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RESUMO

Esta monografia trata da doença coronariana, uma das maiores causas de mortalidade da 
atualidade, sendo seu enfoque dado à prevenção primária da coronariopatia através do 
exercício físico anaeróbico. Será mostrada a importância desse tipo de exercício, porém 
sem jamais desconsiderar que o exercício aeróbico é o que melhor previne tal doença. Feita 
uma revisão bibliográfica a respeito do tema e elaborado um questionário para identificar 
qual seria a preferência na prática de exercícios pela população que freqüenta academias 
em Curitiba buscamos relacionar a prevenção da coronariopatia com a real prática de 
exercícios pela população. Constatou-se a partir daí que os exercícios anaeróbicos são 
bastante praticados pela população. Os exercícios físicos atuam diretamente nos fatores de 
risco da doença coronariana reduzindo o risco de incidência da doença ao combaterem o 
sedentarismo. Dentre as alterações induzidas, pode-se citar: o aumento da vascularização 
colateral coronariana, aumento da dimensão dos vasos sangüíneos, aumento da capacidade 
de coagulação sangüínea e fibrinoíítica, diminuição dos níveis séricos de lipídeo, 
diminuição da pressão sangüínea, diminuição da vulnerabilidade a disritmias cardíacas, 
além de outros benefícios que não estão ligados diretamente ao sistema cardiovascular. 
Conclui-se que não é tão importante o tipo de exercício realizado e sim a sua prática de 
forma continuada, pois o que realmente previne a coronariopatia é a regularidade do 
exercício e também a quantidade de energia consumida. Sendo assim, aí reside o maior 
mérito do exercício anaeróbico no sentido de prevenção da coronariopatia que é o de ser 
preferido pela maioria da população masculina adulta.



1.0 INTRODUÇÃO

1.1. PROBLEMA:

Percebe-se hoje o aumento no número de indivíduos sedentários, fumantes, obesos 

ou que possuem algum hábito de vida que seja considerado como fator de risco ao 

desenvolvimento de doenças crônico-degenerativas. Com isso o risco de coronariopatias 

também aumenta. A prevenção desta última doença passa a ser um fator muito importante 

nos nossos dias. Prevenimos a coronariopatia através da eliminação ou redução dos fatores 

de risco, quando possível. O sedentarismo é dos fatores de risco que aumenta a chance de 

desenvolvimento de coronariopatia, logo os exercícios físicos são uma das formas de 

prevenção da coronariopatia. GOMES (1995) e FOX (1991) apresentam o exercício 

aeróbico como sendo o mais indicado tanto para a reabilitação de uma pessoa que tenha 

sofrido infarto, quanto para sua prevenção, sendo o exercício anaeróbico contra-indicado 

para pessoas que já possuam doenças do coração. Porém, o problema que se busca avaliar 

neste estudo é se a prevenção da doença coronariana também pode ser feita através dos 

exercícios anaeróbicos.

Procurar-se-á analisar em referências bibliográficas a relação entre a atividade 

física anaeróbica e a prevenção de coronariopatia, traçando também um paralelo com os 

fatores de risco.

Diante da pergunta: “Qual é o tipo de exercício mais praticado pela população 

masculina adulta que freqüenta as academias da cidade de Curitiba?” Queremos discutir e 

investigar a hipótese de que a prática de atividade física, na forma de exercício anaeróbico, 

efetivamente combate o sedentarismo e ajuda assim a prevenir a coronariopatia.

1.2. JUSTIFICATIVA

A coronariopatia hoje é uma das doenças que mais levam a óbito. Os hábitos de 

vida da população contribuem para que esse quadro seja ampliado. Muitos são os 

indivíduos que apresentam, ao menos, um dos vários fatores de risco para a coronariopatia.

Existe pouca divulgação dos benefícios do exercício anaeróbico na prevenção de 

coronariopatia. Entretanto, esse tipo de exercício é muito difundido entre a maioria da 

população que pratica exercícios; principalmente os jovens do sexo masculino, que optam
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por esportes como futebol, artes marciais, etc., ou em academias se interessam pela 

atividade de musculação.

Portanto, toma-se necessário que profissionais da área do exercício físico, médicos, 

professores de educação física e os próprios acadêmicos, dentro das Universidades, tenham 

uma compreensão global dos aspectos gerais implicados na prevenção de coronariopatia e 

sobre a relevância do exercício anaeróbico nessa prevenção, relevância essa até agora 

praticamente ignorada. Somente com esse conhecimento os profissionais conseguirão atuar 

de maneira realmente preventiva, conseguindo atingir ao máximo a população.

Existe uma certa dificuldade de se estudar a prevenção de coronariopatia e doenças 

do coração em geral devido à carência de pesquisas nessa área. Para a realização dessas 

pesquisas é necessário um grande número de profissionais, amostras populacionais 

expressivas que realmente não possuam risco algum de apresentarem coronariopatia, 

longos períodos de observação, amplos recursos laboratoriais e elevadas despesas 

operacionais. Por esse motivo temos poucas pesquisas, o que acaba causando certa 

limitação na bibliografia existente.

Com base nessa realidade, a presente pesquisa, enfocada na área de aptidão física e 

saúde, visa trabalhar com os hábitos da população, chamando a atenção para a importância 

do exercício anaeróbico como forma de prevenção da coronariopatia.

Este trabalho também tem a pretensão de encorajar os profissionais da saúde a 

reconhecerem a necessidade da prevenção da coronariopatia e começarem a implantar 

programas de prevenção da doença, pois para esse tipo de atitude existe uma carência 

geral.

1.3. OBJETIVOS 

OBJETIVO GERAL

Esta pesquisa visa chamar a atenção para a importância do exercício anaeróbico na 

prevenção da doença coronariana em indivíduos assintomáticos como alternativa para o 

sedentarismo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Buscar em revisão bibliográfica evidências ou relatos da relação entre atividade física
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anaeróbica e a prevenção de doença coronariana.

2. Relacionar os principais fatores de risco da doença coronariana.

3. Mostrar a importância da atividade física anaeróbica como prevenção de doença 

coronariana e a relação com os fatores de risco.

4. Mostrar que, apesar de mais adequado e difundido, o exercício aeróbico não é o único tipo 

de exercício indicado para esta prevenção.

1.4 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA

A pesquisa de campo foi feita sob a forma de um questionário cujo objetivo era 

testar a hipótese de que os exercícios anaeróbicos são largamente praticados pela 

população que freqüenta academias. Um modelo desse questionário pode ser visualizado 

na parte dos anexos do presente trabalho.

Esse questionário foi aplicado em duas academias da cidade de Curitiba, estas 

oferecendo atividades semelhantes (musculação, ginástica e artes marciais). Ambas no 

centro da cidade.

Responderam ao questionário pessoas adultas (entre 17 e 50 anos) do sexo 

masculino devidamente matriculados nas academias.



2.0 REVISÃO DE LITERATURA

2.1. CONCEITO

Segundo GERTLER (1963) e FOX (1991) a coronariopatia ou doença coronariana 

não é propriamente uma doença do coração, mas dos vasos sangüíneos que levam 

alimento e oxigênio às células do músculo cardíaco. Estes vasos, artérias coronárias direita 

e esquerda, acabam se unindo na superfície superior do coração. Quando ocorre um 

bloqueio no fluxo arterial coronariano, a parte do músculo cardíaco que recebe sangue das 

artérias bloqueadas tem o seu metabolismo interrompido, uma vez que a nutrição da 

células cardíacas é proveniente do fluxo sangüíneo coronariano e não do sangue que 

circula nas câmaras cardíacas. Da interrupção da irrigação do miocárdio resulta o ataque 

agudo (trombose coronária), oclusão coronária ou infarto do miocárdio, que é quase 

sempre o resultado final das artérias doentes.

