no grupo de intervenção  
 Avaliação Inicial Avaliação Final  Teste Mannh-

Withney 
  n % n %  P 

Colesterol <170 (%) 13 81,2 14 87,5  1,000 

Colesterol ≥170 (%) 3 18,8 2 12,5 
 

1,000 
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Figura 8: Resultados das Avaliações Inicial e Final do Colesterol no grupo de intervenção (%) 
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Parâmetros funcionais (VO2máx) 
 

Quadro 12: Comparação dos valores das avaliações inicial e final do parâmetro funcional VO2máx no Grupo de intervenção.  
 

Avaliação Inicial Avaliação Final 
Teste de 

Wilcoxon 

 min máx Md x  DP 

 

Min Máx Md x  DP 

 

P 

VO2máx 
(ml/kg/min) 21,0 66,0 38,1 40,5 3,7 

 
33,0 68,0 40,3 46,3 3,0 

 
0,004 

Abreviaturas: VO2máx, VO2 máximo estimado 

* P≤0,05 

 

Em relação ao VO2máx, verificaram-se alterações positivas entre a avaliação inicial 

e a final no grupo de intervenção. A média deste parâmetro funcional passou de 40,5 

na avaliação inicial, para 46,3 na avaliação final (P=0,004). 
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Figura 9: Médias das avaliações iniciais e final do grupo de intervenção no parâmetro funcional (VO2 máx) 

* P≤0,05 

 

Conhecimentos relacionados com a saúde cardiovascular 
 

Quadro 13: Comparação dos valores das avaliações iniciais e finais do conhecimento em saúde cardiovascular no Grupo de 

Intervenção.  
 

Avaliação Inicial Avaliação Final 
Teste de 

Wilcoxon 

 min máx Md x  DP 

 

Min Máx Md x  DP 

 

P 

CCV 
(%correctas) 14,0 66,0 55,0 49,9 3,7 

 
44,0 80,0 68,0 65,0 2,5 

 
0,000 

Abreviaturas: CCV, conhecimento cardiovascular.  
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Em relação os conhecimentos em saúde cardiovascular verificaram-se 

diferenças com significado estatístico nos resultados do questionário realizado no 

início e no final do programa (P=0,000), sendo que os alunos passaram de uma média 

negativa (49,9%), na avaliação inicial, para uma média positiva de 65,5%, na avaliação 

final. 
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Figura 10: Médias das avaliações iniciais e final do grupo de intervenção no conhecimento cardiovascular 

  * P≤0.05 

 

Ao comparar as respostas correctas versus incorrectas, através do teste 

McNemar, constatamos que em 7 das 50 questões se verificaram alterações com 

significado estatístico (P≤0,05). Essas questões são apresentadas no quadro 14.  

 

Quadro 14: Questões em que se verificaram alterações com significado estatístico no grupo de intervenção.  
Teste de 
McNemar Nº da Questão Questão 

P 
6 A capacidade aeróbia pode ser definida como: 0,031 

21 
Qual das seguintes situações pode ser resultado de 

prolongados períodos de stress? 0,031 

26 Para fazer trabalhar os músculos, o oxigénio é transportado: 0,016 
34 Uma grama de gordura contém: 0,008 
38 O sal é: 0,008 
40 Na nossa alimentação diária usamos: 0,031 
50 A maioria de nós consome demasiadas/os: 0,031 
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Tal como podemos verificar pelo Quadro 14, as questões onde se verificaram 

diferenças com significado estatístico (P≤0,05) referem-se aos temas da nutrição (4 

questões), actividade física (2 questões) e stress (1 questão). 

Nas questões 6, 21 e 26 das 9 respostas não correctas iniciais, 6 passaram a 

ser correctas. Em relação à questão 34, de apenas 1 resposta correcta inicialmente 

passou para 9 respostas certas no final. 

Quanto à questão 38, das 12 respostas incorrectas inicialmente, 8 passaram a 

estar certas. Na questão 40, das 7 respostas erradas iniciais, 6 passaram a ser 

correctas. Por último, na questão 50 todos os 6 alunos que inicialmente tinham 

respondido incorrectamente responderam de forma correcta no final 

 

Em resumo, no grupo de intervenção verificaram-se alterações positivas e com 

significado estatístico na altura (P=0,001), no VO2máx (P=0,004) e no conhecimento 

relacionado com saúde cardiovascular (P=0,000). 

Nas restantes avaliações apenas se registaram ligeiras alterações, sem 

significado estatístico (P> 0,05). 
 
 

5.2.2. Efeitos no Grupo de Controlo 

Parâmetros antropométricos 

Os resultados obtidos nos parâmetros antropométricos do grupo de controlo estão 

apresentados no quadro 15. 

 

Quadro 15: Comparação dos valores das avaliações inicial e final dos parâmetros antropométricos no Grupo de Controlo 

 
Avaliação Inicial Avaliação Final 

Teste de 

Wilcoxon 

 min máx Md x  DP 

 

Min Máx Md x  DP 

 

P 

Altura (cm) 158,0 199,0 172,5 172,4 2,5  159,0 199,0 174,0 173,3 2,4  0,003 

Peso (kg) 56,0 84,0 69,6 68,4 1,9  56,4 84,4 70,1 69,0 1,9  0,000 

PA(cm) 63,0 84,0 75,0 74,8 1,3  62,0 84,0 76,5 75,2 1,4  0,048 

PC(cm) 79,0 106,0 97,5 96,2 1,5  78,0 105,0 97,5 96,2 1,5  0,895 

Índice A/C 0,69 0,86 0,78 0,78 0,01  0,70 0,87 0,79 0,78 0,01  0,381 

IMC 
(kg/m2) 20,0 26,0 23,1 23,0 0,4  20,0 27,0 23,0 23,1 0,4 

 
0,564 

% MG 14,1 30,1 16,6 19,6 1,3  13,1 29,6 17,0 19,7 1,4  0,381 

Abreviaturas: PA, perímetro abdominal; PC, perímetro da Cintura;  Índice A/C, índice abdominal/cintura; %MG, percentagem massa 

gorda. 
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Em relação ao grupo de controlo, verificaram-se diferenças estatisticamente 

significativas na altura (P=0,003), peso (P=0,000) e perímetro abdominal (P=0,048) 

entre os dois momentos de avaliação, isto é, os alunos aumentaram significativamente 

os valores destas variáveis, tal como se pode observar na figura 11. 

Nas restantes avaliações não se verificaram diferenças com significado 

estatístico, sendo que os valores se mantiveram idênticos, tanto na avaliação inicial, 

como na final (P> 0,05). 
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Figura 11: Médias das avaliações iniciais e final do grupo de controlo nos parâmetros antropométricos 

                 * P≤0.05 

 

Parâmetros biológicos  

Quadro 16: Comparação dos valores das avaliações inicial e final dos parâmetros biológicos no Grupo de controlo.  

 
Avaliação Inicial Avaliação Final 

Teste de 
Wilcoxon 

 min máx Md x  DP 

 

Min Máx Md x  DP 

 

P 

TAS 
(mm Hg) 104,0 147,0 127,0 126,3 2,6  107,0 142,0 121,5 123,0 2,5 

 
0,057 

TAD 
(mm Hg) 62,0 92,0 75,0 74,8 1,8  57,0 85,0 72,0 71,1 1,7 

 
0,033 

Glicose 
(mg/dl) 46,0 89,0 60,0 63,0 2,9  56,0 88,0 67,5 68,4 2,3 

 
0,097 

Abreviaturas: TAS, tensão arterial sistólica; TAD, tensão arterial diastólica 

 

 

* 

* 
* 
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Em relação aos parâmetros biológicos, a TA diminuiu no grupo de controlo, 

sendo que TAD de forma significativa (74,8 mmHg na avaliação inicial para 71,1 

mmHg na avaliação final; P= 0,033) e a TAS, apesar de não estar dentro dos valores 

aceites como significativos, teve uma diminuição relevante (126,3 mmHg na avaliação 

inicial para 123,0 mmHg na avaliação final; P= 0,057). 

Por seu lado, verificou-se um aumento dos valores da glicose entre as 

avaliações (63,0 mg/dl na avaliação inicial para 68,4 mg/dl na avaliação final), apesar 

de não apresentar significado estatístico (P> 0,05) (Figura 12). 
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                  Figura 12: Médias das avaliações iniciais e final do grupo de controlo nos parâmetros biológicos 

                  * P≤0.05 

 

Quanto aos alunos com hipercolesterolémia (HC) (Quadro 17) não se verificaram 

alterações significativas nos dois momentos de avaliação no grupo de controlo.  

