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 INTRODUÇÃO 

A Educação Física, pode proporciona atividades com intensidade, duração e 

frequência suficiente para trazer bastantes benefícios à saúde dos estudantes (KREMER; 

REICHERT; HALLAL, 2012, p.320). Ao analisar fatores que estão ligados a Pressão Arterial 

PA, é afirmado por Medina et al. (2010), que tendo uma prática regular de lazer com 

atividades físicas principalmente vigoras, podem reduzir em cerca de 30% os riscos que estão 

associados ao desenvolvimento de Hipertensão Arterial HA e Muitas vezes as atividades 

físicas, são desconhecidas como assunto que são relacionados a saúde.  

Estudos recomendam no mínimo à pratica de “pelo menos 30 minutos de atividades 

físicas moderadas em pelo menos 5 dias da semana” na prevenção da HA, (MEDINA, et al. 

2010 p.103). No âmbito escolar (KREMER; REICHERT; HALLAL, 2012) cita que as 

atividades moderadas e vigorosas trabalhadas em conjunto em pelo menos 60 minutos, podem 

trazer grandes benefícios para crianças e adolescentes durante as aulas de Educação Física. 

Nas aulas de Educação Física, estudos mostram que estudantes do sexo masculino 

apresentam maior proporção em atividades físicas moderadas e vigorosas AFMV. 

(KREMER; REICHERT; HALLAL, 2012, p.320) comparando à estudantes do sexo feminino, 

que muitas vezes abdicam da aula ou preferem atividades leves. (OLIVEIRA; MACEDO; 

SILVA, 2010; KREMER; REICHERT; HALLAL, 2012). Pontua que a motivação pode ser a 

diferença, para que exista a participação dos escolares nas realizações das aulas. Onde o 

ambiente escolar deve ofertar a mesma quantidade espaço, possibilidades e oferta de tempo 

nas atividades físicas, sendo essa a mesmas para todos os indivíduos.  

Na infância e na adolescência em “diversas regiões” do Brasil, estudos de (PINTO et 

al 2011, p1065), mostra que existem “prevalências de hipertensão, oscilando entre 2,5% a 

44,7%” nessa faixa etária. Apontando que na infância e na adolescência sejam o início para o 

aparecimento e diagnósticos de hipertensão arterial sistêmica HAS, a Sociedade brasileira de 

Hipertensão, aponta um índice que chega a média de 33% de HAS na idade adulta, existindo 

evidencias de que a doença tem seu início na infância ou na adolescência. 

Porém estudos de (FREITAS, et al. 2010, p.410; PINTO et al, 2011 p.1065) 

esclarecem que existe uma associação de maiores práticas de Atividades Físicas nessa fase, 

com os baixos índices de Doenças Crônicas Não Transmissíveis DCNT na fase adulta. 

Podendo assim, as Atividades Físicas ter um importante papel para a saúde para quem faz não 

só no meio escolar. 



 

 

 OBJETIVOS 

1. GERAL: 

Analisar como os níveis de Atividades Físicas: leve, moderada e vigorosa influenciam 

na Pressão Arterial e Frequência Cardíaca nas aulas de Educação Física (1° ao 3°ano, 

Integral) do ensino médio de uma escola de referência (EREM Othon Paraiso) do Recife-PE. 

2. ESPECÍFICOS:  

• Mostrar os diferentes níveis de Atividades Física nas aulas de Educação Física; 

• Verificar a relação dos níveis de Atividades Física com a Frequência Cardíaca 

FC e Pressão Arterial PA;  

• Comparar a FC e PA com os tipos de atividades leves, moderadas e vigorosas 

nas aulas de Educação Física. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

5.1 DELINEAMENTO DO ESTUDO 

 

Trata se de uma pesquisa comparativa de natureza seccional. 

