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Resumo: Introdução: As Doenças Cardiovasculares, segundo a Organização Mundial 

da Saúde, representam 1 em cada 3 mortes no mundo. Com as mudanças advindas do 

processo de industrialização e inserção de tecnologias na vida cotidiana, tem sido 

alarmante o aumento da prevalência desses fatores de risco para cardiopatias em 

indivíduos jovens, principalmente os universitários. Objetivo: O objetivo desta 

pesquisa é analisar e avaliar os fatores de risco cardiovasculares em universitários na 

cidade de Marabá-PA. Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo, transversal e 

quantitativo sobre os fatores de risco cardiovasculares em universitários na cidade de 

Marabá-Pa. O estudo foi realizado com os acadêmicos da Universidade do Estado do 

Pará – Campus VIII, Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará - UNIFESSPA e da 

Faculdade Carajás. O estudo conta com uma amostra (n) de 66 alunos para a sua 

realização, sendo distribuídos por randomização aleatória entre as instituições. A 

pesquisa tem 95% de índice de confiabilidade (erro amostral de 5%). Coleta de dados 

ocorreu por meio de um questionário. Resultados: Quanto à prática de exercícios 

físicos 41% dos universitários expuseram praticar e 59% não praticam nenhuma 
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atividade física. Na variável uso de bebida alcoólica, 62% consomem regularmente. Dos 

estudantes 80% relataram ansiedade e apenas 15% fazem tratamento. Conclusão: Esta 

pesquisa mostrou elevada prevalência de vários fatores de risco cardiovascular como 

ansiedade, consumo de álcool, sedentarismo, histórico familiar, má alimentação e 

sobrepeso/obesidade. 

Palavras-chave: Doenças cardiovasculares; fatores de risco; estudante; jovens. 

EVALUATION OF CARDIOVASCULAR RISK FACTORS IN COLLEGE 

STUDENTS OF MARABA CITY. 

Abstract: Introduction: Cardiovascular Diseases, according to the World Health 

Organization, account for 1 in 3 deaths worldwide. With the industrialization and 

insertion of technologies in everyday life, it is alarming the increase in the prevalence of 

risk factors for cardiopathies in young people, especially university students. Objective: 

The general objective of this research is to analyze and evaluate cardiovascular risk 

factors in university students in the city of Marabá-PA. Methodology: It is a pilot 

study, descriptive, transversal and quantitative. This study was carried out with 

academics from the State University of Pará - Campus VIII, Federal University of 

Southern and Southeastern Pará - UNIFESSPA and Carajás Faculty. has a sample (n) of 

approximately 66 students for the accomplishment of this pilot study, being distributed 

by random randomization among the institutions. 95% reliability index (sampling error 

of 5%). Collection carried out by means of a questionnaire. Results: As for the practice 

of physical exercises 41% of university students exposed to practice and 59% did not 

practice any physical activity. In the variable use of alcoholic beverage, 62% consume 

regularly. Of the students 80% reported anxiety and only 15% did treatment. 

Conclusion: This research showed a high prevalence of several cardiovascular risk 

factors such as anxiety, alcohol consumption, sedentary lifestyle, family history, poor 

diet and overweight / obesity. 

Keywords: Cardiovascular diseases; risk factors; student; young. 

1. INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos têm ocorrido mudanças nos perfis da morbimortalidade da 

população mundial, onde a doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) tem sido as 
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principais causas de óbito. Nesse contexto, evidenciam-se as altas taxas de 

complicações e doenças cardiovasculares (DCV). As DCV, segundo a Organização 

Mundial da Saúde (OMS), representam 1 em cada 3 mortes no mundo. Essa realidade 

torna-se maior em países em desenvolvimento como o Brasil (CHRISSY et al, 2016). 

Sendo a entrada na universidade um fator de grande mudança no estilo de vida, 

onde o jovem é responsável por morar sozinho, lidar com sua alimentação, vida 

financeira e pelo gerenciamento do próprio tempo, torna-se comum a ingestão de 

alimentos de rápido preparo, ricos em gorduras e carboidratos, além da falta de 

exercícios físicos praticados com regularidade, situação mais comum entre estudantes 

de baixa renda (CARVALHO et al, 2015).  

Segundo Paulitsch (2017), em seu estudo sobre fatores de risco 

comportamentais para doença cardiovascular em estudantes universitários, cerca de 

dois terços dos discentes apresentam ao menos 25% dos fatores de risco para 

cardiopatias, sendo que cerca de 1 em cada 4 apresentam mais de um fator de risco. 