 

Quadro 17: N e Percentagem das Avaliações Inicial e Final do Colesterol no grupo de controlo 
 Avaliação Inicial Avaliação Final  Teste Mannh-

Withney 
  n % n %  P 

Colesterol <170 (%) 14 77,8 14 77,8  1,000 

Colesterol ≥170 (%) 4 22,2 4 22,2 
 

1,000 
 

* 
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Figura 13: Resultados das Avaliações Inicial e Final do Colesterol no grupo de controlo (%) 

 

 

Parâmetros funcionais (VO2máx) 
 

Quadro 18: Comparação dos valores das avaliações inicial e final do parâmetro funcional VO2máx no Grupo de Controlo  
 

Avaliação Inicial Avaliação Final 
Teste de 

Wilcoxon 

 min máx Md x  DP 

 

Min Máx Md x  DP 

 

P 

VO2máx 
(ml/kg/min) 27,0 61,0 48,3 46,7 2,5  28,0 66,0 47,5 47,0 3,0 

 
0,569 

Abreviaturas: VO2máx, VO2 máximo estimado; n.s. não significativo (P>0.05). 

 

No grupo de controlo não se verificaram alterações significativas no VO2máx entre 

a avaliação inicial e a final (P> 0,05), apesar de se ter registado um ligeiro aumento 

entre as duas avaliações (46,7ml/Kg/min na avaliação inicial para 47,0 ml/Kg/min na 

avaliação final). 
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Figura 14: Médias das avaliações iniciais e final do grupo de controlo no parâmetro funcional (VO2 máx) 
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Conhecimentos relacionados com a saúde cardiovascular 

 

Quadro 19: Comparação dos valores das avaliações iniciais e finais do conhecimento em saúde cardiovascular no Grupo de 

Controlo.  

 
Avaliação Inicial Avaliação Final 

Teste de 
Wilcoxon 

 min máx Md x  DP 

 

Min Máx Md x  DP 

 

P 

CCV 
(%correctas) 26,0 70,0 59,0 55,3 2,7  30,0 76,0 60,0 57,2 2,9 

 
0,264 

Abreviaturas: CCV, conhecimento cardiovascular; ; n.s. não significativo (P>0.05). 

 

 

Em relação os conhecimentos em saúde cardiovascular, no grupo de controlo, 

apesar de se ter verificado um ligeiro aumento (55,3% na avaliação inicial para 57,2% 

na avaliação final), não se verificaram diferenças com significado estatístico nos 

resultados do questionário realizado no início e no final do programa (P>0,05) (Figura 

14). 
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Figura 15: Médias das avaliações iniciais e final do grupo de controlo no conhecimento cardiovascular 

 

Relativamente ao conhecimento CV, nenhuma das cinquenta questões teve 

uma alteração significativa no número de respostas correctas (Teste de McNemar; 

P>0,05).  

 

Em resumo, no grupo de controlo verificou-se um aumento estatisticamente 

significativo tanto na altura (em média 1 cm) como no peso (em média 0,6 Kg) dos 

alunos, não se verificando, desta forma, alterações no IMC (P= 0,564). Também se 
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verificou um aumento com significado estatístico no PA (P=0,048). Por seu lado a TAD 

apresentou uma diminuição estatisticamente significativa (P=0,033). 

Nas restantes avaliações os valores obtidos foram semelhantes, não se 

registando mais nenhuma alteração com significado estatístico (P>0,05). 

 
 

5.3. Diferenças dos efeitos do programa no grupo de intervenção e no 
grupo de Controlo 

 
De seguida apresentamos uma análise às diferenças entre a avaliação inicial e 

a avaliação final nos dois grupos estudados. (Quadro 20).  

 
Parâmetros antropométricos  

Quadro 20: Diferenças das Médias das avaliações inicial e final nos parâmetros antropométricos entre o grupo de intervenção e o de 

controlo. 
 

Grupo de Intervenção Grupo de Controlo 
Teste 

Mannh-

Withney 

 min máx x  DP 

 

Min Máx x  DP 

 

P 

Altura (cm) 0,00 2,00 1,06 0,57  0,00 2,00 0,89 0,83  0,464 
Peso (kg) -0,80 1,90 0,04 0,70  -0,10 1,80 0,60 0,45  0,005 
PA(cm) -2,00 1,00 -0,19 1,11  -2,00 3,00 0,39 2,45  0,260 
PC(cm) -3,00 2,00 -0,19 1,22  -3,00 3,00 0,06 1,80  0,560 
Índice A/C -0,01 0,01 -0,001 0,007  -0,03 0,03 0,002 0,015  0,637 
IMC(kg/m2) -1,00 0,00 -0,19 0,40  -1,00 0,00 -0,06 0,24  0,240 
% MG -1,50 1,20 0,06 0,71  -1,50 1,30 0,14 0,67  0,522 
Abreviaturas: PA, perímetro abdominal; PC, perímetro da Cintura;  Índice A/C, indíce abdominal/cintural; %MG, percentagem massa 

gorda; n.s. não significativo (P>0.05). 

* P≤0.05 

 

Quando comparamos as diferenças entre as avaliações inicial e final nos dois 

grupos, podemos verificar que relativamente ao peso, o grupo de controlo aumentou 

de forma significativa em relação ao grupo de intervenção (P=0,005), isto é, em média 

os alunos do grupo de controlo aumentaram o peso em 0,60 Kg, ao contrário do grupo 

de intervenção que apenas aumentou em média 0,04 Kg. 

Nas restantes avaliações antropométricas não se registaram diferenças com 

significado estatístico entre os dois grupos (P>0,05).  

Os alunos do grupo de controlo registaram, entre a avaliação inicial e a final, 

um aumento significativo da altura (+0,89 cm), do peso (+0,60 Kg) e do PA (+0,39 cm) 

e um aumento ligeiro do PC (+0,06 cm) e da % MG (+0,14%), sendo que apenas se 
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registou uma ligeira diminuição do IMC (-0,06 kg/m2). Por seu lado, o grupo de 

intervenção aumentou com significado estatístico a altura (+1,06 cm), e manteve o 

peso (+0,04 Kg) e a %MG (+0,06 %), sendo que registou uma pequena diminuição nos 

restantes parâmetros [PA (-0,19 cm), PC (-0,19 cm), IMC (-0,19 kg/m2)].  
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Figura 16: Diferencial entre as avaliações inicial e final do grupo de intervenção e de controlo nos parâmetros antropométricos 

 

Parâmetros biológicos  

Quadro 21: Diferenças das Médias das avaliações inicial e final nos parâmetros biológicos entre o grupo de intervenção e o de controlo. 
 

Grupo de Intervenção Grupo de Controlo 
Teste 

Mannh-

Withney 

 min máx x  DP 

 

Min Máx x  DP 

 

P 

TAS 
(mm Hg) -17,00 9,00 -2,13 7,90  -12,00 9,00 -3,28 6,75  0,604 

TAD 
(mm Hg) -14,00 11,00 -2,94 6,56  -15,00 4,00 -3,72 5,95  0,917 

Glicose 
(mg/dl) -28,00 67,00 8,44 22,58  -15,00 29,00 5,45 11,38  0,796 

Abreviaturas:TAS, tensão arterial sistólica; TAD, tensão arterial diastólica; n.s. não significativo (P>0.05). 

 

Em relação à TA, tal como podemos observar pelo Quadro 21, não se 

registaram diferenças significativas entre os grupos na TA. Porém, no grupo de 

controlo diminuiu de forma mais acentuada do que no grupo de intervenção (TAS: -

3,28 mmHg e TAD: - 3,72 mmHg no grupo de controlo; TAS: -2,13 mmHg e TAD: - 

2,94 mmHg no grupo de intervenção). 

Em relação à glicose também não se registaram diferenças estatisticamente 

significativas, sendo que aumentou nos dois grupos entre as avaliações, apesar que 

se verificou um aumento maior no grupo de intervenção (+8,44 mg/dl) do que no grupo 

de controlo (+5,45 mg/dl). 

* 
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Figura 17: Diferencial entre as avaliações inicial e final do grupo de intervenção e de controlo nos parâmetros biológicos 

 

 
Parâmetros funcionais (VO2máx) 

Quadro 22: Diferenças das Médias das avaliações inicial e final no parâmetro funcional entre o grupo de intervenção e o de controlo. 
 

Grupo de Intervenção Grupo de Controlo 
Teste 

Mannh-

Withney 

 min máx x  DP 

 

Min Máx x  DP 

 

P 

VO2máx 
(ml/kg/min) -5,00 16,00 5,75 6,06  -

17,00 10,00 0,33 6,74  0,028 

Abreviaturas: VO2máx, VO2 máximo estimado. 