 
5.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA 
 

A população estudada, estudante (adolescentes de 15 a 17 anos) do ensino médio de 

uma escola pública estadual de referência (EREM Othon Paraiso) do Recife-PE no ano de 

2018. Com um total de aproximadamente 340 estudantes, matriculados na escola, sendo 

selecionados entorno de 20% do quadro de aluno da escola do turno integral sendo um total 

de 60 alunos. No qual os pais ou responsáveis devem estar cientes da pesquisa realizada, de 

forma voluntária e com consentimento da coleta de dados. 

5.3 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO 

Critérios de inclusão: 

 

• Matriculados na escola pública (EREM) Othon Paraiso do Recife-PE no ano 2018 

 

• Está cursando o ensino Médio no ano de 2018 

 

• Estudantes que estão frequentando as aulas de Educação Física no ano da pesquisa  
 

 
Critérios de exclusão: 

 
• Possuir diagnostico de deficiência Mental/ Motora  

 

• Determinação Médica para não realização atividades físicas 
 

• Escolares e Responsáveis que não assinarem os termos de consentimento e 

assentimento livre esclarecido (TALE) e (TCLE)    
 

• Indivíduos que esteja impossibilitado de responder ao questionário ou de realizar 

atividades proposta  
 

•  Ausência no dia, no horário ou local marcado   
 

 

 



 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 
Tabela 3. Número de escolares participantes da pesquisa na Escola EREM Othon Paraiso, Recife, 

2018. 

Série 

 Masculino Feminino Frequência 

Válido Primeiro ano do ensino médio 56% 44% 25 

Segundo ano do ensino médio 21,4% 85,7% 14 

Terceiro ano do ensino médio 23,8% 76,1% 21 

Total 
                                    60 

 

O estudo contou com a participação de mais de 300 adolescentes matriculados do 

primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio integral da Escola de Referência em Ensino 

Médio Othon Paraiso, como mostra a Tabela 3, localizada na cidade do Recife. A pesquisa 

resultou da apuração de 60 escolares sendo, 63,3% do sexo feminino e 36,7% do sexo 

masculino, com idade de 15 a 17 anos e média de idade entre 16 anos. 

 

 
Gráfico 1. Descrição das atividades físicas: leves; moderadas; vigorosa e sedentária, por gênero em 

adolescentes da Escola EREM Othon Paraiso, Recife, 2018. 

 

 

A caracterização que relaciona o nível de atividade física é apresentada no Gráfico 1. 

Onde são atribuídas as frequências e participação em atividades; leve, moderas, vigorosas e 

sedentárias onde na observação das escolhas estratificada por gênero, foi possível acrescentar 

que o número das participações por atividades físicas moderada e vigorosa AFMV, foram 



 

 

maiores aos meninos quando é relacionado as meninas onde estás tiveram maiores 

aproximação por atividades leves e sedentárias. 

O mesmo diagnóstico quanto a prática de atividade física, associado às meninas, 

descobriu também que pelo questionário IPAQ, existem uma falta de aproximação fora das 

aulas de Educação Física em AFMV e está apresentam um gasto de tempo mais elevado em 

atividades sedentárias cerca de 60% quando comparado aos meninos.    

Gráfico 2. Média de Índice de Massa Corporal dos escolares da Escola EREM Othon Paraiso, Recife, 

2018. 

 

Quando é analisado os Índice de Massa Corporal dos escolares é visto que uma grande 

maioria se encontra com IMC considerado ideal, mostrando no Gráfico 2. Que obteve uma 

média de 20,95 no IMC e um desvio padrão de 3,14. Porém, com uma visão mais 

aprofundada, o estudo contabilizou um total de 5% com Sobre Peso, 3,3% com Obesidade 

Grau I e 15% Abaixo do Peso. 

 
Gráfico 3. Distribuição em número de preferencias de atividades física: leve, moderada e vigorosa, nas 

aulas de Educação Física, por Índice de Massa Corporal dos escolares da Escola EREM Othon 

Paraiso, Recife, 2018. 
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O Gráfico 3. Descreve também o aprimoramento dos números de escolares em suas 

participações nas aulas de Educação Física, onde uma grande maioria com Baixo Peso opta 

por atividades físicas leves ou vigorosas, mostrando um viés diferente para os que são 

encontrado no Peso Ideal, onde as atividades mais relacionadas são as AFMV enquanto os 

que apresentaram Sobre Peso e Obesidade decorrem às atividades leves e moderadas 

respectivamente.  

