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Resumo 

 

 

Com o objetivo de determinar a inaptidão para AFR, fatores de risco cardíaco e nível de 
atividade física em estudantes de Educação Física da UFVJM, foram avaliados 92 
estudantes, com idade média de 23 ± 5 anos, através do PAR-Q, Risco Coronariano e 
Questionário Baecke (1982) Os resultados foram analisados pela estatística descritiva dos 
valores absolutos e freqüência relativa. 20% apresentaram inaptidão para AFR. A 
prevalência encontrada de PAR – Q positivo foi de 16 % nos períodos iniciais e 23 % nos 
finais. A ocorrência de fatores de risco foi maior nos períodos finais, e para o nível de 
atividade física IAHF 8,17 + 1,58 nos iniciais e 8,23 + 2,03 nos finais, não havendo 
diferença significativa entre os grupos. 

 

 

Palavras - chave: Atividade física, fatores de riso, nível de atividade física, estudantes de 
Educação Física. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O sedentarismo é visto atualmente em todo o mundo como um problema de saúde 

pública (DOMINGUES, ARAÚJO, GIGANTE, 2004; MATSUDO et al., 2002), e seu 

combate apresenta relações positivas na prevenção e redução de diversas doenças 

(PALMA, 2000). Além de representar um risco à saúde pessoal e familiar, o sedentarismo 

gera um gasto financeiro adicional aos sistemas de saúde de diversos países que 

poderiam ser economizados apenas praticando esportes regularmente (PARDINI et al., 

2001; MATSUDO et al., 2002), além de ser um inconveniente para o indivíduo e família 

(MATSUDO et al., 2002). 

Considerando que a freqüência e intensidade das atividades físicas realizadas pelos 

seres humanos são determinadas pelo padrão de comportamento dos indivíduos, a 

relação atividade física e saúde é distinta para cada grupo social (MADUREIRA et al., 

2009).  À medida que a média de idade aumenta, a realização de atividades físicas 

diminui, principalmente quando um indivíduo passa a pertencer a um grupo social 

diferente. Os universitários, por exemplo, passam a conviver com variadas culturas, 

mantendo novas relações e adotando comportamentos diferentes do habitual e podem se 

tornar vulneráveis aos riscos de saúde (MADUREIRA et al., 2009; MIELKE et al., 2010). 

Em universitários, onde a idade permitiria a prática de atividades físicas mais freqüentes, 

as informações são escassas (LOCH, KONRAD, LOPES, 2006), apesar de em alguns 

estudos os alunos afirmarem gostar de praticar alguma atividade física (MIELKE et al., 

2010). Contudo, justificam os elevados níveis de inatividade devido à falta de tempo livre, 

estando ocupados em realizar suas atividades acadêmicas (MIELKE et al., 2010) e à falta 

de condições econômicas (MARCONDELI, COSTA, SCHIMITH, 2008).  

Diante desse quadro acima, o objetivo do presente estudo foi fazer o levantamento do 

nível de atividade física e perfil de risco cardíaco dos acadêmicos do curso de Educação 

Física, da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM). 

Espera-se que os dados levantados nos levem a refletir sobre a necessidade de medidas 

institucionais de caráter preventivo para identificar o nível de atividade física, e a 

necessidade de uma avaliação médica antes de ser submetido às aulas práticas e 
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ocorrência de fatores de risco cardíaco nos estudantes do curso de Educação Física da 

UFVJM. Visto que, os mesmos são submetidos muitas vezes a esforços físicos intensos 

desde o início do curso. 

 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

AMOSTRA 

 

 

Participaram como voluntários desse estudo 92 estudantes devidamente matriculados nos 

períodos iniciais (1º ao 4º) e finais (5º ao 8º) representando uma porcentagem de 50 % do 

total de alunos do curso de Educação Física, da Universidade Federal dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), situado na cidade de Diamantina - MG. Sendo 49 dos 

períodos iniciais (20 homens e 29 mulheres, idade de 23+5 anos); e 43 dos períodos 

finais (19 homens e 24 mulheres, idade de 23+2 anos). Foram considerados aptos a 

participar do presente estudo os alunos que estavam dentro dos seguintes critérios: 

 Faixa etária acima de 18 anos 

 Estar devidamente matriculado e freqüente no curso  

 Ter lido e assinado o termo de livre esclarecido para participar do estudo 

 

 

 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

Este trabalho foi analisado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (protocolo nº 019/11). Em seguida foi feito 

um contato com a coordenação do Curso de Educação Física para a explicitação dos 

procedimentos e objetivos da pesquisa. Juntamente com a coordenação foi agendado um 

horário para que os pesquisadores pudessem abordar os possíveis voluntários em sala de 

aula. Durante essa abordagem a equipe pesquisadora explicou os objetivos e os 
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procedimentos metodológicos da pesquisa, além de prestar possíveis esclarecimentos 

necessários.  

