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Resumo

Objetivo – O desenvolvimento de doenças cardiovasculares (DCV) pode ser ampliado por fatores como hipertensão arterial, taba-
gismo, sedentarismo, obesidade, estresse e dislipidemias. A identificação destes fatores torna-se importante para melhor entendimento
dos mecanismos de desenvolvimento de DCV em nossa população. O presente estudo analisou a prevalência de tabagismo, seden-
tarismo, história familiar para DCV, hipertensão arterial e obesidade em indivíduos supostamente saudáveis, estudantes de gradua-
ção da Universidade Federal de Viçosa (UFV). Métodos – Foi conduzido um estudo observacional descritivo do tipo transversal.
Participaram do estudo 167 estudantes, sendo 43,1% do sexo masculino, com média de idade de 20,5 ± 1,8 anos. Os estudantes
preencheram um questionário contemplando dados demográficos, antecedente pessoal e familiar de DCV, além de hábitos e estilo
de vida. Os critérios para a detecção dos fatores de risco tiveram como base as recomendações da Sociedade Brasileira de Cardio-
logia. Resultados – Foram observadas prevalências de 1,8%, 41,3%, 68,9%, 1,2% e 1,2% para tabagismo, sedentarismo, história fa-
miliar, hipertensão arterial e obesidade, respectivamente.  A prevalência de sedentarismo foi significativamente (p<0,01) mais elevada
em mulheres (51,6%) do que em homens (27,8%). Foram observadas correlações significativas entre algumas das variáveis estuda-
das. Conclusão – Os fatores de risco mais prevalentes foram história familiar e sedentarismo, um destes modificáveis. O achado
mais importante deste estudo foi a correlação negativa entre tabagismo e história familiar, sugerindo que os indivíduos que apre-
sentam história familiar para DCV tendem, em geral, a ser não-tabagistas. Apesar de a correlação ser apenas de 20%, o estudo pode
apontar novos caminhos de investigação. 

Descritores: Fatores de risco; Doenças cardiovasculares; Estudantes

Abstract

Objective – Cardiovascular disesase (CVD) development can be enlarged by factors such as hypertension, smoking, physical inactivity,
obesity, stress, and dyslipidemia. The identification of these factors becomes important to better understand the mechanisms of CVD de-
velopment in our population. This study aimed to evaluate the prevalence of smoking, sedentary lifestyle, family history of CVD, hy-
pertension and obesity in supposedly health, graduate of a public University of Minas Gerais. Methods – This is a descriptive
cross-sectional study. We included 167 students, with 43.1% male, mean age of 20.5 ± 1.8 years. Students completed a questionnaire
covering demographics, personal and family history of CVD, as well as habits and lifestyle. The criteria for the detection of risk factors
were based on the recommendations of the Brazilian Society of Cardiology. Results – Prevalence rates were 1.8%, 41.3%, 68.9%, 1.2%
and 1.2% for smoking, sedentary lifestyle, family history, hypertension and obesity, respectively. The prevalence of sedentary lifestyle
was significantly higher (p<0.01) in women (51.6%) when compared with men (27.8%). There were significant correlations between
some of the variables. Conclusion – The most prevalent risk factors were family history and sedentary lifestyle, the last modifiable. The
most important finding of this study was the negative correlation between smoking and family history, suggesting that individuals who
have a family history for CVD tend generally to be non-smokers. Although the correlation is only 20%, the study may point to new re-
search strategies.

Descriptors: Risk factors; Cardiovascular diseases; Students

Introdução

A Organização Mundial de Saúde (OMS) considera que a maio-
ria das mortes anuais em todo o mundo — 17,1 milhões — pode
ser atribuída às doenças cardiovasculares (DCV), sendo responsá-
veis por cerca de 90% dos óbitos, considerando-se tanto o sexo
masculino quanto o feminino1. A doença arterial coronariana (DAC)
e o acidente vascular encefálico (AVE) são responsáveis por maior
número de mortes que todas as demais causas combinadas. Nos úl-
timos 30 anos, evidencia-se uma elevação no índice de mortalidade
por DCV nos países em desenvolvimento, sendo o Brasil um dos
principais representantes2.

