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1 INTRODUÇÃO 

As doenças cardiovasculares são responsáveis por cerca de 17,9 milhões de mortes 

anuais em todo o mundo (WHO, 2016). Desse valor, cerca de 85% das mortes são 

atribuídas a acidentes vasculares cerebrais e isquemias cardíacas que associam-se 

diretamente com alterações metabólicas relacionadas aos hábitos de vida, tais como o 

sedentarismo, dislipidemia, obesidade, tabagismo, diabetes mellitus, obesidade visceral, 

hipertensão arterial e estresse, sendo esses fatores facilmente detectáveis e quando 

adequadamente tratados podem prevenir mortes prematuras (MAGALHÃES, AMORIM 

E REZENDE, 2018). 

No que se trata de saúde cardiovascular, acredita-se que as condições do local de 

trabalho, especificamente o estresse laboral, possa estar associado a uma piora desse 

estado (LECCA, et al., 2018). Segundo Pithers (1995), no ambiente universitário, a 

profissão de educador é classificada como uma profissão altamente estressante e que pode 

desencadear distúrbios tais como, raiva excessiva, ansiedade, irritabilidade e frustação, 

os quais são sentimentos associados ao aumento do tônus simpático e consequentemente 

ao aumento da pressão arterial.  

Desse modo, os professores universitários representam um grupo profissional que 

é continuamente submetido a um alto nível de estresse psicológico e cardiovascular, 

fatores esses que se correlacionam-se negativamente com a satisfação na prática 

profissional e com a necessidade de afastamento da prática laboral, gastos institucionais 

e consequentemente redução na qualidade do ensino ofertado (LI e KOU, 2018). 

Patnode e colaboradores (2017) demostraram em seu estudo que o manejo correto 

dos fatores de risco cardiovasculares modificáveis através de intervenções de 

aconselhamento que estimulem comportamentos saudáveis tais como, a prática de 

atividade física, dieta balanceada e controle do peso, são eficazes na prevenção desses 

fatores. 

Em adição, percebe-se que a promoção da saúde no local de trabalho tornou-se 

um tema importante, uma vez que, já existe na literatura estudo   implementando 

estratégias de prevenção de doenças crônicas entre trabalhadores através do rastreamento 

de fatores de risco e promoção de ações visando as modificações no estilo de vida 

(Ministério de Saúde Italiano, 2018), desse modo, acredita-se que novas estratégias de 

detecção precoce e orientação mostram-se promissoras principalmente para a população 

de docentes. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 GERAL 

Avaliar o efeito de programa de aconselhamento na modificação dos fatores de 

risco cardiovasculares em docentes atuantes no ensino superior.  

 

 

2.2 ESPECÍFICOS 

• Quantificar os fatores de risco cardiovasculares; 

• Avaliar o nível de atividade física; 

• Avaliar o nível de estresse; 
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3 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA 

A atuação de docentes no ensino superior possui características específicas que 

favorecem a um constante estado de estresse tais como: sobrecarga de trabalho, grandes 

períodos de concentração, inadequado período de descanso, indisciplina de estudantes, 

cobrança por maior produção científica, necessidade de requalificação constante, domínio 

de novas tecnologias e dificuldade em associar o trabalho com a vida pessoal. Tal 

contexto gera um estado de exaustão emocional com consequente manifestação de 

sintomas físicos que refletem um comprometimento no estado de saúde e que muitas 

vezes pode resultar na necessidade de afastamentos e consequentemente maiores gastos 

institucionais. 

Em adição, as manifestações do comprometimento da saúde do docente revelam 

que a atividade laboral interfere na vida pessoal, principalmente pela excessiva carga 

horária fora do expediente, que dificulta a realização de atividades de lazer, uma dieta 

balanceada e realização de atividade física o que favorece ao aparecimento de fatores de 

risco para doenças cardiovasculares. 

Sendo assim, estudos que tenham como objetivo rastrear precocemente os fatores 

de risco que possam agravar a saúde desse profissional e atuar na promoção de ações 

visando a prevenção e modificações no estilo de vida mostram-se relevantes 

principalmente por reduzir as mortes por doenças cardiovasculares e acidentes vasculares 

cerebrais. 