Portanto, denomina-se coronariopatia toda patologia relacionada com uma 

deficiência ou anormalidade no fluxo sangüíneo pelas artérias coronárias. A principal 

causa da coronariopatia é a aterosclerose, que é caracterizada pelo estreitamento da luz das 

artérias coronárias. Esta enfermidade é lenta e progressiva. O que causa o estreitamento da 

artéria são depósitos de placas de ateroma, que nada mais são do que substâncias 

gordurosas, cálcio e outros detritos celulares que se depositam na parede interna na artéria. 

Além disso ocorre também o “endurecimento das artérias”, suas paredes tomam-se rígidas 

e endurecidas, perdendo a flexibilidade. (FOX, 1991 -  pág. 299).

FOX (1991) mostra que desde os estágios iniciais da doença já podemos observar o 

aparecimento de sintomas. Estes podem incluir dormência em algumas regiões do corpo, 

funções orgânicas reduzidas, angina (dor torácica), manqueira ocasional e incapacidade de 

pensar claramente. Nos estágios mais avançados, o fluxo sangüíneo pode até parar 

completamente resultando em necrose, apoplexia, ataque cardíaco, insuficiência renal, 

claudicação e até a morte.

Vários fatores são responsáveis pelo infarto do miocárdio. Alguns desses fatores de 

risco são controláveis (passíveis de modificação) e outros não.

Fatores de risco controláveis:

1. Fatores de Risco Maiores (mais relevantes):
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1) Lipídeo sérico elevado - Existe uma forte correlação entre as taxas de morbidade 

e mortalidade por coronariopatia e níveis de lipídeos circulantes. Entre os lipídeos do soro, 

encontraram-se colesterol, triglicerídeos, e beta-lipoproteínas. São conhecidos 3 tipos de 

colesterol: o de baixa densidade (LDL), o de muito baixa densidade (VLDL) e o de alta 

densidade (HDL). Este último, conhecido como “bom colesterol”, parece ter um efeito 

protetor para o infarto do miocárdio, sendo ideal mantê-lo em níveis altos no sangue. Já o 

LDL, conhecido como “mau colesterol”, aumenta a possibilidade de infarto quando existe 

em níveis altos (FOX, 1991, p. 301)

Muitas vezes, as pessoas têm colesterol alto por causa de doenças hereditárias 

(hipercolesterolemia familiar), que fazem com que o corpo não consiga produzir as 

enzimas para “dissolver” a gordura. São casos em que vemos pessoas bem jovens tendo 

infarto. É importante detectar casos na família, pois quando essas doenças são tratadas 

precocemente, é possível evitar que as pessoas sofram ataque cardíaco. Possuir um nível de 

colesterol acima de 300 mg/dl aumenta em quatro vezes o risco de ter coronariopatia 

(HURST, 1977, p. 927).

2) Dieta rica em gorduras totais, gorduras saturadas, colesterol, carboidratos refinados e

sal - O consumo de dietas ricas em calorias, gorduras em geral e gorduras saturadas, 

colesterol, açúcares, e sal é um dos maiores fatores de risco para a coronariopatia. Quem 

não possui esses hábitos, reduz a probabilidade de ocorrência de coronariopatia (HURST, 

1977, p. 926).

3) Hipertensão - A pressão sangüínea elevada é outro fator de risco de importância 

primária. A prevalência de coronariopatia é significativamente mais elevada nos indivíduos 

hipertensos do que nos normotensos.

4) Hábito de fumar - O fumo está intimamente relacionado com o infarto do miocárdio, 

sendo que os fumantes são 60% mais susceptíveis de sofrer infarto do miocárdio que os 

não - fumantes. O fumo causa não apenas a destruição de vasos do coração, como aumenta 

a probabilidade de formar coágulos no sangue (trombose). Essa tendência a provocar 

coágulos piora ainda mais em mulheres que tomam pílulas anticoncepcionais, 

principalmente entre os 30 e 40 anos de idade. Não se pode deixar de mencionar a 

inatividade física e o estresse que também desempenham um papel importante na 

produção do infarto (FOX, 1991, p. 300).
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5) Intolerância dos carboidratos - Pacientes com diabetes mellitus têm uma prevalência de 

cardiopatia coronariana aterosclerótica maior e lesões mais extensas do que pessoas que 

não são afetadas pela doença. Contudo é difícil isolar o diabetes mellitus como um único 

fator, visto que é bem reconhecido que a obesidade, hipertensão e hiperlipidemias são 

também freqüentes em indivíduos diabéticos com tolerância diminuída aos carboidratos. 

Como o diabetes pode ser transmitido hereditariamente, é importante saber se a pessoa tem 

casos desta doença na família para detectá-la precocemente (HURST, 1977, p. 927).

2. Fatores de Risco Menores (menos relevantes):

1) Obesidade -  Indivíduos obesos são mais propensos à hipertensão, diabetes e 

hiperlipidemia do que indivíduos de peso normal, e esses fatores concomitantemente, mais 

do que a obesidade, por si só, respondem pelo aumento relatado na associação entre 

excesso de peso e risco de coronariopatia (HURST, 1977, p. 927).

Em contrapartida, POLLOCK (1993) cita a pesquisa de Gordon e Kannel onde se 

encontrou a seguinte relação entre obesidade e coronariopatia: peso 35% acima do seu 

peso ideal, as chances de ocorrência de coronariopatia aumentaram em 60% para homens e 

40% para mulheres. Desta forma a obesidade pode ser considerada como um fator distinto 

de risco da doença coronariana.

AMORIM (1997) considera além da obesidade total o padrão de distribuição do 

tecido adiposo, independentemente da gordura corporal total, como um fator que altera o 

risco para o desenvolvimento da doença coronariana. Pessoas com obesidade corporal 

superior, ou seja, a distribuição da gordura corporal localizada na parte superior do corpo, 

são mais propensas a coronariopatia do que aquelas em que a distribuição corpórea da 

gordura é feita como um todo, ou então tem sua predominância na parte inferior do corpo. 

Portanto, a localização anatômica do tecido adiposo também pode ser considerada como 

um fator de risco para a coronariopatia.

2) Vida sedentária -  Indivíduos sedentários apresentam a probabilidade de terem doenças 

coronarianas duas vezes maior se comparados àqueles que são ativos fisicamente, 

independentemente da participação de outros fatores (GUEDES, 1995, p. 59). CHAE 

(1997) chama a atenção para a importância da atividade física. A quantidade de ataques 

cardíacos varia de forma inversa com a atividade física dos indivíduos.
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3) Tensões psicossociais -  O padrão de comportamento da pessoa pode ser um fator de 

risco da coronariopatia. Pessoas cujo estresse emocional e comportamento caracterizam-se 

por excesso de agressividade, pressa, competição, inquietude e culpa, além de raiva e 

hostilidade, têm risco aumentado de vir a ter uma doença coronariana (POLLOCK, 1993,

p. 22).

Porém, existem aqueles fatores que não podem ser modificados:

1) Idade -  Sabe-se que a incidência do infarto aumenta com a idade, ocorrendo 

principalmente em pessoas acima de 50 anos. A doença coronariana era reservada às 

pessoas com mais idade, porém o estilo de vida tumultuado atual acelera o processo de 

envelhecimento das artérias e com isso aumenta a incidência de coronariopatia (KAMEL 

& KAMEL, 1996, p. 59). Desde modo a idade de aumento no risco de um infarto vem 

decaindo nos dias atuais.