Estudos epidemiológicos e ensaios clínicos randomizados forne-
cem fortes evidências de que as DCV são em grande parte evitáveis
e podem ser atribuídas principalmente a nove fatores de risco modi-
ficáveis3. Entre estes a obesidade, o sedentarismo, a dieta inadequada,
o consumo excessivo de álcool, o estresse, a síndrome plurimetabó-
lica, a hipertensão arterial sistêmica e sobretudo o tabagismo e as dis-

lipidemias, responsáveis por mais de dois terços do risco de infarto
agudo do miocárdio (IAM) no estudo INTERHEART4. Os estudos tam-
bém evidenciam os fatores não modificáveis, como hereditariedade,
idade avançada e sexo masculino como fortemente associados com
aterosclerose e suas manifestações clínicas3,5.

A manifestação de DCV se dá preferencialmente após 55 anos
nos homens e 65 anos nas mulheres3, resultando da combinação
entre os fatores modificáveis e os não modificáveis. A maioria dos
indivíduos que apresenta DCV adquire alguns dos fatores de
risco na infância e juventude, mantendo um estilo de vida pouco
saudável durante a idade adulta6. Estratégias que visem à mu-
dança de hábito devem ter como público alvo crianças, adoles-
centes e indivíduos jovens, preferencialmente. Neste contexto ob-
serva-se que os jovens universitários constituem-se peças-chave
para a adoção de planos e medidas preventivas, uma vez que po-
dem influenciar de forma mais ativa nos hábitos e costumes da so-
ciedade em que vive, moldando, inclusive, o estilo de vida de ge-
rações futuras7-8.
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Este estudo analisou a prevalência de tabagismo, sedentarismo,
história familiar para DCV, hipertensão arterial e obesidade em in-
divíduos supostamente saudáveis, estudantes de graduação da Uni-
versidade Federal de Viçosa (UFV).

Métodos

Foi conduzido um estudo observacional descritivo do tipo
transversal. O projeto recebeu parecer favorável do Comitê de
Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal
de Viçosa (CEPH/UFV). Foram entrevistados 189 indivíduos, es-
tudantes de graduação da UFV com idade entre 18 e 25 anos.
Após a concordância em participar do estudo e assinatura do
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, onde se conhecia
os objetivos da pesquisa, os estudantes preencheram um ques-
tionário com os dados da pesquisa. Foram excluídos da análise
final de dados 22 questionários que apresentaram preenchimento
incompleto ou incorreto, obedecendo aos critérios de exclusão
previamente estabelecidos.

O questionário utilizado contemplava informações de idade,
peso, altura, curso de graduação na UFV e período cursado, ante-
cedente pessoal e familiar de hipertensão arterial sistêmica, IAM,
AVE, angina estável e/ou instável, além de hábitos e estilo de vida.
Os questionários foram distribuídos aleatoriamente durante o mês
de agosto de 2010, em diversos locais da UFV a quaisquer estu-
dantes de graduação na devida faixa de idade, independente de ou-
tros fatores como sexo e raça.

Os critérios para a detecção dos fatores de risco cardiovas-
cular estudados tiveram como base as recomendações da So-
ciedade Brasileira de Cardiologia2,9. Foram considerados taba-
gistas os indivíduos com consumo regular de qualquer
quantidade de cigarros, por um período superior a seis meses.
Foram considerados sedentários os indivíduos que não prati-
cavam exercício físico regularmente, com frequência mínima
de quarenta minutos pelo menos três vezes por semana. Foi
considerada presença de história familiar para DCV indivíduos
que apresentaram parentes de primeiro grau com idade inferior
a 55 para homens e inferior a 65 anos para mulheres com
DCV diagnosticada, considerando IAM, angina estável e/ou
instável e AVE. Foram considerados hipertensos os participan-
tes com diagnóstico prévio de hipertensão arterial que faziam

uso de medicamentos anti-hipertensivos. Foram considerados
obesos indivíduos que apresentaram índice de massa corporal
(IMC) superior a 30,0.

A análise estatística foi realizada utilizando-se os testes t-Student e
Análise de Variância (ANOVA) para a comparação de médias. O teste
Qui-quadrado foi utilizado para a comparação das variáveis categóri-
cas. Foram utilizados os testes de correlação de Pearson e Spearman
para analisar a associação entre as variáveis contínuas e dicotômicas,
respectivamente. O nível de significância adotado para o estudo foi 5%.
Os programas Sigma Stat versão 1.0 e Prism versão 3.0 foram utiliza-
dos para realizar as análises e plotar o gráfico, respectivamente.

