
Título: OCORRÊNCIA DE EXCESSO DE PESO CORPORAL E HIPERTENSÃ O ARTERIAL EM 
FUNCIONÁRIOS DE UMA FACULDADE PARTICULAR DO INTERIO R DE MINAS GERAIS  
 
Autor Principal: Diogo Santos Silva - diogoefi@gmail.com  
Apresentador: Diogo Santos Silva  
Co-Autores:  
SILVA, Diogo Santos 1; COCATE, Paula Guedes 2; SILVA, Cristiano Diniz¹; CARNEIRO-
JÚNIOR, Miguel Araujo 1,2,3 
 
 
Categoria: Educação Física  
Forma de Apresentação: Oral  
 
Resumo  
Introdução: O excesso de peso corporal (EPC) e a hi pertensão arterial (HA) são fatores de 
risco para o desenvolvimento de doenças coronariana s (DC) em diversas populações. 
Objetivo: Identificar a ocorrência de EPC e HA em f uncionários de uma faculdade particular 
do interior de Minas Gerais. Metodologia: A amostra  foi constituída por 19 indivíduos (70% 
dos funcionários) de ambos os sexos que trabalham e m uma faculdade particular de Ubá-
MG. A massa corporal e a estatura foram mensuradas para o cálculo do índice de massa 
corporal (IMC).  A circunferência da cintura (CC) e a pressão arteri al (PA) também foram 
obtidas. Adotou-se os pontos de corte de Bray (2004 ) para a classificação da CC e da SBC 
(2006) para a classificação da PA. Os dados foram a nalisados de forma descritiva. 
Resultados:De acordo com o IMC, verificou-se que a ocorrência de excesso de peso (soma 
dos dados de obesidade e sobrepeso) foi de 36,84% e  de peso normal de 63,16%. Com 
relação à CC, 10,53% apresentaram alto risco de des envolver DC, 52,63% baixo risco e 
36,84% risco muito baixo. Em relação à PA, constato u-se que 31,58% dos indivíduos foram 
classificados como hipertensos, 5,26% como limítrof es, 63,16% normais. Conclusões: A 
ocorrência de EPC e de PA elevada foi significativa  nesta população, assim sugere-se que 
sejam implementadas intervenções no estilo de vida,  relacionadas ao aumento do nível de 
atividade física e alimentação equilibrada.   
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