Aos alunos que manifestaram o interesse em participar, foi apresentado o termo de 

consentimento livre esclarecido, que foi lido e assinado por aqueles que confirmaram a 

sua participação no estudo. Os voluntários responderam a três questionários, sendo um 

para avaliar a prontidão para realizar atividade física, outro para identificar a ocorrência de 

risco coronariano e um último para levantar o nível de pratica habitual de atividade física. 

A aplicação dos questionários foi feita de forma individual e anônima, pois não houve a 

necessidade de identificação dos voluntários. Possíveis dúvidas no preenchimento foram 

dirimidas de forma coletiva e repassadas a todos os voluntários. 

 

 

Questionário de prontidão para a Atividade física (PAR-Q) 

 

 

Conforme o Colégio Americano de Medicina do Esporte (ASCM), o Physical Activity 

Readness Questionnarie (PAR-Q) é um formulário que contem sete questões tipo SIM-

NÃO que se revelaram de fácil leitura e compreensíveis e que o individuo consegue 

responder. O PAR-Q destina identificar e impedir que certos indivíduos participem de 

atividades físicas que poderiam ser por demais extenuantes para eles. 

Se o indivíduo respondeu SIM a uma ou mais perguntas, um médico deverá ser 

consultado antes de ingressar em um programa de exercício físico. Se responder NÃO 

honestamente a todas as perguntas, estará razoavelmente seguro a começar um 

programa de exercícios físicos sem a necessidade de uma avaliação médica 

 

 

Questionário de fatores de risco para doença coronariana 

 

 

Através deste instrumento o avaliador pode quantificar o risco e a suscetibilidade de um 

indivíduo estar desenvolvendo ou favorecendo o aparecimento de alguma doença 

coronariana. Segundo o Colégio Americano de Medicina do Esporte (ACSM) o 

questionário de Risco Coronariano é constituído de sete fatores que deverão ser 
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assinalados pelos voluntários dentre eles: A história familiar, tabagismo, Hipertensão, 

Hipercolesterolemia, glicose, obesidade, estilo de vida. 

 

Questionário do nível de prática habitual de atividade física  

 

 

De acordo com Guedes & Guedes (2006) o referido instrumento de medida composto por 

dezesseis questões com respostas indicadas em escala Lickert de cinco pontos, procura 

oferecer informações associadas a três distintas dimensões da atividade física do 

avaliado.  

 

 

Índice de prática de atividade física no trabalho e ou escola 

 

 

A primeira parte do instrumento refere- se à prática de atividade física no trabalho e /ou na 

escola; a segunda é dedicada às atividades esportivas, ao programa de exercícios físicos 

e ao lazer ativo; e a terceira parte visa oferecer indicações das atividades de ocupação do 

tempo livre. O índice de prática de atividade física no trabalho e / ou na escola (IAFT) 

resulta da média dos escores apresentados pela escala de Lickert equivalente às 

respostas observadas nas questões 1 a 8: 

        

IAFT =          Q1 + (6-Q2) + (Q3 + Q4 + Q5 + Q6 + Q7+ Q8) 

                                                  8     

No caso da questão 1, atribui-se escore =1 ás ocupações relacionadas a trabalho em 

escritório / clínicas, de motoristas, professores, lojistas, estudantes etc. escore =3 ás 

operações identificadas com trabalhos realizados em fábricas, encanadores, eletricistas, 

marceneiro, mecânicos etc.; e escore = 5 às ocupações que exigem maior participação de 

trabalho braçal pesado, como o da construção civil e o rural, o dos carregadores de 

cargas etc. 
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Índice de prática de atividades esportivas e de programas de exercícios e lazer ativo 

 

 

Para o cálculo do índice de prática das atividades esportivas e para programas de 

exercícios físicos e lazer ativo o procedimento inicial é estabelecer o escore da questão 9. 

