
Evento: COBRAF

Modalidade: PÔSTER

Tema: C02. Fisioterapia na Saúde Coletiva e Políticas Públicas

Prevenção de doenças cardiovasculares em jovens universitários: Intervenção 
educativa.

JULIANA CAPRIOLI FERREIRA (Juliana C. Ferreira) - UNIVERSIDADE DE FRANCA (UNIFRAN) - 

jucaprioli@hotmail.com, Cynthia Kallás Bachur (Cynthia K. Bachur) - UNIVERSIDADE DE FRANCA (UNIFRAN)

AUTORES: Juliana Caprioli Ferreira; Cynthia Kallás Bachur.

INTRODUÇÃO: As doenças cardiovasculares (DCV) lideram as causas de morte no Brasil, sendo responsáveis por um 

impacto expressivo na mortalidade e morbidade de indivíduos de todas as faixas etárias¹. A intervenção educativa é 

uma ação de prevenção de doenças e promoção de saúde para a população brasileira2.

OBJETIVO: Conscientizar a população jovem sobre o conceito de gorduras saturadas e insaturadas, como forma de 

prevenção de futuras DCV, através da promoção de hábitos alimentares saudáveis.

MÉTODOS: Estudantes do terceiro ano do curso de Fisioterapia, após aula teórica sobre a temática na disciplina de 

Endocrinologia, realizaram uma intervenção educativa, no campus de uma instituição privada de ensino superior, em 

uma cidade no interior do estado de São Paulo, com elaboração e distribuição de cartilhas informativas para estudantes 

em geral e funcionários da universidade, sobre a definição de gorduras saturadas e insaturadas, e a influência das 

mesmas nos níveis de colesterol, destacando a importância de se adequar aos hábitos de vida saudável.

RESULTADOS: Foram abordadas 877 pessoas, sendo 524 mulheres com idade média de 23,34 + 8,37 anos, e 353 

homens com idade média de 24,52 + 9,50 anos. Destaca-se aqui que a maior parte das pessoas não sabiam a 

diferença entre gordura saturada e insaturada.

CONCLUSÃO: A partir dos resultados do presente estudo, e do tamanho relevante da amostra leiga sobre o assunto, 

faz-se necessário a conscientização sobre esta realidade, para que os estudantes de Fisioterapia desde já, despertem o 

interesse e conscientizem da necessidade de realizar ações interventivas na saúde para a população.

DESCRITORES: Doenças cardiovasculares; Colesterol; Dislipidemias.
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