* P≤0.05 
 

Em relação ao VO2máx verificaram-se diferenças estatisticamente significativas no 

diferencial em relação aos dois grupos, isto é, o grupo de intervenção aumentou em 

média 5,75 ml/kg/min em contraposição ao grupo de controlo que manteve os valores 

de VO2máx idênticos nas duas avaliações realizadas (+0,33 ml/Kg/min). 
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Figura 18: Diferencial entre as avaliações inicial e final do grupo de intervenção e de controlo nos parâmetros funcionais 

* P≤0.05 
 

 

Conhecimentos relacionados com a saúde cardiovascular 

Quadro 23: Diferenças das Médias das avaliações inicial e final no Conhecimentos relacionados com a saúde cardiovascular entre 

o grupo de intervenção e o de controlo. 
 

Grupo de Intervenção Grupo de Controlo 
Teste 

Mannh-

Withney 

 min máx x  DP 

 

Min Máx x  DP 

 

P 

CCV 
(%correctas) 8,00 36,00 15,15 7,19  -14,00 12,00 1,89 7,21  0,000 

Abreviaturas: CCV, conhecimento cardiovascular. 

 

Em relação ao Questionário sobre conhecimentos de saúde cardiovascular, 

como podemos observar pelo Quadro 23, verificaram-se diferenças estatisticamente 

significativas entre os dois grupos (P=0,000).   

Os alunos do grupo de intervenção aumentaram em média 15,15% no 

questionário sobre conhecimentos cardiovasculares quando, por seu lado os alunos do 

grupo de controlo apenas aumentaram 1,89% entre a avaliação inicial e a final (sem 

significado estatístico; P>0,05). 
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Figura 19: Diferencial entre as avaliações inicial e final do grupo de intervenção e de controlo nos conhecimentos relacionados 

com saúde cardiovascular 

* P≤0.05 
 

Em resumo, encontraram-se diferenças estatisticamente significativas entre os 

grupos no peso (grupo de controlo > grupo de intervenção), VO2máx e nos 

conhecimentos sobre saúde cardiovascular (grupo de intervenção > grupo de 

controlo). 

Apesar de em algumas variáveis do grupo de intervenção se terem verificado 

alterações significativas, estas não tiveram significado estatístico quando comparados 

às alterações no grupo de controlo. 
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6. DISCUSSÃO 
 

O presente estudo pretendeu traduzir, operacionalizar e introduzir o Programa 

PATH numa escola secundária portuguesa, para posterior comparação e reflexão 

sobre os resultados desta aplicação do programa com estudos similares. 

Em resumo, após a aplicação do programa, podemos considerar que se 

obtiveram resultados moderadamente positivos já que no grupo de intervenção se 

verificou um aumento significativo da altura sem ser acompanhado por um aumento do 

peso, diminuindo assim ligeiramente o IMC e sem aumento da %MG (0,06%); uma 

manutenção nos restantes parâmetros antropométricos; um aumento significativo do 

VO2máx e um aumento estatisticamente significativo nos conhecimentos relacionados 

com saúde cardiovascular. 

De seguida iremos examinar e analisar os resultados com maior pormenor, 

assim como, comentar as principais limitações do estudo e a operacionalização do 

programa. 

 

  

6.1.  Limitações do estudo 

Desde já é necessário reflectir a constituição da amostra. Atendendo aos 

custos e disponibilidade de tempo, não foi possível realizar o estudo com uma amostra 

maior e mais homogénea. Tendo sido utilizada como grupo de intervenção uma turma 

do Curso Cientifico-Humanístico de Línguas e Humanidades e como grupo de controlo 

uma turma do Curso Tecnológico de Desporto. Apesar de nas avaliações iniciais não 

se ter verificado diferenças estatisticamente significativas entre os grupos de 

intervenção e de controlo, este último teve sempre valores mais elevados de VO2máx 

em comparação com o grupo de intervenção. 

Constatamos que existiram resultados positivos, mas que nem todos são 

estatisticamente significativos. Talvez se deva à reduzida dimensão da amostra e à 

pouca frequência semanal (duas vezes por semana), quando a maioria dos autores 

defende o mínimo de três vezes semanais (Pinto, 2002).  
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6.2 Operacionalização do Programa 
O Programa PATH é um programa de Educação Física único que combina 

exercício físico vigoroso, conhecimentos de saúde cardiovasculares e modificação de 

comportamentos (Bayne-Smith et al., 2004). Para alcançar os seus objectivos as aulas 

combinam uma componente teórica a uma componente prática.  

Para a componente teórica é fornecido aos alunos um manual, o Manual do 

Aluno, que contém informações sobre temas relacionados com saúde cardiovascular. 

Em relação ao manual, pensamos que este se pode tornar como um factor extra de 

motivação, visto ser raro em Portugal os professores de Educação Física utilizarem 

qualquer tipo de manuais nas suas aulas. A possibilidade de poder levar o manual 

para casa, também se reverte numa situação positiva, já que permite que a informação 

possa chegar às pessoas que coabitam com os alunos (pais, irmãos, avós,…).  

 A tradução do manual foi realizada pelos autores, devido às limitações de 

custos e de tempo. Este facto poderá ter levado a uma linguagem  por ventura, menos 

precisa em alguns momentos. Porém durante as aulas, pudemos verificar que os 

alunos conseguiam acompanhar com bastante facilidade os conteúdos através do 

respectivo manual. 

O único capítulo que apresentou maiores limitações para ser seguido pelo 

Manual, foi o capítulo sobre nutrição. Utilizámos estratégias diferentes às propostas no 

Manual para abordar esse tema, uma vez que o manual incide de uma forma um 

pouco pormenorizada em determinados conteúdos, em que optámos por os explicar 

de uma forma mais simplificada e dar mais ênfase aos aspectos práticos que os 

alunos deveriam realizar para terem uma alimentação saudável e adequada para si.     

Dos capítulos abordados no Manual do Aluno, não foi leccionado o último 

capítulo cujo tema incidia sobre a cessação tabágica, devido a constrangimentos de 

tempo e uma vez que todos os alunos referiram não fumar. 

  Quanto à sessão prática das aulas, o programa sugere a realização de 

exercício físico vigoroso sob forma de exercícios de resistência, para melhorar a 

resistência muscular; e exercícios aeróbios, para melhorar a resistência 

cardiovascular. Estes exercícios foram, na medida do possível, conjugados a uma 

modalidade desportiva, visto ser da responsabilidade do Professor de Educação Física 

da turma cumprir com o programa nacional da disciplina. Em diversos momentos, os 

exercícios realizados não alcançaram uma intensidade tão elevada quanto o 

recomendado, porém, Coelho e Silva et al., (2003) referem que é desejável um 

equilíbrio entre o ênfase nas actividades ligadas à saúde e a condição física e as 

tarefas motoras relacionadas com a mestria e as modalidades desportivas, já que é 

necessário um nível mínimo de proficiência motora para adoptar um estilo de vida 



Discussão 

63 

activo que conduza ao desenvolvimento da aptidão cardio-respiratória, força e 

endurance muscular. Os mesmos autores também se questionam se se pode justificar 

um programa em torno de um único objectivo (estimulação aeróbia), ignorando o 

alcance pedagógico, social, psicológico de outras actividades com menor valor 

metabólico e fisiológico.  

 Em relação às avaliações utilizadas, poderemos referir que alguns dos testes 

poderão não ser os mais adequados. Pensámos que o “Queens College Step Test” 

tem algumas limitações, uma vez que apenas considera um valor da frequência 

cardíaca (contados cinco segundos após o término do teste) e não tem em 

consideração a frequência cardíaca de repouso. Desta forma, este teste não analisa a 

evolução da frequência cardíaca durante o exercício. Pensámos que a aptidão física 

poderia ser avaliada através da bateria de testes “FitnessGram”, uma vez que avalia, 

para além do VO2máx, a força e flexibilidade dos alunos. Permitindo assim obter mais 

dados acerca do efeito do programa nestes, já que nas aulas, para além da 

componente cardiorespiratória, também foram realizados exercícios de força e de 

flexibilidade. 

 Outra alteração ao programa que propomos refere-se à aplicação do 

questionário sobre histórico de saúde. Consideramos que este questionário não foi útil 

para o nosso estudo, uma vez que tivemos muitas dificuldades em retirar dele 

informações pertinentes e com validade, como por exemplo em relação à AF realizada 

pelos alunos dentro e fora da escola. Assim, para a avaliação deste parâmetro, 

propomos que se aplique outro questionário já validado e com fiabilidade para medir a 

AF, como por exemplo o questionário desenvolvido por Telama et al (1997). 

 O questionário sobre histórico de saúde também continha questões acerca dos 

hábitos alimentares dos alunos. Também neste parâmetro nos deparamos com muitas 

dificuldades para extrair informações pertinentes. Uma vez que não existem dados 

acerca da validade deste questionário, optámos por não analisar os seus dados. 

 

Quanto aos custos do programa, estes prenderam-se sobretudo às avaliações 

e ao manual do aluno.  

