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Resumo 

 

Constatamos que, actualmente, as doenças cardiovasculares são 

apontadas como uma das principais causas de mortalidade e morbilidade a 

nível mundial. Os níveis de sedentarismo e tabagismo estão cada vez mais 

elevados, apresentando-se estes como principais factores de risco do 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares. É urgente tomar medidas 

preventivas da ocorrência destes eventos e, após a sua sucessão, deve-se 

procurar então a redução de uma possível reincidência. Sabemos, com base 

em muitos autores, que a prática de exercício físico regular e a reeducação dos 

indivíduos perante os factores de risco são fortes factores preventivos, 

ajudando a proteger a incidência de um episódio inicial – prevenção primária -, 

bem como a diminuir a probabilidade de reincidência – prevenção secundária. 

Desta forma, consideramos pertinente investigar qual o papel que a actividade 

física regular tem para indivíduos hospitalizados com doença cardiovascular, 

quando comparados a indivíduos hospitalizados sem doença cardiovascular. 

Procuramos também perceber qual a importância que estes indivíduos 

atribuem ao exercício físico na prevenção e tratamento das mesmas. 

Metodologia:  N’=100, 50 indivíduos com doença cardiovascular e 50 

indivíduos sem doença cardiovascular. Local: Hospital Pedro Hispano. Para a 

recolha das informações foi utilizado o questionário “Prática Desportiva e 

Doenças Cardiovasculares”. Conclusões:  Quase toda a amostra apresenta 

uma idade superior ao limiar de risco; Cerca de metade apresenta níveis de 

IMC que apontam para o sobre-peso; Apenas um terço da amostra afirma ter 

praticado exercício de forma regular; Em média, os indivíduos com doença 

cardiovascular dão mais ênfase ao exercício físico na prevenção e tratamento 

das doenças cardiovasculares; Mais de metade da amostra pensa praticar 

exercício após a alta hospitalar; Os que dizem que não vão praticar, a maioria 

refere que se deve à sua incapacidade física. 

 

PALAVRAS-CHAVE: 

DESPORTO; DOENÇA CARDIOVASCULAR; FACTORES DE RISCO;  REABILITAÇÃO 

CARDIOVASCULAR. 
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Abstract 

 

We note that at present, the cardiovascular disease is identified as a major 

cause of mortality and morbidity worldwide. The levels of physical inactivity and 

smoking are increasingly high, presenting these as major risk factors of 

cardiovascular disease. It is urgent to take measures to prevent the occurrence 

of these events and, after his succession, should be sought then the reduction 

of a possible recurrence. We know from many authors that the practice of 

regular exercise and reeducation of individuals with respect to factors of risk are 

strong preventive factors, helping to protect the impact of an initial episode - 

primary prevention - as well as decrease the likelihood of recurrence - 

secondary prevention. Thus, we consider relevant to investigate the role that 

regular physical activity has for individuals hospitalized with cardiovascular 

disease, when compared to hospitalized individuals without cardiovascular 

disease. We seek to understand the grade of importance that these people 

attribute to physical exercise in the prevention and treatment of cardiovascular 

disease. Methodology:  N = 100, 50 individuals with cardiovascular disease and 

50 individuals without cardiovascular disease. Location: Hospital Pedro 

Hispano. For the collection of information was used questionnaire “Sports 

Practice and Cardiovascular Diseases”. Conclusions:  Almost all the sample 

has an age greater than the risk threshold; About half have levels of BMI that 

point to the over-weight; only one third of the sample claimed to have practiced 

the exercise on a regular basis; on average, individuals with cardiovascular 

disease place greater emphasis on physical exercise in prevention and 

treatment of cardiovascular diseases; Over half the sample thinks to practice 

some exercise after discharge; of those who say they will not practice, most 

states that is due to his disability. 

 

 

KEY-WORDS: 

SPORTS; CARDIOVASCULAR DISEASE; RISK FACTORS; CARDI OVASCULAR 

REHABILITATION.
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Resumé  
 

 

Nous notons qu'à l'heure actuelle, la maladie cardio-vasculaire est 

identifiée comme une cause majeure de mortalité et de morbidité dans le 

monde entier. Les niveaux d'inactivité physique et le tabagisme sont de plus en 

plus élevés, en les présentant comme des facteurs de risque majeur des 

maladies cardio-vasculaires. Il est urgent de prendre des mesures pour prévenir 

la survenance de ces événements et, après sa succession, doit être recherchée 

ensuite, la réduction d'une réapparition possible. Nous savons par de nombreux 

auteurs que la pratique d'exercice physique régulier et de rééducation des 

personnes physiques à l'égard de facteurs de risque sont d'importants facteurs 

de prévention, en aidant à protéger l'impact d'un épisode initial - la prévention 

primaire - ainsi que réduire la probabilité de récurrence - prévention secondaire. 

Ainsi, nous considérons pertinent d'étudier le rôle que l'activité physique 

régulière a pour les personnes physique hospitalisées souffrant de maladie 

cardiovasculaire, par rapport aux personnes hospitalisées sans maladie 

cardiovasculaire. Nous cherchons à comprendre le grade d'importance que les 

gens attribuent à l'exercice physique dans la prévention et le traitement des 

maladies cardiovasculaires. Méthodologie:  N = 100, 50 personnes atteintes de 

maladie cardio-vasculaire et 50 personnes sans maladie cardiovasculaire. Lieu: 

Hôpital Pedro Hispano. Pour la collecte de renseignements ont été utilisés 

questionnaire "Sports Practice and Cardiovascular Diseases". Conclusions:  La 

quasi-totalité de l'échantillon a un âge supérieur au seuil de risque, dont la 

moitié ont des niveaux d'IMC qui pointent vers le sur-poids: seulement un tiers 

de l'échantillon ont affirmé avoir pratiqué l'exercice sur une base régulière, en 

moyenne, les individus ayant un lieu maladies cardiovasculaires mettant 

davantage l'accent sur l'exercice physique dans la prévention et le traitement 

des maladies cardio-vasculaires; Plus de la moitié de l'échantillon pense à la 

pratique de l'exercice après la sortie; de ceux qui disent qu'ils ne seront pas 

pratique, la plupart des états qui soit en raison de son handicap. 

 

MOTS-CLES:  

SPORTS; MALADIES CARDIOVASCULAIRES; FACTEURS DE RIS QUE; RÉADAPTATION 

CARDIOVASCULAIRE.   
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Introdução 

 

 
As Doenças Cardiovasculares (DCVs) são responsáveis pela maior taxa 

de morbilidade e mortalidade na maioria dos países. Por esse motivo, têm sido 

alvo de vários estudos, despertando um interesse especial por atingirem 

grandes contingentes populacionais, além de se repercutirem em elevados 

custos sociais e económicos. 

Relatórios de 1997 da Organização Mundial da Saúde (OMS) revelam que 

as DCVs foram responsáveis por cerca de 30% de todas as mortes ocorridas 

no mundo, o que corresponde a quase 15 milhões de óbitos por ano. Segundo 

Brandão (2000), esses dados reforçam a importância das DCVs, exigindo a 

adopção de medidas preventivas, primárias e secundárias, efectivas. 

Tavares (2000) aponta a hipertensão arterial sistémica, a idade, o sexo, 

os hábitos tabágicos, as dislipidemias, a diabetes mellitus, o sedentarismo, a 

obesidade e história familiar prematura de doença cardiovascular (DCV) como 

principais factores de risco de desenvolvimento de DCV. O autor salienta ainda 

que dados epidemiológicos mostram que a probabilidade de um indivíduo de 

50 anos, sem exposição a factores de risco conhecidos, desenvolver um 

evento coronário é de 6% em 10 anos, enquanto que um indivíduo de 60 anos 

passa a ter a probabilidade de 9% no desenvolvimento do mesmo evento. 

“A saúde do coração está relacionada com os comportamentos e os 

estilos de vida. Para serem eficazes, as estratégias de prevenção têm assim de 

incidir em factores-chave, como o consumo de tabaco e álcool, a alimentação, 

a actividade física e o stress psicossocial.” (Comissão Europeia, 2009) 

Salientando o exercício físico como um forte opositor a grande parte dos 

factores de risco que promovem o desenvolvimento das DCVs, torna-se 

premente configurar na população em geral a consciência da importância da 

sua prática. 

Numa sociedade cada vez mais envelhecida, devido ao aumento da 

esperança média de vida, torna-se notório os hábitos de vida pouco saudáveis. 

Por este motivo, procuro então perceber qual o caminho levado pelos 

indivíduos da minha amostra, caminho este que os levou de encontro com a 

história das DCVs. Na comparação com indivíduos sem DCV, pretendo 
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perceber que divergências nos seus hábitos de vida os levaram, ou não, ao 

desenvolvimento desta doença do século XX, focando como aspecto mais 

importante a prática de exercício físico regular e a sua relação com os outros 

factores de risco. 
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Revisão Bibliográfica 

 
 
Conceitualidade  
 

Antes de mais, neste estudo torna-se premente incidir sobre a 

terminologia utilizada, muitas vezes de forma errónea. Procuramos, então, 

fazer uma distinção entre os conceitos de actividade física, exercício físico e 

desporto, conceitos fundamentais usualmente utilizados de forma 

indiscriminada e por vezes incorrecta. Também é relevante fazer uma 

abordagem à génese do conceito de saúde. 

 

Actividade Física 

 

A noção de actividade física é mais vasta que a dos outros dois conceitos. 

A actividade física engloba qualquer tipo de movimento corporal produzido por 

contracção músculo-esquelética resultante num aumento do gasto energético 

relativamente à taxa metabólica de repouso (Bouchard, Shepard & Steohens, 

1994; Caspersen, Powell & Christenson, 1985). Podemos então sugerir que o 

que caracteriza a actividade física é o gasto energético envolvido em qualquer 

movimento, não importando a sua natureza nem o contexto da sua realização 

(lazer, trabalho, desporto, etc.).  

 

Exercício Físico 

 

Já o exercício físico é visto como uma subcategoria da actividade física, 

por ser planeado, estruturado e repetitivo, no qual são efectuados movimentos 

corporais com o intuito de melhorar ou manter uma ou mais componentes da 

aptidão física (Howley, 2001). A falta de exercício tende a produzir uma flacidez 

dos músculos, o acúmulo excessivo de gorduras, a eliminação insuficiente dos 

produtos de excreção do organismo e ainda uma lentidão do processo 

digestivo, podendo levar às chamadas doenças hipocinéticas (Barbanti, 1994). 
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Desporto 

 

McPherson, B., Curtis, J. & Loy, J. (1989) dizem que ao definir desporto 

pensamos em actividades competitivas baseadas no jogo e em competições. 

Numa perspectiva formal definimos desporto como sendo estruturado, 

orientado, competitivo, baseado em disputas, e numa forma menos formal em 

actividade física lúdica. Para um melhor entendimento procedemos então a 

uma examinação mais detalhada das cinco componentes da sua definição. 

 

Estruturado 

Uma característica fundamental do desporto é ser estruturado. Até as 

formas mais informais de prática desportiva são governadas por regras, sejam 

elas impostas pelo tempo ou espaço, visto que na sua maioria os desportos 

são praticados em espaços circunscritos. Todos os desportos possuem regras 

implícitas, estejam elas na sua forma escrita ou não. As representações 

desportivas mais formais possuem códigos de acção extremamente rigorosos e 

estruturados que definem, a nível mundial, as dimensões físicas do espaço, a 

duração de certos períodos de prática ou descanso. O desporto também 

pressupõe uma estrutura hierárquica administrativa com subdelegações, para 

que exista uma estrutura organizada, decisiva, comunicativa, resolutora de 

conflitos, eficiente e eficaz. 

 

Orientado  

Uma segunda característica do desporto é ser orientado para certas 

metas. Quase todas as situações desportivas oferecem variadas formas de 

competição, seja intra e inter-pessoal. Todas as formas desportivas procuram 

definir metas e desenvolver comportamentos que nos levem a atingir essas 

metas, algo que é evidentemente observado através do comportamento dos 

atletas, treinadores e espectadores na procura de atributos, habilidades, 

competências, do esforço perante a dificuldade, a mestria e a performance. É 

por estes motivos que existem estatísticas detalhadas sobre a performance 

individual e de equipa. 

Os atletas e as equipas podem apresentar metas diferentes, 

estabelecendo diversos níveis standard de excelência, mas as situações 
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desportivas, normalmente, estabelecem de forma clara o critério para a 

obtenção do sucesso e insucesso, independentemente do nível de excelência 

adoptado pelo atleta/equipa. Este critério é ainda mais evidente quando no 

desporto competitivo se dão as denominações de vencedor e vencido. 

 

Competitivo  

Tal como as metas e o standard de excelência, a competição pode 

adoptar variadas formas. Por exemplo: alguém envolvido numa competição 

pode estar a competir para a melhoria do seu recorde pessoal ou directamente 

com outros indivíduos para a obtenção do primeiro lugar, e indirectamente para 

a obtenção de um recorde possuído por outro indivíduo, ou ainda, como 

membro de uma equipa em competição com outras equipas. 

Existem três tipos de competição: 

• Directa – normalmente observada onde existe confronto entre os 

adversários. Ex: Desportos de Contacto e em quase todos os Jogos 

Desportivos Colectivos. 

• Paralela – não existe contacto directo entre os adversários, estes 

competem indirectamente através de jogadas à vez e normalmente 

posicionados em áreas de jogo distintas. Ex: Natação, Golf, Bowlling, 

etc. 

• Indirecta – baseada numa competição contra uma meta standard. Ex: 

Tiro com o Arco, Mergulho, Ginástica, etc. 

 

É importante referenciar que estas formas de competição não são 

exclusivas, ou seja, muitas das vezes são complementares. 

 

Baseado em Disputas  

A maioria dos desportos são apresentados como disputas desportivas ou 

jogos desportivos. As disputas desportivas tipicamente envolvem os três tipos 

de competição. Os jogos desportivos normalmente envolvem grupos de formas 

de competição directa. (Birrel, 1978). Mais especificamente, Weiss (1969) 

observou, no contexto do atletismo, que as disputas, independentemente de 

ocorrerem através delas mesmas ou de jogos desportivos, usualmente giram 
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em torno de performances individuais ocupadas com a demonstração da sua 

superioridade relativa em cinco áreas distintas – velocidade, resistência, força, 

destreza e coordenação.  

Os jogos desportivos normalmente envolvem múltiplas formas de disputas 

separadas, mas simultâneas dentro de um concurso mais amplo que é o jogo 

em si. Como um exemplo mais concreto e proeminente deste caso temos os 

Jogos Olímpicos. Os jogos desportivos representam ainda formas diagonais de 

competição, onde está em causa a honra de indivíduos, instituições e mesmo 

de nações. Parafraseando Gouldner (1965) acerca do sistema clássico da 

competição grega, seguem-se três regras fundamentais de todas as 

competições diagonais: 

• O objectivo da competição para um indivíduo ou equipa é ganhar mais 

honra pessoal ou prestígio público que os seus adversários. 

• A honra e prestígio são ganhos através de demonstrações de 

superioridade de aptidão física. 

• A “quantidade” de honra e prestígio ganhos dependem de várias 

condições, incluindo: a importância da competição para todos os 

membros do sistema social; a importância da competição para o grupo 

específico de competidores; o status e habilidade dos adversários; o 

grau de dificuldade associada à competição; o valor dos prémios 

(simbólicos ou materiais) e; o valor do risco assumido pelo atleta e do 

risco a que este está subjugado. 

 

Lúdico  

O termo lúdico deriva do Latim “ Ludus” , que significa jogo ou diversão. 

Quando dizemos que o desporto é uma actividade lúdica, implicitamente 

dizemos que é baseado em elementos de jogo e diversão.  

É fácil reconhecer que, em certos casos, os desportos são jogados tal e 

qual as suas formas institucionalizadas, nem todos os desportos são jogos 

(caso da natação, tiro com arco, etc.) e nem todos os desportos são encarados 

como jogos mas sim como jogos de guerra. Birrel (1978) diz que temos de 

considerar que enquanto jogo/diversão, todos os desportos partilham com as 

actividades lúdicas dois elementos chave: um desfecho imprevisto e um 

“display” sancionatório. 
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Como Goffman (1961) indica, são estes dois elementos que tornam os 

jogos e o desporto divertidos. O desfecho imprevisto até ao último minuto, 

mantém em todas as actividades lúdicas um envolvimento de suspense e de 

excitação. O “display” sancionatório permite aos indivíduos exibirem atributos 

valorizados pela teia social mundial. Este “display” de competências físicas dos 

atletas, em situações de alto risco, são altamente valorizadas pelos seus pares 

e pelos espectadores. 

Em suma, a combinação dos elementos competitivo e lúdico no desporto 

envolve tanto o atleta como o espectador, de forma afectiva, comportamental e 

cognitiva. 

 

Saúde 

 

Segundo Wilkin et al. (1993), com o desenvolvimento em geral e em 

particular do progresso das ciências da saúde, bem como das alterações 

demográficas observadas nas últimas décadas, deu-se um acréscimo da 

esperança de vida. Conjunta e consequentemente dá-se um aumento da 

cronocidade e problemas de incapacidade. Surge assim a necessidade de 

adoptar diferentes abordagens, tanto na mediação das necessidades de saúde, 

como na mediação dos resultados de saúde. 

Com a modificação dos problemas de saúde, alguns dos seus indicadores 

tornaram-se desadequados, colocando em ênfase a necessidade da prevenção 

e promoção da saúde. O estado de saúde era baseado no uso de medidas 

tradicionais, como os indicadores biológicos, que reflectiam a morte, a doença 

e a incapacidade, tendo como base o designado modelo biomédico, em que a 

saúde era vista como a mera ausência de doença, tal que se revelava ser 

insuficiente para reflectir o estado de saúde das populações. 

Bowling (1994) afirma que estes indicadores, baseados num modelo 

negativo, dificilmente conseguem medir o real impacto e consequências da 

prestação de cuidados de saúde na vida de um indivíduo. 

Segundo Wilkin et al. (1993), este conceito negativo de saúde está 

assentado no modelo médico de doença, em que esta é identificada e 

classificada em termos de órgão/sistema, assumindo uma relação directa e 

clara de relação causal entre os diferentes elementos do modelo. 
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Grande (1991) diz que é fundamental enfatizar que na relação 

saúde/doença, a doença é tida como uma intercorrência na vida de cada 

sujeito e que deve ser resolvida. 

Chevalier (1982) sustenta dois enfoques utilizados na definição de saúde: 

o primeiro como sendo o enfoque tradicional, que refere saúde como ausência 

de doença, ou seja, limita o conceito de saúde a um estado de perfeição irreal 

de não enfermidade, e o enfoque actual, que relaciona a saúde de um indivíduo 

ao meio ambiente que o circunda. O autor entende então que quanto maior for 

a capacidade de adaptação do indivíduo ao meio ambiente, mais satisfatória 

será a sua saúde. 

O mesmo autor salienta que já o Ministério da Saúde e Bem Estar Social 

do Canadá considera o conceito de saúde vinculado a quatro componentes: a 

biologia humana (definida pela herança genética), o meio ambiente (ou seja, os 

factores externos com influência na saúde), a organização da assistência 

sanitária (incluí assim os meios de promoção e tratamento da saúde) e os 

hábitos de vida (isto é, todas as decisões favoráveis ou desfavoráveis para a 

saúde, que estão à responsabilidade da pessoa). Destes quatro componentes 

é obrigatório destacar a influência que os hábitos de vida exercem sobre a 

origem das doenças. 

McDowell e Newell (1996) focam que a evolução das sociedades é 

acompanhada pela evolução dos problemas de saúde, passando assim de uma 

visão de saúde meramente pela sobrevivência para uma fase em que ser 

saudável era a ausência de doença. Mais recentemente, adoptou-se uma visão 

mais positivista, sendo a saúde traduzida em termos de felicidade, bem-estar 

social, emocional e de qualidade de vida.  

Segundo Márquez (s.d.), a saúde está dividida segundo três factores 

inter-relacionados: a condição física, que diz respeito aos transtornos de saúde 

vividos pelo sujeito; o estágio funcional, ou seja, influência exercida pelas 

condições físicas, que tornam o sujeito incapacitado de realizar as actividades 

do quotidiano e; o estágio de saúde subjectiva, que é uma avaliação de saúde 

que os sujeitos fazem a si mesmos. 

Uma grande influência nas alterações realizadas na medição do estado 

de saúde foi a alteração do próprio conceito de saúde pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS, 2002), definindo agora a saúde como um estado de 
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completo bem-estar físico, psíquico e social, deixando de lado o conceito 

tradicional e simplificado de saúde, vista apenas como uma ausência de 

doença (Kaplan, 1997). 

Neste contexto, para Bowling (1994), a saúde positiva é definida como a 

capacidade para enfrentar situações stressantes, a manutenção de um sistema 

sólido de apoio social, a completa integração na comunidade, moral alta e 

satisfação com a vida, bem-estar psicológico e incluí um bom nível de forma 

física e saúde. Assistiu-se assim a uma mudança de atitudes, com as 

consequentes mudanças de comportamento e desempenho dos serviços de 

saúde, ao qual se alia o desenvolvimento e extensão da medida de saúde, 

incluindo agora os aspectos mentais e sociais, desviando-se assim a atenção 

da medição por mera sintomatologia, funcionalidade e incapacidade, para a 

saúde, qualidade de vida e bem-estar. 

Sharkley (1998) define o bem-estar de forma objectiva e simples, como 

sendo “um processo dinâmico em que o sujeito é responsável pela sua saúde”. 

Ou seja, o bem-estar está associado a uma tomada de decisão e atitudes que 

reduzem a possibilidade de doença ou lesão. 

Segundo a Direcção Geral de Saúde (DGS, 1998), actualmente, o 

conceito de saúde é visto como um fenómeno multidimensional e determinado, 

resultante de um equilíbrio dinâmico entre os factores internos do próprio 

indivíduo e os factores externos, inerentes ao meio ambiente e às condições de 

vida pelo qual é circundado. 

 

Actividade Física e Saúde 

 

“Observamos em todo o mundo a uma conjuntura corporal” (Bento, J. O., 

2003). 

Hoje podemos afirmar que existe uma associação estreita entre Desporto 

e Saúde, não só por via da tradicional acentuação corporal dos conceitos de 

saúde e doença mas também ao papel atribuído à prática desportiva na 

configuração dos estilos de vida sadia. Ou seja, por um lado, o corpo é um 

elemento natural físico principal nos conceitos de saúde e doença, de tal forma 

que se alguém estiver com febre é considerado doente, mas se estiver triste 

esta definição já não se lhe afigura, não deixando de ser considerado saudável. 
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Numa outra perspectiva, o exercício físico desportivo é receita para o 

tratamento de tudo e de nada, surgindo como pilar central em campanhas de 

promoção de estilos de vida orientados para a prevenção de inúmeras 

doenças, de fomento de saúde e de aumento de qualidade e quantidade de 

vida. 

