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RESUMO

O objetivo do presente estudo é de através de um a revisão 
bibliográfica fazer um a abordagem englobando a aterosclerose que é o 
acúmulo de m aterial lipídico e colesterol na intim a das artérias 
comprometendo de forma prejudicial o fluxo de sangue, ocorrendo desta 
maneira a dim inuição na irrigação dos órgãos nutridos por esta artéria, 
seus fatores de risco como a biperlipidem ia, a hipertensão arterial, o 
tabagismo, o sexo, a diabete, a obesidade, o estresse, a idade, a 
hereditariedade e o sedentarism o, e a atividade física, dem onstrando  
como esta pode influenciar positivam ente fazendo com que aconteça um a  
queda nos índices desses fatores, verificando-se qual a m elhor e mais 
eficaz atividade física para combater e prevenir esta doença.

VII



1. INTRODUÇÃO:

1.1. APRESENTAÇÃO DO PROBLEMA:

Após certa idade as pessoas, m esm o as m ais ativas, começam a ficar 

mais sedentárias e consequentem ente mais suscetíveis a doenças do 

coração, mais especificam ente a aterosclerose.

Alguns fatores contribuintes para que isso  ocorra são a inatividade 

física, a televisão, o computador, entre outros. Com o avanço 

tecnológico não é necessário fazer m uitos m ovim entos e esforços para 

desempenhar as tarefas básicas do dia-a-dia. Outros contribuintes para 

que possa haver riscos de formação da aterosclerose é a hereditariedade, 

obesidade, o fumo, o colesterol e a hipertensão arterial.

Todas estas características poderá vir a favorecer a aquisição de 

doenças cardiovasculares. A partir desta preocupação, como poderá ser 

feita a prevenção da aterosclerose, especificam ente a coronariana através 

de atividade física?

1.2. JUSTIFICATIVA:

“Todo animal, independente de seu  tam anho ou complexidade 

estrutural, move-se pelo seu m eio ambiente na tentativa de encontrar  

alimento, buscar refugio e defender-se de seus in im igos” (GUEDES 1995  

p. 7).
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Antigamente os hom ens necessitavam  fazer as m esm as coisas que 

outros anim ais, mas hoje com toda tecnologia esta ocorrendo um a  

facilitação m uito grande para o que ele precisa e como conseqüência tem- 

se um  sedentarism o elevado na população.

Existem  outros fatores de risco associados com a formação da 

aterosclerose. Em prim eira instância esta a hereditariedade, depois 

temos o sexo da pessoa, a idade, a obesidade, o fumo, a falta de exercícios, 

o colesterol sangüíneo, a hipertensão arterial e o estresse.

Este é um  dos grandes problemas que aflige a hum anidade 

moderna, e tendo presenciado, m esm o em  casa, pessoas de terceira idade 

que se ábstem de fazer atividades físicas, objetivo neste trabalho mostrar 

como poder-se-a prevenir esta doença.

A elaboração deste trabalho será realizada através de um a revisão  

de literatura, pela qual será dado enfoque a aterosclerose e como preveni- 

la utilizando-se da atividade física.

1.3. OBJETIVOS:

1.3.1. OBJETIVO GERAL:

Analisar como ocorre a formação da aterosclerose e formar um a  

opinião de como prevenir esta doença através da atividade física.
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1.3.2. OBJETIVO ESPECÍFICO:

•  Analisar as causas da formação da aterosclerose

•  Identificar a influência dos fatores de risco na aterosclerose.

•  Analisar pesquisas que tratem  da prevenção de aterosclerose.

•  Diagnosticar como a atividade física influencia nos fatores de 

risco associados a aterosclerose.

•  Analisar a forma de exercício mais recomendado na prevenção a 

aterosclerose.



2. REVISÃO DE LITERATURA:

2.1. A ARTÉRIA NORMAL:

Segundo explicam BORGES, GRESPAN e SAVIOLI (1 9 9 8 ) e SMITH

(1993), a artéria norm al é constituída por cinco camadas:

• endotélio ou túnica íntim a

• lâm ina elástica interna

• camada média ou túnica média

• lâm ina elástica externa

• camada adventícia ou túnica externa

O endotélio é a camada m ais interior de um  vaso sangüíneo ou  

linfático, ele está em contato direto com a luz dos vasos. É constituído  

por tecido conjuntivo, células m usculares lisas e colágeno. É na camada 

endotelial que se desenvolve a lesão aterosclerótica. A camada média é a 

parede m uscular da artéria e é constituída por células m usculares lisas, 

dotadas de perfurações entre elas para permitir a passagem  de 

substâncias e células em ambos os sentidos. A camada adventícia é a 

camada mais externa de um  vaso sangüíneo ou linfático. É constituída  

por densa estrutura colágena, fibras elásticas, fibroblastos e algumas 

células m usculares lisas. Esta é dotada de circulação própria através de 

microvasos cb.am.ados de vasavasoru m . P ossui também inervação própria 

e sistem a linfático.
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A artéria norm al é estruturada por três camadas de acordo com  

HABRISON (1998 , p. 1159), prim eira é a camada íntim a, que é 

constituída de células endoteliais, de forma contínua, esta reveste a luz  

de todas as artérias. As células endoteliais unem -se um as as outras 

através da lâm ina basal, sendo esta um a série de com plexos juncionais. 

As células endoteliais controlam  a entrada de substâncias do sangue para 

o interior da parede arterial. Esta camada é delimitada pela lâm ina  

elástica in terna, sendo esta um  tubo de tecido elástico que só não está  

presente nos capilares. A camada média é a segunda camada citada por 

este autor, consiste de células m usculares lisas. Estas são circundadas 

por colágeno e fibras elásticas. A média é lim itada pela lâm ina elástica  

interna do lado da luz da artéria, para o lado de fora pela lâm ina elástica  

externa. Existe a aproximadamente m eio caminho da média um a “linha  

divisória nutricional”, onde a parte externa é nutrida pelos vasa  

vasorum , pequenos vasos sangüíneos, da adventícia e a interna recebe 

nutrientes diretamente da luz da artéria. A camada m ais externa da 

artéria é a adventícia que refere-se ao entrelaçam ento de fibroblastos, 

feixes de colágeno, células m usculares lisas e fibras elásticas, contendo  

também vasavasorum  e nervos. (Ver Figura 1)
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A s t u e it f r ia

Figura 1
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A artéria nopixsl é constituída peias carradas íntirra, lâmina elástica 
interna, média, lâmina elástica externa e adventícia (BORGES 1998, 
P 11).

2.2. ATEROSCLEROSE: CONCEITO

As a rté r ia s  são vasos de parede  m u sc u la r pelos quais o sangue, 

bom beado pelo coração, chega às d iversas p a rte s  do corpo. Quando 

saudáveis suas paredes in te rn a s  ap resen tam -se  lisas e elásticas o que 

perm ite  a  e la  su p o rta r  as variações de p ressão  a r te r ia l sem  a lte ra r  o fluxo 

do sangue. P o r vezes encon tram -se  irreg u la rid ad es e espessam entos no  

revestim en to  in te rn o  da a rté r ia , cujo in ício  se e n c o n tra rá  possivelm ente 

no ponto  de p ressão  onde a  a r té r ia  se ram ifica, ou  onde encontram -se 

lesões n a  parede  p o r pouco que seja. Com esta  irreg u larid ad e , a  parede
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do vaso fica danificada levando à formação de placas de gordura 

(ATEBOMA) que posteriorm ente prejudicarão o fLuxo sangüíneo. Este 

processo de acúmulo de lipídeos denom ina-se ATEBOSCLEBOSE. Já  o 

endurecimento da artéria em  função das placas de ateroma é chamado de 

ABTÉBIOESGLEBOSE (SMITH, 1993, p. 372).