Resultados

Dos 167 participantes que permaneceram no estudo 72 (43,1%)
eram homens e 95 (56,9%) mulheres, com média de idade de 20,5
± 1,8 anos. Foi observada uma alta prevalência (68,9%) de histó-
ria familiar entre os indivíduos estudados. O Gráfico 1 apresenta a
prevalência dos fatores de risco obtida para os participantes do es-
tudo.  Entre os fatores de risco analisados o mais prevalente foi his-
tória familiar de doenças cardiovasculares (HF), presente em 68,9%
dos indivíduos estudados (n=167), seguido do sedentarismo, taba-
gismo, hipertensão arterial sistêmica (HAS) e obesidade.

Quando os participantes foram divididos por sexo, a prevalência
de sedentarismo foi significativamente (p<0,05) maior nas mulhe-
res (27,8%) do que nos homens (51,6%), dados apresentados na Ta-
bela 1. Esta tabela também mostra valores de IMC significativamente
maiores em participantes do sexo feminino quando comparadas aos
participantes do sexo masculino. Para os outros fatores de risco não
foram observadas diferenças significativas.

Não foi observada diferença significativa entre os parâmetros es-
tudados quando os participantes foram subdivididos e agrupados
pelo Centro de Ciências ao qual pertence seu curso de graduação
na UFV (Tabela 2).

Foram observadas correlações positivas e significativas entre as
variáveis idade, tabagismo e sedentarismo quando comparadas, de
forma univariada, com o IMC. Por outro lado, houve uma correla-
ção negativa entre o hábito de fumar e o histórico familiar. Na Ta-
bela 3 estão detalhadas tais correlações com seus respectivos índi-
ces e probabilidades. Entre as demais variáveis não foram
observadas correlações estatisticamente significativas.
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Tabela 1. Fatores de risco cardiovascular de acordo com o sexo

Parâmetro Total Sexo masculino Sexo feminino p

n 167 (100%) 72 (43,1%) 95 (56,9%) –
IMC 21,6 ± 3,6 21,1 ± 2,9 22,6 ± 3,3 0,002(a)

Tabagismo 3 (1,8%) 3 (4,2%) 0 0,074(b)

HAS 2 (1,2%) 1 (1,4%) 1 (1,05%) 0,671(b)

Obesidade 2 (1,2%) 1 (1,4%) 1 (1,05%) 0,671(b)

Sedentarismo 69 (41,3%) 20 (27,8%) 49 (51,6%) 0,0015(b)

HF 115 (68,9%) 46 (63,9%) 69 (72,6%) 0,149(b)

Distribuição dos fatores de risco para doenças cardiovasculares em estudantes de graduação da Universidade Federal de Viçosa, de acordo com o sexo. n = tamanho da
amostra, IMC = índice de massa corporal, HAS = hipertensão arterial sistêmica, HF = histórico familiar, p = probabilidade para os testes de hipóteses, (a) teste t-Student,
(b) teste de Qui-quadrado

Tabela 2. Fatores de risco cardiovascular de acordo com o Centro de Ciências

Parâmetro CCA CCB CCE CCH p

n 15 (8,98%) 61 (36,5%) 67 (40,1%) 21 (12,6%)
IMC 22,6 ± 3,6 22,1 ± 3,6 21,7 ± 3,6 20,8 ± 3,6 0,082(a)

Tabagismo 2 (13,3%) 0 1 (1,5%) 0 0,084(b)

HAS 0 1 (1,6%) 1 (1,5%) 0 0,731(b)

Obesidade 1 (6,7%) 1 (1,6%) 0 0 0,358(b)

Sedentarismo 10 (66,7%) 34 (55,7%) 39 (58,2%) 12 (57,1%) 0,548(b)

HF 10 (66,7%) 45 (73,8%) 46 (68,7%) 13 (61,9%) 0,462(b)