De Rose (1997) retrospectiva a forma como os antigos enquadravam a 

actividade física nas suas vidas e o quanto essa prática se tornou importante 

para a saúde pública. Afirma que os filósofos gregos, em especial destaque 

Platão, buscavam harmonia (na altura sinónimo de saúde) através da prática 

regular de actividade física. Foi neste contexto que surgiram os Jogos 

Olímpicos, citados como um festival religioso onde se buscava um corpo 

saudável e harmonioso, tal e qual os templos da época. 

Neste mesmo período, Esculápio inaugura um hospital onde, além das 

instalações hospitalares comuns, existia um ginásio desportivo e um anfiteatro, 

tendo a finalidade de proporcionar um tratamento biopsíquico a algumas 

doenças, utilizando a actividade física e a dramatização teatral. 

Com o avançar dos tempos foram-se modificando os conceitos em 

relação ao exercício físico e à saúde, passando a ser considerados como 

conceitos de qualidade de vida e de bem-estar, conseguidos através de 

práticas moderadas e regulares de actividade física, tal como a caminhada, 

agora mais valorizadas que a procura de um bom condicionamento físico 

através de exercícios mais intensos, como a corrida. 

Sallis e Owen (1999) apontam que na sociedade moderna a 

industrialização e a mecanização das tarefas destinadas ao ser humano 

induziram alterações nos padrões e hábitos de vida. Agora, e com alguma 

frequência, registam-se casos de hipoactividade das populações. 

Este decréscimo de actividade física traduz-se em consequências graves 

para a saúde, nomeadamente com o aparecimento de doenças hipocinéticas. 

Segundo Sartre (in Horta, 1995), a inactividade física é um hábito de vida 

prejudicial à saúde e atinge grande parte da população dos países 

desenvolvidos. 

Moreno (1991) sustenta que, num elevado número de casos, a 

preservação da saúde só acontece quando aparecem casos de doença e a 

actividade física é parte não integrativa dos objectivos de vida. A inactividade 
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física e mental é considerada como algo pejorativo, relacionado com a preguiça 

e não com a saúde, considerando então tal caso como um estado de bem-

estar. 

Sharkley (1998) afirma que uma pessoa sedentária, que passe de uma 

vida inactiva para uma vida activa, experimenta um decréscimo significativo em 

todas as causas de mortalidade, bem como de risco de vida, concluindo então 

que a actividade física beneficia a pessoa, no que concerne à “protecção de 

doenças”. 

Seguidamente apresento um quadro que mostra algumas das doenças 

nas quais a actividade física exerce um efeito de protecção e combate, 

conforme a declaração pública apresentada pela Federação Internacional de 

Medicina Desportiva (FIMS) em Köln (Alemanha), datada de 1989. 

 

Doença Arterosclerótica Coronária 

Hipertensão Arterial Sistémica 

Acidente Vascular Cerebral 

Doença Vascular Periférica 

Obesidade 

Diabetes Mellitus tipo II 

Osteoporose e Osteoartrose 

Cancro do Cólon, Mama, Próstata e Pulmão 

Ansiedade e Depressão 

 

Quadro n.º 1.  Principais Condições clínicas combatidas 

pela prática regular de exercício físico. 

 

De Rose (1996, p.80) reafirma que a prática regular de actividade física 

proporciona uma menor ocorrência de patologias, justificada pela melhoria 

fisiológica e psicológica que o indivíduo experiencia. Enfatiza também a 
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associação entre a dose de actividade física e a resposta do corpo, na medida 

em que o risco de contrair doenças diminui conforme o aumento da actividade. 

Este mesmo autor refere que simples actividades do quotidiano como no 

caso de andar, subir escadas, pedalar ou dançar já evocam benefícios 

significativos para a saúde. 

A FIMS recomenda que todas as pessoas estejam integradas num 

programa regular de exercício aeróbio. Exercícios como caminhadas, corridas, 

natação, remo e patinagem, são exercícios que mobilizam todos os grandes 

grupos musculares, melhorando assim a capacidade funcional e conduzindo a 

uma boa forma física. 

De acordo com Nahas (2001), os exercícios aeróbios são praticados de 

forma rítmica e de maneira a adequar a sua intensidade, duração e frequência 

à pessoa que o pratica. Um programa de actividade física para produzir um 

condicionamento aeróbio satisfatório, e que seja adequado ao indivíduo, deve 

seguir as prescrições ilustradas no quadro n.º 2. 

 

Frequência (nº de sessões semanais) 3 a 5 vezes 

Intensidade (nível de esforço) 50 a 85% da FC Máxima* 

Duração (tempo de cada sessão) 20 a 60 minutos 

Actividades (modalidade) Corrida, caminhada, natação, 

ciclismo, remo, etc. 

* FC Máxima é calculada através de – [220 menos a idade] 

Quadro n.º 2.  Programa Aeróbio: Prescrição de Actividade (Nahas, 2001) 

 

Algumas actividades de prática simples, e com um nível de influência 

elevado para a saúde, são descritas por Chevalier (1982, p.189). A caminhada, 

tal como refere o autor, é uma actividade física antiga pois, mesmo antes de 

existirem actividades desportivas regulamentadas, já o homem a praticava, 

mesmo a um nível inconsciente. Esta modalidade é também um meio muito 

eficiente de aumentar a resistência aeróbia. Para tal, deve ser praticada com 

intensidade, duração e frequência reguladas, contudo, outros efeitos como a 
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“percentagem de gordura e o vigor muscular” têm uma mudança pouco 

significativa devido à baixa exigência da actividade. 

Confirmando Chevalier, Lima (1998) diz-nos que a caminhada é uma 

actividade simples de ser praticada, pois representa um movimento natural do 

Homem. Gomes (2001) acrescenta que é uma actividade onde diferentes 

partes do corpo entram em acção com harmonia e ritmo. Conforme Leite 

(1996), a practicidade desta acção possibilita uma grande adesão das pessoas, 

pois é uma actividade que necessita de poucos recursos técnicos, o que a 

torna bastante acessível. 

De Rose (1996) escreve relativamente ao movimento de pedalar. Há 

alguns tempos atrás, a bicicleta era apenas usada como meio de transporte e 

de lazer, não havendo por parte dos ciclistas uma busca consciente por um 

condicionamento físico: andar de bicicleta sempre foi considerado um meio de 

locomoção económico e, sendo assim, este motivo era mais que suficiente 

para a sua utilização. Grünewald (1984) confirma esta afirmação. 

Já Cooper (1982) afirma que o ciclismo, além de ser uma actividade física 

que proporciona um bom condicionalismo físico, promove no seu praticante 

“menos desgaste e esforço das articulações e músculos”, sendo então propício 

para pessoas de idades mais avançadas. O mesmo autor salienta uma 

característica muito importante para a prática de actividade aeróbia, que é o 

interesse por parte do praticante. Apenas através dele é possível auferir prazer 

e manter a continuidade. 

Para Georgia (2002) as viagens fazem parte do quotidiano de qualquer 

pessoa, seja para se deslocarem para o emprego, para a escola, para ir às 

compras, ou simplesmente por lazer. As formas como essa viagem pode ser 

feita é que variam, competindo às pessoas optar por formas de transporte 

activo, que pressupõem actividade física e dispêndio energético, tal como as 

actividades referidas anteriormente. 
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Actividade Física e Saúde em Crianças e Adolescente s 
 
 

A actividade física regular é tida como uma necessidade para o 

desenvolvimento do organismo humano, contribuindo de forma decisiva para a 

manutenção da saúde e o prolongamento da esperança de vida. Segundo 

Paffenbarfger et al. (1986), pequenas diferenças na prática de actividade física 

são o suficiente para alterar os valores de mortalidade, considerando muito 

mais importante o acto de praticar exercício físico que propriamente o seu tipo 

ou intensidade. 

Malina & Bouchard (1991) e, mais tarde, Lopes et al. (2003) dizem que o 

objectivo principal do aumento de exercício físico durante a infância não é, 

necessariamente, o de produzir benefícios na saúde, mas sim a iniciação da 

padronização de comportamentos que serão seguidos na vida adulta, idade em 

que os hábitos e comportamentos têm demonstrado produzir efeitos sobre a 

saúde. 

Adams et al. (1992) e Kelder et al. (1994) afirmam que muitas das 

crianças parecem ser fisicamente menos activas do que o recomendado, tal 

como é nítido perceber que, com a passagem da infância para a adolescência, 

e, posteriormente, para a idade adulta, há um decréscimo claro da prática de 

actividade física. 

Segundo Pate et al. (1997) e Sallis (2000), está patente que durante a 

infância o ser humano experimenta um período de grande necessidade de 

movimento. No entanto, esta necessidade vai diminuindo ao longo do tempo, 

um facto bem visível na adolescência. Os mesmos autores ainda indicam que 

os indivíduos adquirem padrões de comportamento relacionados com a saúde 

durante o período da infância. A permanência desse comportamento aumenta 

a probabilidade de manutenção do mesmo no período de vida adulta. 

Verificando a veracidade desta afirmação, podemos considerar que a prática 

de actividade física durante a infância pode, de forma indirecta, ter um forte 

impacto na saúde durante a idade adulta. 
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Guerra et al. (1998) e Raitaraki et al. (1994, 1997) reconhecem que as 

doenças crónico-degenerativas são do foro pediátrico, acentuando a 

importância da actividade física no domínio da prevenção primária e 

secundária. Os especialistas concordam que a prevenção deve ser perseguida 

o mais cedo possível através de uma intervenção directa com crianças e 

jovens. 

Sallis & Owen (1999) referem que estes dados, entre outros, sugerem que 

a actividade física regular possa reduzir os factores de risco nas crianças e 

adolescentes, tal como nos adultos. Assim, assume-se o desejo de 

transmissão de estilos de vida activos na juventude como forma de prevenção 

de um conjunto de factores de risco de diferentes patologias, bem como para o 

aumento da qualidade de vida dos indivíduos. 

Diz Mota (1997) que, apesar de cientificamente não existirem evidências 

definitivas acerca da relação causa/efeito entre a actividade física regular e os 

benefícios esperados para a saúde em idades pediátricas, a ideia do efeito 

preventivo e protector do exercício físico em relação a um conjunto amplo de 

doenças generalizou-se. 

Blair et al. (1989) referem que são vários os autores que acreditam nos 

benefícios positivos da actividade física regular, entre os quais: a) as crianças 

com baixos índices de actividade física parecem mais susceptíveis de 

contrariar patologias degenerativas na idade adulta; b) a actividade física nas 

crianças parece induzir alterações biomecânicas, fisiológicas e psicológicas, 

que se manifestam como adaptações crónicas benéficas, persistindo de forma 

vantajosa durante a idade adulta. Simons-Morton et al. (1990) acrescentam: c) 

nas crianças, a actividade física regular está associada à redução de factores 

de risco de doenças cardiovasculares, nomeadamente a pressão sanguínea, a 

presença de lipoproteínas de baixa densidade e obesidade. 

Assim, instituições e organismos nacionais e internacionais de saúde 

pública encaram como preocupação fundamental o aumento dos níveis de 

actividade física dos jovens e a diminuição dos comportamentos sedentários. 
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No quadro n.º 3 apresentam-se algumas recomendações de actividade 

física para adolescentes. 

 

Autores  Frequência  Duração  Intensidade  

McGinis et al. 

(1991) 
Diariamente 30 minutos Ligeira e moderada 

ACSM (1991) 
3 a 5 vezes por 

semana 
20 a 60 minutos 

Solicitando os grandes 

grupos musculares, com uma 

intensidade de 60 a 90% da 

frequência cardíaca teórica 

máxima ou 50 a 80% do 

VO2máx. 

American Medical 

Association (1992, 

cit. Bañuelos, 

1996) 

Quase diário 

Como parte dos seus jogos, desportos, trabalho, 

recreação, Educação Física ou exercício planificado, em 

contexto familiar, na escola e em actividades de carácter 

comunitário. 

National Children 

and Youth Fitness 

(cit. Mota, 1997) 

3 vezes por 

semana 

Duração mínima de 20 

minutos 

Solicitando os grandes 

grupos musculares. 

Intensidade à volta dos 60% 

da capacidade cardio-

respiratória máxima do 

sujeito. 

Sallis e Pratick 

(1994) 

Diariamente 

1ª Directriz – realizar tarefas onde se conjugue distintas 

formas de actividade física como parte integrante das 

suas diversões, dos seus jogos, das suas aulas de Ed. 

Física ou no transporte, assim como na participação em 

actividades formais ou espontâneas. 

Diária (de 

preferência) ou 

quase todos os 

dias 

2ª Directriz – pelo 

menos 20 minutos. 
Moderada a vigorosa 

Morrow e 

Freedson (1994) 

De preferência 

diária 
30 minutos Moderada 

Health Education 

Authority (1997) 

Diária (de 

preferência) 
30 minutos Moderada 

 

Quadro n.º 3. Recomendações de Actividade Física para Adolescentes 
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Simons -Morton et 

al. (1994) 

3 vezes por 

semana 
20 a 30 minutos 

Frequência cardíaca superior 

a 140 bpm. 

Biddle, Sallis e 

Cavil (1998) 

Diária 60 minutos Moderada 

3 vezes por 

semana 
 

Exercícios de Força e 

Flexibilidade 

CDC (1999) 
Diariamente Pelo menos 30 minutos Moderada 

Diariamente 15 a 20 minutos Maior intensidade 

Quadro n.º 3.  Recomendações de Actividade Física para Adolescentes (Continuação). 

 

Bouchard et al. (1994) salientam que a multiplicidade de estudos 

realizados e a falta de dados conclusivos impossibilitam o estabelecimento de 

um valor óptimo de quantidade de exercício para se obterem as adaptações 

mais favoráveis à saúde. Robles (2003) indica que se torna ainda mais 

importante retirar alguns princípios gerais que possam orientar o exercício, de 

forma a atingir os seus objectivos com a maior fiabilidade possível, 

nomeadamente: a) adequação, isto é, respeitar as limitações físicas e 

características particulares do praticante; b) individualização; c) progressão; d) 

continuidade, ou seja, no mínimo três vezes por semana; e d) globalidade, 

presença global das capacidades físicas, dos grupos musculares e dos 

sistemas funcionais. 

Através das suas investigações, Pate et al. (1995) introduziram ainda 

algumas recomendações que vêm acrescentar directrizes fiáveis na prescrição 

de actividade física, tais como: 

• Valorização dos benefícios relacionados com a prática de actividades 

físicas de intensidade moderada; 

• Atenção acrescida pela acumulação de períodos de actividade física 

desenvolvida em períodos curtos e intermitentes, pois são 

considerados como cargas suficientemente significativas para uma 

influência positiva no contexto da saúde relacionada com a actividade 

física. 
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Sedentarismo vs Actividade Física e Saúde  
 

Sallis e Owen (1999) referem que a evolução tecnológica tem contribuído, 

conjuntamente com outros factores, para o desenvolvimento de novas formas 

de ocupação dos tempos livres, essencialmente caracterizadas pela 

inactividade. Isto faz com que os níveis de actividade física tenham decrescido 

de forma drástica, de tal forma que a inactividade tornou-se num fenómeno de 

massas nas sociedades industrializadas. Podemos considerar que a sociedade 

foi contagiada por uma epidemia de comportamento sedentário. 

Biddle et al. (2004) afirmam que em função desta evolução, tem sido 

criado um crescente interesse nos estilos de vida sedentários e seus efeitos na 

saúde dos jovens. 

Lendent et al. (1997) indicam que, apesar de se admitir que as crianças e 

jovens são os elementos mais activos da sociedade, reconhece-se agora que, 

apesar disso, os seus níveis de actividade são insuficientes ao ponto de 

beneficiarem das adaptações relacionadas com a saúde induzidas pela 

actividade física. Hoje em dia os jovens crescem num ambiente ultra-

tecnológico, que exige deles muito pouca actividade física, promovendo uma 

diminuição significativa da sua prática nestas idades. 

Rowland (2002) alarma que é cada vez mais importante a promoção de 

hábitos de vida saudável, incluindo a actividade física, uma vez que se tem 

vindo a verificar uma diminuição significativa da mesma com o aumento da 

idade. Sugestões de diversos estudos vêm de encontro ao indicado pelo autor, 

ou seja, os jovens despendem cada vez mais o seu tempo livre com 

actividades sedentárias, tal como jogar jogos de vídeo e computador ou ver 

televisão. Segundo Myers et al. (1996), é usual referir este tipo de actividades 

como determinantes negativas da actividade física. 

A AAP (2001) indica que, por um lado, o tempo dispendido pelos jovens e 

crianças a ver televisão pode ter alguns efeitos benéficos, como a promoção de 

aspectos positivos do comportamento social, mas, por outro lado, pode ter 

inúmeros efeitos negativos para a saúde, tal como a aquisição de 
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comportamentos agressivos ou violentos, o uso de substâncias ilícitas, a 

obesidade e diminuição do rendimento escolar. 

Em vários estudos, como os de Sallis (1995), McGuire et al. (2002) e 

Biddle et al. (2004), ainda não foi encontrada uma correlação entre o tempo 

dispendido neste tipo de actividades sedentárias e o tempo dispendido para a 

prática de actividade física, mas sugerem que existe tempo disponível para 

ambos os tipos de actividade. Como nota de interesse, os estudos indicam que 

normalmente os rapazes despendem mais tempo em actividades sedentárias 

que as raparigas. Durant et al (1996) estudaram a correlação entre o tempo 

dispendido a ver televisão e o aumento de adiposidade, não encontrando 

qualquer relação entre os dois elementos, acrescentando que as crianças que 

passam mais tempo a ver televisão não apresentam ganhos de adiposidade. 

Outros estudos como Sallis (1995), Andersen et al. (1998), Armstrong et 

al. (1998) e Trost et al (1999), contrariam os dados obtidos por Durant et al. 

(1996), demonstrando que as crianças e jovens que vêem mais televisão 

apresentam valores mais elevados de adiposidade subcutânea e 

subsequentemente um IMC mais elevado. Acrescentam que os seus níveis de 

actividade física são absolutamente incompatíveis com os níveis requeridos 

para a saúde, existindo mesmo uma associação significativa entre o tempo 

dispendido a ver televisão e o desempenho no teste de aptidão 

cardiorespiratória na corrida da milha. 

McCarthy (1999) apresenta ainda um estudo em que sugere o transporte 

como sendo um contributo fundamental para a saúde pública dos países 

desenvolvidos, afirmando que andar a pé ou de bicicleta atenuam o 

aparecimento de diversos tipos de doenças, nomeadamente as 

cardiovasculares. 
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Métodos de Avaliação da Actividade Física 

 

Segundo Fulton et al. (2001), para o entendimento da relação entre a 

actividade física (AF) e as doenças crónicas degenerativas associadas aos FR 

é crucial a utilização de diversos métodos de avaliação da AF. 

Sirard & Pate (2001) acrescentam que só um conhecimento preciso dos 

níveis de AF permite desenvolver programas de intervenção de AF e promover 

a sua manutenção. 

Harro & Riddoch (2000) e Kohl et al. (2002) salientam que existem 

inúmeros instrumentos para a avaliação da AF. Existem métodos que possuem 

elevados níveis de precisão mas requerem equipamentos especiais e 

geralmente demasiado dispendiosos, o que limita a sua aplicação em amostras 

de grandes dimensões. No entanto, mesmo estes instrumentos só possuem a 

capacidade de captar um número limitado de dados, relacionados apenas com 

algumas das dimensões da AF. Baranowski et al (1984), Blair (1984), Trost et 

al. (2000), Welk (2002) e Welk et al. (2004) dizem que neste sentido parece 

que a avaliação da AF, em estudos epidemiológicos, com o envolvimento de 

amostras com grande número de indivíduos, exige a utilização de um método 

de baixo orçamento mas que ao mesmo tempo seja fiável e não provoque 

qualquer tipo de transtorno ou desconforto aos indivíduos. 

Segundo Sallis & Owen (1999), para a escolha de um instrumento para a 

avaliação da AF devemos focar vários dos seguintes critérios: 

• Fiabilidade: consistência dos resultados entre testes; 

• Validade: determinar se o instrumento é válido para se avaliar o 

pretendido; 

• Sensibilidade: às alterações dos padrões de movimento; 

• Não-reactividade: capacidade de não influenciar o comportamento; 

• Aceitação por parte do avaliado: fácil utilização, confortável e 

esteticamente agradável; 

• Custos de administração aceitáveis. 
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A distinção entre métodos subjectivos (entrevistas, questionários, 

relatórios pessoais ou diários) e métodos objectivos (todos os outros) é então 

fundamental, e a utilização de uns ou outros influência de alguma forma os 

resultados obtidos nos estudos. 

De uma forma sumariada, apresento as principais vantagens e 

desvantagens dos diversos métodos de avaliação da AF no quadro seguinte: 

Métodos Vantagens Desvantagens 

M
ét

od
os

 S
ub

je
ct

iv
os

 

Observação 

Directa 
- Importante na caracterização da AF 
em crianças. 

- Exige a presença do observador, 
tornando-se muitas vezes inviável (falta 
de tempo, elevado n.º de sujeitos, …). 

Diários 

- Registo efectuado pelo próprio 
avaliado; 
- Adequado para identificar a 
frequência, intensidade e duração 
das actividades. 

- Incómodo para quem preenche; 
- Pode existir falta de rigor (principalmente 
com crianças). 

Questionários 

- Muito utilizados em estudos 
epidemiológicos pela facilidade de 
recolha de dados e fiabilidade 
reconhecida de diversos estudos. 

- Natureza subjectiva; 
- Dependência da recordação precisa; 
- Limitados à população referência para 
os quais foram originalmente 
desenvolvidos. 

M
ét

od
os

 O
bj

ec
tiv

os
 

DLW - Considerada como uma técnica 
gold standard 

- Custo elevado. 

Monitorização 

da FC 

- Útil para estimar o dispêndio 
energético e para aplicar a grandes 
amostras; 
- Pouco dispendioso. 

- Valores podem ser afectados por 
factores alheios à actividade (ex: stress 
emocional, temperatura, desidratação). 

 Monitorização Electrónica 

Pedómetros 
- Testes de validade revelam 
precisão do instrumento; 
- Úteis para avaliar a AF habitual. 

- Não distingue os trabalhos moderados e 
pesados, movimentos de tronco e a 
amplitude da passada. 

Acelerómetros 
- Fornecem informações mais 
precisas sobre o movimento, 
comparativamente aos pedómetros. 

- Sensibilidade insuficiente para 
quantificar o dispêndio energético em 
condições de terreno. 

 

Quadro n.º 4.  Principais vantagens e desvantagens dos diversos métodos de avaliação da AF.  

Adaptado de Ainslie et al. (2003), Ainsworth et al. (2000), Baeck et al. (1982), 

Cooper et al. (2000), Melby et al. (2000), Montoye et al. (1996) & Tudor-Locke et 

al (2002). 
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Puyau et al. (2004) referem que devido à intromissão do método de 

observação directa, à fiabilidade do registo do diário e à complexidade da 

análise do ritmo cardíaco, a acelerometria cresceu em popularidade na 

avaliação da AF. Trost (2001) refere também que os acelerómetros que 

detectam e gravam a magnitude do movimento baseado no tempo real têm o 

potencial de ultrapassar algumas das limitações das técnicas de análise do 

ritmo cardíaca e da DLW. 