Para tanto, busca-se a interação das informações associadas à intensidade e o volume 

dos esforços físicos envolvidos com o esporte praticado mediante a relação: 

(Questão 9.1 x Questão 9.2 x Questão 9.3) + (Questão 9.4 x Questão 9.5 x Questão 9.6) 

Para os itens 9.1 e 9.4 consideram-se os valores prefixados: 

0,76 – Prática de esportes /exercícios físicos que exigem esforços físicos de baixa 

intensidade; 1,26 – Prática de esporte /exercícios físicos que exigem esforços físicos de 

moderada intensidade; e 1,76 – Prática de esporte /exercícios físicos que exigem esforços 

físicos de elevada intensidade. 

Para os itens 9.2 e 9.5 consideram-se os valores prefixados: 

0,5 - < 1 h / semana; 

1,5 – 1-2 h /semana; 

2,5 – 2-3 h / semana; 

3,5 – 3-4 h / semana; e  

4,5 - > 4 h / semana. 

Para os itens 9.3 e 9.6 adotam-se os valores prefixados. 

Na seqüência, o índice de prática das atividades esportivas e de programas de exercícios 

físicos e lazer ativo (IAFE) são consignados pela média das questões 9 a 12: 

 

IAFE =                Q 9 + Q 10 + Q 11 + Q 12 

                                               4 
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Índice de prática atividade física na ocupação do tempo livre 

 

 

Para estabelecer o índice de prática de atividade física na ocupação do tempo livre (IAFL) 

recorre – se à medida dos escores equivalentes às respostas observadas das questões 

13 a 16: 

IAFL =              (6 – Q13) + (Q14) + (Q 15) + (Q 16) 

4 

 

 

Estimativa do nível de prática da atividade física habitual 

 

 

Pode ser estabelecida pelo somatório dos índices encontrados em cada uma das três 

dimensões consideradas. 

       IAFH     = IAFT + IAFE + IAFL  

  

 

 

ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

Os resultados foram analisados pela estatística descritiva dos valores absolutos e 

freqüência relativa das respostas. Foi também aplicado e Test t de Student para comparar 

o nível de atividade física entre grupos (p<0,05). 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Os resultados da aplicação do questionário PAR-Q a partir das respostas dos alunos dos 

períodos iniciais e finais do curso de Educação Física são demonstrados abaixo na 

tabela. Podemos perceber que a grande maioria dos voluntários, dos períodos iniciais e 

finais respondeu NÃO a todas as questões. Todas as respostas negativas obtiveram 

valores percentuais acima de 91%. 

TABELA 1- Valores absolutos e percentuais das respostas ao questionário de prontidão 

para atividade física (PAR - Q) dos estudantes de educação física da UFVJM (n=92) 

 

Questões Períodos Iniciais Períodos Finais 

Sim Não Sim Não 

Necessidade supervisão médica 0 (0%) 49 (100%) 1 (2,3%) 42 (97,7%) 

Dor no peito ao praticar atividade física 3 (6,1%) 46 (93,9%) 2 (4,7%) 41 (95,3%) 

Dor no peito no último mês 3 (6,1%) 46 (93,9%) 3 (7%) 40 (93%) 

Perda de consciência ou tontura 3 (6,1%) 46 (93,9%) 2 (4,7%) 41(95,3%) 

Problema ósseo ou articular 4 (8,2%) 45 (91,8%) 1 (2,3%) 42 (97,7%) 

Uso de medicamento para coração 0 (0%) 49 (100%) 1 (2,3%) 42 (97,7%) 

Outro motivo para não se exercitar 1 (2%) 48 (98%) 1 (2,3%) 42 (97,7%) 

 

Em princípio, esse resultado pode nos levar a considerar que são baixos os riscos 

referentes ao aumento do nível de atividade física dos voluntários. Contudo, ao 

analisarmos o número de indivíduos que responderam SIM a pelo menos a uma das 

questões, verificamos que o resultado pode ser considerado preocupante. Isto é, no geral 

dos 92 voluntários, 18 destes responderam sim em pelo menos uma questão do PAR-Q, 

representando uma porcentagem de 20 % dos alunos avaliados que necessitariam passar 

por uma avaliação médica antes de se tornarem mais ativos. 