Uma das doenças das artérias, cujo nom e é conhecido como 

ATEBOSCLEBOSE, para POX (1991 , p .494), tem  seu início quando há um  

acúmulo no interior da parede das artérias de m aterial lipídico e de 

colesterol.

Já  VANDEB (1981 , p .367), define ATEBOSCLEBOSE como um a  

enfermidade que espessa a parede da artéria devido ao acúm ulo de células 

m usculares lisas, depósitos de colesterol e tecido conjuntivo anormal, 

reduzindo o espaço interior do vaso, ou seja o lúm en da artéria.

BLAEISTOIT (1979 , p. 126) define a ATEBOSCLEBOSE como: 

“alterações diversas no interior das artérias, consistindo no acúm ulo de 

focos de lipídeos, earboidratos complexos, sangue e seus produtos, tecido 

fibroso e depósito de cálcio, associada a algumas alterações na parte 

mediana da m esm a”.

Enfim: “A ATEROSCLEROSE é o resultado de um  processo patológico 
complexo. As alterações m ais precoces envolvem  a tún ica  íntim a das 
grandes artérias onde ocorre um  acúm ulo focal de um a série de lipídios (o  
colesterol e seus ésteres são os m ais conhecidos), proteínas e 
earboidratos; segue-se a ação de com ponentes celulares, incluindo células 
m usculares lisas, macrófagos e linfócitos; finalm ente, ocorrem  alterações 
no sangue, no fluxo sangüíneo e nos com ponentes do sangue. No últim o  
caso ocorre necrose, m ineralização e trom bose. À  medida que ocorre um  
aum ento na  gravidade da doença, esta  também  passa a afetar a túnica  
m édia” ( PEARSON et aln, 1997, p . l l ) .
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2.3. GOMO SE DESENVOLVE A ATEROSCLEROSE NO ORGANISMO:

Ao contrário do que m uitos pensam  o processo aterosclerótico pode 

ter início desde os cinco anos de idade sendo isso  m uito mais comum  do 

que se imagina. Contudo não ocorrerá m alefícios se isso  não vier  

acompanliado de um  estreitam ento do lúm en arterial (McARDLE, 1985, 

p.405). Ainda este autor explicita que só ocorrerá um a obstrução dos 

vasos coronarianos, quando o indivíduo está em repouso, se este alcançar 

o valor de 80%, m as a partir de um a oclusão de 50% do vaso já  é possível 

detectá-lo clinicam ente, evitando futuros transtornos.

PEARSON (1997 , p. 12) aprofunda esta abordagem quando refere-se 

à prim eira alteração aterosclerótica, como estria  graxa. Estas são 

amarelas e levem ente elevadas, surgindo m esm o em crianças m uito novas 

indo até aos vinte anos de idade. Porém, apesar das estrias graxas serem  

as precursoras da placa aterosclerótica na m aioria das vezes não são as 

responsáveis pela m anifestação da aterosclerose no indivíduo.

Por fim BORGES et alii (1998 , p .21) relata que a prim eira lesão que 

ocorre na  artéria é a estria gordurosa que se observa tanto em crianças 

como em adolescentes. Esta tem  um a coloração amarelada devido ao 

grande núm ero de células espum osas que por sua vez são ricos depósitos 

de colesterol na lesão aterosclerótica. As estrias gordurosas podem se 

estabilizar, regredir ou progredir para a formação da ATEROSCLEROSE 

propriamente dita.
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Foram demonstrados através de estudos que por volta dos dez anos 

de idade as estrias gordurosas consistiam  principalm ente de macrófagos 

preenchidos por lipídeos, um  pequeno núm ero de células do m úsculo liso. 

Devido a grande quantidade de lipídeos depositados nas células 

espum osas, as estrias graxas ou gordurosas tem  um a coloração 

amarelada. Grande parte desses lipídeos encontram -se em forma de 

colesterol e éster de colesterol que entram  na estria gordurosa 

provavelmente através do transporte de lipídeos através das células 

endoteliais (BBAUNWALD, 1991, p. 1195).

BBAUWALD citando McGILL (1991 , p. 1196), dem onstra que com  

o tempo as estrias graxas instalam -se em áreas crescentes da superfície 

da artéria e estas precedem a formação de lesões avançadas. Mas isso  

não quer dizer que em todos os casos de estrias gordurosas estas irão se 

transformar em  lesões avançadas. Uma vez que as células espum osas 

formam-se nas estrias graxas e em lesões avançadas, é m uito difícil 

definir qual a célula de origem. Estas lesões avançadas de aterosclerose  

são conhecidas como placas fibrosas, que assum em  um a coloração branca  

e geralmente são elevados projetando-se para a luz da artéria. 

Dependendo de seu  tam anho estas chegam a comprometer o fluxo  

sangüíneo. Estas lesões são constituídas de grande núm ero de células de 

m úsculo liso, juntam ente com macrófagos, quando existem  lipídeos estes 

estão em forma de colesterol e éster de colesteril. As células de m úsculo  

liso proliferadas são circundadas por colágeno e fibras elásticas e 

proteoghcanos. Esta placa fibrosa é recoberto por um a cápsula fibrosa
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sendo esta constituída por células de m úsculo liso, lam elas de membrana 

basal, proteoglicanos e grande núm ero de fibrilas de colágeno. Quando 

esta placa se torna comprometida, ela recebe o nom e de lesão complicada 

onde ocorrem fissuras e rachaduras que levam a trom bose e embolia, e 

também ocorrendo hemorragias e calcificações resultando em oclusão  

total ou parcial da luz da artéria.

O próximo estágio citado por PERSON et ahi (1997 , p. 15) é a 

formação da placa graxa e do fibroateroma ou placa fibrosa, a diferença 

entre as duas é que a placa graxa é m ais nova e mole e a placa fibrosa é 

endurecida pois está envolto por um  “capuz” fibromuscular. Este 

“capuz” é composto por retículo endoplasm ático rugoso (RER), rico em  

células m usculares lisas e em  com ponentes do tecido conjuntivo. Estas 

lesões norm alm ente começam a ocorrer por volta da quarta década de 

vida. Ainda na placa fibrosa pode-se observar áreas necrosadas, micro- 

hemorragias e mineralização.

ETo entanto para BORGES et ahi (1998 , p .21 ), a aparência da placa 

fibrosa é clara e elevada, dim inuindo o calibre da artéria podendo assim  

comprometer a passagem  de sangue. O fibroateroma é rico em células 

m usculares lisas, maerófagos e linfócitos T. Quando neste se encontram  

lipídeos estes são principalm ente o colesterol.

Até esta etapa, não existem  prejuízos aparentes para o indivíduo. A 

doença começa a apresentar problemas quando surgem  placas 

complicadas, que para BORGES et alii (1998 , p. 22 ), é quando a capa
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fibrosa que cobre o fibroateroma sofre trombose, hem orragias e/ou 

calcificação.

GUYTON (1997 , p .789) caracteriza a aterosclerose pelo 

desenvolvim ento de placas aterom atosas na superfície interna da artéria. 

Essas placas surgem do acúm ulo de pequenos cristais de colesterol que 

unem-se aumentando seu tam anho e com o decorrer do tempo formam  

um  “grande leito de cristais”. A placa ainda aum enta m ais seu  volum e  

quando o m úsculo liso  e o tecido fibroso circundantes proliferam-se 

projetando assim  a placa em  direção a luz da artéria.

PEARSON et alii (1997 , p. 16) referindo-se as placas complicadas 

relata que é possível a observação freqüente de hem orragias, ulcerações e 

mineralização. Ocorrendo trombose m ural aguda associada à placa 

fibrosa pré-existentes. Oom isso  ocorre isquem ia do órgão que tem  sua  

irrigação feito por esta artéria. A trom bose ocorre geralm ente em  pessoas 

que tenha o calibre de sua artéria reduzido pela placa fibrosa em 50%, 

existindo aqui um a variação de indivíduo para indivíduo.