2) Sexo - Os homens são mais susceptíveis à coronariopatia do que as mulheres, sendo que 

aos 50 anos o homem tem chance 6 (seis) vezes maior de ter infarto do que a mulher da 

mesma idade. Acredita-se que as mulheres tenham um efeito “protetor” devido à produção 

de hormônio (estrógeno). Coerentemente, após a menopausa, devido à falta de produção 

desse hormônio, a incidência de infarto nas mulheres aumenta consideravelmente (FOX, 

1991, p. 302)

Nos dias atuais o número de mulheres jovens que sofreram um infarto do miocárdio 

vem aumentando porque as mulheres estão lutando para usufruírem dos mesmos direitos e 

privilégios dos homens, aumentando também sua jornada de trabalho. Além disso, as 

mulheres estão adquirindo os mesmos comportamentos do sexo oposto tais como fumar, 

beber e ter uma longa jornada de trabalho. Elas reivindicam, se angustiam e se frustram 

tanto quanto os homens. Devido a este novo estilo de vida assumido pela mulher, a 

enfermidade coronariana não é mais reservada apenas aos homens, porém eles ainda são os 

mais atingidos pela coronariopatia (KAMEL & KAMEL, 1996, p. 59)

3) Histórico familiar -  Mesmo que a tendência familiar possa ser influenciada pela 

transmissão genética, não está completamente esclarecido até que ponto os elementos 

genéticos atuam em combinação com outros fatores. Porém, é aceito que certos grupos 

familiare s  têm uma predisposição ou susceptibilidade aumentada para a coronariopatia 

(HURST, 1977, p. 926).
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Estes são os fatores de risco da coronariopatia. HURST (1977) aborda ainda a 

possibilidade de existirem dois ou três fatores de risco associados. Nestes casos o risco de 

coronariopatia é multiplicado por um número maior. Um exemplo disso seria: o hábito de 

fumar aumenta em 3-5 vezes o risco coronariano relativo, o nível de colesterol acima de 

275 mg/l eleva em 3-5 vezes o risco coronariano em relação a um colesterol de até 225 

mg/l. Porém quando os dois fatores, citados anteriormente, estão presentes em um mesmo 

indivíduo, o risco coronariano se toma 14-16 vezes maior do que em um indivíduo livre 

destes dois fatores.

A mesma coisa ocorre com o sedentarismo, ele é considerado um fator de risco 

menor, ou secundário, porém aliado a outros fatores aumenta em muito o risco de 

coronariopatia. E ao contrário dos outros fatores de risco, a atividade física pode levar a 

melhorias em vários outros fatores de risco, como por exemplo, uma melhor distribuição 

da gordura corporal, aumento do HDL no organismo, redução da tensão, estresse e 

nervosismo, etc.

2.2 O QUE É O EXERCÍCIO ANAERÓBICO

De acordo com COLÉGIO AMERICANO DE MEDICINA DESPORTIVA (1978) 

o exercício anaeróbico é aquele que usa o metabolismo anaeróbico como fonte de energia 

(ATP). Este caracteriza-se por não requerer a utilização de oxigênio, daí tem-se o nome 

anaeróbico. A energia, nesse sistema, pode ser disponibilizada através de duas vias 

metabólicas: fosfagênios armazenados (via anaeróbica alática) e glicólise anaeróbica (via 

anaeróbica lática).

Fosfagênios Armazenados (Via Anaeróbica Alática)

Um exercício de alta intensidade e curta duração (por exemplo, 100 metros rasos no 

atletismo) é realizado através da utilização de energia derivada principalmente dos 

fosfagênios armazenados: ATP (trifosfato de adenosina) e fosfocreatina (PC).

O ATP e a PC podem gerar energia para o uso imediato. O ATP é quebrado pela 

própria amiosina ATPase dos filamentos grossos, e a PC ajuda a regenerar o ATP muscular 

ao doar um fosfato para o ADP para a ressíntese do ATP. Este sistema pode ser ativado 

rapidamente e possui alta potência, mas a capacidade total para o desenvolvimento de 

trabalho é limitada. Isto se deve primeiramente às pequenas quantidades de ATP e PC
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armazenadas (COLÉGIO AMERICANO DE MEDICINA DESPORTIVA, 1978, p. 15).

Glicólise Anaeróbica (via anaeróbica lática)

A segunda via anaeróbica, a glicólise anaeróbica, é utilizada no início do exercício 

mantido, antes da ativação total dos sistemas de transporte de oxigênio e é também 

importante durante o exercício sustentado de alta intensidade, o qual requer mais força do 

que a que pode ser gerada através das fibras energizadas por processos aeróbicos. A 

glicólise envolve uma série de reações que degradam a glicose até piruvato ou lactato, 

dependendo da disponibilidade do oxigênio. Se uma quantidade suficiente de oxigênio está 

disponível, como um exercício em “steady-state ”, principalmente o piruvato é formado. 

Contudo, se uma quantidade insuficiente de oxigênio está sendo oferecida às células, como 

num exercício de alta intensidade, formar-se-á lactato. O sistema glicolítico pode ser 

rapidamente ativado, mas a potência máxima e a capacidade total de trabalho são ainda 

limitadas (COLÉGIO AMERICANO DE MEDICINA DESPORTIVA, 1978, p. 15).

Uma determinada quantidade de lactato é também formada durante o repouso e 

durante o exercício submáximo mantido, mas não se acumula, já que as taxas de produção 

e de remoção são semelhantes. A taxa de produção de lactato é diretamente proporcional à 

intensidade do exercício e está em parte relacionada ao grau de recrutamento das fibras 

musculares de contração rápida do tipo II b (COLÉGIO AMERICANO DE MEDICINA 

DESPORTIVA, 1978, p.15).

2.3 TIPOS DE EXERCÍCIOS

Os exercícios podem ser anaeróbicos ou aeróbicos com relação à fonte de energia 

utilizada. E podem ser dinâmicos, intermitentes ou estáticos com relação ao tipo de 

contração muscular realizada. GRANDJEAN (1998) classifica o trabalho muscular 

dinâmico, também chamado isotônico, como um trabalho rítmico que se caracteriza por 

uma seqüência de contrações e extensões, portanto de um tensionamento e afrouxamento 

da musculatura. Um exemplo de trabalho dinâmico seria girar uma roda de uma manivela. 

O trabalho muscular estático, ou isométrico, é o oposto do dinâmico. Caracteriza-se por um 

estado de contração prolongada da musculatura, o que geralmente implica num trabalho de 

manutenção da postura. Um exemplo seria o de segurar um peso com o braço esticado e 

mantê-lo nesta posição.
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O trabalho intermitente é um trabalho que abrange períodos alternados de exercício 

e repouso (COLÉGIO AMERICANO DE MEDICINA DESPORTIVA, 1978, p. 34). O 

trabalho estático, dentro das classificações com relação a fonte energética, é tido como 

anaeróbico. Devido à contração prolongada, existe uma compressão mantida das artérias 

que evita que o sangue flua para o músculo impossibilitando assim a utilização de 

oxigênio. É possível quantificar a intensidade dos exercícios predominantemente estáticos 

em valores percentuais da força voluntária máxima (FVM). Um exercício estático que 

utilize acima de 15% da FVM, já resulta em uma completa oclusão do fluxo sangüíneo 

arterial. (COLÉGIO AMERICANO DE MEDICINA DESPORTIVA, 1978, p. 35). Em 

contraste, segundo GRAND JEAN (1998), a irrigação sangüínea fica quase que totalmente 

bloqueada somente se a força atingir 60% da força máxima. No uso de 15 a 20% da força 

máxima a circulação será praticamente normal.

Comparação entre o Exercício Estático (Isométrico) e o Dinâmico ( Isotônico).

GRANDJEAN (1998) classifica as respostas fisiológicas ao trabalho estático em 

comparação com o exercício predominantemente dinâmico como: “1) Mais desgastantes;

2) Com maior consumo de energia; 3) Maiores freqüências cardíacas; 4) Períodos maiores 

de recuperação após o exercício”.

O exercício com predomínio do componente estático, como já mencionado, é de 

natureza basicamente anaeróbica, devido à compressão mantida das artérias pela contração 

muscular, o que diminui a distribuição do oxigênio. Com isso os efeitos cardiovasculares 

do exercício estático são obviamente diferentes em relação aos aeróbicos. Este conjunto de 

efeitos característicos do exercício estático recebe o nome de “resposta pressórica”. Esta 

resposta consiste em reflexo a eventos metabólicos que ocorrem no músculo isquêmico. A 

magnitude das alterações fisiológicas depende da FVM e da massa muscular utilizada no 

exercício. Esta “resposta pressórica” envolve aumentos apenas moderados no consumo de 

oxigênio, da freqüência cardíaca e do débito cardíaco quando comparada com as respostas 

ao exercício dinâmico, porém, envolve aumentos significativos na pressão arterial, e pouca 

ou nenhuma alteração no volume sistólico e na resistência vascular sistêmica (COLÉGIO 

AMERICANO DE MEDICINA DESPORTIVA, 1978 -  pág. 35).



