
 

 

 

 
Resumo

Objetivo: Determinar o nível de sedentarismo nos estudantes do programa de fisioterapia durante oII período de 2014 da

Fundação Universitária Maria Cano, extensão Popayán. Materiais e Métodos:Pesquisa descritiva de corte transversal, com

enfoque quantitativo; a amostra esteve constituída por230 estudantes universitários de pré-graduação programa de fisioterapia da

Fundação UniversitáriaMaria Cano, extensão Popayán; para a coleta da informação se utilizaram dois instrumentos, o

primeirodesenhado para coletar informação acerca de variáveis sociodemográficas, antropométricas e de estilosde vida; o

segundo é o Teste de sedentarismo modificado de Pérez-Rojas-García que permite identificar onível de sedentarismo.

Resultados: O 97% do total da povoação avaliada se classificou como sedentáriasé só o 3% como ativas; com respeito ao IMC se

evidenciou que as pessoas com um IMC normal o por debaixo deste se encontraram dentro da classificação de sedentárias.

Conclusões: Segundo o Teste desedentarismo modificado de Pérez-Rojas-García os estudantes de dita instituição apresentam

alto nívelde sedentarismo, levando a ter una grande probabilidade a que esta povoação tende a sofrer em longoprazo doenças ou

condições patológicas, as quais geram altos índices de morbidade e mortalidade; portal motivo, é uma prioridade e necessidade

criar consciência sobre as implicações que leva em um futuroo sedentarismo e ainda mais acompanhada de estilos de vida não

saudáveis.
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