Devemos então proceder à definição de Acelerómetro. Segundo Sirard e 

Pate (2001), são aparelhos electrónicos sofisticados que permitem a avaliação 

das acelerações produzidas pelo movimento do corpo humano. Welk et al. 

(2004) acrescentam que este aparelho se tornou num dos mais utilizados na 

avaliação da AF da vida diária dos indivíduos. Ekelund et al. (2000), Trost 

(2001), Welk (2002) e Puyau et al. (2004) dizem que com os avanços 

tecnológicos integrados em circuito e com uma grande capacidade de 

memória, é possível medir de forma contínua a intensidade, frequência e 

duração do movimento corporal durante longos períodos de tempo. Ao que 

acrescentam Fairweather et al. (1999) e Riddoch et al. (2004), permite o 

acesso a dados específicos que transmitem o quanto as crianças são mais ou 

menos activas, o balanço das AF leves, moderadas e elevadas em que 

participam. Ekelund et al. (2000), Trost (2001) e Welk (2002) dizem que, para 

além disso, a sua pequena e robusta estrutura é perfeita para a realização de 

estudos que envolvam um moderado a elevado número de indivíduos. 

Com estes métodos e instrumentos de medida da AF, a elaboração e 

monitorização de programas de treino é facilitada, podendo resultar na 

aquisição de dados importantes para o combate a alguns dos FR das DCV. 
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Doenças Cardiovasculares  
 

 

Segundo Wood et al. (1998), as Doenças Cardiovasculares são a maior 

causa de morte em adultos a partir da meia-idade, na maioria dos países 

europeus. O resultado das DCV é uma substancial inabilidade e perda de 

produtividade, contribuindo em grande medida para os aumentos dos custos na 

saúde, especialmente devido ao constante envelhecimento da população. 

Segundo a British Heart Foundation (2000), as DCV são, nos dias de 

hoje, a principal causa de morte em toda a Europa. Assman et al. (1999) dão 

um relevo particular à Doença Arterial-Coronária (DAC), que se apresenta 

isolada como a principal causa de patologias graves e morte em vários países 

do mundo, chegando a afectar cerca de 60 milhões de norte-americanos. 

Vários estudos indicam que a DAC é responsável por 34% das causas de 

morte em toda a América. Lotufo (1996) dirigiu um estudo no Brasil que mostra 

que esta patologia ocasiona aproximadamente 300.000 óbitos em cada ano, ou 

seja, aproximadamente 820 mortes em cada dia. Pollock (1993) e Wilmore 

(2001) dizem que as DCV são responsáveis por mais de duas em cada cinco 

mortes, levando a um total de 1 milhão de mortes por ano. 

O Ministério da Saúde (2002) diz que em Portugal, seguindo a tendência 

dos países industrializados, as DCV também são bastante frequentes, 

particularmente os Acidentes Vasculares Cerebrais (AVC). Apesar dos avanços 

nos diagnósticos e terapêuticas nos últimos anos, esta patologia mantém-se 

como a principal causa de morbilidade, invalidez e morte. Segundo o Instituto 

Nacional de Estatística (INE, 2002) e os seus dados sobre as causas de morte 

em Portugal, no ano de 2000 registaram-se 105.813 óbitos ocasionados por 

DCV, valor correspondente a 39% do número total de óbitos nesse ano. 

Com o intuito de prevenir as DCV na população europeia, traçaram-se 

objectivos como a redução da morbilidade e mortalidade simultânea à melhoria 

da qualidade de vida do indivíduo. Está claro que as DCV estão fortemente 

interligadas às características do estilo de vida e factores de risco associados, 

sendo bem reconhecido que as modificações positivas no estilo de vida e a 
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redução dos factores de risco podem retardar o desenvolvimento das DCV 

antes e depois de ocorrer um evento clínico. 

Mota et al. (2003) dizem que com o passar dos anos e devido à 

contribuição dos factores de risco perniciosos, pode dar-se a formação de 

placas duras e gordurosas no interior das artérias. Estas, à medida que vão 

aumentando de tamanho e irregularidade, dificultam a passagem do sangue e 

diminuem a elasticidade das artérias. Denomina-se este processo de 

aterosclerose e as placas de placas ateroscleróticas. 

É sabido que na raça humana este processo é iniciado na juventude e 

progride de forma lenta e silenciosa (ou seja, sem sintomas) ao longo de várias 

décadas. As artérias mais atingidas por este processo são a artéria aorta e as 

artérias directamente relacionadas com ela, tais como as coronárias, carótidas, 

renais, ilíacas, femorais, entre outras. 

Existem diversos mecanismos que levam as placas ateroscleróticas a 

provocar formas distintas de doença, como isquemia, embolia, enfarte ou 

aneurisma. 

 A isquemia resulta da dificuldade que o sangue encontra em passar pela 

placa aterosclerótica, resultando numa irrigação insuficiente aos órgãos, que 

ficam assim carenciados de oxigénio, sendo um exemplo a angina de peito. 

O enfarte ou necrose surge porque a partir de um dado momento pode 

ocorrer uma obstrução total à passagem do sangue na artéria afectada, que é 

provocada geralmente pela formação de um coágulo de sangue em cima da 

placa aterosclerótica. Com esta obstrução, os órgãos ou tecidos começam a 

morrer por falta de irrigação. O enfarte cerebral e o enfarte do miocárdio são 

duas ocorrências com bastante frequência. 

A embolia ocorre quando há uma fragmentação da placa e, 

consequentemente, libertação de pequenas partículas que podem viajar 

através da corrente sanguínea, obstruindo outras artérias, como por exemplo a 

embolia cerebral. 
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Num último caso podemos encontrar um aneurisma. O que sucede nesta 

situação é que a placa aterosclerótica fragiliza a parede da artéria tornando-a 

distendida e com maior propensão à ruptura, sendo o aneurisma da aorta um 

exemplo. 

Dependendo da localização das artérias atingidas dá-se uma 

diferenciação das possíveis doenças provocadas pela aterosclerose. Assim, se 

a afectação for ao nível das artérias coronárias (também denominada de 

doença coronária) pode dar origem a angina de peito, enfarte do miocárdio, 

arritmias ou insuficiência cardíaca. Se for ao nível das artérias que irrigam o 

cérebro dá origem, na maioria dos casos, a AVC. Ao nível das artérias renais, 

pode provocar Hipertensão Arterial e Insuficiência Renal. 

Assim sendo, Mota et al. (2003) definem que consoante as artérias e 

órgãos afectados surgem diferentes manifestações, sendo que em Portugal, o 

AVC e o Enfarte do Miocárdio são as que mais se salientam, seja devido à 

frequência ou à gravidade. 

Neste sentido, Carlson, Gotto & Illingworth (2002) proferem que as DCV 

são um dos responsáveis pelo grande consumo de recursos de cuidados de 

saúde disponíveis e custos crescentes, inerentes à prevenção primária e 

secundária. Um dos objectivos da economia de saúde consiste no auxílio aos 

médicos na toma de decisões sobre a eficácia, em termos de custos, dessa 

prevenção. 

Grundy et al. (1998) dizem que a prevenção primária significa, de forma 

genérica, o esforço para modificar ou prevenir o aparecimento dos factores de 

risco e o seu desenvolvimento, com o intuito de atrasar ou prevenir o 

aparecimento das DCV. Na prevenção secundária procura-se, por outro lado, 

uma forma de terapia que reduza a repetição de um evento e diminua a 

mortalidade em indivíduos com DCV estabelecida. 

Neste contexto, Wood et al. (1998) referem que, efectivamente, o estilo de 

vida de muitos indivíduos permite que se alterem negativamente características 

bioquímicas e fisiológicas que aumentam a probabilidade de desenvolvimento 

de aterosclerose associada a complicações trombóticas. (Quadro n.º 5.) 
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CARACTERÍSTICAS MODIFICÁVEIS CARACTERÍSTICAS NÃO-MODIFICÁVEIS 

Pelo estilo de Vida Pela Farmacologia e/ou estilo d e vida  

Fumar 

Obesidade 

Falta de Exercício 

Dieta 

Tensão Arterial Alta 

Colesterol LDL Elevado 

Colesterol HDL Baixo 

Triglicerídeos Elevados 

Factores Trombogénicos 

Diabetes/Resistência à Insulina 

Idade 

Sexo Masculino 

História familiar de DCV em idade 

jovem 

(Homens<55 anos, Mulheres<65 anos) 

História Pessoal de DCV 

Quadro n.º 5.  Estilo de vida e características associadas ao aumento  
do risco de DCV. Adaptado de Woods et al. (1998). 

 
Após a conferência organizada em 1996 pelo National Institutes of Health, 

foi proposto que toda a população deveria ser fisicamente activa em pelo 

menos 30 minutos, preferencialmente em todos os dias, por forma a prevenir 

alguns casos de DCV. (NIH, 1996). 

 

 

Conceito de Factores de Risco Cardiovascular 

 

Kannel (1961) propôs uma possível definição de Factor de Risco (FR), 

dizendo que “um factor de risco deverá ser visto como um preditor de doença 

e/ou mortalidade e não como uma causa ou relação directa com determinado 

efeito”. Kannel (1971) diz que por serem as principais causadoras de morte, em 

ambos os géneros e em diversos países, tem-se estudado amplamente as 

DCV e as suas causas. Diversos estudiosos na área da saúde têm 

intensificado a sua pesquisa na prevenção e tratamento destas patologias. 

Através de alguns desses estudos, pôde-se constatar que não se estuda 

isoladamente um dos factores das DCV, mas sim uma combinação de 

manifestações que potencializam o surgimento e desenvolvimento das 

mesmas. Segundo Vaz et al. (2005), os factores de risco servem quatro 

funções: a predição da doença, ou seja, as informações que nos são fornecidas 

por modo a prever a doença de acordo com a exposição do doente a 

determinados FR; a determinação da etiologia da doença, através da 

determinação de elementos favoráveis à casualidade; o diagnóstico da doença, 
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através do estudo dos factores de risco e como a sua presença determina o 

aumento da probabilidade de aparecimento desta, e; a prevenção da doença, 

conseguida através da remoção do factor de risco responsável pelo possível 

desenvolvimento da doença. 

 Com maior relevância ressaltam os estudos de Framingham, de 

Tecumseh, e de Chicago, entre outros, que estabeleceram o conceito de Factor 

de Risco de DCV como um meio de prever situações de morbilidade 

relacionadas com esta patologia. Segundo o estudo de Farmingham, “um factor 

de risco é uma característica inata ou adquirida de um indivíduo, que se 

associa ao aumento da probabilidade de este vir a sofrer ou falecer de 

determinada doença ou condição”.  

Segundo Wood et al. (1998), o termo Factor de Risco descreve 

características de indivíduos saudáveis que estão independentemente 

associadas com a subsequente ocorrência de DCV. Estas, quando são 

modificáveis, podem ser reversíveis, normalmente associadas a características 

do estilo de vida, bioquímicas e fisiológicas. As que não são modificáveis estão 

geralmente associadas às características pessoais, tais como a idade, sexo e 

história familiar de DCV. (ver Quadro n.º 5.) Os mesmos autores sugerem que 

a etiologia multifactorial das DCV e a contribuição de todos os factores para o 

risco de se desenvolver à posteriori DCV é algo de enorme importância. 

Já Grundy et al. (1998) dizem que, efectivamente, o desenvolvimento do 

conceito FR, constituí por si só um enorme avanço para o desenvolvimento de 

estratégias de prevenção das DCV. Mota et al. (2003) acrescentam que os 

factores de risco cardiovasculares são agentes facilitadores do aparecimento e 

rápido desenvolvimento de aterosclerose e são precedentes durante vários 

anos do aparecimento evidente de DCV. 

Grundy et al. (1998) salientam o Framigham Heart Study como um 

contributo incomensurável para a compreensão das causas das doenças 

coronárias, tromboses e outras DCV, ajudando a definir a natureza quantitativa 

e aditiva destas causas, actualmente designadas por “factores de risco 

cardiovascular”. 
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Vaz et al. (2005) apresentam uma definição um pouco diferenciada da 

dada pelo estudo de Farminghan, dizendo que um factor de risco é “um atributo 

individual, ou uma determinada exposição que está positiva ou negativamente 

associada com a ocorrência de uma doença”. 

Segundo Maas e Boger (2003), “a doença cardiovascular passou a ser 

entendida como um agregado de eventos vasculares diferentes com 

localização distinta”. Desta forma, o termo “factor de risco adquiriu uma 

amplitude sistémica que, numa perspectiva epidemiológica (e não só), incluía a 

cardiopatia coronária e outras manifestações ateroscleróticas, como as 

doenças cerebrovasculares e a arteriopatia periférica”. 

A American Heart Association (AHA, 2003) afirma que os FR deverão ser 

classificados quanto ao seu grau de associação ao aumento de risco de DCV e 

divide-os em 2 grupos: 

Factores de Risco Major – inclui aqueles que, segundo as investigações 

científicas, estão definitivamente associados ao aumento significativo do risco 

de DCV, como são o tabagismo, hipertensão arterial, níveis elevados de 

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

excesso de peso, idade avançada e diabetes mellitus. 

Contribuintes para os Factores de Risco – inclui aqueles que, embora 

estejam associados ao aumento do risco de DCV, não foi demonstrado 

claramente qual a sua significância e prevalência, como no caso do stress, 

consumo de álcool, alterações hormonais associadas à menopausa e os 

contraceptivos orais. 

Já anteriormente a Grundy et al. (1998), Assman, Schulte & Cullen (1997) 

apontaram os principais factores de risco. Estes também foram estudados pelo 

Framingham Heart Study e incluem o tabaco, a hipertensão, o elevado 

colesterol e várias fracções do colesterol, isto é, baixos níveis de lipoproteínas 

de elevada densidade (C-HDL), igualmente a presença de níveis elevados de 

triglicerídeos (Tg) e de lipoproteínas de baixa densidade (C-LDL), como a 

presença de diabetes mellitus. A idade avançada também foi considerada 

como um FR, devido ao aumento do risco absoluto, desenvolvido com a idade. 
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De Backer et al. (2003) sublinham que o efeito amplificador dos múltiplos 

FR também são aplicáveis aos FR não lipídicos, tendo como exemplo o risco 

de DCV relativo a sujeitos fumadores, hipertensos e obesos, que parece ser 

significativamente superior a indivíduos não fumadores, normotensos e não 

obesos. Por consequente, os intervalos de valores lipídicos aceitáveis ou que 

colocam o indivíduo em maior risco variam com o estado global de risco. 

Carlson, Gotto & Illinghorth (2002) indicam que outros FR não incluídos na 

lista dos principais também aumentam a probabilidade de desenvolver DCV, 

entre os quais podemos encontrar a obesidade, a inactividade física, o stress, a 

presença elevada de lipoproteína (a) [Lp(a)], a presença de fibrinogénio, o 

activador do inibidor 1 do plaminogénio (PAI-1) e a homocisteína. Até à data, 

ainda não foi emitida qualquer recomendação clínica relativamente ao 

tratamento destes FR. Contudo, a presença de níveis elevados de Lp(a) é 

reflector de um factor genético que irá aumentar a indicação para o tratamento 

de dislipidemia. 

Como grandes defensores de que a obesidade e a inactividade física são 

FR importantes para o aparecimento e desenvolvimento de DCV, surgem o 

National Cholesterol Education Program (NCEP), a American Heart Association 

(AHA) e a European Society of Cardiology (ESC). 

Berenson et al. (1988), Twisk et al (2001) e Andersen et al. (2003) dizem 

que os FR têm individualmente uma acção nociva, que se potencializa quando 

actuam agregados. Dizem ainda que quando existem dois ou mais FR já 

conhecidos, a previsão de se apresentar um acontecimento coronariano 

aumenta de forma exponencial. 

Freedman (2002) e Andersen et al. (2003) asseguram que, dos FR 

conhecidos, os biológicos são aqueles que apresentam maior tendência para a 

agregação, aumentando assim a probabilidade do indivíduo desenvolver DCVs. 

Miller & Taylor (1995) afirmam que qualquer intervenção deverá ocorrer de 

forma conjunta na tentativa de equacionar os vários FR presentes. 

De Backer et al (2003) referem que sendo a DCV normalmente resultante 

da combinação de vários FR e em reconhecimento da natureza multifactorial 
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deste grupo de doenças, a European Atherosclerosis Society (EAS), a ESC e a 

European Society of Hypertension (ESH), no início dos anos 90, concordaram 

em colaborar para o surgimento de recomendações para a prevenção de DAC. 

Wood et al. (1998) dizem que o resultado foi um conjunto de recomendações 

publicadas em 1994. Revistas em 1998, pelo Segundo Grupo de Trabalho 

Conjunto da Sociedade Europeia e de outras Sociedades sobre as Directivas 

de Prevenção Coronária (SJTF), definiram objectivos para a melhoria do estilo 

de vida, factores de risco e terapêutica para a prevenção coronária. De Backer 

et al. (2003) e o Terceiro Grupo de Trabalho (TJTF) proporcionaram uma 

segunda revisão às Recomendações Europeias. 

Segundo Alberti & Zimmet (1998), foi dada elevada relevância às 

associações de um conjunto particular de FR de desenvolvimento de DCV, pelo 

que recebeu diferentes designações, até que, em 1998, a OMS propôs a 

unificação dos diferentes termos utilizados, optando pela designação de 

síndrome metabólica. Definia-se então esta síndrome como a presença de 

intolerância à glucose ou diabetes mellitus e/ou resistência insulínica, 

conjuntamente a dois ou mais dos seguintes FR: hipertensão (para valores de 

pressão arterial ≥ 140/90 mmHg); Dislipidemia (trigligerídeos ≥ 110mmol/L e/ou 

C-HDL <1,0mmol/L); Obesidade Central (índice cintura-anca > 0,85m). 

Mais recentemente o NCEP (2001) define a síndrome metabólica pela 

presença de pelo menos três das seguintes condições: perímetro da cintura 

>102cm (homens) e >88cm (mulheres); triglicerídeos ≥150mg/dL; C-HDL 

<40mg/dL (homens) e <50mg/dL (mulheres); Glicose ≥110mg/dL (6,1mmol/L) e 

pressão arterial ≥130/85mmHg. 

Fica então clara, à luz deste contexto, a necessidade de se conhecer o 

papel dos diferentes FR, na procura de minimizar os efeitos deste fenómeno 

eminente nas sociedades industrializadas. 

No quadro seguinte apresentamos os principais FR. 
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Principais 
Factores de Risco 

Hipercolesterolémia total e aumento do LDL-Colesterol; diminuição do 

HDL-Colesterol; 

Hipertensão Arterial; 

Intolerância à glicose: Diabetes Mellitus; 

Tabagismo (principalmente cigarros); 

Obesidade total e abdominal; 

Inactividade física; 

Sexo masculino, sexo feminino pós-menopausa; 

Envelhecimento; 

Antecedentes familiares de cardiopatia isquémica prematura. 

 

Outros Factores 
Predisponentes 

Características étnicas; 

Factores psico-sociais; 

Dieta do “tipo ocidental”. 

 

Biomarcadores 
(na circulação) 

Lípidos -  Apo B/A1; triglicéridos; lipoproteína (a); 

Inflamatórios (PCR) - (IL 6 e 18); Factor de necrose tumoral (TNF-α); 

Moléculas de adesão celular; 

Hemostasiológicos e pró-trombóticos – Fibrinogénio; Homocisteína; 

Dímeros-D; Amilóide A; Activador do plasminogénio tecidual (tPA); 

Inibidor do activador do plasminogénio (PAI-1); 

Oxidantes LDLox- Isoprostatos; 

Inibidores de monóxido de azoto (NO) – Dimetilarginina assimétrica.  

 

Biomarcadores 
Imagiológicos 

Espessamento da íntima e média carotídeas; 

Calcificação coronária. 

 

Outros 
Biomarcadores 
Físicos 

Hipertrofia ventricular esquerda; 

Fibrilação auricular; 

Falência Cardíaca; 

Doença arterial periférica. 

 

Biomarcadores 
Genómicos / 
Proteómicos 

Polimorfismos. 

Quadro n.º 6.  Factores reconhecidos como Factores de 

Risco para o desenvolvimento de DCV. 
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Factores de Risco Não-Modificáveis 

 

Sexo 

Sendo um factor de risco não-modificável, o sexo não pode ser 

modificado, tornando-se assim importante perceber qual a posição do sexo 

enquanto FR do desenvolvimento de DCV. Pensa-se que existe um certo factor 

protector contra as DCV nos indivíduos do sexo feminino, até ao período da 

menopausa. Acredita-se que certas hormonas femininas, e principalmente o 

estrogénio, conferem alguma protecção cardiovascular. No entanto, quando os 

indivíduos do sexo feminino se encontram num momento pós-menopausa ou 

pós-histerectomia, parece que essa vantagem é diluída, observando-se um 

aumento do risco de desenvolvimento de DCV. 

Os dados existentes revelam que o desenvolvimento de DCV nos 

indivíduos do sexo feminino acontece em média 10 anos mais tarde que nos 

indivíduos do sexo masculino. 

 

Envelhecimento 

Wilson et al. (1998) apontam para um aumento do risco cardiovascular 

com o aumento da idade dos indivíduos. Contudo, não está totalmente apurado 

se o envelhecimento em si é um factor independente da ocorrência de eventos 

cardiovasculares, ou se esta é resultante da exposição aos outros FR. 

Segundo Bortolotto et al. (1999), o processo de “envelhecimento” arterial 

origina uma diminuição de elasticidade das paredes das artérias, tornando-as 

mais “duras”, o que vem modificar os parâmetros funcionais e estruturais da 

árvore arterial. Os mesmos autores dizem que estas modificações conduzem a 

um aumento da pressão sistólica e diminuição da pressão diastólica. 

Stern et al. (2003) dizem que “com a idade, a função cardíaca é 

maioritariamente influenciada pela diminuição da elasticidade do sistema 

arterial e pela sua capacidade de resposta a mudanças de pressão sanguínea. 



Desporto vs Doença Cardiovascular  Faculdade de Desporto 
  UNIVERSIDADE DO PORTO 
 

33                       Orlando Daniel F. S. F. da Silva 
 

O aumento resultante da resistência à acção pulsátil do coração aumenta o 

trabalho necessário para conduzir o sangue para os vários órgãos do corpo”. 

Confirmando o papel do envelhecimento no desenvolvimento das DCVs, os 

autores afirmam que oitenta e cinco por cento dos indivíduos que morrem de 

DCV têm uma idade superior a 65 anos. 