Distribuição dos fatores de risco para doenças cardiovasculares em estudantes de graduação da UFV, de acordo com o Centro de Ciências que pertence o curso de gra-
duação do estudante. n = tamanho da amostra, IMC = índice de massa corporal, HAS = hipertensão arterial sistêmica, HF = história familiar, CCA = Centro de Ciências
Agrárias, CCB = Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, CCE = Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas, CCH = Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, p = pro-
babilidade para os testes de hipóteses, (a) ANOVA, (b) Qui-quadrado



Tabela 3. Correlações significativas observadas entre as variáveis
estudadas

Variáveis r p

Idade X IMC(a) 0,19 0,012
Tabagismo X IMC(b) 0,18 0,021
Sedentarismo X IMC(b) 0,19 0,013
Tabagismo X HF(b) -0,20 0,009

r = coeficiente de correlação, IMC = índice de massa corporal, HF = história fa-
miliar. p = probabilidades para os testes de correlação, (a) Pearson, (b) Spearman

Discussão

A identificação dos fatores de risco responsáveis pela instalação
e evolução das placas de ateroma constitui-se no primeiro passo de
uma estratégia para prevenir o surgimento das DCV. Neste sentido,
o presente estudo desempenha um importante papel dentro do
universo de indivíduos pesquisados e auxilia na comparação com
grupos situados em diferentes regiões. Evidências da literatura in-
ternacional demonstram que indivíduos da raça negra, de baixo ní-
vel socioeconômico e baixa escolaridade figuram entre os fatores
que influenciam num elevado risco cardiovascular3. No Brasil es-
tudos prévios demonstraram que indivíduos com educação uni-
versitária apresentam menor probabilidade de DCV no futuro8.

Os dados obtidos com o presente estudo demonstram que den-
tre os fatores de risco avaliados os mais preponderantes foram his-
tória familiar (68,9%) e sedentarismo (41,3%), confirmando resul-
tados de outros estudos com graduandos da mesma faixa etária10-14.
A história familiar demonstra a predisposição genética desses indi-
víduos às doenças cardiovasculares, configurando-se como um fa-
tor de risco não-modificável. O sedentarismo, fator de risco consi-
derado modificável, também apresentou grande prevalência
(Gráfico 1), contrariando a esperada relação existente entre uma
maior escolaridade e a prática de exercícios físicos13-20.

Gráfico 1. Prevalência de fatores de risco cardiovascular em estu-
dantes da Universidade Federal de Viçosa, 2010

Entre os fatores de risco analisados o mais prevalente foi história
familiar de doenças cardiovasculares (HF), presente em 68,9% dos
indivíduos estudados (n+167), seguido do sedentarismo, tabagismo,
hipertensão arterial sistêmica (HAS) e obesidade.

A prevalência de 68,9% para história familiar de DCV é bem
superior aos achados de Rabelo et al.10 (1999) em universitários
de São Paulo (19,6%) e aos de Heinisch et al.6 (2007) em acadê-
micos da Universidade Federal de Santa Catarina (9,9%). No en-
tanto, estes estudos consideraram apenas história familiar positiva
para IAM como história familiar de DCV, diferente do presente es-
tudo, que considerou também a presença de angina estável e/ou
instável e AVE em parentes de primeiro grau dos estudantes ava-
liados. Mesmo considerando estas variáveis, a análise destes da-
dos em conjunto permite inferir sobre a necessidade de um maior
número de estudos metodologicamente padronizados entre os
universitários brasileiros, para que a real prevalência dos fatores

de risco cardiovasculares nesta parcela da população possa ser
melhor elucidada.

Na análise comparativa entre os sexos houve diferenças significa-
tivas para os fatores IMC e sedentarismo. O IMC em média foi signi-
ficativamente superior nas mulheres em relação aos homens (p<0,01),
contudo, esse achado não pode ser considerado clinicamente consi-
derável, pois tanto homens como mulheres tiveram médias de IMC na
faixa considerada normal (Tabela 1). O sedentarismo apresentou-se
com grande prevalência nas mulheres estudadas, confirmando dados
de outras pesquisas realizadas no Brasil13,16-17 e no mundo15,18-19.