A prevalência encontrada de PAR – Q positivo foi de 16 % para alunos dos períodos 

iniciais e de 23 % para alunos dos períodos finais, que pode ser considerada alta por se 

tratar de estudantes de Educação Física, na qual se pressupõem que eles sejam 

fisicamente mais ativos. Nossos resultados vieram corroborar com um estudo 
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recentemente realizado na Universidade Federal de Viçosa (UFV) sobre a aptidão para 

atividade física regular em estudantes do curso de Educação Física com idades entre 22 

e 24 anos, apontando para uma prevalecia de 25,5 % para inaptidão para prática de 

atividade física regular, denotando preocupação, visto que há existência do risco na 

realização de aulas práticas. (MOREIRA et al., 2010).   

Em contrapartida nossos resultados diferem dos achados por Moreira et al., (2007 b) com 

40,2% de prevalência de PAR- Q positivo, em servidores  da UFV; Moura et al., (2008) em 

população de praticantes de caminhada, trote ou corrida no campus da UFV, com 

prevalência de 40%; autores como Moreira et al., ( 2007a) em funcionários da UFV, 

encontrando 42,7% de prevalência de falta de prontidão; Essa discrepância de valores 

pode ter ocorrido em virtude das diferenças de faixa etária e estrato populacional em 

relação às amostras dos estudos anteriormente citado. 

Na tabela 2 abaixo apresentamos os resultados da aplicação do questionário de Risco 

coronariano, a partir das respostas dos alunos dos períodos iniciais e finais do curso de 

Educação Física. No geral, os resultados nos mostram que as ocorrências dos fatores de 

risco coronariano dos alunos dos períodos iniciais apresentaram percentuais menores 

quando comparados com os dos períodos finais. 

TABELA 2- Valores absolutos e percentuais das respostas ao questionário de risco 

coronariano de estudantes de Educação Física da UFVJM (n=92) 

Fatores de risco Períodos Iniciais Períodos Finais 

Sim Não Sim Não 

Idade 1 (2,1%) 47 (97,9%) 0 (0%) 43 (100%) 

Histórico Familiar 7 (16,3%) 36 (83,7%) 13 (31%) 29 (69%) 

Tabagismo 3 (6,3%) 45 (93,7%) 10 (23,3%) 33 (76,7%) 

Sedentarismo 11 (22,9%) 37 (77,1%) 25 (58%) 18 (41,9%) 

Obesidade 3 (7,9%) 35 (92,1%) 4 (9,5%) 38 (90,5%) 

Hipertensão 5 (11,1%) 40 (88,9%) 4 (9,8%) 37 (90,2%) 

Dislipidemia 1 (2,9%) 34 (97,1%) 15 (41,7%) 21 (58,3%) 

Glicose 0 (0%) 38 (100%) 5 (19,2%) 21 (80,8%) 

HDL aumentado 2 (6,9%) 27 (93,1%) 2 (12,5%) 14 (87,5%) 

Total 33 (8,87%) 339 (91,1%) 78 (23,5%) 254 (76,5%) 
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Os fatores de risco que apresentaram maior variação entre os alunos dos períodos iniciais 

e finais foram: histórico familiar, tabagismo, sedentarismo, dislipidemia e glicose saguinea.  

No item histórico familiar 16,3% dos alunos dos períodos iniciais relataram ter 

conhecimento enquanto que entre os alunos dos períodos finais a porcentagem foi de 

31%. Uma possível explicação para essa diferença talvez seja o fato de que os alunos 

dos períodos finais, após passarem pelas disciplinas do curso, talvez possam estar mais 

atentos e mais informados para identificar a ocorrência desse fator de risco.  

Já no item sobre a dislipidemia ou uso de medicamento lipídio-redutor, apenas 2,9% 

demonstraram ter conhecimento sobre a ocorrência de casos entre os alunos dos 

períodos iniciais, enquanto nos concluintes 41,7% tinham este conhecimento. Para 

glicose, nenhum aluno dos períodos iniciais informou a ocorrência de hiperglicemia 

enquanto que entre os alunos dos períodos finais uma parcela de 19,2% apresentou taxas 

glicose no sangue elevadas. Novamente, o nível de informação e conhecimento adquirido 

durante o curso pode ser uma possível explicação para essa diferença no percentual 

entre os dois grupos.  