11

2.4. ADAPTAÇÕES DO ORGANISMO AO EXERCÍCIO FÍSICO

As alterações causadas pelo exercício físico são geradas por estímulos, porém estes 

estímulos não podem ser ou muito fracos ou muito fortes, pois isso não causaria alterações 

no organismo ou poderia até prejudicá-lo. Muitas das alterações causadas pelo treinamento 

com exercícios estão relacionadas com o sistema cardiovascular: Eficiência miocárdica, 

eficiência da distribuição ou do retomo venoso periférico, massa de hemácias e volume 

sangüíneo, vascularização colateral coronariana, dimensão dos vasos sangüíneos, aumento 

da capacidade de coagulação sangüínea e fibrinolítica, diminuição dos níveis séricos de 

lipídeos, diminuição da pressão arterial e a diminuição da vulnerabilidade às disritmias 

cardíacas.

Contudo, para FOX (1991) a capacidade de transporte de elétrons nas mitocôndrias, 

a função da tireóide, a produção do hormônio do crescimento, a redução do estresse, 

hábitos de vida sadios e “joie de vivre” (alegria de viver) são algumas das alterações 

decorrentes do exercício físico e que não são relacionadas diretamente com o sistema 

cardiovascular, assim como a perda de peso e até mesmo uma melhor condição para 

diabéticos armazenarem glicose na célula.

Vascularização colateral coronariana

Quando uma artéria coronária que irriga uma porção do músculo cardíaco 

(miocárdio) é bloqueada, podem ocorrer modificações na rede arterial que tendem a 

permitir que o sangue proveniente de outras artérias irrigue a área afetada do miocárdio. 

Além disso, pequenas artérias colaterais podem formar um “bypass ” (desvio) natural de 

um lado para o outro da artéria bloqueada. Aparentemente, essas modificações são 

causadas pela hipóxia do miocárdio, conforme evidenciado por estudos de autópsia.

Os estudos que confirmam diretamente um aumento na vascularização colateral 

coronariana em resposta aos exercícios do treinamento não são numerosos. De fato, a 

maioria deles só conseguiu produzir evidência indireta desse efeito. Em um estudo mais 

recente empreendido em seres humanos, dois de cada seis pacientes com doença cardíaca 

coronariana mostraram um certo aumento definido na colaterização. Entretanto, não foi 

possível determinar se essas alterações se processavam em resposta a alguma extensão da 

doença oclusiva ou ao programa de exercícios em si (FOX, 1991, p. 305).
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Dimensão dos vasos sangüíneos

Sabe-se há muito tempo que a dimensão dos vasos sangüíneos coronarianos em 

ratos aumenta após programas regulares com exercícios. Este aumento facilita o fluxo 

sangüíneo coronariano. Até o momento, porém, não se conseguiu comprovar 

cientificamente isto em humanos. Entretanto, a autópsia no corredor de maratona Clarence 

DeMar mostrou que o tamanho de suas artérias era superior às normais em três vezes 

(FOX, 1991, p. 306).

Capacidade de coagulação sangüínea efibrinolítica

Um coágulo pode alojar-se numa artéria coronária e causar um ataque cardíaco, 

este coágulo recebe o nome de trombo. A coagulação sangüínea consiste numa série 

complicada de reações químicas, cujo início é desencadeado por tecido danificado ou 

traumatizado. Um bom exemplo de tecido danificado é representado pelo revestimento 

interno das artérias arteroscleróticas (endurecidas). A placa de ateroma é irregular e, à 

medida que o sangue flui sobre a mesma, o mecanismo da coagulação é desencadeado. Se 

o tempo necessário para a coagulação e/ou o tempo necessário para dissolver o coágulo 

(processo chamado de fibrinólise) estiver alterado, o ritmo e o número de coágulos 

sangüíneos formados também se alterará. Obviamente, um ritmo de coagulação sangüínea 

mais lento associado a um ritmo de fibrinólise mais rápido seria benéfico com relação ao 

risco de ataque cardíaco.

Foi demonstrado que o exercício acelera tanto a coagulação sangüínea quanto a 

velocidade da fibrinólise. Essas alterações produzem efeitos opostos e, se forem iguais em 

magnitude, se neutralizam. Nessas condições, parece que o exercício não exerce qualquer 

benefício sobre a formação de coágulos (FOX, 1991, p. 306).

Níveis séricos de lipídeos

Segundo FOX (1991) um fator de proteção contra doenças do coração seria um 

nível baixo de colesterol total. Porém são conhecidas três formas de associação das 

moléculas de colesterol. O colesterol em lipoproteínas de muito baixa densidade (VLDL), 

o de baixa densidade (LDL) e o de alta densidade (HDL). Uma ingesta de gorduras animais 

(saturada) eleva o nível dos dois primeiros tipos de colesterol, conhecidos como “colesterol 

ruim” porque acumulam-se nas paredes das artérias. Já o HDL proveniente das gorduras
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insaturadas ou vegetais tem um efeito contrário ao LDL e por isso é conhecido como 

“colesterol bom”. O HDL reverte o transporte do colesterol das células periféricas para o 

fígado ajudando na sua remoção e inibe a captação do LDL pelos receptores. Por isso além 

de ser recomendável um nível baixo de colesterol total, deve-se ter um valor alto do HDL, 

para proteção contra as doenças coronarianas.

O exercício físico induz a redução do colesterol total e o aumento dos níveis de 

HDL no sangue tanto em homens quanto em mulheres. Porém, AMORIM (1997) afirma 

que o aumento do HDL no organismo não é considerável quando o exercício é somente 

anaeróbico, havendo apenas a redução na quantidade do colesterol total no organismo.

Pressão arterial

O treinamento com exercícios causa redução na pressão arterial tanto em repouso 

quanto durante o exercício, particularmente nas pessoas hipertensas.

Vulnerabilidade às disritmias cardíacas

Disritmias cardíacas, ou distúrbios do ritmo (batimento) do coração, podem gerar 

problemas cardíacos sérios, incluindo o ataque cardíaco e até a morte. Foi sugerido que o 

exercício regular tende a reduzir a susceptibilidade do coração aos distúrbios do ritmo. O 

mecanismo fisiológico implicado não é claro; entretanto, pode estar ligado a uma menor 

produção de adrenalina e de outras catecolaminas (FOX, 1991, p. 306).

2.5. PREVENÇÃO

Existem dois tipos de prevenção da coronariopatia, a prevenção primária e a 

prevenção secundária. A primeira é a que diz respeito às atitudes preventivas que 

objetivam diminuir a influência dos fatores de risco controláveis e buscando portanto, 

evitar a ocorrência de eventos coronarianos em indivíduos sadios. Já a prevenção 

secundária tem o intuito de dificultar ou impedir o aparecimento de novas complicações 

em portadores de coronariopatia clinicamente manifestada (YAZBEK Jr & 

BATTISTELLA, 1994, p. 30). Este trabalho estará abordando a prevenção primária da 

doença coronariana, os indivíduos que já possuem coronariopatia merecem uma forma 

diferenciada de prevenção que não estará sendo abordada aqui.
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Na prevenção primária da coronariopatia, os fatores de risco são os principais alvos 

de combate à doença. Combatendo-se o aparecimento de fatores de risco estaremos deste 

modo combatendo o surgimento da coronariopatia. A inatividade física é um importante 

fator a ser evitado apesar deste ser considerado um fator de risco menor, classificado como 

secundário. Combatendo-se o sedentarismo reduzimos o risco da coronariopatia em duas a 

três vezes e podemos ainda verificar uma redução de outros fatores de risco que o exercício 

influencia, como já mencionado anteriormente.