Já  HARRISOU (1988 , p. 1161) classifica as fases da aterosclerose 

como: lesões precoces (lesões in iciais e estrias lip ídicas), lesões 

interm ediárias, placas fibrosas e lesões complicadas.

As lesões in iciais e interm ediárias são focais, pequenas e não  

obstrutivas. A lesão in icial é a prim eira alteração que acontece e consiste  

na deposição de lipídeos nos macrófagos da íntim a (células espum osas, 

macrófagos). As estrias lipídicas ainda pequenas acum ulam  m ais células 

m usculares lisas e macrófagos (células espum osas) cheio de lipídeos além
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de tecido fibroso. Estas lesões podem  ou não progredir para um  estágio  

mais avançado. As lesões que estão propensas à progredir apresentam  

lipídeos extracelulares e fragmentos de células na matriz proteoglicana de 

modo que formam-se entre as camadas de células m usculares lisas da 

íntim a reservatórios de lipídeos. Neste estágio não evidencia-se um  único  

núcleo lipídico e raramente são encontrados cristais de colesterol. Essas 

lesões são consideradas interm ediárias ou pré-ateromatosas, estas estão a 

meio caminho do desenvolvim ento do núcleo lipídico que caracteriza a 

lesão avançada que é o ateroma ou placa fibrosa.

A Placa Fibrosa é a lesão m ais característica da aterosclerose neste  

estágio mais avançado. Ela aparece por volta da terceira década de vida e 

aumenta progressivamente com a idade. O ateroma tem  forma de 

abóbada, é elevado e firme sendo saliente para o lúm em  do vaso, 

constituída de um  núcleo central de lipídeos e restos de células mortas 

recobertas por células m usculares lisas, macrófagos e colágeno formando 

assim  um a camada fibromuscular.

HARRISON (1 9 8 8 ) dem onstra como últim a fase a lesão complicada 

que é um a placa fibrosa calcificada contendo vários graus de necrose, 

trombose e ulceração. Com o crescim ento da necrose e acúm ulo de restos 

de células ocorre ruptura da camada íntim a da artéria e conseqüentes 

aneurism as e hemorragias. Podem também ocorrer êmbolos arteriais em  

conseqüência do desprendim ento de fragmentos da placa no interior da 

luz do vaso. A dim inuição do calibre da artéria e os distúrbios da função  

do órgão acontecem como conseqüência do espessam ento das placas e
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form ação de trom bos ocorrendo  assim  u m a  oclusão g radual. (V er F igu ra  

2)

Figura S

■' - * . ■ . . " 
Verifica-se aqui o estreitam ento gradativo do lúmen arterial (esquercfa para a direita) 
sendo que na extrena direita ocorreu um  bloqueio total da artéria em conseqüência 
da formação d eu m ccá& ilo  san giín eo  (CTVTTA 1975, p. 91).

2.4. QUAIS SÃO SEUS PONTOS DE ATUAÇÃO NO SER HUMANO:

A pesar da  a te rosc le rose  se r com preend ida  de fo rm a generalizada, 

re la ta  HARRISON (1988  p. 1162), a  su a  d istribu ição  no  corpo h u m an o  é 

feito irreg u larm en te , pois d iferen tes vasos são afetados conform e a faixa 

e tá ria  do indiv íduo  e tam bém  v a ria  o seu  g rau  de com plexidade.

Pode-se verificar p recocem ente  lesões a te rosc le ró ticas graves n a  

ao rta  abdom inal, que são p rec u rso ra s  ou  guias p a ra  lesões em  o u tras
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regiões. Em se tratando do local específico onde ocorrem as lesões nas 

artérias, pode-se verificar um a grande incidência nos orifícios ou  

próximos a estes, como sendo o local m ais afetado de lesões 

ateroscleróticas, principalm ente a nível coronário e intercostal. Mais 

grave que esta lesão, só as lesões nos vasos coronários e cerebrais.

Quando há preocupação com a relação a lesões nos membros 

superiores e inferiores do corpo, diagnostica-se um a maior ocorrência  

nos membros inferiores, com ênfase na artéria femoral (canal de H unter) 

onde freqüentem ente surgem placas de ateroma e trom bose, e na artéria 

poplítea (acim a da articulação do joelho).

Já  as artérias tibiais são obstruídas sim ultaneam ente mas em  

regiões diversas. A artéria tibiál posterior é afetada no ponto em  que 

contorna o m aléolo interno, e a anterior onde se transform a na artéria 

dorsal do pé. A artéria peroneal, bem  unida ao m úsculo, freqüentem ente 

escapa das lesões, servindo norm alm ente de passagem  do fluxo sangüíneo  

para a extremidade da perna, quando outros vasos estão ocluídos.

Esse m esm o autor dando ênfase as artérias coronárias, que são as 

mais preocupantes afirma que seu  envolvim ento pode estar relacionado  

com as forças hem odinâm icas, ao contrário de outras artérias, que 

resultam  de um  fluxo maior na diástole do que na sístole, m as estas 

implicações não estão bem  determinadas.

“As lesões elevadas são mais proem inentes nos troncos principais 

das artérias coronárias, sendo a incidência m aior observada a um a curta 

distância além  do óstio. A aterosclerose é quase sempre encontrada nas



22

partes epicardicas (extram urais) dos vasos, sendo poupadas as artérias 

coronárias intram urais”(HARRISON 1995, p. 1162).

Dessa forma, as doenças cardiovasculares, que compreendem entre 

outras todos os tipos de m anifestações da aterosclerose, são responsáveis 

por aproximadamente 34% das mortes totais, e dentre estas, as 

coronariopatias contribuem com 27%, ou seja, cerca de oitenta m il 

mortes anuais (PORTO 1998). (Ver Figura 3)
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Mesmo em países desenvolvidos, em que grande quantidade de 

recursos são Investidos em saúde, segundo PORTO (1 9 9 8 ), cerca de 25% 

da população portadora de aterosclerose coronária sofre ataques 

cardíacos anualm ente acumulando mortalidade em  torno de 33% no  

primeiro m ês e de 43% em um  ano.

2.5. FATORES DE RISCO RELACIONADOS OOM A ATEROSCLEROSE

“Fator de risco para coronariopatia é um  fator etiológico ou  

condição que pode ser empregada para se prever a probabilidade de um  

indivíduo desenvolver um a doença” (BRAUNWALD 1991, p. 1989).

Diversos fatores de risco para aterosclerose foram definidos 

segundo HURST (1990 , p. 5 9 3 ), entre estes fatores encontram -se a 

hiperlipidemia, a hipertensão arterial, o tabagismo, pertencer ao sexo  

m asculino e o diabete melito.

Alguns hábitos e condições de vida ocorrem com maior freqüência  

em indivíduos que apresentam  aterosclerose se compararmos com o resto  

da população em geral (HARRISOFT 1995, p. 1164).

“O conceito de fator de risco im plica em que um a pessoa com pelo 

m enos um  fator de risco apresenta maior probabilidade de vir a 

desenvolver um  evento aterosclerótico clínico, e que isso  ocorrerá antes 

quando comparado com um a pessoa sem  nenhum  fator de risco” 

(BARRISON 1995, p. 1164).
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Os fatores de risco conforme este m esm o autor, variam  em term os 

de sua reversibilidade com as técnicas atuais de tratam ento preventivo. A  

hipercolesterolem ia, a hipertensão arterial e o tabagismo podem ser os 

fatores com m aior potência envolvidos na etiologia da aterosclerose. Já  a 

idade, o sexo e os fatores genéticos são considerados fatores de risco  

irreversíveis. Estes norm alm ente não agem sozinho, norm alm ente  

interagem com outros fatores tornando-se um  risco para a formação da 

aterosclerose. Fatores como a obesidade, em especial a observada na  

região abdominal (esta  é avaliada pela relação cintura/quadril), parece 

associar-se com a hipertensão arterial, hipercolesterolem ia e 

hiperghcemia. Os fatores genéticos podem exercer efeitos diretos sobre a 

estrutura e o metabolismo das células da parede arterial, mas também  

agem indiretam ente por meio de determinados fatores tais como 

hipertensão arterial, diabetes, obesidade e hiperlipidem ia. Um  dos 

fatores mais complexos é o envelhecim ento pois m uitos desses fatores 

estão relacionados a ele como por exem plo a hipertensão, hiperghcem ia e 

hiperlipidemia.