Com o objetivo de analisar os fatores de risco cardiovasculares em 

universitários na cidade de Marabá-PA, foram verificados: os níveis pressóricos; a 

relação entre medidas antropométricas e a presença dos demais fatores de risco 

cardiovasculares. 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

2.1. POPULAÇÃO E AMOSTRA 

Esta pesquisa foi realiza com a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa sob 

número de CAAE 10863019.2.0000.8607. Trata-se de um estudo piloto, descritivo, 

transversal e quantitativo sobre os fatores de risco cardiovasculares em universitários na 

cidade de Marabá-Pa. O estudo foi realizado com os acadêmicos da Universidade do 

Estado do Pará (UEPA) – Campus VIII, da Faculdade Carajás e da Universidade 

Federal do Sul e Sudeste do Pará – Campus III IESB. A população (N) de acadêmicos 

(de ambas as instituições) é de 2167 acadêmicos. Por meio de cálculos estatísticos para 

definição amostral (fórmula da amostra aleatória simples) ficou definido uma amostra 

(n) de aproximadamente 66 alunos. Foram entrevistados 24 (36,5%) acadêmicos da 
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Universidade Estadual do Pará, 31 (47%) acadêmicos da Faculdade Carajás e 11 

(16,5%) alunos da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. 

2.2. COLETA E ANÁLISE DE DADOS 

A coleta de dados foi realizada por meio de um questionário baseado no 

questionário do Projeto Corações do Brasil de 2004. A variável “PESO” foi obtida 

através de balança digital, a “ALTURA” e “CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL” com 

fita métrica simples, a “PRESSÃO ARTERIAL” por meio de esfigmomanômetro e 

estetoscópio. Toda a coleta foi realizada em sala liberada pela coordenação das 

instituições envolvidas com a pesquisa.  

A pesquisa foi digitada e armazenada através do programa MicrosoftExcel® e 

analisada pelo programa BioEstat® versão 5.3. Dentro das estatísticas foram verificados 

as médias e os desvios-padrão e analisadas de modo descritivo. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A amostra final foi constituída por 66 universitários, sendo 53% do sexo 

masculino e 47% do sexo feminino. 59% dos universitários se autodeclararam pardos, 

29% brancos e 12% negros. Na variável IMC, 3% apresentou baixo peso, 35% 

sobrepeso e 9% obesidade.  

TABELA 1. Fatores de risco cardiovasculares (variáveis) e a distribuição das 

frequências absolutas e relativas por variável. 

VARIÁVEL FREQUÊNCIA 

ABSOLUTA 

% 

ALIMENTAÇÃO NOS 

INTERVALOS  

NÃO COME NADA 29 44% 

COMPRA LANCHE 28 42% 

LANCHES QUE COSTUMA 

COMPRAR 

FRITURAS 40 61% 

INDUSTRIALIZADOS 6 9% 

QUALIDADE DA 

ALIMENTAÇÃO 

BOA 34 51.5% 

RUIM 31 47% 

PRÁTICA DE ATIVIDADE 

FISICA 

NÃO 39 59% 

SIM 27 41% 
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FONTE: Protocolo da pesquisa. 

Segundo pesquisas da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC, 2016), a 

prevalência de complicações cardiovasculares é maior na população parda. Sendo a 

cor/etnia parda a mais sujeita a complicações cardiovasculares futuras. Sendo isso 

relacionado principalmente a miscigenação na região.  

No que se refere ao IMC, observa-se que os índices de sobrepeso e obesidade 

chegam a quase 50% do total de alunos, inerente, assim, ao índice nacional de 54% de 

pessoas com excesso de peso no Brasil (CARVALHO Et al, 2015). 

Em estudo de riscos cardiovasculares em universitários da Universidade Federal 

do Rio Grande foi detectado que 38,2% do total de entrevistados não praticavam 

nenhum tipo de atividade física (PAULITSCH Et al, 2017).  

Paulitsch Et al (2017) cita ainda que “a inatividade física entre os brasileiros é 

de 16%, não tendo diferença entre homens e mulheres; já entre os estudantes 

universitários, essa prevalência foi de 38,2%, com predominância entre as mulheres”, 

sendo possível observar o quanto essa população está exposta a esse fator de risco 

cardiovascular. 

O consumo de bebidas alcoólicas é uma das problemáticas mais frequentes entre 

os jovens. Em comparação com dados da Vigilância de fatores de risco e proteção para 

doenças crônicas por inquérito telefônico - VIGITEL (2015), os dados sobre consumo 

de álcool nesse estudo estão acima da prevalência nacional e de outras pesquisas. 

Com o avanço tecnológico e as mudanças no estilo de vida da população 

mundial, algumas problemáticas como ansiedade e estresse tiveram destaque devido à 

rotina cansativa e a pressão social sofrida pelos jovens. Como consequência, surgem 

vários problemas sociais, familiares, problemas no trabalho e a perda do rendimento no 

ambiente de estudo (LIMA Et al., 2017).  

4. CONCLUSÕES 

USO DE BEBIDA ALCOÓLICA NÃO 25 38% 

SIM 41 68% 

ANSIEDADE SIM 53 80% 
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Em conclusão, esta pesquisa mostrou elevada prevalência de vários fatores de 

risco cardiovasculares como ansiedade, consumo de álcool, sedentarismo, histórico 

familiar, má alimentação e sobrepeso/obesidade. Sendo a juventude uma fase de 

desenvolvimento importante, tornam-se necessárias medidas para prevenção desses 

fatores de risco nessa população. Em geral, para diminuição desses fatores é importante 

a mudanças dos hábitos de vida, prática de esportes e melhoria na alimentação com 

adesão de um estilo de vida mais saudável. 
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