É inegável que os exercícios aeróbicos sejam os que possuem maior efeito sobre o 

sistema cardiovascular, causando as respostas e adaptações fisiológicas mais desejáveis. As 

recomendações do COLÉGIO AMERICANO DE MEDICINA DESPORTIVA (1978) para 

a prevenção de doenças cardiorrespiratórias nem mencionam os exercícios anaeróbicos. 

Este é um resumo das principais considerações do texto original:

• Tipo de atividade: qualquer atividade que utilize grandes grupos musculares, que possa 

ser mantida por um longo período, e que seja de natureza rítmica e aeróbica, como a 

corrida, o “jogging”, a caminhada, a natação, a patinação, o ciclismo, o remo, pular 

corda, ou várias outras atividades ou jogos de “endurance”.

• Intensidade do exercício: atividade que corresponda a 40-85% do volume de oxigênio 

máximo ou 55-90% da freqüência cardíaca máxima. Deve-se notar que o exercício de 

intensidade mais baixa pode proporcionar importantes benefícios à saúde e resultar em 

um aumento da aptidão em algumas pessoas (como as que eram previamente 

sedentárias e com baixa aptidão).

• Duração dos exercícios: 15-60 minutos de atividade aeróbica contínua ou descontínua.

• Freqüência do exercício: 3-5 dias por semana.

• Modo de progressão: na maioria dos casos o efeito condicionante permite aos 

indivíduos aumentar o trabalho total realizado por sessão. Em um exercício contínuo, 

isto ocorre por um aumento na intensidade, na duração, ou por alguma combinação de 

ambas. Os efeitos de condicionamento mais importantes podem ser observados durante 

as 6 a 8 primeiras semanas do programa de exercícios. A prescrição de exercícios pode 

ser ajustada à medida em que esses efeitos de condicionamento ocorrem, com os 

ajustes dependendo das características do participante, dos resultados de novos testes 

de esforço e/ou do desempenho durante as sessões de exercícios. Em suma, as 

adaptações que o exercício causa dependem do tipo da atividade, da intensidade, 

duração, freqüência e objetivos.
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Apesar desta recomendação dos exercícios aeróbicos, os exercícios anaeróbicos 

também podem previnir primariamente a coronariopatia na medida em que promovem 

alterações no organismo que reduzem o fator de risco sedentarismo, ao mesmo tempo em 

que influenciam em outros fatores relacionados anteriormente, decorrentes da prática da 

atividade física de forma geral.

Para YAZBEK Jr & BATTISTELLA (1994), os melhores exercícios na prevenção 

de doenças coronárias são os regulares e moderados. Estes, segundo o autor, podem 

prevenir eficientemente. A regularidade do exercício é considerada como o fator 

fundamental desta prevenção. Com uma intensidade apropriada, em intervalos regulares e 

de forma constante eles são relevantes, não importando a natureza do exercício. Esse autor 

não defende que apenas os aeróbicos sejam eficientes e sim que a prevenção é eficaz a 

partir do momento em que os exercícios sejam regulares e moderados. GUEDES & 

GUEDES (1995) também defendem a regularidade do exercício físico para diminuir a 

probabilidade de doenças coronarianas. Pode-se ainda citar CHAE (1997), que concluiu 

em pesquisa feita com homens, que o mais importante fator de redução do risco de 

coronariopatia é a freqüência da atividade física e não a sua duração. Porém ela afirma que 

aproximadamente 20 minutos de exercícios diários são suficientes quando o objetivo é a 

prevenção da doença coronariana. Mais do que isso não oferece nenhuma proteção extra. 

Além disso recomenda dividir o tempo total disponível para a realização de exercícios em 

intervalos de 20 a 30 minutos. Se a pessoa tem 2 horas na semana para a realização de 

exercícios físicos é melhor dividir esse tempo em 4 a 5 sessões de 20 a 30 minutos do que 

fazer as 2 horas de exercício seguidas durante um dia. A freqüência do exercício é o 

principal ponto a ser analisado numa atividade física importando menos o seu caráter.

Com relação à quantidade de energia gasta capaz de levar a uma ótima saúde 

cardiovascular, o que se sabe é que para se ter uma diminuição significativa da incidência 

de coronariopatia as pessoas têm que gastar mais de do que 3.500 kcal/semana para 

alcançarem este nível desejado de prevenção. Deste modo, fazendo qualquer tipo de 

exercício, incluindo os de natureza anaeróbica., é possível fazer uma melhor prevenção da 

coronariopatia. Contudo deve-se levar em conta que sem o hábito de fazê-los 

constantemente os exercícios não se tomam muito relevantes na prevenção esperada 

(YAZBEK Jr&BATTISTELLA, 1994-pág. 33). GUEDES & GUEDES (1995) trazem 

um outro enfoque para a demanda de energia gasta semanalmente, os autores acreditam 

que os exercícios devam ser feitos de modo gradual e que alcancem 2.000 a 2.500 k/cal por 

semana, desta forma provocando modificações na resistência cardiorrespiratória.
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A prevenção também se dá por os exercícios físicos influenciarem positivamente a 

redução dos fatores de risco. Certos fatores de risco não são obviamente influenciados pelo 

exercício, como a idade e a hereditariedade. POLLOCK (1993) e FOX (1991), a respeito 

da influência do exercício físico sobre os diversos fatores de risco, relatam:

1) Modestas reduções nas taxas totais de colesterol de VLDL e reduções relativamente 

pequenas nas taxas de LDL, mas grandes aumentos dos níveis de HDL;

2) Redução significativa da pressão arterial no repouso em normotensos. Esta diminuição 

pode ser atribuída simplesmente a uma redução da ansiedade também causada pela prática 

da atividade física;

3) Motivação para o praticante abandonar o fumo;

4) Aumento da absorção de glicose na célula. Parece haver um aumento da sensibilidade 

dos tecidos a insulina, diminuindo a necessidade da mesma, refletindo um importante papel 

na regulação do açúcar sangüíneo. Fato de grande relevância para diabéticos dependentes 

da insulina injetada;

5) Redução na velocidade de evolução da aterosclerose, causando uma diminuição dos 

níveis sangüíneos de lipídeos totais, colesterol e triglicerídeos, diminuição de peso 

corporal;

6) Diminuição das exigências do coração, com um maior aproveitamento de oxigênio pelos 

músculos esqueléticos, com conseqüente alívio circulatório e diminuição do consumo de 

oxigênio pelo miocárdio;

7) Hipertrofia da fibra cardíaca, com aumento da força de contração, do débito sistólico e 

do fluxo coronariano;

8) Aumento da vascularização cardíaca e circulação colateral;

9) Efeito antiestressante com influência sobre o psiquismo emocional, melhorando o 

ânimo, auto - confiança, alegria e disposição geral;

10) Aumento da atividade fibrinolítica e redução da adesividade plaquetária (coagulação).

Todos esses fatores decorrentes do exercício físico protegem o coração de um 

infarto do miocárdio. Essas alterações sobre os fatores de risco independem do tipo de 

exercício realizado. Contudo, certamente a intensidade, duração e freqüência com que são 

realizados os exercícios, irão determinar o maior ou menor efeito do mesmo sobre os 

diversos fatores de risco e portanto sua efetiva ação preventiva. E quanto mais cedo se 

iniciar a prática regular de exercícios físicos, maior deverá ser a proteção contra a 

coronariopatia e contra as doenças crônico-degenerativas como um todo (GUEDES & 

GUEDES, 1995, p. 62)
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KAMEL & KAMEL (1996) ainda nos mostram um enfoque diferente do exercício. 

Este não deve assumir um caráter de obrigatoriedade e deve se caracterizar como uma 

atividade regular e prazerosa, devendo ser de livre escolha de acordo com a preferência e 

aptidão física de cada um, promovendo desta forma o alívio das tensões pelo relaxamento e 

diversão que proporcionam. Com base nisto, foi desenvolvido um questionário que 

investiga as preferências da população que freqüenta academias na cidade de Curitiba com 

relação aos tipos de exercícios. Esta população é formada por adultos do sexo masculino, 

população com maior probabilidade de vir a desenvolver uma coronariopatia e principal 

alvo de prevenção primária. Deve-se lembrar que não só o exercício é suficiente para a 

prevenção primária, os outros fatores de risco anteriormente citados devem ser 

controlados, principalmente os chamados maiores, ou principais.