2.5.1. HIPERLIPIDEMIA:

Os lipídeos da dieta para HURST (1990 , p. 5 9 3 ), formam um  dos 

principais agentes ambientais que são responsáveis pela formação da 

aterosclerose. Mas não está claro qual é ao certo a contribuição do 

colesterol, das gorduras e dos lipídeos em relação à aterosclerose.
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P ara  FOX (1991 , p. 301) o co lestero l a ju d a  a p rodução  dos 

depósitos a terosclero tico , dessa  fo rm a os n íveis elevados de co lestero l e 

trlg licerídeos tem  relação  d ire ta  com  a co ronariopatia . (V er F ig u ra  4) 

Admite-se que o HDL (lip o p ro te ín a  de a lta  densidade) protege c o n tra  a 

form ação da a terosc lerose . U m a das razões do HDL não  se r p re jud ic ia l é 

que esta  não  adere  nem  se acum ula  nos revestim en to s in te rn o s  das 

a rté ria s  e em  geral a juda  a d esin teg ra r os depósitos de go rdura.

Figura 4

Belação percentual de coronariopatia e níveis de 
eoleáierol total (BOX1991, p. SOI)

“Os depósitos a terosc leró ticos lipídieos são form ados e n tre  o u tra s  

coisas p o r LDL (lipop ro te ínas de b a ix a  densidade) que é o p rin c ip a l 

carregador do co lestero l n a  co rren te  sangü ínea , e p o r VLDL
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(lipoproteínas de m uito baixa densidade) cujo com ponente principal são 

os triglieerídeos” (FOX 1991, p. 301).

Tanto a hipercolesterolem ia como a hiperglicem ia parecem ser 

fatores de risco importantes para a aterogênese conforme HARRISON 

(1995 , p. 1164).

“As correlações entre a concentração de colesterol em  jovens do sexo  
m asculino na  América do Norte e a  incidência de cardiopatia isquêm ica  
(CPI) prem atura indicam  que podem  ser detectado um  risco crescente  
quando o nível de colesterol está  acim a de R-SOm m ol/1 (200m g/dl), um  
valor próximo da m édia para hom ens dos quarenta aos quarenta e nove  
anos de idade n esta  população” (HARRISON 1995, p. 1164).

Com o aumento da idade existe também um a elevação nos níveis 

plasmáticos de triglieerídeos. O aum ento nos níveis de colesterol estão 

relacionados com um  aum ento nas lipoproteínas de baixa densidade 

(LDL) enquanto o aumento de triglieerídeos estão associados a elevação 

de lipoproteínas de m uito baixa densidade (VLDL). “A adiposidade pode 

ter um  papel chave nesta  elevação dos níveis de triglieerídeos e colesterol 

associados à idade, pois os aum entos nos triglieerídeos, colesterol e no  

peso corporal associados com a idade ocorrem  concom itantem ente nas 

populações em geral” (HARRISON 1995, p. 1164).

LIPID RESEARCH CLINICS TRIAL apud HURST (1 9 9 0 ) dem onstra  

que os resultados de pesquisas feitas recentem ente, evidenciam  que o 

nível de colesterol e o perfil plasmático das lipoproteínas estão ligados a 

morbidade e mortalidade por aterosclerose coronariana.

“Existem  poucas dúvidas de que o colesterol da dieta tenha efeitos 

diretos nos níveis plasmático de colesterol. No entanto é recente a 

sugestão de que o colesterol de dieta tenha capacidade de afetar o perfil
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das lipoproteínas e alterar as propriedades estruturais e funcionais da 

m esm a” (HURST 1990, p. 593).

Segundo HARRISON (1995 , p. 1167) o HDL é um a complexa fam ília  

de partículas que transportam  cerca de 20% do colesterol plasmático  

total, sendo assim  considerado um  “fator anti-risco” pois está  

inversam ente associado ao desenvolvim ento da aterosclerose. O risco  

associado ao HDL é quando o n ível desta lipoproteína está baixa e o 

indivíduo tem  um  alto n ível de colesterol.

2 .5 .2 . HIPERTENSÃO ARTERIAL:

Conforme FOX (1991 , p. 301) a hipertensão arterial é outro fator 

relacionado a coronariopatia. Uma pessoa com a pressão sistólica acima 

de 150mmHg tem  um  risco duas vezes m aior de coronariopatia que um a  

pessoa com pressão m enor que 120mmHg.

HAítRISOU (1995  p. 1164) explicita que o risco de 

desenvolvim ento da aterosclerose aum enta com a elevação da pressão  

arterial e a incidência de cardiopatia isquêm ica em  hom ens de meia-idade 

com pressão arterial acima de 160/95 foi m ais do quíntuplo das pessoas 

com pressão arterial norm al de 140/90. Estudos mostraram  que a 

redução dos níveis diastólicos superiores a 105mmHg dim inui a 

Incidência de cardiopatia isquêm ica em indivíduos do sexo m asculino.

A hipertensão arterial é um  fator de risco comprovado. Gom o 

aumento da pressão arterial evidencia-se um a formação de aterogênese
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acelerada. “Os efeitos da hipertensão arterial parecem ser independentes 

dos ontros fatores de risco, no  entanto, ela não parece ser um a causa  

primária de aterosclerose avançada” (HURST 1990 p. 593)

O autor m enciona ainda que não se sabe como a hipertensão  

arterial provoca a aterogênese, mas existe um a explicação de que 

mediadores hum orais como a renina e outros agentes hipertensores são  

capazes de induzir alterações celulares que levam  a este processo.

2.5.3. TABAGISMO:

É um  dos m aiores fatores de risco para a aterosclerose conforme 

HARRISON (1995 , p. 1167), mas também um a redução do hábito de 

fum ar ou o abandono total deste habito dim inui claram ente o risco de 

desenvolvim ento. Evidências estatísticas dem onstram  um  aum ento  

médio de 70% nas taxas de mortalidade e um  aum ento de três a cinco 

vezes no risco de cardiopatia isquêm ica em hom ens quando estes fumam  

um  maço de cigarro por dia, comparando estes a não-fum antes. No caso 

das m ulheres existe também a ocorrência da doença m as esta relação não  

está esclarecida. O abandono do hábito de fumar faz com  que o n ível do 

risco de cardiopatia isquêm ica tenha um  declínio chegando em um  ano a 

níveis de risco em não-fumantes.

O tabagismo é um  dos principais fatores que contribuem  para o 

aumento do risco de aterosclerose principalm ente se unidos a outros 

fatores, HURST (1990 , p. 593) relata são necessárias pesquisas mais
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aprofundadas p a ra  se poder iden tificar com  clareza quais fa to res são 

responsáveis pe la  form ação da  a terosclerose.

Q uanto m ais cigarros forem  fum ados p o r -um indiv íduo e quan to  

m aio r o tem po do vício, m aio r se rá  o risco  de co ronariopa tia , con ta  FOX 

(1991 , p .300 ). (V er F igu ra  5)

Figura 5

Relação percentual 
da incidência de 
coronariopatia e o 
ftimo (T 0 X 1 9 9 1 , p. 
5 0 0 ).
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A inda não  é conhecida a  relação  e n tre  o fum o e a co ronariopatia , 

e n tre ta n to  “adm ite-se que o fum o em bora não  p ro d u za  a a terosc lerose  

pode desencadear a form ação de pequenos coágulos sangü íneos que 

acabarão  p o r b loquear u m a  a r té r ia  c o ro n á ria  j á  e s tre itad a  pela  

a te ro sc le ro se” (FOX 1991, p. 300).
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2.5.4. DIABETE:

“Em diabéticos reconhecidos tanto do tipo insulino-dependente  

(DID) como no tipo não-insnlino-dependente (DNDID), bá  rnn aum ento 

de pelo m enos duas vezes na incidência de infarto do miocárdio, em  

comparação aos indivíduos não diabéticos” (HARRISON, 1995, p. 1168). 