 

Antecedentes Familiares 

Lloyd-Jones et al. (2006) referem que os factores genéticos 

provavelmente desempenham algum papel na pressão alta, na doença 

cardíaca e em outras condições vasculares. Entretanto, é provável que 

pessoas com o histórico familiar de doenças cardiovasculares também 

compartilhem o mesmo ambiente e factores de risco. Assim, ainda não é 

distinto qual o papel da hereditariedade e/ou mecanismo genético no 

desenvolvimento de DCV. No entanto, começam a aparecer fortes evidências 

que potenciam a sua importância. 

 

Factores de Risco Biológicos 

 

Devido à elevada importância que o conhecimento possui, para a 

manutenção de um bom estado de saúde, descrevo agora de forma mais 

pormenorizada os FR e a sua relação com as DCVs. 

 

Hipertensão 

Apesar de ter sido inferido que a hipertensão é um processo originado já 

na adolescência (Clarke, W.R. et al., 1978), não existe qualquer prova que o 

incremento da pressão sanguínea (PS) nos jovens esteja relacionado com as 

DCVs na idade adulta. Também é de mencionar a importância de não rotular 

demasiado cedo os adolescentes como sendo hipertensos (Lauer, R.M., et al., 
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1975; Twisk, J., 1995) pois, em muitos casos, crianças rotuladas como 

hipertensas voltam a normotensas sem qualquer tipo de intervenção e estes 

valores registados acima do normal não passam de um resultado do 

crescimento. 

Segundo o National Hearth, Lung and Blood Institute existem 2 tipos de 

hipertensão arterial (Levy & O’Donnell, 2002): 

 

• Hipertensão primária ou essencial – referente aos casos em que não se 

reconhece a causa da elevação da tensão, mas em que existem FR 

associados; 

• Hipertensão secundária – referente aos casos em que a elevação da 

tensão arterial é causada por uma outra doença. 

 

A hipertensão arterial é também classificada segundo os níveis de 

pressão sistólica e diastólica, podendo ser observada no seguinte quadro. 

 

CATEGORIA SISTÓLICA (mm Hg ) DIASTÓLICA ( mm Hg ) 
ÓPTIMA Inferior a 120 Inferior a 80 

NORMAL 120 - 129 80 – 84  

NORMAL-ALTA  130 - 139 85 – 89  

HIPERTENSÃO – Estágio 1 140 – 159 90 – 99  

HIPERTENSÃO – Estágio 2 160 – 179  100 – 109  

HIPERTENSÃO – Estágio 3 Maior ou Igual a 180 Maior ou Igual a 110 

SISTÓLICA ISOLADA Maior ou Igual a 140 Inferior a 90 

Quadro n.º 7.  Classificação da pressão arterial conforme as directrizes europeias. 

 

Estudos epidemiológicos sugerem que a actividade física e/ou aptidão 

física diminuem a PS em adultos hipertensos (Montoye, H.J., et al., 1972; 

Hagberg, J.M., 1990), no entanto, que estes mesmos resultados sejam 

visualizados em crianças é algo ainda inconclusivo. Apesar de alguns estudos 

demonstrarem uma diminuição da PS com o aumento de AF (Al-Hazzaa, H.M., 

et al., 1994; Boreham, C.A., et al., 1997), outros têm falhado na confirmação 
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desta ligação (De Visser D.C., 1994). Tal associação seria vantajosa, 

significando que um estilo de vida prematuramente activo não permitiria o 

desenvolvimento de hipertensão. Mas, já muitos estudos de cruzamento de 

dados têm identificado uma correlação positiva entre exercício cárdio-

respiratório e a PS, (Hofman, A., et al., 1987; Tell, G.S. & Vellar, O.D., 1988; 

Dwyer, T. & Gibbons, L.E., 1994) sugerindo que indivíduos fisicamente activos 

ou com melhor aptidão física possuem uma PS mais baixa que os seus pares 

(Hofman, A., et al., 1987; Tell, G.S. & Vellar, O.D., 1988; Hofman, A. & Walter, 

H.J., 1989; Kwee, A. & Wilmore, J.H., 1990; Boreham, C.A., et al., 1997; Ewart, 

C.K., et al., 1998). Apesar destes achados, os dados obtidos em crianças 

continuam inconclusivos e alguns autores continuam sem descobrir uma 

associação entre a aptidão física e a pressão sanguínea sistólica (PSS) 

(Armstrong, N., et al., 1991; Bazzano, C., et al., 1992; Jenner, D.A., et al., 

1992). Jenner et al. (1992) não encontraram uma correlação estatisticamente 

significativa entre a PSS, a pressão sanguínea diastólica (PSD) e aptidão física 

em crianças australianas com idades compreendidas entre os 11 e os 12 anos. 

Contudo, estes autores sugerem que esta discrepância de resultados poderá 

ser causada pelo uso de metodologias diferenciadas. 

 

Obesidade 

A obesidade é uma condição de excesso de gordura corporal ou um 

estado acima dos níveis normais de adiposidade, em que é muito provável a 

associação a problemas de saúde. Pode-se confirmar este estado através de 

um índice de massa corporal (IMC) ≥30kg/m2, cerca de 130% do peso corporal 

ideal, ou então pregas de adiposidade subcutânea com índices ≥95.º percentil 

(Flegal, K.M., 1993; Dietz, W.H., 1995). A obesidade é uma condição crónica 

que evolui durante os anos (Jebb, S.A. & Moore, M.S., 1999).  

Hill e Melanson (1999) afirmam que o excesso de gordura corporal pode 

resultar de um conjunto de factores, como seja a má nutrição, a ausência de 

actividade física, os factores genéticos e/ou metabólicos. 
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A ACSM (2006) considera que quando um indivíduo apresenta um índice 

de massa corporal (IMC) ≥25kg.m2 e <30kg.m2 este apresenta um excesso de 

peso. Se este índice for ≥30kg.m2 então já estamos perante um indivíduo 

considerado obeso. 

Marks D. H. (2005) refere que já nos anos 50 se inquiria acerca da 

relação entre a obesidade e a mortalidade precoce por doença cardiovascular. 

Gillum R. F. (1987) acrescenta que só mais tarde se conseguiu relacionar a 

obesidade com o desenvolvimento de lesões ateroscleróticas. 

Segundo Bonadona et al. (1987), nos adultos a obesidade aumenta o 

risco de DCV. Hubert H. et al. (1983) dizem ainda que o peso corporal está 

relacionado com o aumento de incidência de eventos cardiovasculares entre 

indivíduos de ambos os sexos. 

Lee I. M. et al. (1993) corroboram estas afirmações apresentando o 

Harvard Alumni Hearth Study, cujos resultados relacionam de forma directa o 

peso corporal e os índices de mortalidade, revelando que o ganho ponderal é 

um FR significativo no desenvolvimento de diabetes mellitus nos indivíduos do 

sexo feminino (Colditz et al., 1995). 

Steinberg e Stephen (2003) confirmam a associação existente entre o 

risco cardiovascular e a distribuição da gordura corporal, referindo ainda que a 

obesidade também pode ser associada à resistência à insulina e a outros FR, 

como é o aumento da pressão arterial, registando ainda redução na ordem dos 

10-15% no risco cardiovascular induzida pela perda de peso corporal e do seu 

controlo ao longo do tempo. 

A sua associação à DCV está bem estabelecida nos indivíduos adultos 

(De Visser, D.C., et al., 1994; Stern, M., 1995; Katzmarzyk, P.T., et al., 2001). 

Ao longo destas duas últimas décadas, a obesidade clínica cresceu de forma 

significativa na Inglaterra, dos 8% para os 16.5% nas mulheres e de 6% para 

15% nos homens (Fox, K., 1997). A obesidade entre as crianças também tem 

aumentado (Chinn, S. & Rona, R.J., 1994; Gortmaker, S.L., et al., 1999). A 

inconsistência das definições de sobrepeso e obesidade na população mais 
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jovem faz com que a sua prevalência real seja ainda desconhecida (Chinn, S. & 

Rona, R.J., 2002). 

O “tracking” da obesidade tem evocado grande interesse entre os 

investigadores (Twisk, J., et al., 1995; Must, A., et al., 1992; Clarke, W.R. & 

Lauer, R.M., 1993; Vanhala, M., et al., 1998; Wright, C.M., et al., 2001). 

Reportando os resultados de um estudo prospectivo com a duração de 55 

anos, Must et al. (1992) descobriram que nos adolescentes com sobrepeso, 

definidos como aqueles com um IMC acima do 75.º percentil, a obesidade está 

altamente associada à mortalidade prematura.  

Os resultados do Amsterdam Growth Study indicam que existe uma alta 

predictabilidade da percentagem de massa gorda na idade adulta através da 

sua medição durante a adolescência. De forma similar, Vanhala et al. (1998) 

sugerem que aproximadamente 50% das crianças obesas tornam-se adultos 

obesos e que nestes casos a obesidade seria mais prejudicial. Desta forma, 

entende-se que existe um “período de incubação” de 10-15 anos, antes que a 

obesidade tenha efeitos nocivos para a saúde (Malina, R.M. & Bouchard, C., 

1991). Esta teoria suporta a ideia de que se deve exercer esforços extremos 

durante a infância para prevenir o aparecimento de um perfil de alto risco físico 

na idade adulta. As conclusões de vários estudos indicam a necessidade de se 

estudar de forma longitudinal a obesidade nas crianças e a importância da sua 

prevenção e intervenção precoce (Boreham, C.A., et al., 1997; Freedman, D.S., 

et al., 1999; Fulton, J.E., et al., 2001). 

De acordo com Griffith, et al. (1985), um tratamento bem sucedido sobre a 

obesidade em crianças e jovens dos 11 aos 19 anos de idade levaria a uma 

redução de 30 - 45% da obesidade na idade adulta. Contudo, os investigadores 

estabeleceram que existe também uma predisposição genética (Bouchard, C., 

et al., 1985) para a obesidade e que ainda falta estabelecer uma relação entre 

os factores do meio e os genéticos. 

Vários autores confirmam a associação negativa entre a aptidão cárdio-

respiratória e/ou física e a massa gorda em adolescentes (Tell, G.S. & Vellar, 

O.D., 1988; Kwee, A. & Wilmore, J.H., 1990; Hager, R.L., et al., 1995; 

Boreham, C.A., et al., 1997; Guillaume, M., et al., 1997), contudo a coortes 
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relativamente reduzidas de muitos dos estudos, em conjunto com o seu design 

transversal, implicam que os seus resultados devem ser considerados com 

grandes precauções. 

Tradicionalmente, as estratégias para a saúde no combate à obesidade 

tendem a concentrar-se na percentagem total de gordura, apesar de que nos 

tempos mais recentes está a ser dada mais atenção à relação da distribuição 

de massa gorda e as DCV. Algumas investigações têm demonstrado que em 

indivíduos com maior percentagem de gordura abdominal, ou em regiões 

centrais do corpo, possuem um risco acrescido de DCV, tal como de diabetes 

mellitus do tipo II (Lakka, H.M., Lakka, T.A., et al., 2002; Stern, M.P. & Haffner, 

S.M., 1986). Apesar de se ter estudado a distribuição de massa gorda em 

crianças (De Visser, D.C., et al., 1994; Stallones, L., et al., 1982; Cameron, N., 

et al., 1992; Rebato, E., et al., 1998; Bogin, B. & Sullivan, T., 1986), as 

diferenças entre o sexo e o crescimento necessitam de um melhor 

entendimento. 

Na opinião destes autores, é necessário considerar importante na idade 

adulta um encorajar para a manutenção de um peso corporal saudável em 

termos de quantidade e distribuição de massa gorda. 

 

Lípidos Sanguíneos e Lipoproteínas 

O colesterol total (CT) possui um papel decisivo no desenvolvimento de 

DCVs (NHLBI., 1984; Hickman, T.B., et al., 1998) e é geralmente acordado que 

níveis superiores a 5,9mmol/L de CT são representativos de risco de saúde. 

(Bell, R.D., et al, 1986). 

O colesterol de lipoproteínas de baixa densidade (C-LDL) é de forma 

similar reconhecido por ter um papel causal nas DCVs, devido à sua tendência 

de oxidação e penetração nas paredes das artérias (Malina, R.M. & Bouchard, 

C., 1991; Hickman, T.B., et al., 1998; Gordon, T., et al., 1997). Desde que a C-

LDL foi considerada aterogénica (Bell, R.D., et al., 1986), a diminuição desta 

lipoproteína poderá também diminuir a propensão de desenvolver DCV 

(NHLBI., 1984; Gordon, T., et al., 1977). 
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Para jovens, e quando medida de forma directa, possuir valores 

superiores a 2,2mmol/L de C-LDL é considerado um risco (Masopust, J., et al., 

1985). Por outro lado as C-HDL são reconhecidas como anti-aterogénicas, 

possuindo uma elevada relação inversa com as DCVs (NHLBI., 1984; Hickman, 

T.B., et al., 1998; Gordon, T., et al., 1977; Kokkinos, P.F., Fernhall, B., 1999). 

Por se pensar que facilita o transporte do colesterol dos tecidos periféricos para 

o fígado, é um predictor mais fiável de aterosclerose que o CT (Newsholme, 

E.A. & Leech, A.R. 1992; Gordon, T., et al., 1977). Considera-se também que 

níveis baixos de C-HDL têm um efeito deteriorante para o corpo na habilidade 

de remover o excesso de colesterol. A AHF (1979) recomendou que para 

valores de C-HDL inferiores a 0,8mmol/L seja indicado o risco futuro de DCV. 

A aterogenicidade do CT depende da relação contributiva de C-LDL e C-

HDL. Alguns autores afirmam que o rácio de C-HDL/CT e de C-LDL/C-HDL são 

fortes predictores de DCV (Bell, R.D., et al., 1986). No que refere ao rácio C-

HDL/CT, valores superiores a 0,3 tem sido sugeridos como indicadores de um 

bom estado de saúde, ao que, contrariamente, os valores que não atinjam os 

0,18 são considerados como de alto risco (Montoye, H.J., 1985).  

Apesar da Hipertrigliceridemia estar usualmente relacionada com valores 

elevados de C-LDL e baixos de C-HDL (Malina, R.M. & Bouchard, C., 1991), o 

seu papel exacto, quanto ao desenvolvimento de aterosclerose, continua um 

mistério. Uma correlação menos significativa foi identificada como sendo a 

entre os triglicerídeos (TG) e a prevalência de DCV (Gordon, T., et al., 1977). 

Contudo, outros investigadores têm suportado a noção de que níveis 

excessivos de TG são um FR independente para a DCV (Gaziano, J.M., et al., 

1997). Um valor total de TG ≥1,7mmol/L está associado ao aumento de 

possibilidade de vir a desenvolver DCV mais tardiamente (Montoye, H.J., 

1985). 

Os níveis de CT, C-LDL, C-HDL e TG têm sido seguidos em muitos 

estudos (McCully, K.S., 1969; Twisk, J., et al., 1995; Hickman, T.B., et al., 

1998; Freedman, D.S., et al., 1987; Lauer, R.M., et al., 1988). Sejam altos ou 

baixos, os níveis de CT tendem a manter-se estáveis durante um período de 

anos (Twisk, J., et al., 1995; Lauer, R.M., et al., 1988; Berenson, G.S., et al., 
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1988; Barker, D.J.P., et al., 1989). Barker et al. (1989) reportam que 40% dos 

indivíduos avaliados no ou acima do percentil 90 de CT mantêm-se nesse nível 

cerca de 10-20 anos mais tarde. Esta teoria é suportada pelos resultados 

obtidos no Muscatine Study (Lauer, R.M., et al., 1988).  

Vários investigadores falharam na identificação de uma relação 

significativa entre os níveis de C-HDL e VO2máx (Kwee, A. & Wilmore, J.H., 

1990; Armstrong, N., et al., 1991; Dwyer, T. & Gibbons, L.E., 1994). No entanto, 

existem provas em contrário. No Oslo Youth Study (Tell, G.S. & Vellar, O.D., 

1988) foi observada uma relação positiva entre o C-HDL e o exercício aeróbio. 

Rimmer e Lonney (1997) conduziram um estudo para determinar se um 

programa de exercício aeróbio provocaria alterações nos níveis de CT e C-

HDL, descobrindo que os níveis de alteração dos lípidos e das lipoproteínas 

variam de forma significativa entre os indivíduos, concluindo que o genótipo 

individual poderá causar efeitos não identificáveis. 

É sabido que a apolipoproteína B (ApoB) está associada às C-LDL 

enquanto que a apolipoproteína A-1 (ApoA) associa-se às C-HDL (Von 

Duvillard, S.P., 1997). Alguns autores consideram a ApoB como um predictor 

mais fiável de DCV que os valores de C-LDL, especialmente quando se 

referencia o rácio ApoA:ApoB (Glowinska, B., et al., 2002). 

Propõem-se que valores de ApoA abaixo dos 1.4mmol/L poderão ser 

considerados como um potencial risco e valores de ApoB superiores a 

1.3mmol/L poderão indicar um risco futuro de DCV (Mácek, M., et al., 1985). No 

Cardiovascular Risk in Young Finns Study foi descoberta uma relação inversa 

entre os níveis de actividade física e os de ApoB, isto para indivíduos do sexo 

masculino, pois não o foi comprovado para indivíduos do sexo feminino. Não foi 

detectada qualquer relação entre os níveis de actividade física e os de ApoA 

(Raitakari, O.T., et al., 1997).  

Existem provas acumulatórias que sugerem que elevados níveis de 

lipoproteína(a) [Lp(a)], um complexo lipoproteico distinto que se encontra no 

sangue (Mackinnon, L.T. & Hubinger, L.M., 1999), representam um risco 

independente de desenvolvimento de DCV e Enfarte Prematuro do Miocárdio 

(Scanu, A.M., 1992; Kronenberg, F., et al., 1996). Valores de Lp(a) de 
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aproximadamente 30mg/dL têm sido denominados como nível limiar para os 

valores deste complexo rico em colesterol (Genzel-Boroviczeny, O., et al., 

1997). Qualquer valor acima deste limiar é considerado como um risco dobrado 

para o desenvolvimento de DCV. A presença de valores elevados de Lp(a) e de 

C-LDL possuem um elevado efeito detrimental para o status da saúde. 

Níveis séricos de Lp(a) são, para a maioria da população, determinados 

geneticamente e mantêm-se razoavelmente constantes durante toda a vida 

(Clavel, S., et al., 1997; Glowinska, B., et al., 2002; Mackinnon, L.T., Hubinger, 

L.M., 1999; Jenner, J.L., et al., 1993; Laskowska-Klita, T., et al., 2001). Com a 

possível excepção do Niacin, é pensado que as outras drogas para a redução 

lipídica e a dieta não têm um efeito significativo nos níveis de Lp(a) (Berenson, 

G.S., et al., 1988; Mackinnon, L.T. & Hubinger, L.M., 1999; Scanu, A.M., 1992). 

Contudo, a actividade e aptidão física poderão desempenhar um papel 

fundamental na sua diminuição (Von Duvillard, S.P., 1997).  

 

Fibrinogénio 

Smith (1995) e Baskuyrt et al. (1990) dizem que o fibrinogénio é uma 

proteína plasmática multi-funcional, mas a sua principal função é a 

interveniência no processo de coagulação, onde actua como precursor da 

fibrina, que é determinante na agregação das plaquetas. 

Segundo Silva e Saldanha (2007 a/b), com o aumento das concentrações 

de fibrinogénio dá-se uma hiper-agregação eritrocitária a nível periférico, 

podendo vir a desencadear ou desenvolver DCVs. Foi na década de 80 que o 

fibrinogénio foi reconhecido como um FR de DCV de origem aterosclerótica, 

sendo igualmente um marcador de placas de ateroma instáveis. Yarnell et al. 

(2004) e Ernst et al. (1993) dizem que, na generalidade, os estudos 

prospectivos evidenciam uma forte associação da hiperfibrinogenia com a 

isquemia do miocárdio e o acidente aterotrombótico cerebral. 

Setc et al. (2000) invocam um estudo realizado em 2000, em que se 

verificou a relação entre o fibrinogénio e o risco cardiovascular, conclusão a 
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que chegaram pela presença de níveis elevados de fibrinogénio em múltiplos 

indivíduos com DCV, sendo independente do sexo. 

Os mesmos autores referem que o fibrinogénio pode aumentar o risco 

cardiovascular de várias formas, podendo este aumento ser provocado pela 

activação da agregação plaquetária, pelo aumento da viscosidade sanguínea 

ou da estimulação da produção de fibrina. Sabe-se que o fibrinogénio aumenta 

em estados inflamatórios. Já Lowe et al. (1999) e Smith et al. (1995) afirmam 

que o fibrogénio e a viscosidade sanguínea associam-se de forma 

independente às DCVs. 

Fogari et al. (1994) referem que o fibrinogénio está associado a muitos 

outros factores. Em estudos realizados descobriram uma associação entre o 

aumento dos níveis de fibrinogénio e o aumento da quantidade de cigarros 

fumados. O fibrinogénio demonstrava uma queda acentuada após a cessação 

tabágica e, consequentemente, uma diminuição do risco de DCV. 

 

Factores de Risco Associados ao Estilo de Vida 

 

Aptidão Aeróbia 

Apesar dos conceitos de actividade física e de aptidão física serem 

distintos, eles são várias vezes usados com significância similar (Pate, R.R., et 

al., 1995). A aptidão física é um atributo que geralmente se refere à habilidade 

para executar trabalho físico (Caspersen, C.J., et al., 1985), sendo considerado 

um estado adaptativo parcialmente determinado geneticamente. Por outro lado, 

a actividade física é considerada como um comportamento associado ao 

movimento corporal desenvolvido pelos músculos esqueléticos do qual resulta 

um gasto energético acima dos níveis de repouso (Caspersen, C.J., et al., 

1985). A avaliação da aptidão física e da actividade física regular tem vindo a 

ser destacada ao longo destes anos mais recentes, em muito pela sua 

associação às DCVs (Tell, G.S. & Vellar, O.D., 1988; Farrell, S.W., et al., 1998; 

McMurray, R.G., et al., 1998). A medição da aptidão física é usualmente 

preferível à medição da actividade física, na medida em que a primeira oferece 

maior objectividade e menor probabilidade de erro de classificação. Em adição, 
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alguns autores (McMurray, R.G., et al., 1998) afirmam que a aptidão aeróbia se 

relaciona de forma mais aproximada com as DCVs do que a actividade física 

por si só. Defendem ainda que se deverá exercer algum esforço para identificar 

o limiar de actividade física diária necessária para aumentar de forma evidente 

os níveis de aptidão física. 

Considerando que vários estudos realizados em adultos reportam uma 

forte associação entre os níveis de aptidão física e os factores de risco de DCV 

(Farrell, S.W., et al., 1998; McMurray, R.G., et al., 1998), têm-se procurado 

provas dessa relação em adolescentes e juvenis, na medida de prevenção dos 

FR de DCV, resultados esses que se têm mostrado equivocados devido à 

ambiguidade causada pelos factores de influência genética, crescimento e 

maturação (Tell, G.S. & Vellar, O.D., 1988; Armstrong, N., et al., 1991; Malina, 

R.M. & Bouchard, C., 1991). Apesar do melhoramento da aptidão aeróbia 

exercer efeitos benéficos sobre o status de DCV, são necessárias provas mais 

consistentes. Parecem ainda existir poucas provas directas da relação da 

aptidão física durante a adolescência e juventude, e a melhoria da saúde 

coronária na vida adulta. 