3.0 METODOLOGIA

A metodologia utilizada nesta pesquisa é a descritiva, onde a análise dos dados será 

realizada através de tabelas contendo freqüência simples e freqüência relativa das questões 

abordadas.

Buscando a relação entre a importância da prática do exercício anaeróbico e a 

prevenção da coronariopatia, foi aplicado um questionário em duas academias da cidade de 

Curitiba, para quarenta e quatro indivíduos do sexo masculino com o objetivo de testar a 

hipótese de que os exercícios anaeróbicos são os mais preferidos por esta população. Foi 

feito um levantamento também de quantos indivíduos estão matriculados ao todo na 

academia e quantos fazem musculação.

A atividade de musculação foi a escolhida dentre as outras da academia para 

representar a atividade anaeróbica, pois ela é a que melhor se caracteriza como tal e 

também porque muitas pessoas que praticam outras modalidades de exercício fazem 

musculação também.

Aos indivíduos que praticavam a atividade musculação, foi aplicado um 

questionário, que pode ser visto no Anexo 1, tendo como questões básicas a própria 

característica do exercício (a série, quanto tempo por série, tempo por semana, tempo de 

prática regular da atividade, além da carga). Como a presente pesquisa ainda pretende 

testar a hipótese de que a musculação é uma atividade feita por motivos que vão além da 

manutenção da saúde, uma questão vem indagar sobre os motivos pelos quais a pessoa 

(adulta do sexo masculino) escolheu a atividade de musculação.

No intuito de reforçar a idéia de que os exercícios anaeróbicos são os preferidos, 

algumas questões foram elaboradas para especular outros esportes e atividades dentro da 

academia praticados pela pessoa e também indagar a respeito de quais esportes a pessoa 

gostaria de praticar. Neste caso se buscaria a hipótese de que, mesmo se o indivíduo tivesse 

que escolher uma outra atividade excetuando-se a musculação, ele ainda assim optaria por 

um esporte predominantemente anaeróbico.

Neste sentido, devemos estudar com maior atenção esse tipo de prevenção -  através 

de exercícios anaeróbicos. Os questionários foram aplicados para este grupo que possui os 

mais altos riscos de apresentar uma coronariopatia (sexo masculino). Porém, no decorrer 

da pesquisa deve-se lembrar que a prevenção primária da doença coronariana se limita a 

indivíduos que nunca apresentaram evidências da doença coronariana, estes chamados de



19

assintomáticos, apesar do questionário ser distribuído a todos. Por este motivo tomou-se 

necessário o acréscimo de duas questões que investigassem tanto o estado de saúde quanto 

o histórico de doenças destas pessoas.



4.0 RESULTADOS

O resultado da pesquisa de campo foi compatível com a proposta do projeto. Os 

exercícios anaeróbicos são amplamente praticados pela população de indivíduos adultos do 

sexo masculino que freqüenta academias na cidade de Curitiba, indivíduos pertencentes ao 

grupo de maior risco de vir a ter uma coronariopatia. Foi feita uma pesquisa em duas 

academias da cidade de Curitiba onde a musculação é praticada por 41,9% e 87,5% dos 

indivíduos matriculados. Houve certa variação nestes valores, mas em ambas as academias 

foi representativa a porcentagem de indivíduos praticando musculação. A academia que 

apresentou o resultado de 41,9% como praticantes de musculação oferecia várias 

oportunidades em modalidades de artes marciais, de 7 atividades desenvolvidas na 

academia 4 eram artes marciais de diferentes tipos. E a segunda academia tinha uma 

abordagem mais tradicional trazendo várias modalidades de ginásticas e apenas dois tipos 

de artes marciais. Este dado refletiu-se sobre a questão “outra modalidade esportiva 

praticada”. Quando perguntados sobre qual outra modalidade esportiva era praticada, o 

resultado foi alto tanto para as artes marciais quanto para o futebol de campo (este, no caso 

não ofertado pelas academias), ambos representantes de modalidades anaeróbicas. Estes 

dados podem ser vistos na Tabela 1.

Tabela 1. Distribuição da freqüência simples e freqüência relativa da modalidade praticada 
além da musculação. ________________________________________________________
FONTE FREQÜÊNCIA SIMPLES FREQUENCIA RELATIVA
Futebol de campo 12 27,27
Artes marciais 08 18,18
Voleibol 02 4,55
Ciclismo 01 2,27
Corrida de fundo 01 2,27
Natação 01 2,27
Futsal 01 2,27
Basquetebol 01 2,27
Alpinismo 01 2,27
Nenhuma 16 36,37
TOTAL 44 100%

As atividades mais praticadas pela população pesquisada foram as artes marciais e 

o futebol de campo, ambas com o predomínio de fonte energética anaeróbica. Isso se deve 

também ao fato cultural no caso da escolha do futebol de campo onde constatamos que a
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maioria das pessoas o pratica apenas nos fins de semana. Esta tabela pode ser vista em 

forma de gráfico no Anexo 2.

Outra questão que veio reforçar a idéia de que os exercícios anaeróbicos são 

amplamente interessantes para a população alvo desta pesquisa, foi a questão número 15 

do questionário (ver Anexo 1). Esta questão investigou o possível interesse das pessoas por 

outras modalidades mesmo que não as praticassem. O resultado foi de que, das várias 

modalidades oferecidas na listagem, 51 votos foram para modalidades essencialmente 

anaeróbicas (82%) e apenas 18% foram para modalidades essencialmente aeróbicas. As 

modalidades predominantemente anaeróbicas do questionário foram: artes marciais, 

natação de velocidade, basquetebol, futsal, ciclismo de velocidade, levantamento de peso, 

vôlei de dupla, handebol, corridas de velocidade e o futebol de campo. Já as aeróbicas são: 

maratona, corridas de fundo, natação de fundo, ciclismo de fundo, tênis e dança de salão. 

Além da possibilidade de a pessoa questionada poder acrescentar outras modalidades a esta 

lista pré-existente. As modalidades mais votadas foram: artes marciais (18), natação de 

velocidade (11) e o basquetebol (5). Apenas uma pessoa relatou que não gostaria de 

praticar nenhuma outra modalidade fora a musculação. Então fica assim clara a 

importância dos exercícios anaeróbicos na prevenção das doenças coronarianas, no que diz 

respeito à sua eficácia no combate ao sedentarismo e na sua utilização por ser um tipo de 

exercício que se encaixa ao perfil da população adulta do sexo masculino que freqüenta as 

academias na cidade de Curitiba.

Para se ter uma visão geral do ritmo da atividade dos praticantes da musculação 

nestas academias, as Tabelas 2, 3 e 4 trazem respectivamente há quanto tempo os 

indivíduos pesquisados praticam a musculação, quantas vezes praticam por semana e 

quantas horas praticam por dia. Essa análise se toma interessante para acompanharmos as 

características preferenciais da musculação quando praticada pelos adultos do sexo 

masculino. O trabalho de prevenção primária da coronariopatia com relação ao combate ao 

sedentarismo deve prestar atenção a aspectos como a satisfação pessoal e a motivação, 

peças-chaves para a atividade física tomar-se agradável para o seu praticante, fazendo com 

que esta tome-se regular na sua vida. Deve ser lembrado que a regularidade da atividade 

física é o objetivo buscado pela prevenção primária de doenças coronarianas. Estas tabelas 

mostram as características da atividade de musculação praticada nas academias de Curitiba 

pesquisadas, ou seja, para uma melhor visualização de como as atividades são 

desenvolvidas procurou-se verificar questões como o tempo que o indivíduo pratica a 

musculação, quantas vezes por semana, quantas horas por dia.
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Tabela 2. Distribuição da freqüência simples e freqüência relativa do tempo de prática da 
musculação de forma regular.__________________________________________________
FONTE FREQUENCIA SIMPLES FREQUENCIA RELATIVA
0-3 meses 16 36,36
3-6 meses 09 20,46
Um ano 05 11,36
Mais de um ano 05 11,36
Mais de dois anos 09 20,46
TOTAL 44 100%

Tabela 3. Distribuição da freqüência simples e freqüência relativa do número de vezes que 
a musculação é praticada por semana.