Quando comparado o perfil de estilo de vida sedentário dos alunos dos períodos iniciais e 

finais a diferença apresentada foi de 22,9% (iniciais) de 58% (finais). Marcondeli, Costa, 

Schimith, (2008) observaram um elevado índice de sedentarismo entre os estudantes 

universitários da área da saúde, ignorando os alunos do curso de educação física que 

pela característica do curso, apresentaram-se mais ativos que os demais, corroborando 

com os estudos de Guedes et al., (2006) que observou uma proporção maior de 

estudantes ativos e que realizavam práticas físicas regulares, contudo este afirma que o 

resultado pode estar associado às atividades curriculares exigidas pelo curso e que 

possibilita uma atividade física mais freqüente. Estes resultados, no entanto, sugerem que 

à medida que o estudante avança no curso de educação física, o nível de sedentarismo 

também aumenta, devido à redução das atividades curriculares com práticas esportivas 

(GUEDES et al., 2006). 

 Quando comparado o número de cigarros fumados, 6,3% dos alunos dos períodos 

iniciais declararam fazer uso de cigarros ou exposição à fumaça de tabaco ambiental. 

Enquanto os alunos dos períodos finais 23,3% relataram fazer o uso ou exposição ao 
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cigarro. Essa grande diferença percentual pode ser explicada pelo fato da aquisição de 

novos hábitos dentro da cultura universitária, o contato com novas amizades e até mesmo 

o distanciamento da família. Isoladamente ou em conjunto, esses fatores poderiam criar 

situações e condições para a aquisição do hábito tabagista. Franca e Colares, (2008) 

observaram valores elevados de tabagismo entre os universitários concluintes de cursos 

da área da saúde de universidades públicas de Pernambuco, o que corrobora com os 

resultados encontrados no presente estudo. Em geral, os alunos dos períodos finais 

apresentaram maiores índices de fatores de risco para doenças cardíacas. No entanto, 

Franca e Colares, (2008) em estudo comparativo de condutas de saúde e fatores de risco 

cardíaco entre universitários no início e no final do curso não apresentaram resultados 

significativos para os cursos de graduação na área de saúde. 

Rabelo et al. (1999) também analisaram os fatores de risco para doença aterosclerótica 

em estudantes de uma universidade privada em São Paulo e encontraram uma elevada 

prevalência de fatores de risco para essa doença em indivíduos jovens, chamado atenção 

para a necessidade de adoção de medidas institucionais preventivas. 

Na tabela 3 abaixo apresentamos os resultados dos índices de nível habitual de atividade 

física dos períodos iniciais e finais do curso de Educação Física da UFVJM. No geral, 

quando comparados os resultados entre alunos dos períodos iniciais e finais, não houve 

diferença significativa no nível de atividade física habitual entre os dois grupos. 

TABELA 3- Valores absolutos e percentuais das respostas ao questionário de nível 

habitual de atividade física dos estudantes de educação física da UFVJM (n=92) 

 

Períodos      IAFT       IAFE      IAFL      IAFH 

Iniciais 2,63 + 0,60 2,88 + 1,04 2,66 + 0,69 8,17 + 1,58 

Finais 2,63 + 0,67 2,81 + 1,36 2,78 + 0,64 8,23 + 2,03 

P 0,96 0,78 0,39 0,88 

IAFT= Índice de Atividade Física no Trabalho e ou na Escola; IAFE= Índice de Prática de Atividades 
Esportivas e de Programas de Exercícios e Lazer Ativos; IAFL= Índice de Prática de Atividade Física na 
ocupação do Tempo Livre; IAFH= índice de Prática Habitual de Atividade Física. 

Em um estudo de Florindo & Latorre, (2003) foi testado à validade e a reprodutibilidade do 

questionário de Nível Habitual de Atividade Física em estudantes de Educação Física, na 
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qual o questionário de Baecke foi considerado válido e reprodutível para mensurar 

atividade física habitual em homens adultos brasileiros. 

Cruz et al. (2010) ao estudar sobre o nível de atividade física entre acadêmicos do curso 

de Educação Física da Favenorte – MG utilizando o questionário de Baecke,  encontrou o 

escore médio de 8,09 para o IAFH, resultados muito próximos ao presente estudo que foi 

de 8,17 para os alunos dos períodos iniciais e 8,23 para os alunos dos períodos finais. 