Alguns dados revelam  que indivíduos jovens e diabéticos, cerca de um  

terço deles com DID morre por cardiopatia isquêm ica por volta dos 

cinqüenta e cinco anos de idade. Foram observados em necropsia que o 

diabete m elito está associado a um  aum ento na aterosclerose.

Não se sabe como o diabete m elito induz a aterosclerose conforme 

HURST (1990 , p. 593). Seus m ecanism os não são compreendidos, 

som ente parece existir alguma evidência de que ocorra um a redução nos 

níveis de HDL e um a incidência maior de hipertensão arterial.

2.5.5. OBESIDADE:

HARRISON (1995 , p. 1168) expõe que o excesso de peso acima de 

30 %, em geral, aum entam  o grau de morbidade e mortalidade por 

cardiopatia isquêmica. Provavelmente a obesidade acelera a aterosclerose  

pois seus efeitos são m ais evidentes antes dos cinqüenta anos de idade, 

mas não existe um  consenso sobre esta informação. O que ficou  

identificado foi um a estreita relação entre a cardiopatia isquêm ica e a 

obesidade abdominal, sendo este também relacionado a outros fatores de
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risco como a hiperglicemia, hipercolesterolem ia, hipertensão entre 

outros.

O risco de aterosclerose relacionado a obesidade para FOX (1 9 9 1 ,p. 

300), aum enta quando aum enta também a gordura corporal. A obesidade 

normalmente está associada a falta de atividade física.

“A relação entre obesidade e a aterosclerose é, pois, multifacetada; 

por não ocorrer independentem ente na prática, ela tem  um a importância  

considerável como fator de risco, em  especial a obesidade abdominal” 

(HARBíISON 1995, p. 1168).

2 .5 .6 . ESTRESSE E  PERSONALIDADE:

O estresse psíquico e em ocional e a ansiedade para HAREISON 

(1995 , p. 1168) podem contribuir para um a cardiopatia isquêm ica e para 

morte súbita. Existem  debates sobre se existem  tipos diferentes de 

personalidade predispostos ou relativam ente im unes à cardiopatia 

isquêmica, (estas personalidades são cbamadas de tipo A e B ) ,  mas não 

há um a definição consensual sobre se estes tipos de personalidade 

influenciam  ou não na cardiopatia isquêmica.

Para FOX (1991 , p. 302) o estresse está dividido em dois tipos: o 

tipo A que se caracteriza por um  alto nível de agressividade e 

competitividade, este parece sempre estar “correndo contra o relógio”. 

Este tipo está relacionado a pessoas com maior riscos a coronariopatia. O 

comportamento B é um  indivíduo alegre e aparentemente nunca está com
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pressa. O risco de coronariopatia neste indivíduo é m uito m enor que no  

outro tipo.

S.5.7. SEXO:

Um dos fatores de risco m ellior documentado e consistente segundo 

HURST (1990 , p. 5 9 3 ), que está associado à aterosclerose coronariana é 

pertencer ao sexo m asculino.

Conforme FOX (1991 , p. 302) a incidência de coronariopatia é 

maior em hom ens jovens do que em m ullieres na m esm a faixa etária. A  

taxa de mortalidade em  hom ens brancos entre trinta e cinco e quarenta e 

quatro anos de idade é seis vezes maior do que em  m ulheres brancas com  

a m esm a idade. Contudo com o passar da idade esta diferença dim inui 

chegando ao m esm o nível de incidência tanto em hom ens quanto em  

m ulheres. A diferença entre hom ens e m ulheres jovens provavelmente 

tem  relação com o estrogênio. Por alguma razão este horm ônio tem  um  

efeito protetor contra a aterosclerose.

Cogita-se que o estrogênio seja o elem ento protetor, mas isso  não 

está provado e por isso  não é compreendido a diferença decorrente do 

sexo para a aterogênese (HURST 1990, p. 593).

Após a m enopausa (cessação do m enstruação) o n ível do estrogênio 

baixa explicando aí a equiparação do risco entre hom ens e m ulheres 

(FOX 1991, p. 302).
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2.5.8. IDADE:

FOX (1991 , p. 300) explica que em geral quanto maior a idade, 

maior o risco do indivíduo ter um  ataque cardíaco em função da 

aterosclerose. Dos vinte e cinco aos trinta e quatro anos de idade a taxa  

de mortalidade é de aproximadamente dez em  cada cem m il hom ens de 

cor "branca, ao chegar dos cinqüenta e cinco aos sessenta e quatro anos de 

idade esta taxa aum entam  em cem vezes, para aproximadamente m il 

mortes em cem m il hom ens brancos.

2.5.9. HEREDITARIEDADE:

A aterosclerose prematura esta freqüentem ente associado a um  

histórico fam iliar explicita HARMSON (1995 , p. 1168). Em m uitos casos 

pode ser transm itido hereditariam ente através de fatores de risco como a 

hipertensão arterial, o diabete e a hiperlipidemia.

“A história fam iliar é um  dos mais im portantes fatores a serem  

considerados na avaliação do risco, ajudando a evitar que fatores de risco  

tratáveis passem  despercebidos e a institu ir medidas preventivas” 

(HARRISON 1995, p. 1168).

FOX (1991 , p. 300) complem enta considerando que a 

hereditariedade parece desem penhar algum papel de risco pois jovens que 

sofrem com a doença contam norm alm ente com um a história fam iliar.
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Da m esm a forma que aqueles que não tem  a doença, em  geral não contam  

com histórico na fam ília ou estes ocorrem raramente.

2 .5 .10 . SEJDEJSTTABISMO:

Conforme HARRISON (1995 , p. 1168), quanto m enos sedentário  

for o Indivíduo, m enor será o risco deste à morte súbita. Não é conhecido 

como a atividade física pode agir para dim inuir a aterogênese. Só foi 

demonstrado que a atividade física m elhora a hiperlipidem ia pois 

aum enta o consum o calórico. Não se sabe como a atividade física induz 

ao aum ento do HDL, considerado o fator anti-risco para a aterosclerose.

Segundo FOX (1991 , p. 302) foram realizados m uitos estudos para 

se saber se a atividade física reduz o risco de coronariopatia. No entanto 

algumas dessas pesquisas som ente conseguiram  deduzir, não 

cientificamente, que existe um a relação entre os dois, assim  sendo foram  

tantas as pesquisas que chegaram a esta conclusão que isto vem  sendo  

aceito como verdadeiro.

“Em 1993, a Associação Americana do Coração afirmou que 

“inatividade é um  fator de risco para o desenvolvim ento de doença de 

artéria coronária” e elevou a falta de atividade física para o nível dos três 

grandes fatores de risco - tabagismo, colesterol sangüíneo elevado e 

hipertensão arterial” (SHARKEY 1998, p. 27).

2.6. ATIVIDADE FÍSICA COMO PREVENÇÃO AOS FATORES DE RISCO
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GOIANTONIO (1 9 9 8 ) citando CASPEBSEN (1 9 8 5 ) explicita que 

atividade íísica  é qualquer m ovim ento do corpo relacionado a 

m usculatura esquelética, que resulte em gasto energético maior que em  

níveis de repouso.

“O termo atividade íísica  refere-se à totalidade de m ovim entos 

executados no contexto do Esporte, da Aptidão Física, da Becreação, da 

Brincadeira, do Jogo e do Exercício. Num  sentido m ais restrito, é todo 

movimento corporal produzido por m úsculos esqueléticos, que provoca 

um  gasto de energia” (BABBANTI 1997, p. 168).