Para a realização das avaliações foi utilizado material cedido pela empresa 

MD, Medicina e Desporto, Lda., que disponibilizou a custo zero os aparelhos para 

medir a TA, a glicemia e o colesterol. A balança de Bioimpedância utilizada foi 

adquirida, por nós, pelo preço de 36€. Duas enfermeiras deslocaram-se gratuitamente 

à escola, para realizar as avaliações biológicas. Assim, para a aplicação do programa, 

não foi necessário pagar os custos inerentes aos vencimentos de profissionais para 
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realizar as avaliações. Desta forma, apenas foi necessário pagar as tiras de glicemia, 

de colesterol e as lancetas. 

Quadro 24: Custos em materiais para a aplicação do Programa PATH 

 € por embalagem € por unidade 
Unidades 

necessárias 
(Av. inicial, final) 

€ por aluno 
(grupo de 

intervenção) 

€ por aluno 
(grupo de 

controlo) 

Tiras de 
Colesterol 69€ (25 tiras) 2,76 € 2 

Tiras glicose 24€ (50 tiras) 0,48 € 2 

Lancetas 7€ (100 lancetas) 0,07 € 2 

6,62 € 

Manual 6€ (1 manual) 6 € 1 

12,62 € 

0 € 

 

Através do Quadro 24, podemos observar que a aplicação do programa PATH 

ficou por 12,62€ por aluno (grupo de intervenção). Para os alunos do grupo de controlo 

apenas foi gasto um total de 6,62€ por aluno, uma vez que estes não tiveram direito ao 

Manual do Aluno. 

Na eventualidade de reproduzir o programa no futuro, é também importante 

prever os custos totais da aplicação do programa, considerando o investimento inicial 

em aparelhos para realizar as avaliações e o pagamento do professor e de um 

enfermeiro. 

Quadro 25: Investimento inicial em aparelhos 

Aparelho 
Custo 

(aproximadamente) 
Total 

Balança de Bioimpedância 

Beurer BG 34 
36€ 

Medidor da TA  

OMRON M6 confort 
87€ 

Medidor da glicemia e colesterol 

Accutrend GC 
160€ 

283€ 

 

Tal como podemos observar no Quadro 25, o investimento inicial em aparelhos 

para realizar as avaliações ficaria por aproximadamente 283€.  

Vários autores referem que para um programa desta natureza, ter efeito são 

necessários no mínimo três sessões semanais (Pinto, 2002). Porém em muitas 

escolas, tal como a escola em que aplicámos o programa, apenas fornece aos seus 

alunos, duas sessões semanais de Educação Física. Desta forma, se o programa 

fosse realizado com uma frequência de três sessões semanais, seria necessário pagar 

uma hora extra por semana ao Professor de Educação Física. Pagando 9,50€/hora 

(índice 151 – professores contratados – licenciados profissionalizados), os custos com 

o vencimento extra do professor seriam de 114,00€ Por seu lado, a vinda de um 
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enfermeiro ficaria por 61,58€ para a avaliação dos parâmetros biológicos (TA, 

colesterol e glicose) no início e no final do programa. Desta forma, a aplicação do 

programa, com uma hora extra de Educação Física por semana, ficaria por um total de 

175,58€ para o pagamento dos vencimentos destes dois profissionais (Quadro 26). 

 

Quadro 26: Vencimentos de um professor e de um enfermeiro 
Vencimento €/hora nº de sessões € total 

Professor 
9,50€ 

(índice 151) 
1 sessão x 12 semanas 114,00€ 

Enfermeiro 

6,93€ 

(índice 114)  

+ 2 x 10€ 

(deslocações) 

6 sessões  

(avaliação inicial e final do grupo de 

intervenção e do grupo de controlo) 

61,58€ 

Total: 175,58€ 

 

Se ao pagamento dos profissionais adicionarmos os custos nos materiais 

utilizados (Quadro 25), poderemos verificar que a aplicação do programa a uma turma 

de 20 alunos, ficaria por um total de 710,98€ [283€ + 175,58€ + (20x12,62€)].  

Poderemos referir que a aplicação do programa ficaria por 710,98€ por turma 

de 20 alunos. Ou seja por aluno, numa turma de 20 alunos seria de, 35,55€ por aluno, 

por seu lado se fossem 5 turmas de 20 alunos, num total de 100 alunos, seria de 

24,23€ por aluno [(investimento inicial + 5 x custos com professor e enfermeiro + 100 x 

custo material por aluno)/100], pelo que o programa parece ser mais rentável quando 

aplicado em grande escala. 

De forma a poder conseguir diminuir os custos para a aplicação do Programa 

nas escolas, recomendamos que o Manual do Aluno seja fotocopiado e encadernado 

na reprografia da escola, uma vez que esta, consegue preços mais competitivos do 

que as empresas particulares. Por seu lado, as avaliações antropométricas e 

biológicas poderão ser realizadas no Centro de Saúde da área geográfica da escola, 

através da criação de um protocolo entre a escola e o Centro de Saúde. Desta forma, 

as avaliações poderão ser realizadas a um custo reduzido, sendo apenas necessário 

comprar as tiras de glicemia, colesterol e as lancetas. Evitando gastos desnecessários 

na aquisição dos aparelhos para realizar todas as medições e no pagamento da 

deslocação e do ordenado de um enfermeiro para realizar as avaliações. Quanto aos 

gastos com o vencimento de Professor de Educação Física, se se ajustasse os 

horários das turmas para que tivessem três sessões ou mais desta disciplina por 

semana, não seria necessário pagar o vencimento da hora extra do professor, sendo 
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que o seu vencimento estaria totalmente assegurado pelo Ministério de Educação. 

Logo, apenas teríamos de ter em consideração os gastos com os materiais. 

Se a aplicação do programa tem o custo de 12,62€ por aluno, para uma turma 

de 20 alunos, o programa ficaria por 252,40€ por turma. 

 

   

6.3.Discussão dos resultados obtidos 
 
O presente estudo pretendeu comparar os resultados de um programa único de 

Educação Física escolar, que combina exercício físico e conhecimentos em saúde 

cardiovascular, em relação ao programa tradicional. Os resultados obtidos são 

encorajadores, uma vez que os alunos que realizaram este programa melhoraram 

significativamente os conhecimentos em saúde cardiovascular (P=0,000) e o VO2máx 

(P=0,004). 

Inicialmente os grupos mostraram-se idênticos, não apresentando diferenças 

estatisticamente significativas em nenhum dos parâmetros avaliados, apesar de os 

alunos do grupo de controlo se apresentarem tendencialmente mais altos, mais 

magros, com melhores resultados de VO2máx e de conhecimentos relacionados com 

saúde cardiovascular (altura:172,4 cm, MG:19,6%, VO2máx: 46,7 ml/kg/min e CCV 

(%correctas): 55,3%) do que os alunos do grupo de intervenção (altura:169,6 cm, 

MG:23,4%, VO2máx: 40,5 ml/kg/min e CCV (%correctas): 49,9%). Pensamos que 

estas diferenças nas avaliações iniciais, entre os dois grupos, possam ocorrer devido 

ao facto de o grupo de controlo ser constituído por uma turma do curso tecnológico de 

Desporto ao invés do grupo de intervenção que pertence a uma turma do Curso 

Cientifico-Humanístico de Línguas e Humanidades, e desta forma, haver uma maior 

predisposição para a prática desportiva por parte dos alunos do grupo de controlo do 

que os do outro grupo.  

No entanto, na avaliação final, o grupo de intervenção diminuiu as diferenças 

ou chegou mesmo a superar o grupo de controlo nos parâmetros avaliados.  

Tal como procedemos para a apresentação dos resultados, a discussão dos 

mesmos está dividida de acordo com a natureza de cada avaliação.  

  

Parâmetros Antropométricos 

Malina e Bouchard (1991) e Guerra (2002), revelam que nos adolescentes, de 

ambos os sexos, existe um aumento do peso, da altura e do IMC, devido aos 

processos de crescimento e desenvolvimento maturacional. Desta forma, Bar-Or 
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(1993), numa revisão realizada para analisar os efeitos do exercício físico em 

adolescentes obesos, considera que se os valores do peso e da %MG se mantiverem 

estáveis já se pode encarar como um resultado positivo.  

Podemos, assim encarar os resultados da nossa intervenção no peso e no IMC 

moderadamente positivos, já que se verificou um aumento estatisticamente 

significativo na altura (P=0,001), sem ser acompanhado por um aumento do peso 

(apenas +0,04 Kg), baixando assim, ligeiramente, o IMC (-0,19 Kg/m2) na avaliação 

final no grupo de intervenção. Sendo que, no grupo de controlo, verificámos um 

aumento significativo da altura (+0,89 cm; P=0,003), do peso (+0,60Kg; P=0,000) e do 

PA (+0,39 cm; P=0,048), não se modificando porém o IMC (-0,06 kg/m2; P> 0,05).  