 

 
Tabela 4. Classificação do nível de atividade física de acordo com o questionário IPAQ aos 

escolares da Escola EREM Othon Paraiso, Recife, 2018. 

Classificação do nível de Atividade Física 

 Masculino Feminino Frequência 

Válido Insuficientemente Ativo 9,5% 95,2% 21 

Ativo 37,5% 58,3% 24 

Muito Ativo 73,3% 26,6% 15 

Total   
                                     60 

 

 

A tendência é que o aumento de peso seja um fator que diminui a busca por fazer 

atividade físicas de forma gradativa, onde o Sobre Peso esteja consequentemente relacionado 

a diminuição dos níveis de atividades e ligado ao ganho de peso, um dos resultados apurados 

está em evidencia na Tabela 4.  

Quando fazemos uma relação dos escolares da pesquisa com o Questionário 

Internacional de Atividade Física IPAQ, é ressaltado nos dados que cerca de 40% são ativos e 

25% muito ativo. Porem, 35% dos pesquisados são considerados insuficiente ativos, ou seja, 

não utilizam da pratica de Atividades Físicas dentro e fora da escola, acontecendo que o 

incentivo pelas práticas de Atividades Físicas deve ocorrer também da Escola para fora, e 

também como forma de prevenir tanto a obesidade como as possíveis Doenças Crônicas Não 

Transmissíveis DCNT futuramente. Relacionado as DCNT tem as características mais 

importantes que tem relação direta com a falta regular de Atividade Física e com possíveis 

agravos na saúde que estão relacionados a Pressão Arterial vista no Gráfico 4. Que busca 

mostrar as Pressão Arterial Sistólica e Diastólica de Repouso, PASR; PADR. Dos escolares 

no início e final das seis semanas do estudo.  

 

 

 



 

 

Gráfico 4. Média da Pressão Arterial Sistólica e Diastólica de Repouso PASR; PADR no início das 
Atividades: Leves AL, Moderadas AM e Vigorosas AV dos escolares durante as seis semanas na 

Escola EREM Othon Paraiso, Recife, 2018. 

 
 

1° Semana 2° Semana 3° Semana 4° Semana 5° Semana 6° Semana

PASR AL 123,33 124,66 119,66 123,31 125,33 127,8

PADR AL 88,33 70 71,66 74 67 76,4

PASR AM 117,66 124,66 119,33 123,33 124,66 127,4

PADR AM 84,66 70 71,66 74 77,33 75,4

PASR AV 120 125 127 123,66 121,66 126,25

PADR AV 85,33 72 76,66 75 74 73,4
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É notório, que as AFMV, tem resultados que impressionam nas PADR, com uma 

possível diminuição da PAD. A média dos escolares que foram analisados no início era de 

86,10 PADR/mmHg ao final das seis semanas e passou a ser verificado uma média com 

diminuição para 75,06 da PADR/mmHg. É importante salientar que as verificações das PASR 

podem estar relacionadas as diferentes situações nas Aulas de Educação Física ligada aos 

fores externo, que podem ter feito com que as possíveis diminuições significativas da PASR 

não tivessem sido observadas de forma eficiente. Para observar melhores resultados da mesma 

foi necessário verificar a Frequência Cardíaca FC com as Atividades Físicas e estabelecer 

para essas uma média de passos com os pedômetros, que é visto no Gráfico 5.   

 
 

Gráfico 5. Media da quantidade de passos com pedômetro em atividades: leve, moderada e vigorosa 
dos escolares durante as seis semanas na Escola EREM Othon Paraiso, Recife, 2018. 