Além disso, esse autor apontou para uma diferença significante no nível habitual de 

atividade física em relação ao sexo, sendo que os voluntários do sexo masculino 

apresentaram índice de pratica de atividade física habitual, maior que os voluntários do 

sexo feminino.  

Guedes, Santos, Lopes (2006) também avaliaram estágios de mudança de 

comportamento e prática habitual de atividade física em universitários. Os resultados 

encontrados revelaram que o turno e a série que os acadêmicos freqüentam em ambos 

os cursos universitários podem apresentar forte impacto na prática habitual de atividade 

física. No entanto, outros indicadores sócio-demográficos, como é o caso do sexo, da 

idade, do nível econômico, da moradia, da jornada de trabalho, do sobrepeso e do uso de 

tabaco podem desempenhar papel crítico tanto nos estágios de mudança de 

comportamento quanto nos níveis relatados de prática habitual de atividade física. No 

nosso estudo não foram encontrados diferenças significativas no índice de prática habitual 

de atividade física quando comparados os alunos dos períodos iniciais e finais.  

Silva et al.(2007) ao avaliarem o nível de atividade física de estudantes de graduação das 

áreas saúde/biológica  apontou que os estudantes de Educação Física demonstraram  

possuir nível de atividade física regular superior ao das diferentes populações analisadas, 

contrastando com os achados de Mello et al. (2000), Brown et al. (2004)  

Cerin et al. (2005) que mostraram que os homens possuem maior nível de atividades 

físicas que as mulheres; que os universitários avaliados não possuem padrões 

semelhantes nos diferentes cursos; e que o nível de atividade física mantém-se constante 

durante o curso de Educação Física.  
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CONCLUSÃO 

 

 

Os dados desse estudo nos permitem concluir que grande parte dos alunos do curso de 

Educação Física, dos períodos iniciais ou finais, necessitaria de uma consulta médica 

prévia antes de se tornarem mais ativos. O que demonstra a necessidade de uma medida 

institucional de prevenção e conscientização. Além disso, o curso de Educação Física 

incorpora aspectos positivos e negativos aos alunos em relação às fatores de risco 

cardíaco, seja por meio de maior conhecimento sobre os riscos, assim como contato com 

novos hábitos e costumes advindos da cultura universitária. Além disso, os resultados 

indicam que o conhecimento adquirido ao longo do curso não apresenta interferência 

significativa no estilo de vida dos alunos de educação física da UFVJM, uma vez que 

quanto mais avançado no curso, maior o número de fatores de riscos ocorrentes entre os 

alunos. Em relação ao nível de atividade física habitual não houve diferença significativa 

entre as dimensões índice de atividade física no trabalho e ou escola, índice de prática de 

atividades esportivas e de programas de exercícios e lazer ativo, índice de prática 

atividade física na ocupação do tempo livre. Porém, os valores dos índices são superiores 

à grande população, provavelmente por se tratar de um público jovem, e que está de uma 

maneira ou de outra envolvida com a atividade física inerente à atividade acadêmica, seja 

em aulas praticas ou no seu cotidiano. 
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Anexo 

Lecturas: Educación Física y Deportes. Revista Digital  

 

cursos, congresos y eventos | deportes | autores | índice temático | en contacto 

 

COLABORACIONES 

 

Si lo deseas, estas son algunas formas a través de las cuales es posible colaborar 

con nuestra producción digital... 

 Avisar si ves algún error ortográfico, de tipografía o que no te permite 

acceder a alguna pantalla. 

 Contactar a los autores de los artículos, debatir con ellos, estimularlos a que 

sigan publicando, invitarlos a que den Cursos y participen en Congresos. 

 Dar a conocer la publicación entre los amigos y colegas. 

 Enviarnos comentarios, sugerencias, ideas, propuestas, ocurrencias. 

 Enviar artículos para publicar. Recomendar a colegas que deseen hacerlo. 

 Imprimir el índice, fotocopiarlo en papel tamaño doble carta y pegarlo en la 

cartelera del Instituto, la Universidad o la Biblioteca de tu zona. 

 Incluir un enlace desde tu sitio. Informarnos así te incluimos en el área de 

enlaces. 

 Ofrecerte si deseas traducir artículos desde o hacia cualquier idioma. 

 Suscribirte a nuestro Boletín. 