 

Parâmetros biológicos 

Num estudo realizado por Pinto (2002), sobre o efeito das aulas de Educação 

Física nos FR para a obesidade, com frequência semanal de duas vezes por semana 

(90’ + 45’), verificaram-se dados contraditórios em relação à redução da TAS e da 

TAD, sendo que, nesse estudo, se verificou uma diminuição sem significado estatístico 

da TAS e aumento, também sem significado, da TAD. No nosso estudo verificámos 

uma diminuição, sem significado estatístico (P> 0,05), tanto da TAS como da TAD no 

grupo de intervenção (126,2/72,2 mmHg na avaliação inicial para 124,1/69,3 mmHg na 

avaliação final). No grupo de controlo a TAD diminuiu significativamente entre as duas 

avaliações (P=0,033). 

Em relação ao colesterol total, constatámos uma diminuição ligeira do número 

de alunos com colesterol ≥170 no grupo de intervenção (de 3 alunos na avaliação 

inicial para 2 na avaliação final), tal como o verificado por vários estudos que referem 

uma diminuição deste parâmetro, apesar de não ser estatisticamente significativo 

(Cohen et al., 1991; Kahle et al., 1996, Pinto, 2002).  

Kahle et al. (1996), num estudo realizado, referem uma melhoria dos níveis de 

Glicose. Os nossos dados não corroboram esse estudo, já que se verificou um 

aumento da glicose nos dois grupos avaliados (+8,44 mg/dl no grupo de intervenção e 

+5,45 mg/dl). 

 

Parâmetros funcionais  

Em relação ao VO2máx, apesar da baixa frequência semanal das aulas de 

Educação Física (2 vezes por semana), verificámos um aumento significativo no grupo 

de intervenção (P=0,004), que passou de 40,5 ml/kg/min na avaliação inicial para 46,3 

ml/kg/min, na avaliação final. Porém ficou aquém dos valores obtidos pelo grupo de 

controlo que logo na avaliação inicial obteve uma média de 46,7 ml/kg/min e os 
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manteve na avaliação final (47 ml/kg/min). Poderemos atribuir este dado ao facto de o 

grupo de controlo pertencer a uma turma do Curso Tecnológico de Desporto e possuir, 

desta forma, alunos mais receptivos e motivados para a prática desportiva, tanto 

dentro como fora da escola. Porém, consideramos muito positivo, o facto de no grupo 

de intervenção se ter verificado um aumento significativo deste parâmetro entre as 

avaliações realizadas, tendo alcançado um valor de VO2máx idêntico ao do grupo de 

controlo.    

 

 

Conhecimentos relacionados com saúde cardiovascular 

Na avaliação inicial, o grupo de controlo obteve resultados superiores no 

questionário sobre conhecimentos cardiovasculares, apesar de não significativos, aos 

do grupo de intervenção (55,3% e 49,9% respectivamente). Pensamos que, por se 

tratar de uma turma de Desporto, o grupo de controlo terá maior acesso a conteúdos 

sobre alguns temas, abordados no questionário, nas aulas, principalmente nas aulas 

de Práticas Desportivas e Recreativas (PDR), disciplina esta, apenas disponível para 

os alunos deste curso tecnológico. Assim, pensamos que as diferenças encontradas 

entre os dois grupos na avaliação inicial, se possam dever ao facto do grupo de 

intervenção, que pertence a uma turma do Curso Cientifico-Humanístico de Línguas e 

Humanidades, não possuir outra disciplina, para além da Educação Física, onde 

possam ser abordados os temas da AF, nutrição, stress e FR das DCV. 

 Apesar do tempo reduzido atribuído durante as sessões para a discussão 

teórica dos vários temas, as informações dadas foram benéficas, demonstradas pelas 

diferenças significativas entre a avaliação inicial e a final neste parâmetro no grupo de 

intervenção (49,9% e 65%, respectivamente). Por seu lado, o grupo de controlo, 

apesar de melhorar ligeiramente os resultados (55,3% na avaliação inicial e 57,2% na 

avaliação final), não obteve diferenças significativas entre as duas avaliações.   

No grupo de intervenção, as questões onde se verificaram diferenças com 

significado estatístico (P≤0,05) referem-se aos temas da nutrição (4 questões), AF (2 

questões) e stress (1 questão). Surpreendentemente não se registaram diferenças 

significativas em nenhuma das questões sobre os FR e as DCV. Através das aulas 

dadas, pudemos constatar que os alunos estavam muito motivados para os temas da 

AF e da nutrição, mais particularmente acerca da AF e da dieta saudável que 

deveriam realizar para perderem ou controlarem o peso corporal. Daí que 

consideramos natural, que as diferenças com significado estatístico pertençam 

maioritariamente a estes dois temas.  
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Parece-nos que o aumento dos conhecimentos na área da AF e da nutrição 

foram a chave para as alterações que se obtiveram, tanto na manutenção do peso 

como no aumento do VO2máx, uma vez que a carga semanal de Educação Física era 

relativamente baixa para, por si só, provocar estas alterações, numa fase em que se 

espera um aumento peso, da altura e do IMC nos alunos, devido aos processos de 

crescimento e desenvolvimento maturacional (Malina e Bouchard, 1991; Guerra, 

2002). 

 

 

 

 
6,4 Comparação com outros estudos em que se aplicaram o programa 

PATH 

 

De seguida, iremos comparar os nossos resultados com os obtidos em outros 

estudos em que também foi aplicado o protocolo de intervenção do Programa PATH.  

No Quadro 27 estão sumariados os estudos encontrados na revisão da 

literatura que aplicaram o mesmo programa e o nosso estudo. 

 

 

Quadro 27: Resumo de estudos do programa PATH  

 
Presente 
estudo 

Santos (não 
publicado) 

Bayne-Smith 
et al., 2004 

Fardy et al., 
1996 

Fardy et 
al., 1995 

Local 
 

Matosinhos, 

Portugal 

 

Alentejo, 

Portugal 

 

Nova Iorque, 

E.U.A. 

 

Nova Iorque, E.U.A. 

 

Nova Iorque, 

E.U.A. 

Amostra 
Grupo de 
intervenção 
Grupo de controlo 

 

N=16 (9♂ e 7♀) 

N=18 (6♂ e 12♀) 

 

N=19 (6♂ e 13♀) 

N=13 (6♂ e 7♀) 

 

N= 310♀ 

N=132♀ 

 

N= 181 (90♂ e 91♀) 

N=165 (56♂ e 109♀) 

 

N=42 

N=12 

Duração da 
intervenção 

13 semanas 13 semanas 12 semanas 11 semanas 10 semanas 

Frequência 
semanal 

2x por semana 3x por semana 5x por semana 5x por semana 25 sessões 

Duração de cada 
sessão (minutos) 

90’ 45’ 30’ 30’   40’ 
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Apesar destes estudos terem sido realizados em locais bastantes diferentes, 

utilizaram uma metodologia em tudo idênticas, tendo sido utilizado o currículo do 

Programa PATH com uma duração semelhante (entre 10 a 13 semanas) mas com 

frequência semanal diferente (de 2 vezes semanais a 5 vezes semanais). 

No quadro 28 estão apresentados os principais resultados de cada estudo. 

 

Quadro 28: Principais resultados de estudos do programa PATH  

Estudo  Principais resultados (P≤0.05) 

Presente estudo 

  

Aumento da altura 

Aumento do VO2Máx 

Aumento dos conhecimentos relacionados com saúde cardiovascular 

 

Santos (não publicado) 

 Diminuição do perímetro abdominal 

Diminuição do Índice perímetro abdominal/cintura 

Diminuição do IMC 

Aumento do VO2Máx 

Aumento dos conhecimentos relacionados com saúde cardiovascular 

Bayne-Smith et al.,, 

2004 

  

Diminuição da %MG 

Diminuição da TAS e TAD 

Aumento dos conhecimentos relacionados com saúde cardiovascular 

 

Fardy, et al.,  1996 

 Aumento do VO2Máx nas raparigas 

Diminuição do colesterol nas raparigas 

Aumento dos conhecimentos relacionados com saúde cardiovascular 

Fardy et al.,, 1995 

  

Diminuição da %MG 

Diminuição do colesterol 

Aumento dos conhecimentos relacionados com saúde cardiovascular 

 

Tal como se pode observar no Quadro 28, em todos os estudos se obteve 

resultados importantes no aumento dos conhecimentos relacionados com saúde 

cardiovascular, o que parece indicar que, apesar do reduzido tempo dedicado por 

sessão à abordagem teórica dos temas leccionados, foi proveitoso para os alunos. 