Para as instituições de ensino, alcançar a saúde cardiovascular ideal nos docentes 

provavelmente resultará em menor quantidade de afastamentos do trabalho por motivos 

de saúde, maior qualidade do trabalho prestado, maior produtividade e, 

consequentemente, uma redução com gastos financeiros. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

Trata-se de um estudo descritivo do tipo longitudinal que será realizado no Centro 

Universitário Icesp de Brasília após aprovação pelo Comitê de ética em Pesquisas com 

Seres Humanos da instituição.  

 

4.1. AMOSTRA 

A amostra será composta por professores atuantes no ensino superior que serão 

estratificados segundo os cursos de atuação. 

Serão considerados como critérios de inclusão: ser docente dos cursos de 

graduação, ambos os sexos, atuantes na unidade de Águas Claras, com idade de 24 a 80 

anos e aceitar participar do estudo com a assinatura o termo de consentimento livre e 

esclarecido. Como critérios de exclusão serão adotados: entrega do questionário em 

branco ou com informações incompletas, o não comparecimento a reavaliação após 8 

semanas do início da pesquisa e a falta da assinatura do termo de consentimento. 

4.2. PROTOCOLO 

Os dados serão obtidos a partir de duas visitas clínicas nas quais serão realizadas 

a avaliação antropométrica, avaliação da saúde cardiovascular, estresse, além do 

questionário internacional de atividade física forma curta – IPAQ para avaliação o nível 

de atividade física. Atividade física será classificada como ideal quando ≥ 150 minutos/ 

semana, intermediária 1-149 minutos/semana e ruim quando não realizava atividade 

física moderada ou vigorosa (ANEXO A). 

Para avaliação da saúde cardiovascular, indicadores serão utilizados visando 

avaliar os fatores de risco: dieta, atividade física, peso corporal e tabagismo com 

adaptação da proposta original da American Heart Association (LIOYDE-JONES, et al., 

2010). Cada componente será classificado em três categorias: ideal, intermediária e ruim. 

Em adição, serão avaliadas as variáveis pressão arterial, frequência cardíaca, 

circunferência abdominal, circunferência do quadril, altura e peso corporal.  

Após a primeira visita, semanalmente e, durante 8 semanas, os participantes 

receberão via WhatsApp “posts” construídos a partir do documento “The 2020 impact 

goal” proposto pela American Heart Association Medical Experts (SACCO, 2011) que 

define o que significa ter uma saúde cardiovascular ideal e identifica sete fatores 

comportamentais que devem ser modificados, sendo os temas abordados:  pare de fumar, 
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mantenha um peso saudável, pratique atividade física regular, tenha uma dieta saudável, 

gerencie a pressão arterial, controle o colesterol, e mantenha os níveis glicêmicos dentro 

dos valores de normalidade. Após o período de 8 semanas os docentes serão novamente 

avaliados. 

4.3. AVALIAÇÃO DA COMPOSIÇÃO CORPORAL 

O peso será aferido em uma balança eletrônica com capacidade total de 150 kg 

com o indivíduo descalço e usando roupas leves. Para a aferição da altura, será utilizado 

estadiômetro com capacidade total de 200 cm e capacidade mínima de 100 cm. A partir 

destas medidas, será calculado o Índice de massa corporal (IMC) através da equação [peso 

(kg)/estatura (m)²]. Para avaliação do IMC, será utilizada a classificação segundo a OMS: 

<18,5 kg/m2; eutrofia se entre 18,5 a 24,9 kg/m2; sobrepeso ou sobrepeso se entre 25,0 a 

29,9 kg/m2; e obesidade ≥30,0 a 34,9 kg/m2 (ARNETT et al, 2019). 

As medidas da relação circunferência abdominal/quadril (RCQ) serão obtidas com 

fita métrica inextensível, com largura inferior a 1,0 cm e unidade mínima de 0,1 cm. Para 

a tomada das medidas de cintura e quadril, o indivíduo se manterá de pé, em posição 

ereta, com o mínimo de roupa possível. A medida abdominal ou circunferência abdominal 

será feita numa linha média imaginária (ponto médio) entre a crista ilíaca e a última 

costela flutuante, ao final do movimento expiratório (I Diretriz Brasileira de Diagnóstico 

e Tratamento da Síndrome Metabólica, 2004). A circunferência do quadril será medida 

no maior diâmetro, com a fita métrica passando sobre os trocânteres maiores. Em ambas 

as medidas, a fita será posicionada em posição horizontal, sem pressionar os tecidos 

moles. 