 

Actividade Física 

Algumas evidências parecem suportar a existência de uma influência 

positiva que a AF tem sobre a saúde em geral (Baranowski, T., et al., 1992; 

Davies, B., 1997). Segundo a ACSM (2006), o exercício físico, quando bem 

planeado, estruturado e repetido, parece ser um elemento inibidor do 

desenvolvimento de DCV. Por sua oposição, a inactividade física e o 

sedentarismo são FR potenciadores do seu surgimento. 

Segundo Morris et al. (1953), só no inicio da década de 50 é que 

começaram a ser reconhecidos os benefícios do exercício físico na prevenção 

das DCVs, quando se veio a verificar que existia uma prevalência de doença 

aterosclerótica coronária nos indivíduos fisicamente inactivos. 

Vaz et al. (2005) afirmam que a inactividade física aumenta em 1,5 vezes 

o risco de se vir a desenvolver doença cardíaca isquémica e AVC, que tem à 
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sua responsabilidade 1,9 milhões de mortes em todo o mundo. Segundo 

Mackay e Mensah (2004), bastam cento e cinquenta minutos semanais de 

exercício físico moderado para se sofrer uma redução de 30% no risco de se 

desenvolver doença coronária. 

Kannel et al. (1986) afirmam que “o sedentarismo constitui um factor de 

risco para a aterosclerose”, ao qual Ornish et al. (1998) acrescentam que se 

ocorrer uma mudança nos comportamentos do indivíduo sedentário, dedicando 

algum tempo à prática de exercício físico, este terá um efeito protector contra o 

desenvolvimento das DCV. 

Existem bases para sugerir que os padrões de actividade física possuem 

uma tendência para serem seguidos da infância até à idade adulta (Raitakari, 

O.T., et al., 1994; Glenmark, B., et al., 1994; Riddoch, C.J., et al., 1991), 

contudo, nem todos os investigadores apoiam esta teoria (Twisk, J., et al., 

1995; Brill, P.A., et al., 1989). Continuam inconclusivas as provas que indicam 

que as gerações mais novas são suficientemente activas para a aquisição de 

um estado optimal de saúde. A variabilidade dos protocolos para a avaliação 

dos níveis de actividade física leva a uma inconsistência dos achados (Tell, 

G.S. & Vellar, O.D., 1988; Sallis, J.F., et al., 1993; Kelly, L.E., 2000).  

Quando empregues métodos de auto-descriminação, 60-70% das 

crianças inquiridas consideram-se suficientemente activas, enquanto que 

métodos de avaliação mais objectivos indicam índices de actividade 

significativamente baixos (Riddoch, C.J. & Boreham, C.A.G., 1995). Rowland 

(1996) afirma que, até à data, nenhuma investigação foi bem sucedida na 

determinação de que os hábitos de actividade física nas crianças afectarão o 

desenvolvimento de DCV mais tarde. Acrescenta ainda que a inevitável falta de 

tempo e as variáveis indeterminadas significam que se torna provável nunca se 

obter provas directas que indiquem que a prática de exercício físico durante a 

infância trará benefícios no perfil de saúde quando adultos. 

 No entanto, foi demonstrado de que para os adultos, os benefícios físicos 

acumulados pela prática de exercício físico não podem ser ignorados 

(Paffenbarger, Jr. R.S., Wing, A.L. & Hyde, R.T., 1978), e daí a importância de 

não se subvalorizar um estilo de vida activo desde a infância até à idade adulta. 
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Dieta 

O consumo excessivo prevalece na sociedade Ocidental (Bergstrom, E., 

et al., 1993). Paralelamente a outras tendências de manutenção de estilo de 

vida, tem sido sugerido que os jovens tendem a conservar os seus hábitos 

alimentares mais tarde na vida (McGinnis, J.M., 1992). Contudo, alguns 

investigadores argumentam que existem poucas provas de tal suceder e que 

ainda não existem provas directas que liguem a nutrição das crianças ao 

desenvolvimento de DCV na idade adulta (Millner, J.A. & Allison, R.G., 1999). 

A ligação entre a gordura dietética e as DCVs tem sido amplamente 

explorada (World Health Organization, 1990; National Cholesterol Education 

Program, 1992). A OMS (1990) recomenda que o consumo total de gorduras 

não deverá fornecer mais de 30% do total energético da dieta dos adultos. Em 

1999, a mesma organização reportou que na população do Reino Unido, o 

consumo de gorduras era contabilizado nos 38% e 39% do consumo total diário 

de energia, respectivamente para homens e mulheres (World Health 

Organization, 1999). Este elevado total de consumo de gorduras pode ser 

explicado, em parte, pelo aumento do consumo de “snacks” e de “fast food” 

enquanto fontes energéticas (McGinnis, J.M., 1992; Woteki, C.E. & Filer, L.J., 

1995). Tais alegações acerca do elevado consumo de gorduras saturadas têm 

sido desconcertantes desde que inquéritos realizados a adultos demonstraram 

uma relação directa entre o consumo de gorduras, particularmente de gorduras 

saturadas, e os valores de CT e de C-LDL (World Health Organization, 1990; 

National Cholesterol Education Program, 1992; World Health Organization, 

1999; Post, G.B., Welten, D.C., 1995; Woteki, C.E. & Filer, L.J., 1995; Study 

Group of Atherosclerosis Society, 1987).   

No Amesterdam Growth and Health Study, praticamente não foi reportada 

nenhuma relação entre a ingestão alimentar e os factores de risco de DCV. A 

única excepção encontrada foi em relação aos homens, cujo aumento do 

consumo de álcool se relaciona significativamente com a elevada percentagem 

de gordura corporal (Post, G.B., Welten, D.C., 1995). Enquanto que níveis 

moderados de consumo de álcool diminuem o risco de DCV, os níveis elevados 

tem um efeito detrimental na saúde coronária (British Heart Foundation, 2000).  
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A relação entre a actividade física e o consumo de álcool tem sido 

equivocada. Estudos indicam que não existe qualquer relação entre a prática 

de actividade física e o consumo de álcool nos homens, contudo, entre as 

mulheres, foi descoberto que existe uma relação inversa entre a prática de 

exercício físico e o consumo de álcool (Pate, R.R., et al., 1996). Outros estudos 

reportam resultados semelhantes quando relacionados os níveis de actividade 

física com a dieta de elevado índice calórico e o consumo de álcool (Raitakari, 

O.T., et al., 1995).  

 

Tabagismo 

Dawber et al. (1957) afirmaram, pela primeira vez, que o tabaco está 

associado à doença aterosclerótica coronária. Segundo Silva e Saldanha 

(2007), os indivíduos que fumam cigarros em grandes quantidades têm uma 

probabilidade de cerca do triplo de vir a ser vítima de um enfarte do miocárdio, 

quando comparados com os não-fumadores, ex-fumadores e fumadores de 

cachimbo e charuto. 

Khot et al. (2003) referem que a ocorrência de um evento cardiovascular 

pode ser antecipada em cerca de 10 anos devido ao consumo de tabaco. Cole 

et al. (2003) identificaram o tabaco como um factor preditivo de ocorrência de 

acidentes isquémicos prematuros e com um grau de mortalidade elevado. 

Mackay et al. (1999) dizem que cerca de um quinto das doenças 

cardiovasculares são atribuídas ao tabagismo, existindo um risco superior nos 

indivíduos do sexo feminino. 

No Reino Unido, aproximadamente 20% das mortes por DCV nos homens 

e 17% nas mulheres são devidas ao tabagismo (National Health Forum¸ 2002). 

É durante a juventude que se adquire este hábito (Armstrong, N. & Davies, B., 

1980) e até índices moderados de tabagismo durante a adolescência e 

juventude poderão induzir em consequências a longo prazo (Twisk, J.W.R., et 

al., 1997; Boreham, C.A., et al., 1997).  

De acordo com o Office for National Statistics (2001), 10% dos 

adolescentes com idades compreendidas entre os 11 e 15 anos eram 
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fumadores regulares em 2000 e 2001. Nos EUA, o National Institute on Drug 

Abuse revela que 64.4% dos Universitários admitem ter fumado (Johnston, L.D. 

et al., 1991). 

Estudos comprovam que é possível verificar que após 1 ano de consumo 

de tabaco, o abandono do seu consumo permite uma diminuição de 50% do 

risco de desenvolver DCVs. Quinze anos após o abandono do consumo o risco 

do indivíduo ex-fumador pode ser equiparado ao do não-fumador.
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Reabilitação Cardíaca 

 

A definição de Reabilitação Cardíaca, defendida pela OMS, diz-nos que é 

“a soma de actividades necessárias para garantir aos pacientes cardíacos as 

melhores condições físicas, mentais e sociais possíveis para que eles possam, 

pelos seus próprios esforços, recuperar uma posição normal na comunidade e 

levar uma vida activa e produtiva” (Bethell & Turner, 1996; Moraes e col., 2001; 

Moraes e col., 2005). Apesar da literatura reconhecer os benefícios da 

reabilitação cardíaca (RC), esta é ainda uma terapêutica cuja implementação e 

intervenção é relativamente recente. 

Mital e Mital (2002) e Ribero (2001) dizem que, de facto, os primeiros 

avanços na RC datam do início dos anos 30. Bethell (1999) apoia a 

implementação de programas que incluam a mobilização dos doentes, 

referindo que entre 1940 e 1950 começaram a ser reconhecidos os malefícios 

de um repouso prolongado. No entanto, apenas em 1951, Levine e Lown 

apresentaram um modelo de RC que promovia a mobilização do paciente, o 

“tratamento da cadeira” (“Armchair treatment”), em que lhe era permitido 

adoptar uma posição de sentado por um período não superior a duas horas por 

dia e que proibia qualquer outro tipo de esforço (Álvaro, 1999; Domingues, 

2001).  

De forma progressiva foi-se rompendo com os programas tradicionais de 

tratamento e recuperação dos doentes cardíacos, que consistia em estar 

totalmente imóveis por um período de 6-8 semanas (“até uma actividade física 

mínima como tomar banho, vestir-se e auto alimentar-se era severamente 

restringida”, Álvaro, 1999, pág. 31; Domingues, 2001, pág. 9). Mais tarde veio-

se a confirmar que este tratamento tinha consequências perniciosas no 

funcionamento fisiológico dos doentes, como a nível da capacidade 

cardiorespiratória, do volume sanguíneo, número de hemácias, balanço 

proteico e diminuição dos níveis de força e flexibilidade, aumentando assim os 

riscos de tromboembolismo e hipotensão ortostática (Bethell, 1999; Álvaro, 

1999). 
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Moreira (1998) e Moraes e col. (2005) convergem para esta ideologia, 

acrescentando que há quatro décadas atrás, em ocasiões de alta hospitalar 

dos pacientes vitimas de enfarte do miocárdio, estes tinham sofrido uma perda 

de capacidade funcional massiva que não lhes permitia voltar às suas 

actividades do quotidiano, fossem elas do foro familiar, social ou profissional. 

Mital e Mital (2002) referem que, devido a esta problemática, foram 

iniciados inúmeros estudos que vieram dar maior importância ao exercício 

aeróbio nos programas de RC. Por conseguinte, Moreira (1998) aponta para a 

realização de variados estudos entre 1970 e 1980 sobre o tratamento dos 

doentes cardíacos. Estes tinham como base a prática de exercício físico, 

procurando comprovar se a actividade física não tinha efeitos nefastos mas sim 

positivos e eficazes na RC do paciente. Assim, Bethell (1999) destaca algumas 

das datas mais importantes: 

1957 – Hellerstein e Ford apresentam uma definição de RC em tudo 

semelhante à definição actual, defendida pela OMS, que acentuava a 

multidisciplinaridade dos tratamentos, objectivando a oportunidade dos 

pacientes voltarem ao mundo profissional. 

1968 - Hellerstein desenvolve um programa de actividade física, 

desenvolvido especificamente para vítimas de doença coronária. Bethell (1999) 

aponta este programa como um dos pontos de viragem mais significativos, 

levando ao surgimento de muitos outros programas de RC que centralizavam o 

exercício físico como tratamento. 

Afirmando o surgimento do exercício físico como terapêutica de doenças 

coronárias aparece Mota (1995). Este autor aponta para a descoberta feita em 

1772 pelo médico Herbeden, no “Comentaires on the History and Cure of 

Disease”, que prescrevia exercícios aos seus pacientes após ter contemplado 

que um dos seus doentes se encontrava praticamente curado, após 6 meses 

de trabalho de serração, por um período de meia hora por dia. 

Pinho (2005) aponta uma data mais recente, afirmando que só em 1960 é 

que os programas de RC baseados no exercício físico foram especialmente 

criados para os doentes coronários, particularmente para os indivíduos com 
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síndrome coronário agudo que não apresentavam complicações, e que a sua 

aplicação se fazia muito tempo após a ocorrência do incidente. A própria 

literatura da especialidade vai retratando um avanço progressivo na RC. 

Ferreira e Martins (s/d) apresentam como exemplo o livro “Heart Disease”, de 

Eugene Braunwald, cuja 1ª edição apresentava apenas 1 página dedicada a 

esta temática e, já na sua 6ª edição, publicada em 2001, apresentava um 

capítulo inteiro, composto por 12 páginas. 

Segundo Bethell (1999), Álvaro (1999) e Mital e Mital (2002), desde 1970 

que o número de programas de RC no mundo tem aumentado de forma 

significativa, bem como a acentuação multidisciplinar dos tratamentos, que 

visam trabalhar os vários aspectos da vida do doente. Desta forma, Pinho 

(2005) salienta que a noção de RC tem vindo a sofrer alterações ao longo do 

tempo, passando de uma visão que defendia o repouso absoluto para o realce 

da importância da actividade física. Avança assim para uma noção de que a 

RC tem de passar por um programa multidisciplinar, que aponta não só para a 

prática de exercício físico supervisionado, como também a educação e o 

aconselhamento para a modificação dos FR. 

Para este mesmo autor, na actualidade, a RC tem de visar um programa 

de tratamento que inclua as quatro componentes essenciais, como são: a 

educação, o aconselhamento, a alteração de comportamentos e o exercício 

físico. Moreira (1998) apoia Pinho, afirmando que um programa de RC 

comporta no seu âmago duas áreas fundamentais: o condicionamento físico e 

a educação, sendo que na segunda se encontram incluídos a diminuição dos 

FR e a modificação dos hábitos de vida. 

 

Benefícios da Actividade Física nos Programas de Re abilitação Cardíaca 

Apoiando-nos na literatura, enumeramos os principais benefícios que a 

actividade física promove nos doentes alvo de programas de RC. 
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1.º - Redução da mortalidade: 

Moraes e col. (2001) referem que inúmeros estudos não foram capazes 

de detectar qualquer benefício que o exercício físico promove nos índices de 

mortalidade. Mas, de igual forma, apontam dois estudos que conseguiram 

concluir que os doentes coronários que participaram num programa de RC 

poderão esperar uma diminuição do índice de mortalidade de 20% a 25%. 

Bethell (1999) é da mesma opinião, afirmando que nos últimos 10 anos 

(até à publicação do seu artigo) não encontrou qualquer estudo que 

demonstrasse, com números estatisticamente significativos, uma redução da 

mortalidade nos doentes coronários que completaram programas de RC. No 

entanto, este mesmo autor refere que a actividade física praticada de uma 

forma regular reduz a sintomatologia de angina, bem como a variabilidade da 

frequência cardíaca e, com isso, a probabilidade de arritmias, que por sua vez, 

se poderá associar a uma diminuição dos índices de mortalidade após um 

enfarte agudo do miocárdio. 

Bittner et al. (2000) dizem que apesar de a RC diminuir de forma 

consistente a mortalidade, nada indica que poderá proteger contra a 

reincidência de um enfarte. Os autores salientam que, apesar disso, a 

probabilidade do enfarte ser fatal é diminuída nas pessoas treinadas. 

Silva (2001), partindo da leitura de várias meta-análises, diz-nos que 

existe uma redução da mortalidade por causas cardiovasculares em indivíduos 

que participaram em programas de RC multifactoriais. Thompson (2002) afirma 

também que a prática de exercício físico pode, de facto, diminuir a 

probabilidade de repetição dos eventos cardíacos, embora afirme igualmente 

que até à data não encontrou nenhum estudo que o pudesse testar e 

comprovar de forma irrefutável. 

2.º - Aumento da Capacidade Funcional: 

Diversificados são os estudos que já comprovaram a importância que o 

exercício físico possui na melhoria da capacidade funcional dos indivíduos 

vítimas de eventos cardíacos. Alguns dos benefícios evidenciados devem-se à 
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melhoria da capacidade de transporte, extracção e utilização do oxigénio (O2), 

devido às adaptações centrais e periféricas ocorridas, bem como pela melhoria 

da sintomatologia. 

Mota (2001) aponta que o principal objectivo do treino físico na 

reabilitação dos doentes cardíacos é aumentar a tolerabilidade ao esforço, de 

modo a que os esforços do quotidiano não ultrapassem 50% da capacidade de 

tolerância máxima. Esse “máximo” é ditado pelo ressurgimento de sintomas 

como a angina, isquemia, arritmia, etc. 

Segundo Hujibrechts e col. (1997), muitos são os estudos que comprovam 

o aumento da capacidade funcional e a consequente diminuição dos índices de  

mortalidade nos indivíduos que, após um evento cardíaco, se predispuseram à 

prática de actividade física regular. 

Corvera et al. (2004) realizaram um estudo que comprovou o surgimento 

de melhorias significativas no teste “Six-Minute Walk Test” nos doentes com 

insuficiência cardíaca que foram alvo de um programa de actividade física de 

12 semanas. 

Hage et al. (2003) referem que ao englobar a prática de exercício físico 

nos programas de RC promove-se a melhoria da capacidade funcional e 

qualidade de vida dos sujeitos. Já Álvaro (1999) aponta como algumas das 

melhorias esperadas num doente cardiovascular, após a aplicação de um 

programa de actividade física, a diminuição do esforço do miocárdio e da 

necessidade de utilização de oxigénio em repouso e em exercício sub-máximo, 

o aumento da capacidade de funcionamento do miocárdio e da estabilidade 

eléctrica do mesmo. 

Alves (2004) apoia e partilha a opinião, reafirmando que a prática regular 

de exercício físico possibilitará o desencadeamento de uma série de alterações 

adaptativas positivas, como sendo o aumento da capacidade funcional. No 

entanto, este autor salienta que as adaptações crónicas decorrentes da prática 

de exercício físico em indivíduos com DCV diferem das reportadas em 

indivíduos de aparência saudável. Assim, o autor refere que para os indivíduos 

com DCV, submetidos a um programa de RC que implique a prática de 
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exercício físico, o aumento do débito cardíaco se deve ao simultâneo aumento 

do volume sistólico e da FCmáx, o que difere dos sujeitos ditos normais, em 

que a FCmáx não sofre alterações com o exercício regular. Vendo por outro 

ângulo, o exercício físico regular diminui a FC sub-máxima para qualquer 

carga, o que aumenta a tolerância ao exercício, retardando, 

consequentemente, o aparecimento de sintomas de angina. Podemos ainda 

acrescentar que as alterações da FC são muito mais imediatas nos indivíduos 

vítimas de DCV que nos saudáveis. 

Ainda o mesmo autor, citando um estudo sobre o trabalho com doentes 

coronários, indica a observação de aumentos significativos da capacidade 

máxima de trabalho e do consumo máximo de oxigénio, invariavelmente da 

intensidade de treino. A explicação do incremento da capacidade funcional e do 

VO2máx. deve-se ao aumento da diferença artério-venosa de O2 e, em certos 

casos, no volume sistólico, apesar de que nesses parâmetros a melhoria tenha 

sido diminuta, quando comparada à melhoria observada em indivíduos 

saudáveis. Num outro estudo, também citado pelo autor, verificou-se que a 

exigência de O2, a uma determinada carga, diminuiu após a aplicação de um 

programa de exercício físico regular e que, após 12 meses de treino, foram 

visualizados aumentos de tolerância ao exercício máximo na ordem dos 20% e 

de 30% no limiar isquémico.  

As mesmas conclusões foram observadas por Bethell (1999). Este afirma 

que as melhorias decorrentes da prática de exercício físico regular são 

explicadas pela combinação de diversas adaptações orgânicas, como sendo a 

do metabolismo muscular, a redução da resistência vascular nos músculos 

exercitados, a redução do tónus simpático e a melhoria da performance 

cardíaca. 

Thompson (2002) refere que o VO2máx. aumenta com a prática regular 

de exercício físico. Contudo, as melhorias esperadas são diferenciadas de 

indivíduo para indivíduo, do tipo de treino implementado e da gravidade da 

doença. Desta forma, poderão ser esperados menores melhorias nos 

indivíduos com idades mais avançadas, em indivíduos com melhor condição 

física ou com maior gravidade e extensão da doença. O autor afirma ainda que 
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os aumentos do VO2máx. são superiores com o aumento da duração e 

intensidade do exercício e que os aumentos médios se situam entre os 11% e 

os 56%. 

Desta forma, e citando Thompson (2002), podemos dizer que o exercício 

físico promove melhorias tanto a nível central como periférico. A nível 

periférico, é ainda possível observar um aumento da densidade capilar, da 

força muscular e do tamanho e funcionalidade das mitocôndrias. 

3.º - Modificação dos Factores de Risco: 

Moraes e col. (2001) dizem que diversos FR das DCV podem ser 

afectados positivamente pela melhoria da aptidão física e do condicionamento 

dos doentes cardíacos, pelo que o exercício promove uma diminuição das 

lipoproteínas LDL e favorece o aumento das lipoproteínas HDL, criando assim 

uma melhoria no perfil lipídico. Para doentes que apresentam elevados níveis 

de obesidade, esta melhoria traz benefícios bastante significativos, mas é de 

referir que esta não depende só do exercício, é igualmente necessário ter uma 

alimentação cuidada e equilibrada. 

Ribeiro (2001) descreve os resultados de uma meta-análise com base em 

70 estudos. Estes vêm comprovar os efeitos benéficos da prática de exercício 

físico, em conjunto com uma alimentação regrada e cuidada, sobre o CT, as 

LDL e os níveis de TG, provocando também um aumento do número de C-

HDL. 

Yoshida et al. (1999) apresentaram um estudo cujos resultados nos dizem 

que após 4 semanas de prática de exercício físico regular e uma alimentação 

cuidada, os sujeitos demonstraram uma tendência para a redução dos níveis 

de TG, CT, C-LDL, e uma tendência para o aumento das concentrações de 

HDL. Salienta-se que as melhorias encontradas nos níveis de HDL e Colesterol 

Sanguíneo foram bastante significativas. 