(Bayne-Smith et al., 2004). 

Também no VO2máx, se verificaram aumentos significativos em três estudos 

diferentes, parecendo indicar que com uma estimulação adequada é possível melhorar 

este parâmetro nas aulas de Educação Física. O facto deste parâmetro não ter 

registado diferenças significativas em todos os estudos, mesmo com frequência 

semanal elevada (5 vezes por semana), poderá dever-se ao teste escolhido para 
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medir este parâmetro. Mesmo Fardy et al. (1995) referem, no seu estudo, que se se 

utilizasse outro teste os resultados poderiam ser diferentes. 

Em relação aos parâmetros antropométricos, nos vários estudos obtiveram-se 

resultados diferentes, tendo-se verificado diferenças significativas na altura (no 

presente estudo); no perímetro abdominal, no índice dos perímetros abdominal/cintura 

e IMC (Santos, não publicado) e na percentagem de massa gorda (Bayne-Smith et al., 

2004 e Fardy et al., 1995).  

Nos parâmetros biológicos, em apenas dois estudos se verificaram alterações 

significativas no colesterol (Fardy et al., 1996 e Fardy et al., 1995) e em apenas no 

estudo de Bayne-Smith et al. (2004) se observaram alterações na TA com significado 

estatístico. As alterações verificadas nestes três estudos poderão dever-se à maior 

frequência semanal em relação aos estudos realizados em Portugal. 

 

Concluindo, relativamente às alterações benéficas, mas sem significado 

estatístico, deste estudo, pensámos ser devido à baixa frequência semanal de aulas 

de Educação Física (apenas duas vezes por semana). Assim no futuro, deverá ser 

repensada a carga semanal destas aulas, já que muitas crianças e jovens apenas têm 

este espaço, nos dias de hoje, para a prática de AF (Pinto, 2002). Ao invés de 

organizarem o horário semanal com dois blocos de 90 minutos, pensamos que seria 

mais proveitoso separar estes blocos, e no mínimo, proporcionar aos alunos um bloco 

de 90 minutos e dois de 45 minutos, ou então, preferencialmente quatro blocos de 45 

minutos ao longo da semana. A Escola deverá também facultar aos seus alunos mais 

oportunidades para estes se exercitarem, organizando clubes de saúde ou através do 

Desporto Escolar. 

De qualquer modo, podemos considerar que se obtiveram resultados 

moderadamente positivos já que no grupo de intervenção se verificou: 

 um aumento significativo da altura (em média 1,06 cm) sem ser acompanhado por 

um aumento do peso (0,04Kg), diminuindo assim ligeiramente o IMC (-0,19 kg/m2) 

e sem aumento da %MG (0,06%) 

 uma manutenção nos restantes parâmetros antropométricos, apesar dos 

processos de crescimento e desenvolvimento maturacional verificado nestas 

idades. 

 um aumento significativo do VO2máx (em média 5,75 ml/kg/min) 

 um aumento estatisticamente significativo nos conhecimentos relacionados com 

saúde cardiovascular (15,15%) 
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7. CONCLUSÕES 
 

 7.1. Conclusões do estudo 

 
O presente estudo veio confirmar o resultado de outros estudos, onde se 

sugere que os programas de Educação Física escolar de promoção da saúde são 

muito promissores e demonstram potencial para ter resultados benéficos para os 

alunos.  

Este estudo permitiu-nos retirar algumas conclusões, de acordo com a hipótese 

formulada: 

- Os resultados do nosso estudo permitem-nos rejeitar a Hipótese H01, uma vez 

que se obteve diferenças positivas com significado estatístico nos parâmetros 

antropométricos (altura, P=0,001), funcionais (VO2máx, P=0,004) e conhecimentos 

relacionados com saúde cardiovascular (P=0,000). 

- Apenas não se registaram alterações estatisticamente significativas nos 

parâmetros biológicos ((P> 0,05). 

 

 

Em suma, podemos assumir que parece ser possível aumentar o VO2máx e os 

conhecimentos relacionados com a saúde através de um programa escolar de 

promoção da saúde. Por esta razão, os programas de Educação Física como o 

Programa PATH, que promovem estilos de vida saudáveis, devem fazer parte do 

currículo da Educação Física tradicional. 

 

 

 

7.2. Prolongamento do estudo 

 

Deixamos em aberto algumas sugestões para um eventual prolongamento deste 

estudo: 

 

 aumentar a amostra 

 aumentar o tempo de realização do programa (de 12 semanas para um ano 

lectivo, por exemplo) 
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 alterar a avaliação dos parâmetros funcionais, isto é, utilizar o FitnessGram 

para avaliar o VO2máx, a força e a flexibilidade, ao invés da utilização do 

StepTest, para avaliar somente o VO2máx. 

 verificar, passado algum tempo, se as alterações verificadas através da 

aplicação do programa se mantêm ou se desaparecem com o tempo 

  verificar até que ponto o aumento dos conhecimentos afecta os 

comportamentos dos alunos e desta forma, contribuir para a alteração nas 

restantes variáveis avaliadas (parâmetros antropométricos, biológicos e 

funcionais). 
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Anexos 

90 

QUESTIONÁRIO SOBRE HISTÓRICO DE SAÚDE 
 

1. Número de estudante/aluno: ____________________ 
 

2. Data de Nascimento: ___/___/___ 
 

3. Sexo: Masculino __            Feminino: ___ 
 

4. Nacionalidade da Mãe (País): ____________________ 
 

5. Nacionalidade do Pai (País): ______________________ 
 

6. Numa escala de 1 a 9, classifica a tua saúde comparativamente a outras 
pessoas da mesma idade: (coloca um circulo na tua escolha por favor) 

 
BAIXO                                                  ALTO 

 
1        2        3        4        5          6       7       8       9 

 
7. Os teus pais já tiveram algum ataque cardíaco? 

 
Sim ___        Não___      Desconheço___ 

 
 

8. Algum dos teus avós teve um ataque cardíaco antes dos 55 anos? 
 
 Sim___         Não___       Desconheço____ 

 
 

9. Os teus pais têm o seguinte: 
 
Pressão Arterial Elevada___    Colesterol Elevado___    Diabetes___ 

 
 

10. Os teus pais fumam? 
 
Sim ___               Não___ 

 
 

10.1. Se sim, quantos cigarros fumam por dia? 
a) Menos de 10  ___ 
b) Entre 10-20    ___ 
c) Entre 21 – 40 ___ 
d) Mais de 40 por dia ___ 

 
11. Em tua casa alguém mais fuma? 

 
Irmãos___        Avós____         Outros_____ 

 
 

12. O teu melhor amigo fuma? 
 
Sim ____              Não____ 
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12.1. Se sim, quantos cigarros fuma por dia? 
 

a) Menos de 10  ___ 
b) Entre 10-20    ___ 
c) Entre 21 – 40 ___ 
d) Mais de 40 por dia ___ 

 
13. E tu? Fumas? 

 
Sim ____               Não___ 
 

14. Se sim, quantos cigarros fumas por dia? 

a) Menos de 10  ___ 
b) Entre 10-20    ___ 
c) Entre 21 – 40 ___ 
d) Mais de 40 por dia ___ 

 

15. Há quanto tempo é que fumas? 

a) Menos do que 6 meses ___ 
b) Entre 6-12 meses          ___ 
c) Entre 13-24 meses        ___ 
d) Mais do que 24 meses  ___ 

 
 

16.Tens alguma limitação física que te impeça de praticar exercício físico? 
 
Sim___                          Não___ 

 
 
17. Achas que praticas exercício físico suficiente? 

 
Sim___                          Não___ 

 
17.1. Quantas vezes por semana? 
 

a) Nenhuma vez por semana ___ 
b) 1 a 2 vezes por semana   ___ 
c) 3 vezes por semana   ___ 
d) 4 vezes por semana  ___ 
e) 5 ou mais vezes por semana ___ 

17.2. Quanto tempo por sessão? 
 

a) menos de 10 minutos ___ 
b) 10 a 20 minutos   ___ 
c) 21 a 30 minutos   ___ 
d) 31 a 40 minutos  ___ 
e) Mais de 40 minutos ____ 

 
18. Exercício nos tempos livres. Da lista que se segue, já participaste em alguma 

destas actividades, pelo menos durante 15 minutos, nos últimos 7 dias? (coloca 
“X” (sim)) 

 
Caminhada    Atletismo/Corrida    Andar de Bicicleta   
Caminhada rápida / 
“jogging”  

 
Andebol   

 
Ténis   

Natação   Dança    Basquetebol   
Futebol   Artes Marciais   Saltar à corda  

Voleibol   Treino de força   Ginástica   

Natação  
 

Dança  
 

Futebol  
Hóquei   Aeróbica   Escalada   

Patins em linha   Subida de escadas   Skate   

Outra: ________   ______________   ______________  
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19. Achas que tens excesso de peso? 
 