A RCQ será calculada a partir da circunferência abdominal dividida pela 

circunferência do quadril. Serão considerados indivíduos com valores elevados aqueles 

com RCQ ≥ 0,90 para homens e ≥ 0,85 para mulheres. Para a circunferência abdominal 

será utilizado o ponto de corte de ≥ 102 cm para homens e de ≥ 88 cm para mulheres 

(ARNETT et al, 2019). As medidas antropométricas serão aferidas três vezes e a média 

utilizada. 

4.4. AVALIAÇÃO DA SAÚDE CARDIOVASCULAR 

4.4.1. Pressão arterial 
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A determinação da pressão arterial sistólica (PAS) e diastólica (PAD) será 

realizada pelo método oscilométrico, adotando a metodologia proposta pela VII Diretriz 

Brasileira de Hipertensão Arterial (MALACHIAS, et al., 2016). Será utilizado um 

medidor oscilométrico (Microlife 3AC1-1, Widnau, Suíça), validado, com braçadeiras 

apropriadas ao tamanho do braço, com indivíduo na posição sentada, após 5 minutos de 

repouso, braço direito apoiado e ao nível do coração; a braçadeira do aparelho será 

posicionada cerca de 2 a 3cm acima da fossa cubital, centralizando a bolsa de borracha 

sobre a artéria braquial. 

 

4.4.2. Frequência cardíaca de repouso 

Frequência Cardíaca será capturada por um monitor de frequência cardíaca da 

marca Polar®, modelo RS300x (Polar Electro, Kempele, Finlândia). 

 

4.4.3. Dieta 

Consumo de salada crua, frutas, e verduras/legumes com as opções de resposta: 

todos os dias, 5-6 vezes por semana, 1-4 vezes por semana e nunca/quase nunca, serão 

questionados. Para avaliar a qualidade da dieta serão atribuídas pontuações ao consumo 

alimentar dos participantes (Tabela 1). A soma dos pontos de cada resposta para cada 

indivíduo dará origem a uma escala que pode variar de 0-6. Será considerado como dieta 

ideal os indivíduos que apresentaram 6 pontos, dieta intermediária 5 pontos e dieta ruim 

igual ou menor que 4 pontos (FELISBINO-MENDES, et al., 2014).  

 

Tabela 1. Pontuação para avaliar o consumo alimentar. 

Alimento Frequência semanal 

 Todo dia 5-6x/semana 1-4x/semana Quase 

nunca/nunca 

Salada crua 2 2 1 0 

Frutas 2 2 1 0 

Verduras/legumes 2 2 1 0 

 

4.4.4. Tabagismo 

Será classificado como ideal se a pessoa nunca fumou, intermediário na condição 

de ex-fumante e ruim quando fumante atual à data da coleta. 
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4.4.5. Estresse 

Para avaliação de distúrbios relacionados ao estresse psicológico, será utilizado o 

questionário General Health Questionnaire (GHQ-12) (Anexo - B). O GHQ-12 foi 

traduzido para o português e validado para ser utilizado em pesquisas por Mari e Williams 

em 1985 (TORQUATO et al., 2010). 

Nas respostas 1 e 2 a escala de pontos é zero e nas respostas 3 e 4 a escala de 

pontos é 1. Na somatória se dá o escore geral, onde:  

• não tem alterações psicossomáticas – 0 a 2  

• desconfiança no desempenho – 3 a 4  

• estresse psíquico – 5 a 6  

• distúrbios do sono ou ansiedade – 7 a 8  

• desejo de morte – 9 a 10  

• distúrbios psicossomáticos – 11 a 12 
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5 CRONOGRAMA 

ATIVIDADE AGO/19 SET/19 OUT/19 NOV/19 DEZ/19 JAN/20 FEV/20 MAR/20 ABR/20 MAI/20 JUN/20 
AGO/

20 

Submissão ao comitê de ética X            

Realização de teste piloto  X           

Coletas de dados 1  X           

Envio dos posts    X X         

Coletas de dados 2     X        

Análise dos dados      X       

Produção do artigo científico        X X X    

Submissão do artigo          X   

Apresentação dos resultados 

na semana acadêmica 

  
        X 

 

Resposta a pareceres/ajustes 

caso necessário 

  
         

X 
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ANEXO B 

 