Alves (2004), encontrando-se em consonância com os autores 

anteriormente citados, atribui à prática de actividade física regular efeitos anti-

aterogénicos. Segundo este, o exercício físico, ao diminuir a adiposidade e a 
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pressão arterial e ao melhorar os níveis de colesterol e o perfil lipídico, contribui 

para a redução do avanço da ateroesclerose. 

A diminuição da pressão arterial é também apontada por autores como 

Bethell (1999), Álvaro (1999) e Moraes e col. (2001). 

Além destes benefícios, é notório e mais que comprovado que a prática 

regular de exercício físico em conjunto com uma alimentação saudável 

promove uma diminuição do peso e, consequentemente, dos níveis de 

obesidade, que se mostram como sendo um dos FR com maior probabilidade 

de ser alterado. 

4.º - Benefícios para a saúde: 

Moraes e col. (2001) referem que com a ocorrência de um enfarte do 

miocárdio, ou de um outro evento cardiovascular agudo, há interferência com o 

aspecto emocional do indivíduo. Após a ocorrência do evento, 

aproximadamente 70% desta população mostra maiores preocupações com 

questões como a saúde física, o retorno ao trabalho, a vida sexual e a 

participação em actividades físicas que os direcciona para a possibilidade de 

viver uma vida agradável. O mesmo autor afirma que 15 a 20% dos indivíduos 

vítimas de enfarte do miocárdio desenvolveram estados depressivos, 

aumentando assim o risco de reincidência da ocorrência. Bethell (1999) aponta 

a depressão como um dos FR de maior relevo para a morte súbita em 

indivíduos que sofreram um enfarte. 

Bethell (1999) diz ainda que os programas de RC dão um contributo 

significativo para a melhoria do bem-estar do indivíduo, mas tem em atenção 

que essa melhoria não tem a extensão que muitos autores e pessoas 

acreditam. Se por um lado são apresentadas provas da ajuda dada pela prática 

de exercício físico no combate aos estados depressivos e ansiosos, através do 

aumento da confiança e dos sentimentos de bem-estar e alegria, por outro lado 

percebemos que quando o exercício físico é a única terapêutica usada na 

reabilitação, os seus benefícios apresentam uma extensão muito reduzida. 

Bethell (1999) cita uma meta-análise, dizendo que se for associado ao 

exercício físico encontramos o tratamento psicossocial e aprendizagens de 
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técnicas de controlo de stress e de relaxamento, tendo uma redução bem mais 

significativa dos sintomas de ansiedade e depressão, bem como dos próprios 

índices de mortalidade. 

Álvaro (1999) defende que após um acidente cardiovascular, os 

indivíduos apresentam dificuldades no retorno ao seu ritmo diário normal, 

devido à invasão de medos e receios. Desta forma, a prática de actividade 

física regular e devidamente supervisionada poderá prevenir ou diminuir os 

níveis de ansiedade e depressão, proporcionando a recuperação da confiança, 

da auto-estima e do seu sentido de independência. O mesmo autor diz-nos que 

o paciente, “quando fisicamente treinado, está apto para mostrar a si próprio e 

à sua família que é capaz de assumir uma posição social”. Partilhando da 

mesma opinião encontramos Ribeiro (2001). 

Yoshida et al. (1999) observaram que se deram melhorias significativas 

nos resultados dos testes de STAI-I e de STAI-II De Spielberg, levando a 

associação da prática de exercício físico à diminuição dos níveis de ansiedade 

dos doentes cardíacos. 

Chegamos então à conclusão que é fundamental encaminhar os doentes 

vítimas de acidentes cardíacos para os locais e profissionais que proporcionem 

a aplicação dos programas de RC. Mas, tendo em conta todos os benefícios 

que a prática regular de exercício físico traz a estes sujeitos, seria de 

considerar que, mais que remediar, se deviam prevenir estas situações, 

alertando de forma mais proeminente as populações com riscos mais elevados 

de aparecimento de DCV e evidenciando a preocupação em procurar que a 

população não chegue a este estado de risco. 
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Objectivos e Hipóteses 

 

 
Objectivo Geral: 

 

Caracterizar a população de indivíduos hospitalizados com e sem DCV, 

quanto aos níveis de prática de exercício físico e associação de outros factores 

de risco. 

  

 

Objectivos Específicos: 

 

� Verificar o número de pessoas hospitalizadas com DCV praticantes de 

exercício físico; 

� Verificar o número de praticantes de exercício físico com e sem DCV; 

� Verificar a existência de uma relação entre a prática de exercício físico 

regular e os outros factores de risco de DCV; 

� Verificar qual a importância que os indivíduos hospitalizados com e sem 

DCV dão à prática de exercício físico na prevenção das DCV; 

� Verificar qual a importância que os indivíduos hospitalizados com e sem 

DCV dão à prática de exercício físico no tratamento das DCV; 

� Verificar que os indivíduos hospitalizados com DCV atribuem maior 

importância ao exercício físico na prevenção e tratamento das DCV; 

� Verificar qual a tendência para a prática de exercício físico regular, após 

a alta hospitalar. 
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Hipóteses: 

 

H1: O número de indivíduos hospitalizados com DCV, praticantes de exercício 

físico, é menor que o de não praticantes; 

H2: O número de indivíduos praticantes de exercício físico hospitalizados com 

DCV é inferior ao dos hospitalizados sem DCV; 

H3: Existe uma relação entre a prática regular de exercício físico e os outros 

factores de risco; 

H4: Os indivíduos hospitalizados, com e sem DCV, dão elevada importância à 

prática de exercício físico na prevenção das DCV; 

H5: Os indivíduos hospitalizados, com e sem DCV, dão elevada importância à 

prática de exercício físico no tratamento das DCV. 

H6: Os indivíduos hospitalizados com DCV dão maior importância à prática de 

exercício físico na prevenção e tratamento das DCV que os indivíduos 

hospitalizados sem DCV. 

H7: Após a alta hospitalar, a maior parte dos indivíduos hospitalizados, com e 

sem DCV, irão reiniciar ou iniciar a prática regular de exercício físico. 
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Materiais e Métodos 
 

Amostra 

A amostra para este estudo foi recolhida no decorrer do ano 2009, na 

Unidade de Cuidados Intermédios (ala “F”) e na ala de Medicina “E” do 

Departamento de Medicina do Hospital Pedro Hispano.  

A amostra é constituída por 100 indivíduos separados em dois grupos 

distintos, um primeiro grupo composto por 50 indivíduos sem DCV e um 

segundo grupo composto por 50 indivíduos com DCV.  

Dos 100 indivíduos, 69 são do sexo masculino e 31 do sexo feminino, 

apresentando idades entre os 88 e os 46 anos, com uma média de idades de 

70 ± 11. Apenas um dos sujeitos do sexo feminino possuí uma idade bastante 

inferior aos 46 anos, contando apenas 28 anos de idade. 

Quase a totalidade da amostra é de nacionalidade Portuguesa, à 

excepção de dois indivíduos, ambos do sexo feminino, em que um é de 

nacionalidade Norte-Americana e o outro Sul-Americana. 

 

Sem Doença Cardiovascular 

 

 

 

N’ 32 18 

Idade 70 ± 11 71 ± 14 

IMC 25 ± 3,4 27 ± 4,3 

   

Com Doença Cardiovascular   

N’ 38 12 

Idade 70 ± 11 68 ± 13 

IMC 25 ± 3,1 25 ± 1,4 

Quadro n.º 8.  Médias e desvio padrão de n’, idade e IMC da amostra. 
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Identificação e Caracterização do Instrumento 

O instrumento utilizado para a recolha de dados foi o questionário, 

retirado de Domingues, H. B. (2001), “Prática Desportiva e Doenças 

Cardiovasculares” (ver anexo 1). Este questionário encontra-se, 

presentemente, em processo de validação.  

O questionário é composto por 22 questões separadas por três temáticas, 

sendo a primeira referente aos dados pessoais, onde se procura identificar 

certos factores de risco associados às DCV. A segunda está associada à 

prática de actividade física pré e pós internamento, tendo o intuito de 

compreender que tipo de prática de actividade física os inquiridos possuem. 

Com a terceira e última temática procuramos entender que níveis de 

conhecimento base possuem os sujeitos acerca dos benefícios que o exercício 

físico tem sobre as DCV. 

 

Metodologia 

A obtenção da amostra exigiu que se cumprissem certos protocolos 

institucionalizados pela entidade que lhes dá abrigo e proporciona tratamento. 

Para a sua aplicação, no final do mês de Novembro do ano transacto, foi 

pedida uma autorização no Hospital Pedro Hispano, ao Conselho de 

Administração da ULS de Matosinhos. Para tal foi necessário entregar uma 

carta com um pedido de autorização (ver anexo 2), uma cópia do projecto 

monográfico e do inquérito a aplicar.  

Seguidamente à aprovação por parte do Conselho de Administração, o 

projecto monográfico seria alvo de apreciação por parte da Comissão de Ética 

do Hospital Pedro Hispano, que se reúne apenas na primeira sexta-feira de 

cada mês. 

Após algum tempo de espera, em finais de Março de 2009 obtivemos uma 

carta, previamente dirigida à Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, 

(ver anexo 3) em que eram colocadas algumas questões que requeriam breves 

elucidações, carta esta a que respondemos prontamente (ver anexo 4). A 
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mesma informava que para a realização do inquérito era necessária uma 

autorização por parte da Comissão Nacional de Protecção de Dados (CNPD), 

para a criação e utilização de uma base de dados. Enviou-se então um e-mail à 

CNPD (ver anexo 5), ao qual se obteve uma resposta autorizando o estudo (ver 

anexo 6). 

Posteriormente à clarificação das questões, o projecto avançou então a 3 

de Abril de 2009 para a avaliação por parte da Comissão de Ética, na qual 

obteve permissão imediata.  

A 14 de Abril do presente ano foram iniciados os questionários. O horário 

de aplicação dos mesmos foi feito à terça-feira e quinta-feira, entre as 14 horas 

e as 16 horas, nas alas “E” e “F” da referida instituição. Era-me indicado em 

cada ala quais os doentes que teriam capacidade para responder às questões. 

Estes foram informados acerca do propósito e constituição do questionário e, 

só após a obtenção de um consentimento informado por parte dos sujeitos da 

amostra, seria viável a sua aplicação. 

A aplicação dos questionários fez-se entre os dias 14 de Abril e 21 de 

Maio.  

Os dados recolhidos foram tratados estatisticamente, através de uma 

análise descritiva e comparativa nos Softwares: Statistical Package for the 

Social Sciences, versão 17.0 e Microsoft Office Excel 2007, para o Windows 

Vista. 

O procedimento estatístico utilizado, para a análise comparativa das 

médias, foi o T-Test para medidas independentes, no qual definimos um grau 

de significância (Sig= 0,05). 
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Cronograma 

 

Semana 

Mês 
1ª Semana 2ª Semana 3ª Semana 4ª Semana 

2008 

Setembro  Escolha do Tema 
 

 
  

Outubro   
Diálogo com o 

Orientador 

Revisão 

Bibliográfica 

Delineamento e 

Entrega do Pré-

Projecto 

Novembro    Entrega do Projecto 
 

 

Dezembro  
Entrega do Pedido 

de Autorização 
 

Revisão 

Bibliográfica 

Revisão 

Bibliográfica 

2009 

Janeiro  
Revisão 

Bibliográfica 

Revisão 

Bibliográfica 

Revisão 

Bibliográfica 

Revisão 

Bibliográfica 

Fevereiro  
Revisão 

Bibliográfica 

Revisão 

Bibliográfica 

Revisão 

Bibliográfica 

Revisão 

Bibliográfica 

Março    
 

 

Verificação da 

Amostra 

Abril  
Iniciação dos 

Inquéritos 

Continuação dos 

Inquéritos 

Continuação dos 

Inquéritos 

Continuação dos 

Inquéritos 

Maio 
Continuação dos 

Inquéritos 

Continuação dos 

Inquéritos 

Finalização dos 

Inquéritos 

 

 

Junho   
Análise e Discussão 

dos Resultados 

Análise e Discussão 

dos Resultados 

 

 

Julho  
Análise e Discussão 

dos Resultados 
  

 

 

Agosto   
 

 
  

Setembro  Eventual Correcção 
Entrega da 

Monografia 
 

 

 

Quadro n.º 9.  Cronograma do desenvolvimento do trabalho monográfico. 
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Apresentação e Discussão dos Resultados 

 

Análise descritiva 

 

Como já anteriormente referido, a amostra deste estudo foi recolhida em 

duas alas, onde os indivíduos são diferenciados pelo diagnóstico com que dão 

entrada no hospital. Desta forma, os resultados obtidos serão apresentados em 

quadros distintos, representando o grupo Sem DCV e o grupo com DCV. 

A amostra é constituída por 100 indivíduos, dos quais 50 não apresentam 

DCV e 50 apresentam DCV.  

Dos 50 indivíduos sem DCV, 32 são do sexo masculino e 18 do sexo 

feminino. Neste grupo, 48 dos indivíduos são de nacionalidade Portuguesa, 1 

de nacionalidade Norte-Americana e 1 de nacionalidade Sul-Americana. Dos 

50 indivíduos com DCV, 38 são do sexo masculino e 12 do sexo feminino. 

Neste grupo, todos os 50 indivíduos são de nacionalidade Portuguesa. 

 

 

Da distribuição dos constituintes da amostra de indivíduos sem DCV, 

pelos diferentes escalões etários considerados para o efeito, com uma 

amplitude de 10 anos, e relativamente ao sexo masculino, não existe qualquer 

indivíduo com idade inferior aos 41 anos. Possui então 1 indivíduo (3,13%) na 

faixa etária entre os 41-50 anos, 5 indivíduos (15,63%) na faixa dos 51-60 

anos, 11 indivíduos (34,38%) na faixa etária entre os 61-70 anos, 10 indivíduos 

(31,25%) na faixa etária entre os 71-80 anos e na faixa etária dos 81-90 anos 

encontram-se 5 indivíduos (15,63%). Relativamente ao sexo feminino, é neste 

grupo que se encontra um único indivíduo (5,56%) com uma idade inferior aos 

Gráfico n.º 1.  Distribuição por sexo dos indivíduos com e sem DCV. 
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51 anos, situando-se na faixa etária dos 21-30 anos. Na faixa etária dos 51-60 

anos encontram-se 2 indivíduos (22,22%), 6 indivíduos (33,3%) na faixa dos 

71-80 anos e 5 indivíduos (27,78%) na faixa etária dos 81-90 anos. 

Referindo-nos agora à amostra dos indivíduos com DCV, podemos 

verificar que, para ambos os sexos, não existem indivíduos com idades 

inferiores aos 41 anos. No sexo masculino observamos apenas 1 indivíduo 

(2,63%) na faixa etária dos 41-50 anos, 6 indivíduos (15,79%) na faixa etária 

dos 51-60 anos, 12 indivíduos (31,58%) na faixa etária dos 61-70 anos, 11 

indivíduos (28,95%) na faixa dos 71-80 anos e 8 indivíduos (21,05%) na faixa 

dos 81-90 anos. Para o sexo feminino verificamos nas faixas etárias dos 41-50, 

51-60 e 61-70 anos a existência de apenas 2 indivíduos (16,67%) e nas faixas 

etárias dos 71-80 e 81-90 anos a existência de 3 indivíduos (25,00%). 

 

 

É de salientar que para todos os grupos não se verificaram indivíduos 

com idades entre os 31-40 anos e superiores a 90 anos. Também é importante 

referir que da amostra de indivíduos com DCV, 79% (39 indivíduos) possuem 

idades no e acima do nível de aumento e risco de DCV. 

 

Índice de Massa Corporal 

O Índice de Massa Corporal (IMC) foi calculado através do uso do Índice 

de Quetelet, ou seja, IMC = peso (Kg) / altura2 (m). A OMS refere que se o 

resultado obtido estiver: <18,5 o peso corporal é abaixo do peso normal e o 

índice de morbilidade é baixo; 18,5-24,9 o peso corporal é normal e sem risco 

de morbilidade; 25-29,9 existe excesso de peso e um risco de morbilidade 

Gráfico n.º 2. Distribuição por idade dos indivíduos com e sem DCV. 
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aumentado; 30-34,9 já se apresentam níveis de Obesidade de Classe 1 e um 

risco de morbilidade moderado; 35-39,9 corresponde a níveis de Obesidade de 

Classe 2 e um risco de morbilidade grave e se for >40 já se apresentam níveis 

de Obesidade Classe 3 e um risco de morbilidade muito grave. 

A distribuição do IMC pelos indivíduos do sexo masculino sem DCV 

apresenta, em média, valores de 25,6 ± 3,46. Podemos verificar que o único 

indivíduo na faixa etária dos 41-50 anos apresenta um índice 18,5-24,9, 

representando 3% desta população. Para a faixa etária dos 51-60 anos 

encontramos 2 indivíduos (6%) e 4 indivíduos (13%) nos índices de 18,5-24,9 e 

25-29,9 respectivamente; na faixa dos 61-71 anos encontramos 3 indivíduos 

(9%) no índice dos 18,5-24,9, 5 indivíduos (16%) no dos 25-29,9, 1 indivíduo 

(3%) no índice dos 30-34,4 e 1 indivíduo (3%) com um índice entre 35-39,9; 

para a faixa etária dos 71-80 anos verificamos que 4 indivíduos (13%) estão no 

índice dos 18,5-24,9, 5 indivíduos (16%) nos índices de 25-29,9 e 1 indivíduo 

(3%) nos índices 30-34,9; para a faixa etária dos 81-90 anos encontramos 4 

indivíduos (13%) estão no índice dos 18,5-24,9 e 1 indivíduo (3%) nos índices 

de 30-34,9. 

 

 

 

 

 

 

 

No sexo feminino sem DCV em que o IMC médio é de 26,5 ± 4,36, 

encontramos 1 indivíduo (6%) na faixa etária dos 21-30 anos apresentando um 

IMC <18,5; na faixa etária dos 51-60 anos encontramos 1 indivíduo (6%) com 

um índice entre os 30-34,9; para a faixa etária dos 61-70 anos encontramos 

para cada um dos índices 18,5-24,9, 25-29,9 e 30-34,9 apenas 1 indivíduo 

(6%); para a faixa etária dos 71-80 anos verificamos que no índice de 18,5-24,9 

encontramos 3 indivíduos (17%), no índice dos 25-29,9 encontramos 4 

indivíduos (22%) e apenas 1 indivíduo (6%) no índice dos 30-34,9; finalmente, 

Gráfico  n.º 3. Distribuição por idade dos níveis de IMC de indivíduos 
do sexo masculino sem DCV. 
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para a faixa etária dos 81-90 anos, verificamos a existência de 1 indivíduo (6%) 

no índice dos 18,5-24,9 e de 4 indivíduos (22%) no índice dos 25-29,9. 

 

 

 

 

 

 

 

Já nos indivíduos com DCV, podemos verificar que para o sexo masculino 

o IMC médio é de 25,01 ± 3,11, em que para a faixa etária dos 41-50 anos 

encontramos um único indivíduo (3%) com um índice entre os 18,5-24,9; na 

faixa etária dos 51-60 anos encontramos 3 indivíduos (8%) nos índices dos 

18,5-24,9 e 25-29,9; para a faixa etária dos 61-70 anos verificamos que 

existem 6 indivíduos (16%) no índice dos 18,5-24,9, 5 indivíduos (13%) no 

índice dos 25-29,9 e 1 indivíduo (3%) no índice dos 30-34,9; já na faixa etária 

dos 71-80 anos podemos verificar a existência de 1 indivíduo (3%) no índice 

<18,5, 4 indivíduos (11%) no índice dos 18,5-24,9 e 6 indivíduos (16%) no 

índice dos 25-29,9; para a faixa etária dos 81-90 anos verificamos a existência 

de 4 indivíduos (11%) nos índices dos 18,5-24,9 e dos 25-29,9. 

 

 

 

 

 

 

Quando abordamos esta questão referindo-nos aos indivíduos do sexo 

feminino com DCV verificamos que em média apresentam um IMC de 24,83 ± 

1,41, em que para a faixa etária dos 41-50 anos verificamos a existência de 2 

indivíduos (17%) no índice dos 18,5-24,9 e na faixa dos 51-60 também 2 

indivíduos (17%) no índice dos 25-29,9; para a faixa etária dos 61-70 anos 

encontramos 1 indivíduo (8%) nos índices 18,5-24,9 e outro no dos 25-29,9; já 

Gráfico n.º 4. Distribuição por idade dos níveis de IMC de indivíduos 
do sexo feminino sem DCV. 

Gráfico  n.º 5. Distribuição por idade dos níveis de IMC de indivíduos 
do sexo masculino com DCV. 
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para a faixa etária dos 71-80 anos encontramos no índice dos 18,5-24,9 

verificamos a existência de 3 indivíduos (25%); finalmente para a faixa etária 

dos 81-90 anos podemos verificar a presença de 1 indivíduo (8%) no índice dos 

18,5-24,9 e 2 (17%) no índice dos 25-29,9. 

 

 

 

 

 

Estado Civil 

Quando inquiridos acerca do estado civil, verificamos que dos indivíduos 

do sexo masculino sem DCV, 23 (72%) são casados, 7 (22%) são viúvos e 2 

(6%) são divorciados. No sexo feminino sem DCV verificamos que 8 (44%) são 

casados, 7 (39%) são viúvos e 3 (17%) são divorciados. Já para os indivíduos 

do sexo masculino com DCV observamos que 31 (82%) são casados, 5 (13%) 

são viúvos e 2 (5%) são divorciados. No sexo feminino com DCV verificamos 

que 5 (42%) são casados, 1 (8%) é viúvos, 3 (25%) são divorciados e somente 

neste grupo encontramos indivíduos ainda solteiros, totalizando 25% desta 

população (3 indivíduos). 

 

 

 

 

 

 

Tabagismo 

No que diz respeito aos hábitos de tabagismo verificamos que de facto 

são poucos os indivíduos que se dão a tal hábito. Quando analisamos esta 

Gráfico n.º 6. Distribuição por idade dos níveis de IMC de indivíduos 
do sexo feminino com DCV. 

Gráfico n.º 7. Distribuição, pelo estado civil, dos indivíduos com e 
sem DCV. 
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questão, estes são os resultados obtidos: no grupo do sexo masculino sem 

DCV, 25 indivíduos (78%) são não fumadores, 5 indivíduos (16%) são 

fumadores e 2 indivíduos (6%) são ex-fumadores; para o sexo feminino sem 

DCV, 15 indivíduos (83%) são não fumadores, 2 indivíduos (11%) são 

fumadores e 1 indivíduo (6%) é ex-fumador. Já para os indivíduos do sexo 

masculino com DCV verificamos que 31 indivíduos (82%) não são fumadores, 6 

indivíduos (16%) são fumadores e 1 indivíduo (3%) é ex-fumador; no que 

concerne ao sexo feminino com DCV os resultados obtidos mostram que 9 

indivíduos (75%) são não fumadores, 3 indivíduos (25%) são fumadores e não 

se verifica a presença de qualquer ex-fumador.  