O M inistério da Saúde em 1988 apresentou estatística  

demonstrando o índice de mortalidade por aparelho cardiovascular no  

Brasil: 40% de mortos com m ais de quarenta e cinco anos de idade e por 

volta de 15% de m ortes em indivíduos na faixa etária de quinze a 

quarenta e quatro anos de vida, esta estatística m ostra que estão sendo 

atingidas pessoas em plena fase produtiva (GUEDES 1995).

HABBISON (1995 ) dem onstra que a atividade física age como 

medida preventiva à ateroselerose, quando o exercício regular e vigoroso  

aum enta o HDL colesterol e inform a também que a atividade física  

regular é tida como um  elem ento desejável num  programa de manutenção  

preventiva da saúde.

FOX (1 9 9 1 ), SILVA (1 995 ) e SHABKEY (1 9 9 8 ) relatam  um a  

experiência feita por MOBBIS & BAFFLE em 1953 na Inglaterra onde 

estes compararam m otoristas e fiscais de ônibus. A  incidência de doença
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cardíaca nos m otoristas era duas vezes maior do que nos fiscais. Isso foi 

explicado porque os fiscais subiam e desciam  os lances de escada do 

ônibus de dois andares e os m otoristas ficavam sentados. Foi com esta  

pesquisa que se pode começar a comparar que: “o risco de ataque 

cardíaco é tanto m enor quanto maior for a atividade física realizada” 

(FOX 1991, p. 301).

Autópsias feitas em hom ens de quarenta e cinco a setenta anos de 

idade m ostram  que existe um a incidência 30% m enor de cicatrizes e 

obstruções nas artérias, em indivíduos que baviam  sido moderadamente 

ativos, e que reduziu ainda m ais o risco em indivíduos que 

presumidamente foram altamente ativos (MORRIS & CRAWFORD 1958  

apud SHARKEY 1998).

POLLOGK (1 9 9 3 ) e SHARKEY (1 9 9 8 ) apontam  estudos realizados 

em anim ais que conferem  que a atividade moderada é benéfica, mas 

sugerem  que o esforço exaustivo, causando estresse, resulta em  resposta  

horm onal que pode acelerar o processo aterosclerótico.

McARDLE (1985 ) afirma que a m aioria das pesquisas realizadas em  

animais e em seres hum anos indicam  que o exercício regular pode ser um  

agente contra a instalação de coronariopatia da seguinte forma: a) 

melhorar a circulação miocárdica e o m etabolism o, incluindo um a maior 

vascularização assim  como aum entos moderados nas reservas cardíacas 

de glicogênio e na  capacidade ghcolítica que poderia ser benéfica quando 

o fornecim ento de oxigênio ao coração fica comprometido; b) aprimorar 

as propriedades m ecânicas ou contrateis do miocárdio, isso  pode permitir
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ao coração condicionado m anter on aumentar a contratilidade durante 

um  determinado esforço a superar; c) estabelecer características mais 

favoráveis da coagulação sangüínea e de outros m ecanism os 

hemostáticos; d) norm alizar o perfil dos lipídeos sangüíneos; e) alterar 

favoravelmente a freqüência cardíaca e a pressão arterial, de forma que o 

trabalho do miocárdio seja significativam ente reduzido em repouso e 

durante o exercício; f) conseguir um a composição corporal mais 

desejável; g) estabelecer um  equilíbrio neural-horm onal m ais favorável 

que possa conservar oxigênio para o miocárdio; h ) proporcionar um a 

saída favorável para o estresse e as tensões psicológicas.

Segundo o m esm o autor é a partir disso que os profissionais da 

área da saúde devem prescrever exercícios como medida preventiva à 

aterosclerose.

Já  GUEDES (1 995 ) explicita que não é sabido qual é o m ecanismo  

responsável pelo efeito protetor do exercício físico contra as doenças 

cardiovasculares como a aterosclerose, m as cogita-se que tais 

m ecanism os possam  ser os seguintes: a) aum ento do volum e cardíaco e 

da função ventricular, m elhorando a eficiência do coração como bomba; 

b) m elhora o funcionam ento hem odinâm ico e a capacidade de reserva  

metabólica; c) dim inuição nos níveis de lipídeos no sangue, protegendo 

contra a aceleração da aterosclerose coronariana; d) redução da 

coagubihdade sangüínea com aum ento transitório da fibrinóhse e 

diminuição adesiva plaquetária, inibindo o estreitam ento e 

endurecimento prematuro das artérias coronarianas.
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GUEDES (1 995 ) afirma que os programas de exercícios íísicos, 

desde que prescritos adequadamente e bem  orientados, podem ajudar na  

prevenção, conservação e m elhoria da capacidade funcional do indivíduo  

auxiliando em sua saúde.

Para WEINEGK (1 9 9 1 ) um a das formas de se prevenir as doenças 

cardio-cireulatórias como a aterosclerose é se fazer um  programa de 

treinam ento de resistência aeróbia, “um a vez que este m elhora, de forma 

objetiva e abrangente a capacidade de desem penho cárdio-pulmonar, ou  

corporal geral, influenciando favoravelm ente um a série de riscos 

prim ordiais”.

Segundo SILVA (1 9 9 5 ) em síntese, a prática de exercícios feita  

regularmente, que seja planejada previam ente e supervisionada, pode 

aumentar a capacidade da função cardiovascular.

Em princípio, qualquer pessoa saudável pode praticar um  

treinam ento de saúde sem  qualquer observação especial expõe WEINEGK 

(1991 ). No entanto se um a pessoa estiver m uito tempo afastado das 

atividades físicas e tiver quarenta anos ou m ais, este deve passar por 

exames antes de se submeter a qualquer tipo de treinam ento.

GUEDES (1 995 ) citando MORTON et a.lii (1 9 8 8 ) confirm a que a 

falta de atividade física regular está relacionada a distúrbios no  

organismo que contribuem para o aparecimento de doenças erônico- 

degenerativas. “N esse particular, a classificação de doenças crônieo- 

degenerativas inclui, entre outras, as enfermidades cardiovascular, como
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a hipertensão arterial e as cardiopatias eoronarianas” (GUEDES 1995, p. 

57).

BLAIR (1995); PATE (1 9 9 5 ) apud PORTO (1 9 9 8 ) afirma que a 

quantidade de atividade física é a relação de maior im portância com a 

saúde, mas o gasto calórico deve ser maior do que no dia-a-dia, o ideal é 

utilizar duas formas de atividades:

1) a formal: que se faz com um a programação estruturada de 

condicionam ento físico;

2) a informal: que se faz increm entando as atividades físicas diárias 

comuns, aproveitando as oportunidades que surgem  como a 

caminhada, sessão de dança de salão etc.

No aspecto preventivo, segundo GUEDES (1 9 9 5 ) os exercícios 

físicos tem  a finalidade de promover adaptações fisiológicas que 

diminuam a probabilidade de aparecimento de doenças crônico 

degenerativas.

Um treinam ento que v isa  a resistência, conforme WEINECK 

(1 9 9 1 ), influencia tanto a capacidade funcional do coração como também  

influencia um a série de fatores de risco responsáveis pela formação de 

doenças cardio-circulatórias como a aterosclerose.

PAFFENBARGER et alii (1 9 8 6 ) apud GUEDES (1 9 9 5 ) relata que 

entre os profissionais da área de saúde é tido como verdadeira a hipótese 

de que o sedentarism o pode aumentar o risco de morbidade e apontam  

relação com doenças cardiovasculares.
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Através de um a dim inuição da freqüência cardíaca acontece uma 

redução significativa do trãballio exercido diariamente pelo coração, e 

isso , do ponto de vista  estatístico, representa um a m enor susceptibilidade 

às doenças cardíacas coronarianas (WEIUECK 1991).

