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Introdução

Em qualquer idade, o exercício físico tem um 
importante papel, no bem estar e através de sua prática,
é criado estilos de vida mais saudável, trazendo muitos 
benefícios principalmente ao sistema cardiovascular. 
Ao praticar uma atividade física, o organismo 
interpreta essa informação como perturbações ao seu 
equilíbrio. Em resposta esta perturbação da 
homeostase, o Sistema Cardiovascular (SCV) responde 
através de uma série de adaptações a fim de suprir o 
aumento das demandas metabólicas. As variáveis 
cardiovasculares como a Freqüência Cardíaca (FC), a 
Pressão Arterial Sistólica (PAS) e a Pressão Arterial 
Diastólica (PAD) são alteradas com o objetivo de 
ajustar o fluxo sangüíneo para as áreas que estão em 
maior atividade naquele momento como a musculatura 
esquelética solicitada e o coração ou ainda manter o 
fluxo sangüíneo para órgão nos quais não pode haver 
redução como o cérebro [1]. As variáveis 
cardiovasculares como FC, PAS e PAD são 
regularmente utilizadas para avaliar a homeostase do 
SCV. 

Segundo Faludi et al. (1996) [2], o aumento da 
atividade física reduz o risco de doença arterial 
coronária pela melhora da capacidade 
cardiorrespiratória e também pela ação sobre os fatores 
de risco para a doença arterial coronariana, como 
hipertensão arterial, níveis plasmáticos alterados de 
glicose e insulina, obesidade e anormalidades no perfil 
lipoprotéico.

Material e métodos

A. Preparação do projeto

O projeto de extensão titulado “Movimente-se com 
saúde”, tem como foco integrar os conhecimentos da 
fisiologia humana com o dia-a-dia através da realização 
de estudos sobre a saúde cardiovascular das pessoas 
que utilizam a pista de Cooper nos arredores da 
Reitoria UFRPE para prática de exercícios físicos. 
Além disso, o projeto visa orientar a população quanto 
à importância da prática dessas atividades e atuar 

participando de ações educativas orientando aos 
participantes a procurarem orientação médica se 
necessário. Foram estudados 32 indivíduos de ambos 
os sexos, com idade, IMC, peso e altura mostrados na 
Tabela 1.

Os voluntários foram abordados aleatoriamente 
durante as atividades físicas e receberam uma 
explanação a respeito do projeto, sendo acompanhados
sob a orientação primária dos alunos envolvidos no 
projeto.

B. Funcionamento do projeto

O acompanhamento foi iniciado com a coleta de 
dados dos participantes através da utilização de um 
questionário de anamnese, com intuito de obter maiores 
informações a respeito do estilo de vida dos 
envolvidos. Em seguida foi realizada a mensuração dos 
sinais vitais (FC, PAS e PAD), antes e após a prática 
do exercício física (até o 1° minuto após o exercício) e 
antropométrica (relação cintura-quadril). 

Para a determinação da freqüência cardíaca (FC) foi 
utilizado o freqüencímetro da marca Reebok®. A 
monitorização da PA foi feita antes e no período de 
recuperação do teste de esforço máximo, utilizando-se
do método auscultatório (tensiômetro marca Solidor® e 
o estetoscópio Littman®) e para a mensuração de 
dados antropometricos foi utilizado uma fita métrica 
1.5m.

Resultados

Os resultados dos valores médios da FC de repouso, 
FC pós-exercício, PAS repouso, PAS pós-exercício, 
PAD repouso, PAD pós-exercício e da circunferência 
abdominal estão mostrados na Tabela 2.

Discussão

A prática de exercícios físicos é uma situação que 
provoca ajustes metabólicos e fisiológicos imediatos no 
intuito que o organismo consiga atender a maior 
demanda energética e manter a sua homeostase. Sabe-
se ainda que o treinamento seja capaz de modificar o 
funcionamento metabólico e fisiológico no repouso e 



durante o exercício [3]. 
Inúmeros são os benefícios cardiovasculares 

conquistados com o exercício físico e também no 
auxílio do controle da glicose, pois, ao exigir mais 
energia, obriga o organismo a utilizá-la mais, o que 
melhora a ação da insulina [4].