 

 

Analisando agora a quantidade diária de tabaco consumida pelos 

fumadores e ex-fumadores, em média os indivíduos sem DCV consomem 17,7 

± 3,83 cigarros e os indivíduos com DCV consomem 17,8 ± 6.18. Fazendo 

agora uma divisão tendo o sexo como factor relevante, verificamos que os 

indivíduos do sexo feminino consomem, em média, mais tabaco que os do 

sexo masculino (sexo feminino - 21,33 ± 5,32, sexo masculino - 16,36 ± 4,35). 

Já por escalão de consumo verificamos que para o sexo masculino 1 indivíduo 

(5%) consome entre 5-10 cigarros por dia, 2 indivíduos (10%) consomem entre 

10-14, 7 indivíduos (35%) consomem de 20-30 e 5 indivíduos (25%) consomem 

de 20-30 cigarros por dia; no sexo feminino observamos que 2 indivíduos 

(10%) consomem de 10-14 cigarros por dia e 3 (15%) consomem de 20-30 

cigarros por dia. Podemos então referir que apesar da média de consumo ser 

superior para os indivíduos do sexo feminino, na realidade, existem mais 

indivíduos do sexo masculino a consumir mais de 15 cigarros por dia. 

Gráfico n.º 8. Distribuição, pelos hábitos de tabagismo, dos indivíduos 
com e sem DCV. 
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Causa de Internamento 

 

Quando inquiridos acerca da causa que os levou ao internamento, os 

indivíduos sem DCV centraram-se principalmente nos problemas a nível 

pulmonar, situação em que se encontram 46 indivíduos (92%), dos quais 28 

(61%) são do sexo masculino e 16 (35%) são do sexo feminino. A outra causa 

apontada está relacionada com a presença de Diabetes Mellitus, verificada em 

4 indivíduos (8%), dos quais 2 (50%) são do sexo masculino e outros 2 (50%) 

são do sexo feminino. No grupo dos indivíduos com DCV verificamos que as 

causas do seu internamento se agrupam em dois núcleos principais: a 

presença de problemas coronários múltiplos, em que encontramos 29 

indivíduos (58%), dos quais 21 (72%) são do sexo masculino e 8 (28%) são do 

sexo feminino; o segundo grupo aponta como causa de internamento um 

episódio de enfarte do miocárdio, em que se verifica a presença de 21 

indivíduos (42%), dos quais 17 (81%) são do sexo masculino e 4 (19%) são do 

sexo feminino. 

Pela nossa amostra verificamos que os indivíduos do sexo masculino, 

com 76% dos casos (30 indivíduos), são mais atingidos por DCV do que os 

indivíduos do sexo feminino, com apenas 24% dos casos (12 indivíduos). 

 

 

Gráfico n.º 9.  Distribuição, por sexo, da quantidade de tabaco consumido. 
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Prática de Exercício Físico  

 

Antes do Internamento 

Quando questionados acerca dos seus hábitos de prática de exercício 

físico prévio ao internamento, obtivemos os seguintes resultados: dos 50 

indivíduos sem DCV, apenas 16 (32%) tinham tido alguma prática desportiva e 

os restantes 34 (68%) não tiveram qualquer tipo de prática. Quando esta 

questão é analisada tendo como referência o sexo em indivíduos sem DCV, 

verificamos que 13 indivíduos (41%) do sexo masculino tiveram algum tipo de 

prática desportiva ao contrário dos restantes 19 (59%). No sexo feminino é 

verificada ainda maior disparidade nos resultados, em que apenas 3 indivíduos 

(17%) tiveram uma pratica desportiva e 15 (83%) não tiveram contacto com 

qualquer tipo de prática. 

Dos indivíduos com DCV verificamos que os resultados são mais 

contrastantes, em que apenas 12 indivíduos (24%) tiveram algum contacto com 

algum tipo de prática desportiva e 38 (76%) não o tiveram. Analisando então 

Gráfico n.º 10. Distribuição, por causa de internamento, dos indivíduos 
com e sem DCV e, por sexo. 
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esta questão de acordo com o sexo em indivíduos com DCV, podemos verificar 

que no sexo masculino 11 indivíduos (29%) tiveram algum contacto com a 

prática desportiva e 27 (71%) não tiveram. Já no sexo feminino verificamos que 

apenas 1 indivíduo (8%) estabeleceu alguma relação com uma actividade 

desportiva e os restantes 11 indivíduos (91%) não estabeleceram essa relação.  

 

 

 

É de notar que todos os indivíduos cujas respostas indicavam que não 

praticaram exercício físico, apontaram como razão para a sua não-prática 

questões relacionadas com a necessidade de trabalhar. 

Dos indivíduos que tiveram contacto com a prática desportiva, 

observamos que nos indivíduos do sexo masculino sem DCV 7 (54%) 

praticaram Futebol, 4 (31%) praticaram Natação, 1 (8%) praticou Atletismo e 1 

(8%) praticou Ténis-de-Mesa. Já no sexo feminino sem DCV, 2 (67%) 

indivíduos praticaram Futebol e 1 (33%) praticou Atletismo. Abordando esta 

mesma questão nos indivíduos do sexo masculino com DCV, observamos que 

8 (73%) praticaram Futebol e 3 (27%) praticaram Atletismo. No sexo feminino, 

o único indivíduo que teve algum contacto com a prática desportiva optou pela 

modalidade da Natação. 

Gráfico n.º 11.  Prática de exercício físico em indivíduos com e sem DCV. 
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Verificamos de seguida durante quantos anos e com que frequência 

semanal estes indivíduos tiveram contacto com a prática desportiva, chegando 

às seguintes conclusões: nos indivíduos do sexo masculino sem DCV, 2 

indivíduos (15%) tiveram contacto com a prática desportiva num período 

inferior a 10 anos, 9 indivíduos (70%) tiveram entre 10-20 anos de prática 

desportiva e 2 (15%) tiveram mais de 20 anos de contacto com a prática 

desportiva; no que concerne aos indivíduos do sexo feminino sem DCV, 1 

indivíduo (33%) teve entre 10-20 anos de prática desportiva e 2 (67%) tiveram 

mais de 20 anos de prática desportiva. Para os indivíduos do sexo masculino 

com DCV verificamos que 2 indivíduos (18%) tiveram menos de 10 anos de 

prática desportiva e 9 (82%) tiveram entre 10-20 anos de prática desportiva; no 

sexo feminino com DCV observamos que o único indivíduo que teve contacto 

com a prática desportiva fê-lo num período inferior a 10 anos.  

 

 

Gráfico n.º 12. Distribuição, por tipo de prática desportiva, dos indivíduos 
com e sem DCV praticantes antes de internamento. 

Gráfico n.º 13. Distribuição, por anos de prática desportiva, dos 
indivíduos com e sem DCV antes do internamento. 
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Quanto à frequência semanal com que praticavam exercício físico, no 

sexo masculino sem DCV observamos que 2 indivíduos (15%) praticavam 2 

dias/semana, 8 indivíduos (62%) praticavam 3 dias/semana, 1 indivíduo (8%) 

praticava 5 dias/semana e 2 indivíduos (15%) praticavam 7 dias/semana. No 

sexo feminino sem DCV registou-se 1 indivíduo (33%) que praticava exercício 5 

dias/semana e 2 indivíduos (67%) que praticavam 7 dias/semana. Os 

resultados dos indivíduos do sexo masculino com DCV mostram que 3 

indivíduos (27%) praticavam exercício físico 2 dias/semana, 7 indivíduos (64%) 

praticavam 3 dias/semana e 1 indivíduo (9%) praticava 7 dias/semana. Os 

resultados do sexo feminino com DCV mostram que o único indivíduo que 

praticava exercício físico fazia-o todos os dias da semana. 

 

 

Após a saída do Internamento 

Quando observados os resultados obtidos acerca da continuação ou 

iniciação da prática de exercício físico após a saída do internamento, 

verificamos que, para os indivíduos do sexo masculino sem DCV, 19 (59%) 

pensam praticar exercício. Desses, 14 indivíduos (74%) pensam fazer 

caminhadas, 4 indivíduos (21%) mostram preferência pela natação e 1 

indivíduo (5%) pensa fazer jogging. No sexo feminino sem DCV observamos 7 

indivíduos (39%) que também pensam praticar exercício após a saída do 

internamento, pelo que 6 indivíduos (86%) pretendem realizar caminhadas e 1 

indivíduo (14%) pensa inscrever-se em hidroginástica. 

Nos dados recolhidos acerca dos indivíduos do sexo masculino com DCV 

verificamos que 30 indivíduos (79%) pretendem assimilar qualquer tipo de 

prática de exercício físico após a saída do internamento. Desse total, 29 

Gráfico n.º 14. Distribuição, por frequência de dias/semana da prática 
desportiva antes do internamento, dos indivíduos com e sem DCV. 
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indivíduos (97%) preferem realizar caminhadas e 1 indivíduo (3%) pretende 

praticar natação. No sexo feminino com DCV observamos que 5 indivíduos 

pretendem retomar ou iniciar a prática de exercício físico, pelo que 3 indivíduos 

(60%) procurarão realizar caminhadas e 2 (40%) preferem a natação.  

 

 

Abordando a questão da frequência da pratica de exercício físico, 

obtivemos os seguintes resultados: no sexo masculino sem DCV, 1 indivíduo 

(5%) define a sua prática com uma frequência semanal de 2 dias/semana, 8 

indivíduos (42%) apontam para uma prática de 3 dias/semana, 1 indivíduo (5%) 

refere que irá praticar 4 dias/semana, 4 indivíduos (21%) dizem que irão 

praticar exercício 5 dias/semana e 5 indivíduos (26%) indicam que irão praticar 

exercícios todos os dias da semana (7 dias/semana); no sexo feminino sem 

DCV, 1 indivíduo (14%) diz que irá ter uma prática semanal de 2 dias/semana, 

2 indivíduos (29%) apontam para a realização de exercício em 3 dias/semana, 

1 indivíduo (14%) refere que a sua prática será de 4 dias/semana, 2 indivíduos 

(29%) apontam para uma prática semanal de 5 dias/semana e referindo que 

irão praticar exercício físico todos os dias da semana (7 dias/semana) 

encontramos apenas 1 indivíduo (14%); nos indivíduos do sexo masculino com 

DCV verificamos que 4 indivíduos (13%) irão praticar exercício com uma 

regularidade de 3 dias/semana, 11 indivíduos (37%) terão uma prática semanal 

de exercício físico de 5 dias/semana e 15 indivíduos (50%) praticarão exercício 

físico todos os dias da semana (7 dias/semana); já no sexo feminino com DCV 

observamos que 2 indivíduos (40%) irão proceder a uma prática semanal de 3 

dias/semana, 1 indivíduo (20%) irá realizar exercício físico 5 dias/semana e 2 

Gráfico n.º 15. Distribuição, por tipo de prática desportiva após saída do 
internamento, dos indivíduos com e sem DCV. 
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indivíduos (40%) apontam a realização de exercício físico todos os dias da 

semana (7 dias/semana). 

 

 

No que diz respeito às causas que levam os indivíduos da amostra a 

praticar ou não praticar exercício físico após a saída do internamento, 

verificamos que as respostas dadas estão reunidas em 5 campos principais. Os 

que pretendem praticar exercício indicam questões de reabilitação, bem-estar e 

por vontade própria e os que não pretendem praticar exercício físico apontam 

razões como o trabalho e a incapacidade. 

Deste modo, podemos verificar que nas respostas dadas pelos indivíduos 

do sexo masculino sem DCV que pretendem praticar exercício, 14 indivíduos 

(74%) fazem-no por questões ligadas à reabilitação e 6 indivíduos (32%) 

fazem-no por motivos de bem-estar. Já nos indivíduos que não pensam realizar 

exercício físico, 3 (23%) apontam questões relacionadas com o trabalho e 9 

(69%) referem razões ligadas à incapacidade de prática. No sexo feminino sem 

DCV com pretensões de realizar exercício físico verificamos que 5 indivíduos 

(71%) fazem-no por motivos ligados à reabilitação, 1 indivíduo (14%) prende-se 

a questões relacionadas com o bem-estar e 1 indivíduo (14%) por questões 

ligadas à vontade. Nos indivíduos do sexo feminino sem DCV que não 

pretendem realizar exercício após a saída do internamento, 1 indivíduo (9%) 

invoca questões ligadas ao trabalho e 10 indivíduos (91%) invocam questões 

ligadas com a incapacidade de prática. 

Gráfico n.º 16. Distribuição, por frequência de dias/semana da prática desportiva 
após saída do internamento, dos indivíduos com e sem DCV. 
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Nos indivíduos do sexo masculino com DCV que pretendem praticar 

exercício físico após a saída do internamento, 29 indivíduos (97%) apontam 

para razões ligadas à reabilitação e 1 indivíduo (3%) refere que a razão da sua 

prática é por bem-estar. Os 8 indivíduos (100%) que não pretendem realizar 

exercício físico referem como motivo a incapacidade para a prática. Nos 

indivíduos do sexo feminino com DCV que pretendem realizar exercício físico, 

4 (80%) apontam como motivo a reabilitação e 1 (20%) diz que é pelo bem-

estar. Já nos que não pretendem realizar exercício físico, 1 indivíduo (14%) fá-

lo por questões de trabalho e 6 indivíduos (86%) apontam questões ligadas à 

incapacidade de prática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importância do Exercício Físico para a Prevenção e Tratamento das DCV 

 

Para estes resultados fizemos um tratamento de dados de acordo com a 

idade dos indivíduos, considerando apenas o grupo dos indivíduos sem DCV e 

dos indivíduos com DCV, desprezando o factor sexo.  

Analisando os resultados obtidos verificamos que dos indivíduos sem 

DCV: 1 (100%) entre os 21-30 anos e 1 (100%) entre os 41-50 anos dizem que 

o exercício físico é fundamental para a prevenção das DCV; entre os 51-60 

anos, 5 indivíduos (71%) dizem que o exercício físico é muito importante para a 

prevenção de DCV e 2 indivíduos (29%) dizem que é fundamental; entre os 61-

70 anos, 1 indivíduo (7%) diz que o exercício físico é algo importante na 

prevenção das DCV, 5 indivíduos (36%) dizem que é muito importante e 8 

indivíduos (57%) dizem que é fundamental; entre os 71-80 anos, 8 indivíduos 

Gráfico n.º 17. Distribuição por razão da prática ou não prática desportiva, 
após saída do internamento, dos indivíduos com e sem DCV. 

Vão Praticar  Não Vão Praticar  
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(47%) afirmam que o exercício físico é muito importante e 9 indivíduos (53%) 

dizem que é fundamental; entre os 81-90 anos, 1 indivíduo (10%) diz que o 

exercício físico tem alguma importância na prevenção das DCV, 3 indivíduos 

(30%) dizem que é muito importante e 6 indivíduos (60%) dizem que é 

fundamental.  

 

 

Nos indivíduos com DCV, os resultados obtidos dizem que: entre os 41-50 

anos, 1 indivíduo (33%) diz que o exercício físico é muito importante na 

prevenção das DCV e 2 indivíduos (67%) dizem que é fundamental; entre os 

51-60 anos, 1 indivíduo (13%) refere que o exercício físico é muito importante e 

7 indivíduos (87%) dizem que é fundamental; entre os 61-70 anos, 4 indivíduos 

(29%) dizem que o exercício físico é muito importante para o tratamento das 

DCV e 10 indivíduos (71%) dizem que este é fundamental; entre os 71-80 

anos, 1 indivíduo (7%) indica que o exercício físico é muito importante no 

tratamento das DCV e 13 indivíduos (93%) dizem que é fundamental; entre os 

81-90 anos, 4 indivíduos (36%) referem que o exercício físico é muito 

importante e 7 indivíduos (64%) dizem que é fundamental. 

 

 

Gráfico  n.º 18. Distribuição por idades da importância da prática desportiva na 
prevenção das DCVs para os indivíduos sem DCV. 

Gráfico n.º19. Distribuição por idades da importância da prática desportiva na 
prevenção das DCVs para os indivíduos com DCV. 
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Quanto à importância que o exercício físico possui no tratamento das 

DCV, nos indivíduos sem DCV obtivemos os seguintes resultados: entre os 21-

30 anos, 1 indivíduo (100%) diz que o exercício físico tem um papel 

fundamental; entre os 41-50 anos, 1 indivíduo (100%) refere que este é muito 

importante no tratamento das DCV; entre os 51-60 anos, 1 indivíduo (14%) 

refere que é algo importante e 6 indivíduos (86%) afirmam que é muito 

importante; entre os 61-70 anos, 1 indivíduo (7%) refere que o exercício físico é 

pouco importante no tratamento das DCV, 4 indivíduos (29%) dizem que possui 

alguma importância, 7 indivíduos (50%) indicam que possui muita importância e 

2 indivíduos (14%) dizem que o exercício físico é fundamental; entre os 71-80 

anos, 3 indivíduos (18%) expressam que no tratamento das DCV o exercício 

físico é algo importante, 9 indivíduos (53%) dizem que é muito importante e 5 

indivíduos (29%) afirmam que é fundamental; entre os 81-90 anos, 3 indivíduos 

(33%) referem que o exercício físico é algo importante, 4 indivíduos (44%) 

referem que é muito importante e 2 indivíduos (22%) dizem que é fundamental. 

 

 

Nos indivíduos com DCV os resultados obtidos indicam: 1 indivíduo 

(33,3%), entre os 41-50 anos, que afirma que o exercício físico é algo 

importante, 1 indivíduo (33,3%) diz que é muito importante e 1 outro (33,3%) 

diz que é fundamental para o tratamento das DCV; entre os 51-60 anos, 2 

indivíduos (14%) referem que o exercício possui alguma importância, 7 

indivíduos (50%) dizem que é muito importante e 5 indivíduos (36%) dizem que 

é fundamental; entre os 71-80 anos, 10 indivíduos (71%) dizem que o exercício 

físico é muito importante para o tratamento das DCV e 4 indivíduos (29%) 

referem que é fundamental; entre os 81-90 anos, 2 indivíduos (18%) dizem que 

Gráfico n.º20. Distribuição por idades da importância da prática desportiva no 
tratamento das DCVs para os indivíduos sem DCV. 
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o exercício físico é algo importante, 5 indivíduos (45%) dizem que é muito 

importante e 4 indivíduos (36%) afirmam que é fundamental no tratamento das 

DCV.

 

 

 

 

Conhecimentos acerca dos benefícios do Exercício Fí sico sobre as DCV 

 

Quando questionados sobre a base e origem do conhecimento que os 

indivíduos da amostra possuíam acerca dos benefícios do exercício físico 

sobre as DCV, 27 (84%) indivíduos do sexo masculino sem DCV referiram que 

possuíam conhecimento e 5 indivíduos (16%) referiram que não os possuíam. 

Os dados referentes aos indivíduos do sexo feminino, sem DCV, indicam 10 

indivíduos (56%) que possuíam conhecimento e 8 (44%) que não os possuíam. 

Nos indivíduos do sexo masculino com DCV, 36 (95%) responderam que 

possuíam conhecimentos acerca dos benefícios da prática de exercício físico 

sobre as DCV e apenas 2 indivíduos (5%) responderam que não possuíam 

conhecimento. Do sexo feminino, com DCV, 11 (92%) responderam que 

possuíam conhecimento e apenas 1 (8%) disse que não possuía. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico n.º 21. Distribuição por idades da importância da prática desportiva no 
tratamento das DCVs para os indivíduos com DCV. 
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Dos indivíduos que possuíam conhecimento acerca dos benefícios do 

exercício físico sobre as DCV, no sexo masculino sem DCV 13 indivíduos 

(48%) referiram que adquiriram esse conhecimento no contacto com o médico 

assistente, 4 indivíduos (15%) dizem que foi através do contacto com amigos, 7 

indivíduos (26%) afirmam que foi através da televisão, 1 indivíduo (4%) refere 

como fonte de informação o rádio e 1 indivíduo (4%) referiu que foi através de 

outros meios. No sexo feminino sem DCV, 8 indivíduos (80%) disseram que foi 

no contacto com o médico assistente e 2 indivíduos (20%) referem os amigos 

como fonte desse conhecimento. 

Nos indivíduos com DCV do sexo masculino, 21 indivíduos (58%) dizem 

que foi através do contacto com o médico assistente, 8 indivíduos (22%) 

referem que foi junto dos amigos, 3 indivíduos (8%) referem a televisão como 

meio de aquisição desse conhecimento, 1 indivíduo (3%) afirma que foi através 

do rádio e 3 indivíduos (8%) dizem que foi por outros meios. No sexo feminino, 

com DCV, 3 indivíduos (27%) dizem que foi no contacto com o médico 

assistente, 3 indivíduos (27%) referem que foi no contacto com os amigos, 3 

Gráfico n.º22. Distribuição por conhecimento dos benefícios da prática desportiva 
sobre as DCVs, para os indivíduos com e sem DCV. 



Desporto vs Doença Cardiovascular  Faculdade de Desporto 
  UNIVERSIDADE DO PORTO 
 

81                       Orlando Daniel F. S. F. da Silva 
 

indivíduos (27%) apontam para a televisão como meio de informação e 2 

indivíduos (18%) dizem que foi por outros meios. 

 

 

Dos indivíduos que referiram que a aquisição de conhecimento acerca 

dos benefícios do exercício físico sobre as DCV foi obtida por outros meios, 1 

indivíduo (14%) diz que a sua aquisição foi feita devido à sua prática 

desportiva, 3 indivíduos (43%) referem que foi o seu treinador que lhes 

transmitiu esses conhecimentos e 3 indivíduos (43%) apontam o seu interesse 

pela matéria como incentivo para a pesquisa sobre o tema. 

 

Gráfico  n.º 23. Distribuição por meio de aquisição do conhecimento dos benefícios da 
prática desportiva sobre as DCVs, para os indivíduos com e sem DCV. 

Gráfico n.º24. Distribuição por outro meio de aquisição do conhecimento dos benefícios 
da prática desportiva sobre as DCVs, para os indivíduos com e sem DCV. 
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Análise comparativa 

 

Indivíduos com e sem DCV Praticantes de Exercício F ísico 

 

 DCV N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

P.Exerc SDCV 50 ,3200 ,47121 ,06664 

DCV 50 ,2400 ,43142 ,06101 

Quadro n.º 10.  Número de indivíduos praticantes de exercício 
físico com e sem DCV. 

 

Quadro n.º 11.  T-test para análise comparativa do número de indivíduos 
praticantes de exercício físico com e sem DCV. 

 

Como é possível observar nos quadros n.º 10 e n.º 11, existe uma 

diferença estatisticamente significativa (Sig=0,080) entre o número de 

indivíduos praticantes regulares de exercício físico com e sem DCV. 

Verificamos ainda que 32% dos indivíduos sem DCV tinham uma prática 

regular de exercício e apenas 24% dos indivíduos com DCV praticavam 

exercício físico regularmente. Estes dados vêm comprovar que existe um maior 

número de praticantes regulares de exercício físico nos indivíduos sem DCV. 