Quando os participantes foram divididos por centros de estudo
(Tabela 2) não foram observadas diferenças significativas entre os pa-
râmetros estudados. Torna-se importante salientar que os questio-
nários foram distribuídos de forma aleatória entre os estudantes e
a distribuição do número de participantes por centro não se mos-
trou homogênea. Existem relatos na literatura de que estudantes dos
cursos de Ciências Biológicas e da Saúde apresentam prevalências
menos elevadas de alguns fatores de risco quando comparados aos
estudantes de outras áreas do conhecimento7. No entanto, os da-
dos do presente estudo não corroboram com tal assertiva.

Houve correlação significativa entre os fatores de risco idade e IMC
(r = 0,18), tabagismo e IMC (r = 0,18), sedentarismo e IMC (r = 0,19)
e tabagismo e história familiar (r = -0,20). A correlação negativa exis-
tente entre os dois últimos fatores, apesar de ser apenas de 20%, su-
gere que os indivíduos que apresentam história familiar para DCV
tendem, em geral, a ser não-tabagistas. Isso pode demonstrar uma
preocupação destes com relação aos malefícios do cigarro no de-
sencadeamento de doenças, já que esses indivíduos já estão predis-
postos geneticamente às DCV. Não foi identificado, até o momento,
outro estudo na literatura que pudesse corroborar com este achado.

Os resultados obtidos conduzem a estratégias que venham a mi-
nimizar esses fatores de risco nos estudantes, principalmente com re-
lação ao sedentarismo. O incentivo a prática regular de exercício fí-
sico, principalmente com relação às mulheres, deve se tornar uma
meta pela UFV, sendo necessário se pensar a respeito do incremento
de práticas de atividades físicas dentro das grades disciplinares.

O presente estudo analisou alguns dos fatores de risco associados
às doenças cardiovasculares. Outros dados, como análises do perfil li-
pídico e medidas da circunferência abdominal, não foram obtidos na
pesquisa. Outra limitação se deve ao fato de que todas as informações
foram fornecidas pelos próprios estudantes mediante preenchimento
do questionário, sem aferição das mesmas por profissionais da saúde.

Conclusão

Foi observada uma alta prevalência de história familiar e seden-
tarismo entre os indivíduos estudados. A prevalência de sedenta-
rismo foi significativamente maior em mulheres. O achado mais im-
portante deste estudo foi a correlação negativa entre tabagismo e
história familiar, sugerindo que os indivíduos que apresentam his-
tória familiar para DCV tendem, em geral, a ser não-tabagistas. Ape-
sar de a correlação ser apenas de 20%, o estudo pode apontar no-
vos caminhos de investigação. Estudos adicionais, envolvendo um
maior número de estudantes e os demais fatores de risco que con-
tribuem para o aparecimento de DCV, podem contribuir para es-
clarecer, com fidedignidade, a prevalência desses fatores nos estu-
dantes de graduação da Universidade Federal de Viçosa.

Agradecimentos

Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnoló-
gico, pelo fornecimento das bolsas de iniciação científica. Charles Au-
gusto dos Santos Morais é bolsista PIBIC/CNPq, Filipe de Castro Bran-
dão e Inaiamara Ferreira Gomes são bolsistas PIBIC-Júnior/ CNPq.

Referências

1. World Health Organization. Health topics [acesso 8 dez 2020]. Disponível em:
<http://www.who.int/cardiovascular_diseases/en/> 

2. Sociedade Brasileira de Cardiologia. IV Diretriz Brasileira sobre Dislipidemias
e Prevenção da Aterosclerose. Arq Bras Cardiol. 2007;88 (Supl I):1-19. 

J Health Sci Inst. 2011;29(4):261-4 Fatores de risco cardiovascular em estudantes263



3. Shah T, Swerdlow D. Detecting, predicting and modifying cardiovascular risk:
new and developing strategies. Expert Rev Cardiovasc Ther. 2010;8(11):1519-21.

4. Yusuf S, Hawken S, Öunpuu S, Dans T, Avezum A, Lanas F et al. Effect of po-
tentially modifiable risk factors associated with myocardial infarction in 52 coun-
tries (the INTERHEART study): case-control study. Lancet. 2004;364:937-52. 

5. Santos Filho RD, Martinez TLR. Fatores de risco para doenças cardiovascular:
velhos e novos fatores de risco, velhos problemas! Arq Bras Endocrinal Metab.
2002;46(3):212-4. 