Sim ___                      Não___ 
 
 
 

20. Praticas sempre uma dieta restrita? 
 

Sim ___                      Não___ 
 
 
 

21. Fazes pequenas refeições ao longo do dia? (entre as principais) 
 

Sim ___                      Não___ 
 
 
22. Tens por hábito tomar o pequeno-almoço? 

 
Sim ___                      Não ___ 

 
 

23. És vegetariano/a? 
 

Sim ____                     Não ___ 
 
 

24. Se sim, há quanto tempo és vegetariano/a? 
 

10.1. Menos de 6 meses 
10.2. Entre 6 – 12 meses 
10.3. Entre 13 – 24 meses 
10.4. Mais de 24 meses 

 
 

25. Em média, quantas vezes por semana, comes “fast-food”? 
(ex: Macdonald`s; Burger King; Pizza; KFC; etc) 

 
a) Nunca 
b) 1 – 5 vezes 
c) 6 – 10 vezes 
d) Mais do que 10 vezes 

 
 
26. Em média, quantos fritos por semana comes? 

 
a) Nunca 
b) 1 – 5 vezes 
c) 6- 10 vezes 
d) Mais do que 10 vezes 
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27. Quantas vezes adicionas sal nas tuas refeições? 
 

a) Nunca 
b) Ocasionalmente 
c) Na maioria das vezes 
d) Todas as refeições 

 
31. Quantas vezes comes as seguintes refeições (porções por semana)? 
 

Tipo de Alimento Não 
como 

1 ou 
mais 

2 3 4 5 ou mais 

Ovos       
Manteiga       
Queijo Fresco (mole)       
Queijo       
Margarina       
Gelados       
Batidos       
Natas       
Carnes fumadas       
Cachorros quentes       
Torresmos (pele porco cozinhada)       
Costelas de porco       
Arroz com carnes       
Folhados de carne       
Puré de batata       
Batatas fritas (caseiras)       
Frango frito       
Presunto/Salsicha       
Creme de Legumes       
Pudins       
Tartes, bolos, bolachas, etc       
Chocolate/ Leite chocolatado       
Maionese/molhos para saladas       
Carne de orgãos animais (fígado, tripa, 
etc) 

      

Bife, presunto, porco, veado       
Batatas fritas pacote, pipocas       
Oleo soja       
Pickles/ Azeitonas       
Ketchup/ Mostarda       
Sopa instantânea        
Bebidas sem açucar       
Cocktails        
Açucar, mel, doces, geleia       
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ANEXO 2 
Questionário sobre Conhecimento Cardiovascular 

e Grelha de Correcção 
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QUESTIONÁRIO SOBRE CONHECIMENTO CARDIOVASCULAR 
 
 
1. Um exemplo de satisfação imediata é: 

a) Planear o futuro 
b) Fazer os trabalhos de casa 
c) Atingir os objectivos diários 
d) Poupar dinheiro 
e) Adiar momentos de prazer  

 
2. De qual das seguintes opções é impossível manteres-te afastado? 

a) Beber álcool 
b) Situações stressantes 
c) Fumar 
d) Tomar drogas 
e) Praticar exercício 

 
3. Qual das seguintes afirmações é verdadeira? 

a) Uma vez em forma, permaneces em forma o resto da vida 
b) A condição física de um atleta é semelhante à de um não atleta 
c) Fazer exercício ao fim-de-semana durante um longo período de tempo é 

equivalente a fazer exercício várias vezes por semana durante curtos períodos 
de tempo 

d) Fazer exercício aeróbio pelo menos 3 vezes por semana consegue proteger-te 
de uma constipação 

e) O exercício trará mudanças no coração, artérias e músculos 
 
4. Qual das seguintes afirmações é um mito da nutrição? 

a) O melhor caminho para perder peso é ter uma dieta equilibrada e prática 
regular de exercício 

b) Frutos e vegetais são as melhores fontes de energia 
c) Suplementos vitamínicos são a melhor forma de garantir uma adequada 

ingestão de vitaminas 
d) O melhor caminho para adquirir massa muscular é praticar exercício 

regularmente 
e) Leite magro e derivados são uma boa fonte de cálcio 

 
5. O termo “intensidade”, quando utilizado em relação ao exercício significa: 

a) O quão rápido é o exercício 
b) Quanto tempo praticas exercício 
c) O quanto o exercício é esforçado 
d) O quanto fazes bem o exercício 
e) O quanto praticas exercício 

 
6. A capacidade aeróbia pode ser definida como: 

a) Força 
b) Flexibilidade 
c) Coordenação 
d) Resistência 
e) Equilíbrio 
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7. Aumentar a tua aptidão aeróbia significa que tu: 
a) Consegues manter um nível elevado de trabalho físico ao longo do tempo 
b) Serás mais resistente a todas as doenças 
c) Ajuda a melhorar a tua aparência 
d) Ajuda-te a lidar com problemas 
e) Podes ser melhor na escola 

 
8. O exercício aeróbio regular: 

a) Aumenta o teu LDL´s 
b) Aumenta o teu HDL´s 
c) Aumenta a probabilidade de desenvolveres doenças cardíacas 
d) Aumenta o teu nível de albumina no sangue  
e) Aumenta a tua capacidade de transportar vitaminas ao teu intestino 

 
9. A Doença Arterial Coronária é: 

a) Contagiosa 
b) Algo que se apanha  
c) Crónica  
d) Comunicável  
e) Infecciosa 

 
10. Das seguintes alíneas, qual delas mais contribui para o surgimento da Doença 
Cardíaca? 

a) Álcool 
b) Droga 
c) Stress 
d) Uma alimentação rica em gorduras saturadas 
e) Excesso de trabalho 

 
11. Alimentos como batatas fritas, hamburgers e manteiga, causam no corpo a 
capacidade de produzir muito: 

a) Colesterol 
b) Ácido 
c) Amido  
d) Sal 
e) Açúcar 

 
12. Para ficar em forma, uma das medidas deve ser: 

a) Ser bom a praticar exercício 
b) Fazer exercício pelo menos uma vez por semana 
c) Desenvolver músculos  
d) Praticar exercício pelo menos 30 minutos por semana 
e) Praticar exercício pelo menos 3 vezes por semana por períodos de 20 minutos 

de cada vez 
 
13. Qual dos seguintes alimentos deve constar de uma dieta saudável para o coração: 

a) Manteiga de amendoim 
b) Pão 
c) Peixe cozido 
d) Massa 
e) Ovos 
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14. O colesterol está associado com: 
a) Proteínas 
b) Sódio 
c) Hidratos de Carbono 
d) Gorduras saturadas 
e) Gorduras insaturadas 

 
15. Alimentos com elevadas calorias mas que são baixos em nutrientes são 

designados por: 
a) Fontes primárias de energia 
b) Produtores de matérias para o corpo  
c) São essenciais para reparar os tecidos do nosso corpo 
d) Alimentos sem fonte calórica 
e) Essenciais para o bom funcionamento de todo o sistema corporal  

 
16. Níveis de HDL no sangue refere-se a: 

a) Níveis de plasma no sangue 
b) Níveis de trombócitos no sangue 
c) Níveis de leucócitos no sangue 
d) Níveis de eritrócitos no sangue  
e) Níveis de lipoproteinas no sangue. 

 
17. A principal causa de morte em Portugal é: 

a) Cancro 
b) Acidentes 
c) SIDA 
d) Tubercolose 
e) Doença Cardiovascular 

 
18. Fumar pode: 

a) Reduzir a capacidade respiratória e fazer-te sentir sonolento/a 
b) Tirar-te alguma dor 
c) Provocar sonolência 
d) Aumentar o batimento cardíaco 
e) Fazer-te pensar com mais eficácia 

 
19. As mudanças fisiológicas que ocorrem quando vivenciamos uma experiência 
stressante são produzidas por: 

a) Ácidos acéticos 
b) Ácidos ascórbicos 
c) Adrenalina 
d) Estrogénio 
e) Álcool etílico 

 
20. Uma das coisas que uma mulher grávida NÃO deve fazer é: 

a) Viajar 
b) Trabalhos domésticos 
c) Exercício 
d) Trabalhar 
e) Fumar 
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21. Qual das seguintes situações pode ser resultado de prolongados períodos de 
stress? 

a) Ter dificuldade em dormir à noite 
b) Sensação de cansaço durante a maior parte do tempo 
c) Deixar de ter interesse em coisas que anteriormente tinhas 
d) Escolher afastar-te dos teus amigos 
e) Todas as alíneas anteriores 