POWELL et alii (1987); WAUETAMETHEE & SHAPER (1 9 9 2 ) apud 

GUEDES (1 9 9 5 ) explicita que a probabilidade de indivíduos sedentários 

apresentarem  acidentes cardiovasculares é de duas vezes m aior se 

comparado com indivíduos ativos. E também pode-se observar um a  

diminuição de 70% na incidência de ataque cardíaco em  indivíduos 

submetidos a atividades físicas de intensidade moderada.

ISRAEL (1 9 7 8 ) apud WEINECK (1 9 9 1 ) dem onstra que através do 

treinam ento de resistência ocorre um a maior capilarização e formação 

colateral na área do m úsculo cardíaco e que a mortalidade prematura por 

infarte depende da condição dos colaterais.

Alguns estudos dem onstram  que a prática de exercícios físicos pode 

ser capaz de preservar a saúde cardiovascular e proteger de doenças 

coronarianas quando estes apresentam  gastos m aior de 2 .500  kcal. por 

sem ana (GUEDES 1995). Estes m esm os estudos m ostram  que quanto 

maior o tempo que estes indivíduos se m antiverem  ativos, m enor será a

probabilidade de apresentar acidentes cardiovascular.
  /

“Entretanto, a atividade física não tem  um  efeito de vacina. E,

portanto, necessária a sua regularidade e sua continuidade para a

aquisição e m anutenção dos efeitos benéficos do exercício” SILVA 1995,

p. 10).
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YAMAJI & SHEPHARD apud POLLOCK (1 9 9 3 ) expõe que a 

atividade física realizada em um  curto período da vida não garante a 

longevidade. A questão não é qual o esporte praticado ou  sua intensidade  

e sim  se esta foi m antida até a idade m ais avançada. “Gomo já  foi 

afirmado, os "benefícios da atividade física são transitórios e são perdidos 

rapidamente, um a vez que o indivíduo assum a um  estilo de vida  

sedentário” (POLLOGK 1993 p. 30). Se este indivíduo foi ativo em sua  

infância, adolescência, juventude, ou se ele é do sexo m asculino ou  

fem inino isso  provavelm ente influenciará m enos do que o seu estilo de 

vida. A m elhor condição física, que trás m enor risco é quando o 

indivíduo é ativo desde a infância até a idade m ais avançada sem  

interrupções.

“De forma resum ida pode-se dizer que o treinam ento de resistência  

leva a um a grande redução da incidência de doenças cardíacas 

coronarianas, um  fato que é válido para todas as faixas etárias” (KOTHE 

et alii 1984 apud WEINECK 1991).

2.7. A INFLUÊNCIA DA ATIVIDADE FÍSIGA NOS FATORES DE RISCO

“O risco de doença cardíaca é inversam ente relacionado à 

quantidade de atividade física regular” (SHARKEY 1998, p. 28).

Segundo POLLOGK (1 9 9 3 ) existe um a relação entre o 

condicionam ento físico e alguns fatores de risco para doenças 

coronarianas como o peso corporal, percentagem de gordura corporal,
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níveis sérieos de colesterol, triglicerídeos, insu lina e pressão arterial 

elevada.

Existem  evidências, conforme SILVA (1 9 9 5 ), que sugerem  que a 

atividade física regular, o trabalho em atividades com grande núm ero de 

gasto calórico e não fumar podem proteger o indivíduo das doenças 

coronarianas.

Já WEINEGK (1 9 9 1 ) expõe que ficou claro que a atividade física é 

capaz de influenciar positivam ente na prevenção dos fatores de risco de 

doenças coronarianas.

2.7.1. ATIVIDADE FÍSIGA E  A  HIPEBLIPIDEMIA:

“O treinam ento de resistência regular não só dim inui as taxas de 

colesterol e triglicerídeos, mas também aum enta a de HDL, que 

representa, como já  citado, um  importante protetor contra o 

desenvolvim ento de um a aterosclerose” (WEINEGK 1991, p. 408 ).

Segundo FOX (1991); POLLOGK (1 9 9 3 ) e GUEDES (1 9 9 5 ), 

pesquisas realizadas m ostram  que o exercício físico reduz a fração de 

lipoproteínas de baixa densidade (LDL) e aum enta a fração de 

lipoproteínas de alta densidade (HDL). Num  desses estudos participaram  

hom ens ativos que corriam sessenta e dois quilôm etros em m édia por 

semana, com idade entre trinta e cinco e quarenta e nove anos, e hom ens 

inativos da m esm a faixa etária que funcionaram  coma grupo-controle. Os 

resultados foram que os indivíduos ativos tiveram  níveis de triglicerídeos,
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colesterol to ta l e co lestero l LDL m enores que os ind iv íduos inativos e um  

nível m aio r de co lestero l HDL que os ind iv íduos do grupo-contrle. (V er 

F igura  6)

Figura 6
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Diferenças na concentração de triglicerídeos, colesterol total, 
colesterol LDL e colesterol HDL em indivíduos sedentários e 
que eoppemem média 6 S ,4  km por semana. Esses indivíduos 
tratam -se de homens entre 55 a 4 9  an os de idade (TOX1991 , 
p. 5 0 6 ).

GUEDES (1995 ) in fo rm a que im p o rtan tes  estudos dem o n stram  que 

o exercícios físicos de longa du ração  e de ba ixa  e m oderada  in tensidade  

tem  relação  com  a  d im inuição  dos n íveis de LDL e VLDL e u m  aum en to  n a  

concentração  de HDL. Poucas são as in form ações de como ocorre  a 

redução  dos n íveis de LDL e VLDL, m as a p rin c ip a l razão  do aum en to  de 

HDL é a  m aio r ação da lip o p ro te ín a  lipase n a  re sp o sta  ao exercício. “A 

lipopro te ína  lipase acelera  a decom posição dos trig licerídeos, resu ltan d o
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num a transferência do colesterol e de outras substâncias para o HDL, o 

que aumenta sua concentração” (GUEDES 1995, p. 65).

Treinamento para a m elhoria da resistência cardiorespiratória  

(atividade aeróbia prolongada), segundo POLLOCK (1 9 9 3 ), exerce m uita 

influencia sob os níveis de lipídeos e lipoproteínas.

WILLIAMS apud POLLOCK (1 9 9 3 ) dem onstra que correr dezesseis 

quilômetros por sem ana, pode ser o m ínim o necessário para ocorrer 

alterações no nível de HDL.

S .7.2. ATIVIDADE FÍSICA E A  HIPERTENSÃO ARTERIAL:

“A hipertensão arterial, o segundo dentre os três principais fatores 

de risco, também parece responder positivam ente à atividade física” 

(POLLOCK 1993, p. 32).

GUEDES (1 9 9 5 ) citando pesquisa realizada por FAGARD â? TIPTOFT

(1994) afirma que exercícios físicos fazem com que se reduza 

significativamente a pressão sangüínea de indivíduos hipertensos leves e 

moderados.

O trabalho aeróbio de resistência resultam  em reduções de até 

lOmmHg na pressão arterial de indivíduos hipertensos (POLLOCK 1993).

Pesquisa citada por FOX (1 9 9 1 ) chegou a conclusão de que hom ens 

com trabalho fisicam ente ativo dem onstravam pressão arterial m ais baixo 

do que aqueles com trabãlhos sedentários.
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Para WEINEGK (1 9 9 1 ) o treinam ento de resistência com duração e 

intensidade adequada leva a um a dim inuição da pressão arterial em  

indivíduos hipertensos tanto em repouso quanto sob carga.

A maior parte dos estudos dem onstram  que o treinam ento aeróbio 

regular reduz a pressão arterial, particularm ente quando existe também  

um a redução no peso corporal total e da ingestão de sa l segundo 

POLLOCK (1993 ) e GUEDES (1 9 9 5 ).