 Utilizar nuestros artículos en tus trabajos académicos, listarlos en la 

bibliografía. 

 

 NOTAS 

Las notas deben desarrollar el tema en profundidad con un estilo claro y de fácil 

lectura. El contenido debe ser en lo posible ORIGINAL e INEDITO. En caso de no 

http://www.efdeportes.com/
http://www.efdeportes.com/winopen.htm
http://www.efdeportes.com/
http://www.efdeportes.com/autor0.htm
http://www.efdeportes.com/temat0.htm
http://www.efdeportes.com/correo1.htm
http://www.efdeportes.com/correo1.htm
http://www.efdeportes.com/index.html
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ser así, aclarar dónde fue publicado y si fuera necesario, la autorización de la 

dirección de la publicación original. Si fue una ponencia en algún evento, indicar 

lugar, institución y fecha del mismo. Los artículos son enviados bajo seudónimo a 

profesionales especialistas que participan o no de la Revista, para su supervisión 

académica. 

El texto del artículo debe estar producido en formato digital (convenientemente .doc 

o .rtf). Debe ser enviado a nuestra dirección de correo electrónico attachado a un 

mensaje. Debe estar corregido, sin faltas ortográficas o de estilo. Deben evitarse 

las notas al pie. En caso de no ser posible, deben figurar al final del texto. El texto 

debe ser enviado con el formato de texto lo más neutro como sea posible (sin 

sangría, letra Arial o Times New Roman, por ejemplo). 

Puede estar escrito en cualquier idioma, preferentemente español, portugués, 

inglés, francés o italiano. Y del tamaño que el autor considere conveniente. Se 

recomienda de todas maneras no superar los 3900 caracteres. 

El texto debe acompañarse con: datos del autor y/o autores, currículum resumido, 

bibliografía si correspondiera, palabras clave y resumen del artículo. Debe figurar 

además un número de telefono, dirección y correo electrónico para contacto 

directo. Conviene aclarar si dispone de una página personal en la WWW. 

Puede estar acompañado por: fotografía del autor o de los autores e ilustraciones, 

fotos, gráficos, croquis, en papel o idealmente en formato digital (.jpg o .gif) en 

color o blanco y negro; también sonido en formado mp3, animación computada en 

formato .WMV, .AVI u otro formato compatible con HTML. 

También se aceptan colaboraciones en los formatos anteriores que tengan 

vinculación con el contenido de la Revista (Ej. ilustraciones). Los originales 

enviados en papel para su digitalización no se devuelven. 

No se publican: textos con contenido que promueva algún tipo de discriminación 

social, racial, sexual o religiosa; ni artículos que ya hayan sido publicados en otros 

sitios en la World Wide Web. Se debe enviar la aprobación por parte del Comité de 

Etica en Investigación, si corresponde. 
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Una vez que se acepta el texto para publicar y luego de publicado, no se 

autoriza su reedición o copia en otro sitio web, o en otro formato digital o en papel. 

Completa la Carta de encaminamiento y envíala adjunta junto con el artículo 

a efdeportes@gmail.com. Recibirás un aviso de recepción. 

 OPINIONES 

Las opiniones deben estar vertidas en lenguaje claro y, en el caso de una crítica 

puntual, especificar el artículo y el autor de referencia. Se recomienda no usar 

términos despectivos. 

 SOFTWARE Y PUBLICACIONES 

Enviar el libro o programa o en su defecto un demo. Incluir un comentario, 

instrucciones de uso, y otros detalles. Además todos los datos para contacto con el 

autor y/o distribuidor. 

 AVISOS 

Los avisos institucionales (cursos, jornadas, congresos, conferencias, etc.) deben 

ser enviados dos meses antes de la fecha de realización del evento. 

 ACLARACION 

Lecturas: EDUCACION FISICA Y DEPORTES no tiene, a priori, una línea editorial 

monolítica y dogmática. Está abierta a todo autor o autores que intenten dar una 

fundamentación referida a temas como educación física, deportes, actividades 

física de aventura en la naturaleza, tiempo libre, recreación, entrenamiento 

deportivo, ciencias aplicadas, actividades físicas con discapacitados, etc., etc. 

 PATROCINADORES 

Si desea acompañar esta publicación dando a conocer por este medio su producto 

o servicio, contáctenos. 

 

  

http://www.efdeportes.com/carta.zip
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