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RESUMO: O exercício físico é uma das intervenções aplicadas para a redução e controle do peso 
corporal. A avaliação e estratificação do risco coronariano é importante para uma correta prescrição 
do exercício físico e para o controle de pessoas com risco. O objetivo deste estudo é analisar o perfil 
do grupo e estratificar o risco coronariano em participantes do projeto de extensão “emagrecendo 
com saúde”, no ano de 2013. Foram coletas informações sociodemográficas, de saúde e motivação. 
Foram avaliados 117 participantes (104 mulheres), que participam das atividades de hidroginástica e 
natação, duas vezes semanais, durante uma hora dia. A idade do grupo variou entre 16 a 65 anos, 
sendo que 31,6 % tem idade entre 50 a 60 anos. O questionário mostrou que oito indivíduos 
apresentam alguma restrição ao exercício. Estes foram encaminhados para avaliações mais 
especificas. Um dos indicadores de risco são as doenças cardiovasculares, e o estudo nos mostrou 
que 29 indivíduos tem casos na família. Foram identificados que 12,8% são obesos mórbidos e 
40,2%  são obeso grau II. Identificou-se também os seguintes problemas: ósseos (n=17), uso de 
medicamentos regulares (n=54), dores nas pernas (n=74), dores nos braços (n=52) e costas (n=72). 
Cerca de 53% dos participantes relataram que não realizam outra atividade física além do projeto.  
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