 
22. Alimentos como leite, hamburgers e ovos incluem-se no grupo: 

a) Proteínas 
b) Gorduras 
c) Minerais 
d) Vitaminas 
e) Fibras 

 
23. Assim que começo o exercício físico: 

a) O meu coração aumenta o seu batimento / ritmo 
b) O meu sangue fica mais espesso 
c) A pressão sanguínea baixa 
d) O meu ritmo respiratório diminui 
e) O meu batimento/ ritmo cardíaco diminui 

 
24. Para ser considerado “aeróbio” o exercício deve ter a forma de: 

a) Parar e começar  
b) Durar pelo menos 90 minutos 
c) Elevar a pulsação até à zona de frequência cardíaca de treino 
d) Usar unicamente a força muscular 
e) Causar impacto / choque 

 
25. O volume sistólico é:  

a)   O número de batimentos utilizados para percorrer 2.500 metros 
b)   O número de batimentos do coração num minuto 
c)   O volume de sangue bombeado pelo coração num batimento 
d)   O volume de sangue bombeado pelo coração em 5 minutos 
e)   A quantidade de sangue enviada para a circulação pulmonar num minuto 

 
26. Para fazer trabalhar os músculos, o oxigénio é transportado: 

a) Pelas mucosas  
b) Pelos pulmões 
c) Pelo sangue 
d) Pela conectividade dos tecidos  
e) Através da conectividade dos tecidos 
 

27. Arteriosclerose refere-se a: 
a) Obstrução no fluido das cartilagens 
b) Diminuição do sangue venoso não utilizado no exercício 
c)  Colesterol depositado dentro do estômago 
d)  Colesterol depositado dentro das artérias 
e)  Uma doença do sistema nervoso 
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28. HDL´s e LDL´s são: 
a) Grupos de alimentação 
b) Tipos de energia 
c) Transportadores de alimentos para os rins 
d) “Bom” e “Mau” colesterol respectivamente 
e) Tipos de hormonas 

 
29. A tua “zona alvo de frequência cardíaca de treino” refere-se a: 

a) 40-80% da tua frequência cardíaca em repouso 
b) 70-85% da tua frequência cardíaca em repouso 
c) a zona de batimentos cardíacos que deves atingir no exercício  
d) a zona de batimentos cardíacos atingida na prática de tiro 
e) a zona de batimentos cardíacos para todos os alunos, com diferentes idades, 

em aulas de exercício aeróbio.  
 

30. A frequência cardíaca máxima teórica para a tua idade é: 
a) 200 mais a tua idade 
b) A média do número de batimentos / minuto pela tua idade 
c) 220 menos a tua idade 
d) 220 mais a tua idade 
e) O número médio para predizer a tua pulsação 

 
31. O “guia” básico para o exercício aeróbio é: 

a) 3 vezes/ semana , 10 minutos por sessão 
b) 2 vezes/ semana , 30 minutos por sessão (na zona cardíaca alvo) 
c) 3 vezes/ semana , 20 minutos por sessão (na zona cardíaca alvo) 
d) 1 vez por semana, 1 hora, muito esforço 
e) 4 vezes por semana, 20 minutos por sessão, pouco esforço 

 
32. A obstrução das artérias: 

a) Começa quando se tem 40 anos 
b) É causada por ataques cardíacos 
c) É causada por uma alimentação rica em gordura e colesterol 
d) É causada por uma elevada pressão sanguínea 
e) É causada pelo exercício 
 

33. Alimentos lácteos são: 
a) Elevados em gordura 
b) Elevados em zinco 
c) Elevados em cálcio 
d) Elevados em ferro 
e) Alínea “a” e “c” 

 
34. Uma grama de gordura contém: 

a) Duas taças de água 
b) Uma medida de hidratos de carbono 
c) 9 calorias 
d) 3 vezes mais cálcio do que leite 
e) 50 calorias 
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35. Colesterol é unicamente encontrado em: 
a) Massas 
b) Azeite 
c) Legumes 
d) Alimentos de origem animal 
e) Vegetais 

 
36. Das alíneas que se seguem, qual delas é a que contém MENOS gordura saturada: 

a) Azeite 
b) Galinha e Peixe 
c) Bife 
d) Carne de porco 
e) Frutas e vegetais 

 
37. A gordura corporal é: 

a) Desnecessária 
b) Usada para regular o tónus corporal 
c) Usada para transportar hemoglobina 
d) Uma fonte de energia 
e) Usada para armazenar Vitamina C 

 
38. O sal é: 

a) Solução salina  
b) Saudável em grandes quantidades 
c) Pouco utilizado na nossa alimentação 
d) A principal causa de aterosclerose 
e) Cloreto de sódio 

 
39. As fibras têm um importante papel em: 

a) Baixar a tua temperatura  
b) Baixar o colesterol no sangue 
c) Aumentar os níveis de lipo proteínas  
d) Reduzir os teus níveis de glicose 
e) Aumentar os níveis de energia 

 
40. Na nossa alimentação diária usamos: 

a) Demasiada fruta 
b) Demasiado peixe 
c) Demasiado sal 
d) Demasiada fibra 
e) Demasiada salada 

 
41.Os ingredientes estão agrupados nos rótulos dos alimentos: 

a) Ao acaso 
b) Desde o mais elevado ao mais baixo nível/quantidade 
c) Por ordem alfabética 
d) Desde a mais baixa à mais elevada quantidade 
e) Na ordem pela qual tu mais gostas e menos gostas / preferência 

 
42. Alimentos fumados/curados são geralmente elevados em: 

a) Fibras 
b) Açúcar 
c) Sódio 
d) Ferro 
e) Cálcio 
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43. O stress afecta: 
a) Emoções 
b) Pensamentos 
c) O corpo  
d) O comportamento 
e) Todas as anteriores 

 
44. O teu batimento cardíaco responde ao stress através: 

a) Oscilações 
b) Diminuição/ redução 
c) Aumento 
d) Sem modificação 
e) Por vezes aumenta, por vezes oscila, por vezes sem modificação 

 
45. Sinais de stress incluem: 

a) Satisfação 
b) Aumento da tensão muscular em exercício 
c) Estar feliz a maioria do tempo 
d) Aumento da concentração 
e) Aumento da capacidade de esforço 

 
46. Pré – refeições antes do exercício devem ser tomadas, pelo menos/ no mínimo: 

a) 10 minutos antes do exercício 
b) 3 horas antes do exercício 
c) 6 horas antes do exercício 
d) 1 – 2 horas antes do exercício 
e) Imediatamente antes do exercício 

 
47. Se não ingerir QUALQUER colesterol na minha dieta: 

a) Eu não estarei apto para produzir vitaminas importantes 
b) O meu corpo produz colesterol de qualquer maneira 
c) Sinto-me bastante energético 
d) Irei definitivamente reduzir o meu nível de colesterol nos 75 mg 
e) Necessitarei de uma transfusão sanguínea 

 
48. Efeitos a longo prazo do exercício aeróbio incluem: 

a) Aumento da frequência cardíaca em repouso 
b) Diminuição da pressão sanguínea em repouso 
c) Risco elevado de Doença Cardíaca 
d) Alta percentagem de gordura corporal 

 
49. Para melhorares a tua flexibilidade: 

a)  Faz insistências em cada alongamento 
b)  Aguenta o teu alongamento por 20-30 segundos 
c)  Relaxa após cada alongamento 
d)  Sustém a respiração 
e)  Alonga até sentires dores 

 
50. A maioria de nós consome demasiadas/os: 

a) Gorduras 
b) Fibras 
c) Leguminosas 
d) Carnes magras 
e) Hidratos de Carbono 

OBRIGADO! 
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QUESTIONÁRIO SOBRE CONHECIMENTOS  DE SAÚDE 

 
Grelha de Correcção 
 
 

Questão      Questão      
1 A B C D E 26 A B C D E 
2 A B C D E 27 A B C D E 
3 A B C D E 28 A B C D E 
4 A B C D E 29 A B C D E 
5 A B C D E 30 A B C D E 
6 A B C D E 31 A B C D E 
7 A B C D E 32 A B C D E 
8 A B C D E 33 A B C D E 
9 A B C D E 34 A B C D E 

10 A B C D E 35 A B C D E 
11 A B C D E 36 A B C D E 
12 A B C D E 37 A B C D E 
13 A B C D E 38 A B C D E 
14 A B C D E 39 A B C D E 
15 A B C D E 40 A B C D E 
16 A B C D E 41 A B C D E 
17 A B C D E 42 A B C D E 
18 A B C D E 43 A B C D E 
19 A B C D E 44 A B C D E 
20 A B C D E 45 A B C D E 
21 A B C D E 46 A B C D E 
22 A B C D E 47 A B C D E 
23 A B C D E 48 A B C D E 
24 A B C D E 49 A B C D E 
25 A B C D E 50 A B C D E 

 
Legenda: x – resposta correcta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