6. Heinisch RH, Zukowski CN, Heinisch LMM. Fatores de risco cardiovascular
em acadêmicos de medicina. ACM Arq Catarin Med. 2007;36(1):76-3.

7. Martins MCC, Ricarte IF, Rocha CHL, Maia RB, Silva VB, Veras AB et al. Blood
pressure, excess weight and level of physical activity in students of a public uni-
versity. Arq Bras Cardiol. 2010;95(2):129-9. 

8. Polanczyk C A. Fatores de risco cardiovascular no Brasil: os próximos 50 anos!
Arq Bras Cardiol. 2005;84(3):199-201.

9. Sociedade Brasileira de Cardiologia. III Diretrizes Brasileiras Sobre Dislipide-
mias e Diretriz de Prevenção da Aterosclerose do Departamento de Aterosclerose
da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Arq Bras Cardiol. 2001; 77(Supl III):1-48. 

10. Rabelo LM, Viana RM, Schimith MA, Patin RV, Valverde MA, Denadai RC et

al. Fatores de risco para doença aterosclerótica em estudantes de uma Universi-
dade Privada em São Paulo-Brasil. Arq Bras Cardiol.1999;72(5):569-4. 

11. Fisberg RM, Stella RH,Morimoto JM, Pasquali LS, Philippi ST, Latorre MRDO.
Perfil lipídico de estudantes de nutrição e a sua associação com fatores de risco
para doença cardiovascular. Arq Bras Cardiol. 2001;76(2):137-2. 

12. Coelho VG, Caetano LF, Liberatore Júnior RDR, Cordeiro JA, Sousa DRS. Lipid
profile and risk factors diseases in medicine students. Arq Bras Cardiol. 2005;
85(1):57-2. 

13. Marcondelli P, Costa THM, Schmitz BAS. Nível de atividade física e hábitos
alimentares de universitários do 3º ao 5º semestres da área da saúde. Rev Nutr.
2008;21(1):39-47. 

14. Pinto BM, Marcus BH. A stages of change approach to understanding college
students’ physical activity. J Am Coll Health. 1995;44(1):27-31.

15. Crespo CJ, Ainsworth BE, Keteyan SJ, Health GW, Smit EN. Prevalence of phy-
sical inactivity and its relation to social class in US adults: results from the Third
National Health and Nutrition Examination Survey, 1988-1994. Med Sci Sport
Exerc. 1999;31(12):1821-7. 

16. Monteiro CA, Conde WL, Matsudo SM, Matsudo VR, Bonsenor IM, Lotufo PA.
A descriptive epidemiology of leisure-time physical activity in Brazil, 1996-1997.
Rev Panam Salud Publica. 2003;14(4):246-54.

17. Salles-Costa R, Heilborn ML, Werneck GL, Faerstein E, Lopes CS. Gênero e
prática de atividade física de lazer. Cad Saúde Pública. 2003;19 (supl.2):325-33. 

18. Lindstrom M, Isacsson SO, Merlo J. Increasing prevalence of overweight, obe-
sity and physical inactivity: two population-based studies 1986 and 1994. Eur J 
Public Health. 2003;13(4):306-12. 

19. Martínez-Ros MT, Tormo MJ, Perez-Flores D, Navarro C. Physical sports acti-
vity in a representative sample of the population of Region de Murcia, Spain. 
Gac Sanitaria. 2003;17(1):11-9.   

20. Lessa I, Araújo MJ, Ameida FN, Aquino E, Costa MCR. Simultaneidade de fa-
tores de risco cardiovascular modificáveis na população adulta de Salvador (BA),
Brasil. Rev Panam Salud Publica. 2004;16(2):131-7. 

Endereço para correspondência:

Luciana Moreira Lima
Departamento de Medicina e Enfermagem

Universidade Federal de Viçosa
Av. PH Rolfs, s/n – Centro

Viçosa-MG, CEP 36570-000 
Brasil

E-mail: luciana.lima@ufv.br

Recebido em 6 de abril de 2011
Aceito em 22 de junho de 2011 

264 J Health Sci Inst. 2011;29(4):261-4Morais CAS, Oliveira SHV, Brandão FC, Gomes IF, Lima LM.