 

 

Relação da Prática de Actividade Física com os outr os FR 

 

Através de uma análise comparativa entre os praticantes e não 

praticantes de exercício físico, conseguimos verificar se existe alguma relação 

entre essa prática e os outros factores de risco de desenvolvimento de DCV.  

  Levene's Test for 
Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

  

  

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

  
F Sig. t df 

Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference Lower Upper 

P.Exerc Equal variances 
assumed 

3,133 ,080 ,885 98 ,378 ,08000 ,09035 -,09930 ,25930 

Equal variances 
not assumed   ,885 97,247 ,378 ,08000 ,09035 -,09932 ,25932 
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Os FR considerados para a determinação desta relação foram os FR 

contemplados no inquérito preenchido, sendo eles o sexo, a idade, os hábitos 

tabágicos e o IMC. 

 

  Idade Sexo IMC Fumar P.Exerc 

Idade Pearson Correlation 1 ,017 -,088 -,119 -,135 

Sig. (2-tailed)  ,870 ,386 ,239 ,180 

N 100 100 100 100 100 

Sexo Pearson Correlation ,017 1 ,087 -,194 -,214* 

Sig. (2-tailed) ,870  ,388 ,053 ,033 

N 100 100 100 100 100 

IMC Pearson Correlation -,088 ,087 1 ,010 -,061 

Sig. (2-tailed) ,386 ,388  ,925 ,546 

N 100 100 100 100 100 

Fumar Pearson Correlation -,119 -,194 ,010 1 -,135 

Sig. (2-tailed) ,239 ,053 ,925  ,180 

N 100 100 100 100 100 

P.Exerc Pearson Correlation -,135 -,214* -,061 -,135 1 

Sig. (2-tailed) ,180 ,033 ,546 ,180  
N 100 100 100 100 100 

*. Correlação significativa aos 0.05 (2-tailed). 

Quadro n.º 12. C orrelação entre a Prática de Exercício Físico e 
os outros FR. 

 

Fazendo uma leitura do quadro acima descrito, verificamos que não existe 

nenhuma correlação significativa entre a prática regular de exercício físico e os 

outros FR de desenvolvimento de DCV. Este resultado pode dever-se ao facto 

de existir na amostra um escasso número de praticantes de exercício físico, 

comprometendo os resultados da correlação. 

Apesar de não existir uma correlação significativa, ainda podemos retirar 

deste quadro alguns dados importantes para o nosso estudo. É possível 

verificar que, excluindo o sexo, a correlação entre a prática de exercício físico e 

a idade, o IMC e o fumar é negativa, ou seja, é inversamente proporcional. Os 

níveis elevados de prática de actividade física são assumidos por indivíduos 

mais novos e apontam para valores de IMC mais baixos e menores práticas 

tabágicas. Em relação ao sexo, podemos afirmar que encontramos no sexo 

masculino níveis de prática desportiva mais elevados. Estes dados vêm de 

encontro a vários estudos, nomeadamente o estudo de Caspersen, C. J., 

Pereira M. A. & Curran, K. M. (2000), “Changes in physical activity patterns in 
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the United States, by sex and cross-sectional age.” e comprovam a diminuição 

do padrão de actividade física desde a adolescência até à idade adulta, pelo 

menos até aos 65 anos de idade. A partir desta idade já se verifica uma 

pequena melhoria dos padrões de actividade física. Este mesmo estudo 

comprova a apresentação de níveis mais baixos de actividade física para 

indivíduos do sexo feminino quando comparados com indivíduos do sexo 

masculino. Os estudos realizados por Pratt, M., Macera, C. A. & Blaton, C. 

(1999), “Levels of physical activity and inactivity in children and adults in the 

United States: current evidence and research issues.” e por Sallis, J. F. (2000), 

“Age-related decline in physical activity: a synthesis of human and animal 

studies.” apresentam os mesmos resultados que o estudo anterior. 

Já estudos como os de Audrain-McGovern, J., Rodriguez, D. & Moss, H. 

B. (2003), “Smoking Progression and Physical Activity”, Martínez-Gonzalez, M. 

A., et al. (1999), “Physical inactivity, sedentary lifestyle and obesity in the 

European Union”, Mensink, G. B. M., Loose, N. & Oomen, C. M. (1997), 

“Physical activity and its association with other lifestyle factors”, comprovam a 

relação, por nós verificada, entre a prática de exercício físico e outros FR de 

desenvolvimento de DCV, demonstrando que, com o aumento da prática de 

exercício físico, se dão diminuições significativas nos índices de consumo de 

tabaco e dos valores do IMC apresentados pelos indivíduos da amostra. 

 

 

Importância da Prática de Exercício Físico na Preve nção e Tratamento das 

DCVs. 

 

 Importância do Exercício na 

Prevenção das DCV 

Importância do Exercício no 

tratamento das DCV 

SDCV 3,50±0,58 2,94±0,71 

DCV 3,78±0,42 3,18±0,72 

*0 – Nenhuma; 1 – Pouca; 2 – Alguma; 3 – Muita; 4 – Fundamental. 

Quadro n.º 13.  Média e desvio padrão da importância dada ao Exercício 
Físico na prevenção e tratamento das DCVs para 
indivíduos com e sem DCV. 

 
De acordo com os dados observados no quadro n.º14, verificamos que 

tanto os indivíduos hospitalizados com DCV como os sem DCV, em média 
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referem que, de facto, o exercício físico praticado de forma regular é muito 

importante para a prevenção do desenvolvimento de DCV, mas também no 

tratamento da própria doença.  
 

 DCV N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

IEP.DCV SDCV 50 3,5000 ,58029 ,08207 

DCV 50 3,7800 ,41845 ,05918 

IET.DCV SDCV 50 2,9400 ,71171 ,10065 

DCV 50 3,1800 ,71969 ,10178 

Quadro n.º 14.  Análise descritiva da importância dada ao 
Exercício Físico na prevenção e tratamento das 
DCVs para indivíduos com e sem DCV. 

 

  Levene's Test 
for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

  

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

  
F Sig. t df 

Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference Lower Upper 

IEP.DCV Equal variances assumed 20,580 ,000 -2,767 98 ,007 -,28000 ,10118 -,48078 -,07922 

Equal variances not assumed   -2,767 89,113 ,007 -,28000 ,10118 -,48103 -,07897 

IET.DCV Equal variances assumed 1,164 ,283 -1,677 98 ,097 -,24000 ,14314 -,52406 ,04406 

Equal variances not assumed   -1,677 97,988 ,097 -,24000 ,14314 -,52406 ,04406 

Quadro n.º 15.  T-test para a análise comparativa da importância dada ao 
Exercício Físico na prevenção e tratamento das DCVs, entre os 
indivíduos hospitalizados com DCV e sem DCV. 

 
Segundo os quadros n.º 15 e n.º 16, podemos ainda referir que nos 

resultados obtidos acerca da importância do exercício físico regular na 

prevenção das DCVs não foram encontradas diferenças significativas (Sig=0). 

O mesmo não se verifica quanto às respostas obtidas acerca da importância do 

exercício físico no tratamento das DCVs, existindo diferenças estatisticamente 

significativas (Sig=0,283). Segundo os quadros, podemos comprovar que os 

indivíduos hospitalizados com DCV dão maior importância (t=-1,68; Média= 

3,18±0,72) a este aspecto do que os indivíduos sem DCV (t=-2,77; 

Média=2,94±0,71). 
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Conclusões 

 

℘ 70% dos indivíduos da amostra são do sexo masculino, o que por si só 

já é um aumento do risco de desenvolvimento de DCV. Destes, 54% já 

apresentam algum tipo de DCV.  

℘ 89% dos indivíduos constituintes da amostra possuem uma idade igual 

ou superior  ao limiar de risco de desenvolvimento de DCV. Destes, 45% 

estão hospitalizados devido a DCV. 

℘ 52% dos indivíduos inquiridos apresentam um Índice de Massa Corporal 

que aponta para o excesso de peso. Dos indivíduos em questão, 8% já 

apresentam Obesidade do tipo I e 40% encontram-se hospitalizados 

com DCV. 

℘ 21% da amostra é composta por indivíduos fumadores, dos quais 23% 

tornaram-se ex-fumadores após o incidente, 52% são indivíduos 

hospitalizados devido a DCV e 72,5% são do sexo masculino. Destes 

últimos, 84% consomem pelo menos 15 cigarros diariamente. 

℘ Apenas 31% dos indivíduos afirmam ter praticado exercício físico de 

forma regular, sendo 38% destes indivíduos hospitalizados com DCV. O 

que significa que só 26% dos indivíduos hospitalizados com DCV 

praticavam exercício de uma forma regular. Este resultado comprova H1: 

e H2:. 

℘ Dos 69% de indivíduos que não praticaram exercício, 100% apontam o 

trabalho como principal motivo de impossibilidade, sendo que destes 

54% se encontram hospitalizados devido a DCV.  

℘ Apesar de não ser significativa, existe uma pequena relação entre a 

prática de exercício físico e os outros FR de desenvolvimento de DCV, o 

que vem comprovar H3:. 

℘ De uma forma geral, os indivíduos com DCV encaram de um modo mais 

positivo os efeitos do exercício comparativamente aos indivíduos sem 

DCV, quer como meio preventivo quer como tratamento das DCVs. No 

entanto, ambos referem que o exercício físico é muito importante na 

prevenção e tratamento das DCVs, comprovando assim H4:, H5: e H6:. 
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℘ Dos indivíduos hospitalizados com DCV, os indivíduos do sexo 

masculino encaram de forma ligeiramente mais positiva os efeitos do 

exercício físico na prevenção das DCVs e de forma mais positiva os 

efeitos do exercício físico no tratamento das DCVs, comparativamente 

aos indivíduos do sexo feminino. 

℘ 84% dos indivíduos dizem possuir informação acerca dos benefícios do 

exercício físico na prevenção e tratamento das DCVs. 54% aponta o 

médico assistente como principal fonte de obtenção dessa informação, 

sendo que 17% aponta os amigos e familiares, 17% indica os média 

como fonte de informação central e apenas 8% obtiveram esse 

conhecimento devido às suas vivências de prática desportiva ou 

interesse pessoal. 

℘ Os indivíduos com DCV (56%) encontram-se mais informados do que os 

indivíduos sem DCV (44%). 

℘ Dos inquiridos, 61% refere a vontade de iniciar ou reiniciar a prática 

desportiva após a alta hospitalar. Destes, 57% são indivíduos 

hospitalizados com DCV, dos quais apenas 5% (2 indivíduos) são do 

sexo feminino. Este resultado vem comprovar H7:. 

℘ Da totalidade de indivíduos que demonstram vontade em praticar 

exercício físico, 85% fazem-no devido à necessidade de reabilitação e 

apenas 15% o fazem tendo como principal motivação o bem-estar. 

℘ Caminhar foi a principal actividade referida, anunciada por 85% dos 

indivíduos que irão praticar exercício após internamento. Destes, 61% 

são indivíduos com DCV. 

℘ Os indivíduos com DCV dizem que vão praticar exercício físico com 

maior regularidade que os indivíduos sem DCV, apontando em média 

para uma prática semanal de 6 dias/semana e 4 dias/semana 

respectivamente. 

℘ 39% dos indivíduos hospitalizados não irão praticar exercício físico 

regular após a alta hospitalar, dos quais 38% são indivíduos 

hospitalizados devido a DCV. 

℘ Como principal motivo para a não prática desportiva encontra-se a 

incapacidade, apresentada por 80% dos inquiridos. Destes, 42% são 

indivíduos hospitalizados devido a DCV, 16% apresentam a necessidade 
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de trabalhar como motivo para não praticarem exercício físico e apenas 

1 indivíduo (3%) apresenta como motivo a falta de vontade. 
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Conclusões Gerais 

 

As doenças cardiovasculares são apontadas como a principal causa de 

morte nos países desenvolvidos. Vários estudos comprovam que através de 

meios de prevenção correctos é possível diminuir o número de vítimas de 

DCVs e, com isso, baixar também a taxa de mortalidade por elas gerada. 

Para a prevenção e reabilitação das DCVs não podemos procurar 

implementar uma terapêutica que aponte para uma única causa primordial. 

Sabe-se que as DCVs estão associadas a múltiplos factores de risco que 

necessitam de um controlo rigoroso e, por conseguinte, o tratamento deverá 

ser administrado em função do perfil de risco apresentado pelo indivíduo. 

Médicos, nutricionistas e profissionais do Desporto já referiram que os 

hábitos tabágicos, a alimentação desregrada e a falta de prática de exercício 

físico são os principais factores de risco de desenvolvimento de DCVs. Por tal, 

é necessário actuar de forma preferencial e decisiva sobre eles, abrangendo 

não só os indivíduos com DCV ou em risco eminente de desenvolvimento, mas 

toda a população, agindo de forma a prevenir o risco de aparecimento. 

A prática regular de actividade física deve ser expressamente 

recomendada, focalizando não só o seu interesse por razões de saúde pública, 

mas também pelos benefícios evidentes sobre a qualidade de vida e como 

forma preventiva de desenvolvimento de DCVs.  

Apesar de hoje em dia já existirem vastos meios informativos que nos dão 

a conhecer o conceito de factor de risco, quais são os factores de risco e as 

suas implicações para a saúde, a população em geral não se consciencializa 

da relevância e importância de tal informação. 

De uma forma geral, o conhecimento obtido pelos indivíduos acerca da 

importância do exercício físico, como forma de prevenção primária e 

secundária, é vago e normalmente são adjudicados a opiniões dadas por 

terceiros ou porque o médico assim o diz. Contudo, na grande maioria dos 

casos, não se verifica uma progressão entre o saber e o fazer, tornando então 

esse conhecimento infrutífero. 

Deve-se então procurar apostar em mais e melhor informação e 

formação, por forma a ser possível direccionar-nos para um caminho que nos 
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leve à diminuição das taxas de morbilidade e mortalidade causadas pelas 

doenças cardiovasculares. 
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Anexo 1 

 

Prática Desportiva e Doenças Cardiovasculares 

 

 

DADOS PESSOAIS 

 

DATA DE NASCIMENTO: ___ / ___ / ___ 

 

SEXO:  

MASCULINO 
 FEMININO 
 

NACIONALIDADE : _________________ 

 

ESTADO CIVIL: 

 SOLTEIRO(A) 
 CASADO(A) 
 VIÚVO(A) 
 DIVORCIADO(A) 
 

PESO: ____ KG 

ALTURA: _____CM 

 

CAUSA DE INTERNAMENTO? _______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

É FUMADOR? 

 SIM 
 NÃO 
 

QUANTIDADE DIÁRIA? 

  < 5 
 5 – 10 
 11 – 15  
 16 – 20  
 20 – 30  
  > 30 
 

 

PRÁTICA  DE EXERCÍCIO FÍSICO 

 

PRATICOU ALGUM EXERCÍCIO FÍSICO ? 

 SIM 
 NÃO 
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SE SIM,  

QUAL?________________________________________________________________ 

 HÁ QUANTO TEMPO? ______________________________________________________ 

 FREQUÊNCIA SEMANAL? ___________________________________________________ 

SE NÃO, 

 PORQUÊ: ______________________________________________________________ 

 

QUANDO TIVER ALTA , TENCIONA PRATICAR EXERCÍCIO FÍSICO REGULAR ? 

 SIM 
 NÃO 
 

SE SIM, 

 QUAL?________________________________________________________________ 

 COM QUE FREQUÊNCIA? ___________________________________________________ 

 PORQUÊ? ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

RELAÇÃO  EXERCÍCIO FÍSICO E DOENÇAS CARDIOVASCULARES  

 

 

NA SUA OPINIÃO , QUAL É A IMPORTÂNCIA DO EXERCÍCIO FÍSICO NA PREVEN ÇÃO DE DOENÇAS 

CARDIOVASCULARES ? 

 NENHUMA  
 POUCA 

ALGUMA 
 MUITA 
 FUNDAMENTAL 
 

E NO TRATAMENTO DE DOENÇAS CARDIOVASCULARES ? 

NENHUMA 
 POUCA 

ALGUMA 
 MUITA 
 FUNDAMENTAL 
 

TEM ALGUMA INFORMAÇÃO SOBRE O EFEITO DO EXERCÍCIO FÍ SICO NA PREVENÇÃO DE DOENÇAS 

CARDIOVASCULARES ? 

 SIM 
 NÃO 
 

SE SIM, ONDE A OBTEVE? 

MÉDICO ASSISTENTE 
 AMIGOS E FAMILIARES 
 TELEVISÃO 
 JORNAIS 

OUTROS: _________________________ 
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Anexo 2 

 

Exmo(a) Senhor(a) 

Presidente do Concelho de Administração 

 

 

Bom Dia,  

O meu nome é Orlando Daniel Silva, sou aluno do 5º ano da licenciatura em 

Desporto e Educação Física, vertente de Reeducação e Reabilitação Física, leccionada 

na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. Encontrando-me neste momento 

inscrito no último ano do curso, cuja conclusão obriga à apresentação de uma 

dissertação monográfica.  

Tendo seguido a área da Reeducação e Reabilitação Física, estou desde sempre 

interessado pela influência da prática desportiva no contexto da saúde e vice-versa.  

Surgiu então a possibilidade de estudar de uma forma mais directa esta realidade 

interactiva, encontrando-me sobre a supervisão do Dr. José Alberto Silva. Neste 

contexto solicito permissão para a elaboração deste estudo, que se encontra mais 

pormenorizado no projecto anexado. 

A estruturação do estudo implica o preenchimento de um inquérito por parte de 

pessoas hospitalizadas. “In loco” será requerida autorização por parte destes aquando do 

seu preenchimento. 

 

Com os Melhores Cumprimentos, 

Agradecendo a Atenção Disponibilizada. 

 

 

 
 

 
O Requerente:                                                                O Presidente do Concelho de 
Administração: 
____________________________                             ____________________________    

        Orlando Daniel Silva 
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Anexo 3 

 

 

ULSM 02/03/’09 0850 SAIDA            À 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto 

                        Rua Dr. Plácido Costa, 91 

            4200-450 Porto 

 

V/Ref.ª      V/Comunicação    N/Ref.ª 

DGRHICMC 

 

 

Assunto: Pedido de autorização para o projecto de investigação: Análise da prática desportiva 

em indivíduos hospitalizados devido a Doença Cardiovascular: “o proponente Orlando Daniel 

Fonseca e Sá Ferraz da Silva 

 

Na sequência da carta de V. Exa., referente ao assunto mencionado em epígrafe, informa-se que 

devem ser esclarecidas as seguintes questões, conforme o parecer do Sr. Dr. Fernando Rosa, 

Director do Departamento de Medicina, o qual se transcreve: 

 

“Algumas questões relacionadas com este pedido não estão suficientemente esclarecidas: 

- O número de doentes a inquirir; 

- Horas para as entrevistas (porque poderá haver interferência na actividade clínica); 

- Qual o documento onde os doentes darão a sua anuência à entrevista; 

Autorização para a utilização da base de dados criada pelo requerente.” 

 

 

 

A Directora Clínica 

(Assinatura) 

(Rosário Capucho, Dra.) 
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Anexo 4 

 

Ao         Hospital Pedro Hispano 

Sr. Dr. Fernando Rosa      Rua Dr. Eduardo Torre 

Director do Departamento de Medicina     4464-513  Matosinhos 

 

  

Assunto: Resposta ao Processo com N/Ref.ª DGRH/CMC (SAIDA ULSM 02/03/09 0850). 

 

Peço as demais desculpas pela resposta tardia, tal facto deve-se demora no reenvio o processo 

em causa, e só devido a uma notificação pessoal tive acesso ao presente documento. Agradecido 

pela atenção e tempo disponibilizado, passo ao devido esclarecimento das questões formuladas: 

 

 

- O número de doentes a inquirir; 

A amostra será constituída por um número total de 100 indivíduos, dos quais, 50 Com 

Doença Cardiovascular e 50 Sem Doença Cardiovascular. 

 
- Horas para as entrevistas; 

As entrevistas serão realizadas num período de 2horas, sendo este enquadrado no horário 

de actividade clínica, entre as 14h00m e as 16h00m. 

 
- Qual o documento onde os doentes darão anuência à entrevista; 

A autorização para a entrevista será obtida por consentimento informado, acto imputado ao 

próprio preenchimento do inquérito, no caso de não autorização o doente não será inquirido 

e portanto não preencherá o inquérito. 

 
- Autorização para a utilização da base de dados criada pelo requerente; 

O estudo em causa remete para a criação de um inquérito sem formação de base de dados, 

os dados serão tratados segundo uma base numérica com fins estatísticos. Mas caso a 

necessidade de uma autorização seja mantida, foi remetido um pedido de autorização à 

Comissão Nacional de Protecção de Dados. 

 

 

O Requerente 

Orlando Daniel Silva



XXX 
 



XXXI 
 

Anexo 5 

 

E-mail enviado à Comissão Nacional de Protecção de Dados 

(Estudo a ser realizado no Hospital Pedro Hispano ) 

 

 

Boa tarde, 

 

Venho por este meio solicitar a Vossa Excelência, uma autorização para a 

utilização de uma base de dados criada no seguimento de um estudo a ser 

realizado no Hospital Pedro Hispano, Porto. 

Tendo esta o propósito de elaboração de uma Tese Monográfica para fins 

de conclusão de Licenciatura no Curso de Desporto e Educação Física pela 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto (FADE-UP). 

Esta autorização foi requerida pelos Órgãos de Administração e Gestão do 

Hospital Pedro Hispano. 

Conjuntamente a este e-mail envio anexado o projecto de estudo, caso 

seja necessário. 

 

 

Obrigado Pela Sua Atenção e Disponibilidade 

Com os Melhores Cumprimentos 

Orlando Daniel Silva 
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Anexo 6 

 

Resposta da Comissão Nacional de Protecção de Dados ao E-mail 

enviado 

(Estudo a ser realizado no Hospital Pedro Hispano) 

 

 

Exmo. Senhor Dr. Daniel Silva 

 

 Em resposta ao seu e-mail informamos que,  de acordo com a exposição 

apresentada, não há tratamento de dados pessoais, na medida em que não é 

recolhido o nome ou qualquer outro dado que permita a identificação dos 

doentes. 

 Uma vez que não há acesso a qualquer base de dados do hospital, pois 

os questionários são  feitos aos doentes internados,  não é aplicável a Lei de 

Protecção de Dados Pessoais. 

O requerente terá apenas de solicitar a autorização do hospital para 

realizar os questionários e, naturalmente, que os doentes consintam em 

responder. 

 Neste aspecto, deverá ser o médico a guardar os consentimentos dos 

doentes, caso contrário, a declaração de consentimento assinada configuraria 

já um tratamento de dados pessoais, o que obrigaria a emissão de autorização 

pela CNPD. 

  

Desejo-lhe um bom trabalho e apresento os meus cumprimentos. 

 GAP - Gabinete de Atendimento ao Público  

CNPD - Comissão Nacional de Protecção de Dados   

Rua de São Bento, 148-3º  

1200-821 Lisboa  

 