 

Os escolares em atividades físicas moderadas chegaram a ultrapassar marca de mil 

passos durante quatro semanas com os pedômetros nas atividades das aulas de Educação 

Física, mostraram bastante interatividade com atividades coletivas os pedômetros mostraram 

quantidades de passos mais significativos quando associado as AFMV. Enquanto nas 

atividades leves os números de passos marcado nos pedômetros foram bem menores não 

ultrapassando nem 300 por media durante seis semanas avaliadas.     
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Gráfico 6. Verificação dos níveis de Atividades Física e a relação com à Frequência Cardíaca em bpm 

no início e ao final das atividades das aulas de Educação Física dos escolares, durante as seis semanas 

na Escola EREM Othon Paraiso, Recife, 2018. 

 
FC, Frequência Cardíaca; AL, Atividade Leve; AM, Atividade Moderada; AV, Atividade Vigorosa. 

*bpm; Batimento por minutos 

 

 

A verificação entre a Frequência Cardíaca e as atividades físicas praticadas nas aulas 

de Educação Física, mostraram que os resultados são progressivos para possíveis melhoras do 

comportamento, tanto do nível de repouso, antes da atividade como no final, tendo uma média 

aproximada. Apurando que, bons hábitos levam a adaptações mais rápidas ou gradativas do 

ritmo cardíaco, mostrando também que AFMV tem uma significativa influencias na FC, onde 

é visto no Gráfico 6. Que na última semana as FC final ficaram bem próxima de 100/bpm e é 

observado que nessa mesma semana os níveis da FC em repouso na AV foram bem menores 

com relação as outras atividades.  

 

 

 

 

 

 
 



 

 

CONCLUSÃO 

 

 
As conclusões da presente investigação são significativas para a compreensão da 

Influência da PA e FC nas Atividades Físicas dos escolares nas aulas de Educação Física. As 

atividades que exigem um número maiores de passos trazem diversos benefícios vistos de 

forma gradativa na pesquisa, onde os escolares tendem a expor preponderância em PA e FC 

níveis considerado normais quanto aos percentis das idades e quanto às maiores prevalências 

de AFMV durante o dia na escola ou fora dela. 

Deve-se destacar que a maior proporção vinda da AFMV foram em grande parte  

escolhida e praticadas pelo gênero masculino, no qual apresentando comportamento mais 

ativo na atividade física escolar e com relações ao IPAQ de práticas de AF fora da escola, 

enquanto às meninas são vistas muitas vezes em Atividades Físicas Leves ou sedentárias e 

nesse ponto também a necessidade por meio de intervenções dos professores nas aulas de 

Educação Física ter um acompanhamento tanto dentro da escola, com incentivo de práticas 

regulares de AFMV do mesmo modo fora da escola, para uma busca de melhores benefícios 

na fase adulta com consequentes diminuição de DCNT e baixos índices de HA. Onde os 

professores de Educação Física Escolar, possam tomar conhecimento de fatores e 

características relacionado a saúde dos adolescentes nas escolas e fora dela. No qual compara 

os diferentes níveis de Atividades Físicas e a existência das influencias pertinentes que estão 

ligadas a PA e FC.  

Para tanto estabelecer na elaboração das aulas de Educação Física uma implementação 

de estratégias e atividades que possam de forma igualitária promover a ampla participação dos 

alunos nas aulas. Como também mostrar aos alunos a necessidade e importância de participar 

das aulas de Educação Física e frisar os benéficos destas para a saúde e prevenção de doenças 

futuras.  

No tocante, a contribuição das Atividades Físicas; leves, moderadas e vigorosas nas 

aulas de Educação Física, sejam implementadas de forma gradativa, para que além de 

contribuir para a saúde, traga também a participação da grande maioria dos escolares. E os 

professores tomem conhecimentos de quais são as atividades que interferem na melhora 

significativa da FC e PA dos escolares, para deste modo poder se reinventar e buscar sempre o 

melhor para saúde dos alunos. 

 

 
 

 


