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Introdução

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, as doenças cardiovasculares 

(DVC) são a principal causa de morte em todo o mundo. Estima-se que 17,7 milhões 

de pessoas por ano morrem de DCV, representando 31% do total de mortes. A maior 

parte das DCV pode ser prevenida por fatores de risco comportamentais como abuso 

de álcool e tabaco, alimentação incorreta ou inatividade física.2

Objetivos

O objetivo principal do estudo Mais Movimento

Mais Saúde é a caracterização dos fatores de risco

cardiovascular em praticantes de atividade física

no concelho de Serpa.

Metodologia

O estudo Mais Movimento Mais Saúde é um estudo coorte observacional de base populacional.

Durante 6 meses foram seguidos 67 participantes do programa Gente em Movimento no concelho de Serpa, com entrevistas presenciais

no início e no fim do estudo. Os participantes tiveram como critérios de inclusão: prática das 2 atividades físicas disponíveis no programa

(ginástica e hidroginástica), presença em pelo menos 60% das aulas e presença no momento das entrevistas presenciais.

Além da caracterização sócio-demográfica, foram feitas medições de peso, altura, perímetro abdominal, pressão arterial, glicemia e

colesterol, assim como o cálculo do SCORE para os participantes com idade compreendida entre os 40 e 65 anos.

A comparação entre os valores iniciais e finais foi feita com recurso ao teste t-student para amostras emparelhadas, utilizando o Microsoft

Excel.

Resultados

O peso médio diminuiu 1,85 kg entre o início e o fim do estudo, sendo esta diferença significativa. Relativamente ao Índice de Massa

Corporal, foi registada uma diminuição de 28,81 para 28,21, a qual foi significativa. O perímetro abdominal também diminuiu, com uma

diferença de 0,61 cm, no entanto esta diferença não foi significativa. A glicemia pós-prandial teve um aumento de 10,15 mg/dL.

Discussão e Conclusão

A pressão arterial revelou ser o fator de risco cardiovascular que mais beneficia da prática de atividade física regular, o que faz com que

os seus praticantes tenham menos probabilidade de ocorrência de episódios de doença cardiovascular.

Apesar de estarmos perante uma população heterogénea, com indivíduos do sexo feminino e masculino, idades entre os 40 e os 86 anos,

hábitos alimentares e co-morbilidades diferentes, os ganhos em saúde devidos à prática de atividade física são evidentes.

Além disso, deve também ser destacado o papel do Farmacêutico como educador para a saúde, melhorando a literacia em saúde da

população e tornando-a apta para o reconhecimento dos sinais de alerta da sua saúde cardiovascular.
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