  ■■■ li.»..—— ■      .. J1 — —■■■■■mm  ......... ■ ii

FONTE FREQUENCIA SIMPLES FREQUENCIA RELATIVA
Uma vez 01 2,27
Duas vezes 00 00
Três a Quatro vezes 20 45,45
Cinco vezes ou mais 23 52,28
TOTAL 44 100%

Tabela 4. Distribuição da freqüência simples e freqüência relativa do tempo gasto na 
atividade musculação.
FONTE FREQUENCIA SIMPLES FREQUENCIA RELATIVA
Uma hora 13 29,54
Uma hora e meia 23 52,28
Duas horas 08 18,18
Mais de duas horas 00 00
TOTAL 44 100%

Estas tabelas apresentam uma visão geral de como as pessoas trabalham a 

musculação. Este fato é importante de ser abordado pelo fato de que a prevenção da 

coronariopatia se dá não somente pela execução da atividade, mas também pela sua 

regularidade. As pessoas pesquisadas apresentam uma regularidade satisfatória no que diz 

respeito a freqüência semanal e horas praticadas. Como podemos perceber quase 50% 

desta população (43,18%) fazem a musculação há mais de um ano. Estas tabelas sobre a 

característica da musculação praticada pela população de homens adultos que freqüentam 

as academias de Curitiba estão disponíveis também em forma de gráficos no Anexo 3.

Outro aspecto interessante de se abordar com relação às características da 

musculação feita pelos pesquisados, é o número de repetições feitas, pois assim têm-se 

uma noção de qual caráter a atividade assume. O número de repetições na musculação 

nada mais é do que a quantidade de vezes que a pessoa trabalha um grupo muscular sem 

intervalo. Pode-se saber, desta forma, se a musculação é totalmente anaeróbica ou inclui
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algumas fases aeróbicas. Quanto maior o número de repetições com carga mais leve, maior 

a tendência do exercício tomar-se de caráter aeróbico.

Uma porcentagem muito pequena dos pesquisados (um indivíduo: 2,3%) realiza a 

atividade com caráter aeróbico, com o número de repetições maior do que 30. A maioria 

dos indivíduos entrevistados (77,27%) faz seus exercícios na faixa de até 12 repetições, ou 

seja, utilizando mais a fonte de energia anaeróbica. A Tabela 5 traz a resposta dos 

questionários aplicados nas academia de Curitiba sobre a quantidade de repetições 

realizadas.

Tabela 5. Distribuição da freqüência simples e freqüência relativa quanto ao número de 
repetições executados por série._________________________________ ______________
FONTE FREQUENCIA SIMPLES FREQUENCIA RELATIVA
De dois a cinco 08 18,18
De seis a doze 26 59,09
Mais de Quinze 09 20,46
Acima de trinta 01 2,27
TOTAL 44 100%

Nesta tabela pode-se verificar que poucas pessoas, das 44 pesquisadas, fazem a 

musculação com uma natureza aeróbica, cada série ela faz com mais de trinta repetições. 

Com relação ao número de repetições ainda, uma porcentagem considerável (20,46%) faz 

mais de quinze repetições por série. Isso significa que esse trabalho é misto e dependendo 

da pessoa pode ser aeróbico também, porém este número também não é alto. A maioria das 

pessoas pesquisadas faz a musculação com poucas repetições, ou seja, anaeróbica 

(77,27%). Com poucas repetições têm-se o aumento da massa muscular, o que, como 

veremos mais adiante, é o principal motivo para a prática da musculação. Esta tabela pode 

ser vista em forma de gráfico no Anexo 3 deste trabalho.

Adicionalmente, a carga executada também tem importância na caracterização da 

musculação como aeróbica ou anaeróbica, pois se são feitas poucas repetições porém a 

carga é leve, então o trabalho perde o caráter anaeróbico. Para a musculação ser anaeróbica 

ela tem que chegar 60% da força voluntária máxima (GRANDJEAN, 1998). Então a carga 

é relevante para a análise de como está sendo desenvolvido o trabalho de musculação. A 

maioria (61,3%) das pessoas pesquisadas executa uma carga média. Isso pode ser traduzido 

como um exercício anaeróbico. A Tabela 6 mostra a distribuição da freqüência simples e 

relativa quanto à carga trabalhada.
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Tabela 6. Distribuição da freqüência simples e freqüência relativa quanto à carga 
trabalhada.
FONTE FREQUENCIA SIMPLES FREQUENCIA RELATIVA
Baixa 11 25
Média 27 61,37
Alta 06 13,63
TOTAL 44 100%

Todas as pessoas que responderam ao questionário não apresentaram dúvidas em 

relação à classificação proposta porque esta classificação está intimamente ligada às 

características individuais de cada pessoa. Elas tinham noção de sua força máxima e 

trabalhavam em diferentes faixas, podendo ser trinta quilos uma carga baixa para uma 

pessoa e os mesmos trinta quilos ser uma carga média para outra. Desta forma chegamos 

ao resultado de que a carga média é a mais usual entre os homens adultos (61,37%). Esta 

tabela pode ser vista em forma de gráfico no Anexo 3 deste trabalho

Quando perguntados sobre o motivo pelo qual fazem a musculação a resposta mais 

observada foi a de desenvolver massa muscular, como podemos ver na Tabela 7. Para o 

desenvolvimento de massa muscular o trabalho de musculação tem que estar entre 75 -  

85% da força muscular máxima, ou seja, mais uma vez, anaeróbico. Outro motivo forte foi 

o de satisfação pessoal, entrando aqui o interesse pela busca de atividades que tragam o 

“joie de vivre”, o que, como já mencionado anteriormente, também influencia na 

diminuição dos fatores de risco da doença coronariana. A Tabela 7 traz a resposta dos 

questionários apücados nas academias de Curitiba sobre o motivo pelo qual as pessoas 

fazem a atividade de musculação, a cada alternativa foi dada a possibilidade de assinalar 

até dois motivos para a prática da musculação o que aumentou o número da freqüência 

simples de 44 para 79.

Tabela 7. Distribuição da freqüência simples e freqüência relativa quanto aos motivos para 
a prática da musculação.________________________ __________________ __________
FONTE FREQUENCIA

SIMPLES
FREQUENCIA

RELATIVA
Desenvolver massa muscular 25 31,65
Condicionamento físico geral 18 22,79
Tonificar e modular o corpo 17 21,52
Satisfação pessoal 10 12,65
Aumentar a performance em outros esportes 04 05,06
Indicação médica 03 03,80
Falta de opção de horários 02 02,53
Conhecer novas pessoas 00 00
TOTAL 79 100%
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Vinte e cinco de 44 homens pesquisados (57%) realmente pratica a musculação 

para desenvolver massa muscular, ou seja, hipertrofiar a musculatura. Os demais motivos 

estão apresentados de forma decrescente de acordo com o resultado obtido.

Algumas perguntas do questionário foram menos aceitas pelos indivíduos que 

responderam-no. Em especial a questão que abordava as doenças que eles apresentavam e 

as doenças na família. Mais do que 80% (85,85%) das pessoas pesquisadas afirmaram que 

não apresentavam doença alguma e os demais só apresentavam doenças respiratórias -  

Tabela 8 que traz a resposta dos questionários aplicados nas academias de Curitiba sobre a 

incidência de doenças. Algumas pessoas assinalaram mais de uma alternativa por 

apresentarem mais de uma doença. Por esse motivo o número da freqüência simples 

aumentou.