Conforme POLLOCK (1993 ) e GUEDES (1 9 9 5 ) não se sabe qual o 

mecanism o pelo qual a atividade regular reduz a pressão arterial, mas 

provavelmente existe algo com a redução do débito cardíaco de repouso, 

do tônus simpático e da sensibilidade barorreceptora.

2.7.3. ATIVIDADE FÍSICA E  O TABAGISMO:

McABDLE (1 9 9 1 ) e GUEDES (1 9 9 5 ) afirmam que o hábito de fumar 

é um  dos principais prognósticos para a coronariopatia.

O papel da atividade física em relação ao tabagismo segundo 

POLLOCK (1 993 ) é a motivação para o abandono desse vício. Programas 

populares vêm  utilizando a atividades aeróbias prolongadas como 

substituto ao hábito de fumar.

“O exercício físico, por seus aspectos psicológicos, também motiva o 

praticante a abandonar o fumo, controlar o apetite e a abandonar outros 

hábitos nocivos” (SILVA 1995, p. 10).
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Em um  dos poucos estudos realizados HILL apud POLLOGK (1993)  

exemplifica que foram selecionados trinta e seis fum antes que queriam  

para^de fumar, estes foram divididos em dois grupos, ambos participaram  

duas vezes por sem ana de programas para abandonar o fumo, sendo que 

um  dos grupos participaram também de programas de exercícios aeróbios 

duas vezes por semana. O grupo que participou das cessões de exercícios 

tiveram um a m elhor aceitação ao comportamento não-tabagista ao final 

do estudo.

S. 7.4. ATIVIDADE FÍSICA E  O DIABETE:

POLLOGK (1993  p. 33) afirma que “um  estilo de vida ativo se 

m ostrou importante para os indivíduos com predisposição ao diabetes, 

assim  como também para os diabéticos”.

Gom a prática de atividades físicas, ocorrem adaptações no sistem a  

metabólico, existe um  aum ento na sensibilidade dos tecidos à insu lin a  e, 

com isso , aum enta a tolerância a glicose (GUEDES 1995 e SHARKEY 

1998).

POLLOGK (1993 ) relata que no diabetes do tipo I, também chamado 

de insulinodependente, não foi bem  esclarecido a relação atividade física  

e tolerância a glicose. Mas no diabete do tipo II, não insulinodependente, 

a atividade física parece aumentar a sensibilidade a insu lin a  tendo como 

efeito um a discreta tolerância a insulina.
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TRINDADE (1 9 9 7 ) aprofunda m encionando que o exercício físico  

faz com que o organismo utilize m aiores quantidades de glicose, com isso  

m elliora a relação glicose - in su lin a  - tecidos, a partir do aum ento da 

sensibilidade dos tecidos a insu lin a  fazendo com que aja um a redução na  

administração à insulina.

2.7.5. ATIVIDADE FÍSICA E  A  OBESIDADE:

Para POLLOGK (1 9 9 3 ) o trabalho aeróbio de resistência  

(enduranee) representa um  im portante integrante num  programa de 

emagrecimento. Deve-se associar a atividade física com redução de 

calorias ingeridas sem  esquecer de um  controle para não se perder m assa  

magra.

Pessoas com excesso de gordura corporal, norm alm ente 

apresentam  elevados índices de lipídeos e pressão sangüínea, com isso, 

diminuindo-se este excesso, dim inui-se também a probabilidade de outros 

fatores de risco (GUEDES 1995).

Segundo POLLOGK (1 9 9 3 ) e GUEDES (1 9 9 5 ) o m elbor exercício 

contra a obesidade são as atividades aeróbias de longa duração e de baixa  

e moderada intensidade. Mas a atividade física para se ter resultados 

deve estar associado a um a dieta calórica.

“Um fato interessante é que como adaptação ao treinam ento  

aeróbio, parece acontecer um a hipertrofia da glândula tireóide, bem  como 

o aumento nas taxas dos horm ônios T3 e T4. Esses horm ônios agem no
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sentido de aumentar o m etabolism o basal, o que é interessante para quem  

quer emagrecer ou manter-se magro” (TRINDADE 199?, p. 101).

2.?.6. ATIVIDADE FÍSICA E  O ESTRESSE:

Para SHARKEY (1 9 9 8 ) os efeitos do estresse são m inim izados com  

a atividade física regular moderada, este tipo de atividade é relaxante e 

tranqüilizante favorecendo entre outras coisas o sistem a im unológico.

POLLOGK (1 9 9 3 ) afirma que a atividade física tem  um  efeito 

mediador, fazendo com que aum ente a auto-estim a e reduzindo a 

ansiedade do indivíduo estressado.

WELTMAN & STAMFORD (1983 ) apud GUEDES (1 9 9 5 ) relata que o 

exercício aeróbio pode regular o estado de estresse trazendo benefícios 

psicológicos reduzindo a tensão emocional.

Além dos benefícios já  citados GREIST et a lii (1 9 7 8 ) apud GUEDES

(1995) expõe que a atividade física reduz a ansiedade e a depressão, 

regulariza o sono e canaliza as frustrações reprimidas no dia-a-dia.

2.8. ATIVIDADE FÍSICA: QUAL A MELHOR FORMA PARA A PREVENÇÃO 

À ATEROSCLEROSE?

“A esmagadora m aioria das inform ações disponíveis na literatura 

demonstram que o exercício físico de longa duração e de baixa e 

moderada intensidade são os que promovem os benefícios profiláticos



49

m a,is significativos na redução dos fatores de risco” (GUEDES 1995, p. 

67).

POLLOCK (1 9 9 3 ) explicita que em relação as doenças coronarianas, 

como a aterosclerose, os trabalhos de resistência aeróbios favorecem as 

mudanças positivas no perfil de risco.

Para PORTO (1 9 9 8 ) o treinam ento para a prevenção a aterosclerose 

deve começar, em se tratando de indivíduos sedentários, com freqüência  

cardíaca entre 50 e 60% da freqüência cardíaca máxima, esta é um a faixa  

baixa que permite um  “aprimoramento aeróbio”. O segundo estágio ou  

estágio intermediário tem  freqüência cardíaca a 60  e 70% da máxim a e 

serve para m anutenção em programas de condicionam ento físico. O 

terceiro estágio é um  estágio moderado onde a faixa da freqüência 

cardíaca permanece entre 70 e 80% da freqüência cardíaca máxim a do 

indivíduo, este seria um a fase de m anutenção de pessoas já  estabilizadas.

“Embora existam  relatos isolados que afirmem o contrário, as 

evidências inegavelm ente apoiam os benefícios profiláticos associados às 

atividades aeróbias de longa duração realizadas regularm ente” (POLLOCK 

1993, p. 34).



3. CONCLUSÃO:

Realizada a revisão de literatura, conclui-se que a aterosclerose é o 

processo de acumulo de lipídeos e colesterol no interior da parede das 

artérias. Esse processo tem  início na infância e faz com que ocorra 

prejuízo no fluxo sangüíneo dim inuindo a oxigenação dos órgãos 

irrigados por esta artéria fazendo até, em seu  estágio m ais avançado, com  

que aconteça a falência destes.

Alguns elem entos estão direta ou indiretam ente ligados ao 

desenvolvim ento da aterosclerose, são os chamados fatores de risco, entre 

eles estão: a hiperlipidemia, a hipertensão arterial, o tabagismo, o sexo, a 

diabete, a obesidade, o estresse, a idade, a hereditariedade e o 

sedentarismo.

Constatou-se que a atividade física de longa duração e de baixa e 

moderada intensidade, podem influenciar de forma positiva estes fatores 

de risco, dim inuindo consideravelm ente o desenvolvim ento desta doença  

e evitando futuras complicações mais sérias.

Também é m uito importante que esta atividade física seja prescrita 

por profissionais competentes que dem onstrem  que a atividade física é 

fundam ental e fazendo com que essas pessoas adquiram e m antenham  

este hábito o mais cedo possível em suas vidas.
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