No que diz respeito ao IMC verificamos que a maior 
parte dos participantes apresentava sobrepeso.

Observamos níveis de FC de repouso dentro dos 
parâmetros fisiológicos, da mesma forma que a PAS e a 
PAD. Podemos atribuir esse achado ao fato de todos os 
indivíduos que foram analisados terem entre seis meses 
a um ano de prática regular de exercícios físicos, fato 
que pode ter induzido a um maior controle destas 
variáveis cardiovasculares. Também observamos níveis 
de FC pós-exercícios, voltando rapidamente aos níveis 
de repouso, o que pode indicar para uma utilização 
inadequada da FC treinamento, já que os indivíduos 
não têm nenhuma orientação quanto aos parâmetros 
que influenciam o treinamento (freqüência, duração e 
intensidade da caminhada). Apesar disto, só o fato do 
indivíduo não ser sedentário, já age no sentido de 
protegê-lo do aparecimento de doenças 
cardiovasculares [5].

Conclusões

Mediante o que foi apresentado, podemos concluir 
que o acompanhamento da atividade física é de extrema 
importância, principalmente no que diz respeito às 
orientações gerais na prática deste exercício, como
também na monitoração do comportamento das 
variáveis fisiológicas e metabólicas.

Agradecimentos

Agradecemos à todos os voluntários que 
participaram gentilmente do projeto, ao professor do 
Departamento de Morfologia e Fisiologia Animal  
Anísio Soares (asoares@dmfa.ufrpe.br) e a professora 
orientadora Anna Myrna Juaguaribe de Lima 
(annamyrna@uol.com.br) pela sua dedicação e atenção.

Referências
[1] FUCHS, FD; MOREIRA, W.D; RIBEIRO, J.P. Arq. Bras 

Cardiol., v.61(3) 187-9, 1993. 
[2] FALUDI, A. A.; MASTROCOLLA, L. E.; BERTOLAMI, M. 

C. Atuação do exercício físico sobre os fatores de risco para 
doenças cardiovasculares. Rev. Soc. Cardiol. Estado de São 
Paulo. v. 6, p. 1-5, 1996. 

[3] WAIB,PH; BURINI, RC. Efeitos do condicionamento físico 
aeróbio no controle da pressão arterial. Arq. Bras. Cardiol. 
v.64(3),243-245,1995.

[4] MARCUS RL, SMITH S, MORRELL G, ADDISON O, 
DIBBLE LE, WAHOFF-STICE D, LASTAYO PC. 
Comparison of Combined Aerobic and High-Force Eccentric 
Resistance Exercise With Aerobic Exercise Only for People 
With Type 2 Diabetes Mellitus. Phys Ther. 2008 

[5] WONG BM, GARCIA Y, BARR A, GLAZIER RH, 
ABRAMSON BL. Cardiovascular risk factor awareness in a 
disadvantaged inner-city population--implications for 
preventive strategies. Can J Cardiol. 2008 Sep;24(9):677-
82PUNT, W.; BLACKMORE, S.; NILSSON, S. & LE 
THOMAS, A. 1999 [Online]. Glossary of pollen and spore 
terminology. Homepage: 
http://www.bio.uu.nl/~palaeo/glossary/glos-int.htm

Tabela 1. Parâmetros antropométricos

Idade Peso Altura IMC Cintura / Quadril
32,6±10,2 75,7±12,1 1,7±0,1 26,4±4,1 0,87±0,77

Tabela 2. Parâmetros Cardiovasculares Mensurados Antes e Após o Exercício

FC repouso 
(bpm)

FC pós-
exercício

(bpm)

PAS 
repouso
(mmHg)

PAS pós-
exercício
(mmHg)

PAD 
repouso
(mmHg)

PAD pós-
exercício
(mmHg)

Homens (n1=16) 79,9±10,7 112,4±18,5 119,1±19,2 129,6±10,5 70,2±11,9 70,6±12,8
Mulheres (n2=16) 84,2±9,4 101,6±13,1 114,9±18,1 124,2±19,3 67,9±8,9 68,7±8,3

n=36; Os resultados estão mostrados como média ± desvio padrão