Tabela 8. Distribuição da freqüência simples e freqüência relativa quanto à apresentação 
de alguma doença._________________________________________ ___________ _
FONTE FREQUENCIA SIMPLES FREQUENCIA RELATIVA
Doenças respiratórias 06 12,77
Hipertensão 02 4,26
Doenças do coração 01 2,12
Diabetes 00 00
Colesterol alto 00 00
Não possui doenças 38 80,85
TOTAL 47 100%

Esta questão teve a resposta negativa de 38 pessoas das 44 pesquisadas (86,36%). 

Este número alto pode dever-se ao fato das pessoas não estarem muito à vontade para 

responder esta questão.

Com relação a família, podemos ver na Tabela 9 as doenças relatadas, sendo que 

48% dos homens pesquisados afirmaram não possuir casos de doenças na família. Foi dada 

a possibilidade de assinalar mais de uma doença, o que aumentou o total da freqüência 

simples para 60.

Tabela 9. Distribuição da freqüência simples e freqüência relativa quanto a incidência de 
doenças na família__________________________________ __________________ _____
FONTE FREQUENCIA

SIMPLES
FREQUENCIA

RELATIVA
Doenças do coração 11 18,33
Colesterol alto 09 15
Hipertensão 07 11,67
Diabetes 06 10



Doenças respiratórias
Outras
Nenhuma

05
01
21

8,33
1,67
35

TOTAL 60 100%

Vinte e um dos 44 dos homens pesquisados (48%) negaram a incidência de alguma 

doença na família. Dos que responderam afirmativamente, as doenças do coração foram as 

que mais se destacaram: 18,33% citaram que alguém da família possui este tipo de doença.

Podemos perceber a importância dos exercícios anaeróbicos no combate ao 

sedentarismo, já que eles são largamente praticados.



5.0 CONCLUSÃO

Podemos concluir pela analise apresentada do questionário e pela literatura que o 

exercício físico anaeróbico pode ser utilizado como um fator de prevenção primária das 

doenças coronarianas porque ele promove alterações benéficas ao organismo, tais como: o 

aumento da vascularização colateral coronariana, aumento da dimensão dos vasos 

sangüíneos, aumento da capacidade de coagulação sangüínea e fibrinolítica, diminuição 

dos níveis séricos de lipídeo, diminuição da pressão sangüínea, diminuição da 

vulnerabilidade a disritmias cardíacas, além de outros benefícios que não estão ligados 

diretamente ao sistema cardiovascular e atua de forma significativa na redução dos fatores 

de risco controláveis, em especial o sedentarismo (FOX, 1991). O único fator que os 

exercícios anaeróbicos não influenciam comprovadamente pela literatura é o aumento do 

HDL no organismo. Mas este é apenas um fator dentre os vários fatores pesquisados em 

que os exercícios anaeróbicos não tem uma influência tão eficaz quanto os aeróbicos.

Os exercícios anaeróbicos são importantes no combate ao sedentarismo porque os 

adultos do sexo masculino mostram um grande interesse por este tipo de atividade. Já que a 

atividade anaeróbica previne a coronariopatia e a preferência da população pesquisada gira 

em tomo desses exercícios, deve-se analisar esta possibilidade e utilizar este conhecimento 

para a realização da prevenção primária. Lembrando que apesar dos exercícios aeróbicos 

serem os que combatem a coronariopatia de modo mais eficaz, é preferível realizar 

exercícios anaeróbicos regularmente do que não realizar atividade física programada 

nenhuma ou até mesmo o próprio exercício aeróbico sem uma regularidade de pratica dos 

mesmos. CHAE (1997) aponta que a regularidade, ou freqüência semanal dos exercícios 

visando a prevenção de doenças coronarianas é importante do que tipo o de exercício, sua 

intensidade ou duração. Praticando exercícios físicos durante 24 minutos por dia chega-se 

ao objetivo preventivo da coronariopatia.

Outra questão que deve ser levada em consideração é quantidade de energia 

consumida semanalmente. Essa quantidade deve ser em tomo das 3.500 kcaFsemana para 

que o organismo promova adaptações positivas com relação ao combate da coronariopatia. 

(YAZBEK Jr & BATTISTELLA, 1994 -  pág.33). No dia a dia é difícil controlar esse 

gasto energético, desta forma o ideal é realmente praticar exercícios de forma regular, o 

que levará a um gasto energético aproximado ao que os autores preconizam como ideal.

Os exercícios aeróbicos são os mais indicados para a prevenção da coronariopatia
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de acordo com a maioria dos estudos encontrados na literatura. O que deve ser ressaltado 

contudo é que os exercícios anaeróbicos também podem fazer a prevenção de forma eficaz 

e sendo este tipo de exercício muito praticado pela população, ele deve ser utilizado para 

este fim preventivo. É mais interessante a prática dos exercícios anaeróbicos do que não 

praticar exercício algum ou até mesmo praticar um exercício aeróbico sem a regularidade 

necessária.

Devemos nos utilizar dos exercícios anaeróbicos como forma de prevenção da 

coronariopatia. Assim estaremos juntando questões alvo para realizarmos uma prevenção 

primária: preferência da população, o que implicará em satisfação pessoal e motivação 

para a prática de exercícios físicos aliada a uma forma eficaz de prevenção.
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ANEXO 1 -  MODELO DO QUESTIONÁRIO APLICADO NAS ACADEMIAS

Academia___

Data

Horário

QUESTIONÁRIO

1. Nome

2. Idade

3. Estatura

4. Peso

5. Quanto tempo faz musculação regularmente?
□ Menos de três meses
□ Menos de seis meses
□ Aproximadamente um ano
□ Mais de um ano
□ Mais de dois anos

6. Quantas vezes por semana?
□ Uma vez por semana
□ Duas vezes por semana
□ Três a quatro vezes por semana
□ Cinco ou mais vezes por semana

7. Quanto tempo por serie?
□ Uma hora
□ Uma hora e meia
□ Duas horas
□ Mais de três horas

8. Série de exercícios:
□ De dois a cinco repetições
□ De seis a doze repetições
□ Mais de quinze repetições
□ Acima de trinta repetições

9. Qual a carga que você trabalha?

□ Baixa
□ Média
□ Alta
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10. Possui alguma dessas doenças?

□ Hipertensão
□ Diabetes
□ Colesterol alto
□ Doenças do coração
□ Doenças respiratórias
□ Outra. Qual?_____________________________________

11. Na sua família, algum parente da linhagem direta (pai, mãe, irmão, avo) tem alguma 
dessas doenças?

□ Hipertensão
□ Diabetes
□ Colesterol alto
□ Doenças do coração
□ Doenças respiratórias
□ Outra. Qual?_____________________________________

12. Das atividades que as academias oferecem, alguma mais é do seu interesse?

13. Porque a escolha pela musculação? Máximo duas alternativas.
□ Desenvolver massa muscular
□ Tonificar e modular o corpo
□ Condicionamento físico geral
□ Indicação médica
□ Conhecer novas pessoas
□ Satisfação pessoal
□ Falta de opção nos horários disponíveis
□ Aumentar a performance em outros esportes.

14. Pratica mais algum esporte? Qual? Com que freqüência?

15. Desses esportes qual você gostaria de praticar? Máximo duas alternativas.
□ Futebol de campo Corridas de velocidade
□ Futebol de salão Vôlei de duplas
□ Maratona Handebol
□ Artes Marciais em geral Basquetebol
□ Ciclismo de fundo Dança de salão
□ Levantamento de peso Outros
□ Natação de fundo
□ Natação de velocidade
□ Tênis
□ Corridas de fundo
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ANEXO 2

Modalidade praticada além da Musculação

Ciclismo

Corrida de Fundo 

Natação

Futsal 

Basquete 

Alpinismo 

Voleibol

Nenhuma

Futebol de Campo

Artes Marciais

2 4 6 8

Número de indivíduos

n  i i i i i

10 12 14 16 18 20
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ANEXO 3 -  CARACTERÍSTICAS DA MUSCULAÇÃO
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