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Doenças cardiovasculares (DCV)…
• Primeira causa de morte em ambos os sexos, nos países 
desenvolvidos (≈ 50% na Europa e 32% em Portugal). 
• Programa Nacional de Prevenção e Controlo das Doenças 
Cardiovasculares pelo Alto Comissariado da Saúde. 

Promoção da saúde e a prevenção da DCV deve começar na infância.

Dificuldade Motivar à adopção de estilos de vida saudáveis

Toda a criança nascida no novo milénio tem o direito de viver, pelo menos até aos 
65 anos de idade, sem sofrer de uma doença cardiovascular evitável.

In Carta Europeia para a Saúde do Coração, 2007

percepção do seu risco cardiovascular



Programa Nacional de Prevenção e 
Controlo das Doenças Cardiovasculares 

(Alto Comissariado da Saúde)

Organização Mundial 
de Saúde (OMS)

Programa Nacional 
de Saúde EscolarEscolas Promotoras 

da Saúde

Protocolo entre o 
Ministério da Educação 
e da Saúde

Este Estudo insere-se no âmbito das directrizes 
Europeias e Nacionais sobre as DCV. 



Principais Factores de Risco Cardiovasculares 

Tabagismo

Colesterol elevado

Triglicéridos elevados

Glicémia elevada 
Diabetes

Sedentarismo

Má alimentação

Hipertensão

Excesso de peso 
Obesidade

Factores genéticos



Pretende-se, relativamente a estudantes do ensino secundário 
da Região de Lisboa: 



Estudantes do ensino secundário, dos 15 aos 18 
anos, a frequentarem estabelecimentos de 
ensino públicos ou privados na Região de 
Lisboa (NUT II).

Estudo transversal descritivo e analítico



* Número de alunos matriculados no ensino secundário de 2006/2007, últimos dados do GEPE (www.gepe.min-edu.pt, consultado a 13/01/08). 
INE, Portugal, 2008, Anuário Estatístico de Portugal 2007.8,9

Não aleatória

• 6 a 10 Escolas (130 a 80 alunos participantes por Escola)

• Públicas e privadas de várias dimensões (aprox. 100 a  
800 alunos inscritos no secundário)

• Margem norte e sul do Tejo

Amostragem

Mínimo de 777 alunos 

http://www.gepe.min-edu.pt/


• IdAluno (número de 
identificação)
• Sexo  
• Idade 
• Tipo de escola
• IdEscola
• Ano escolar
• Turma  

Variáveis

•
• Triglicéridos
• Colesterol total 
• Glicémia em jejum 
• Diabetes 
• Pressão arterial (sistólica e 
diastólica)
• Peso e altura (índice de massa 
corporal). 



• Hábitos alimentares
• Actividade física 
• Consumo de tabaco

Variáveis

• Factores de risco cardiovascular (pais) 
• História familiar de DCV prematura 

• Absoluto 
• Relativo



1. Automedidores bioquímicos  (sangue capilar)
2. esfigmomanómetro digital
3. balança antropométrica

Instrumentos de medição



1. Indica, o número de horas dispendidas diariamente no computador/consola: 

  Não uso computador/consola             Menos de 1h 

  Entre 1 e 3 horas     Três ou mais horas 

 

PC       [    ] 

E – Consumo de Tabaco   E 

 

2. Fumas? Não     Ocasionalmente      Diariamente    

                                                (Se NÂO, o questionário terminou) 

3. O que fumas habitualmente? (assinala apenas uma opção) 

  Cigarro                  ________ (número por dia)     

 Cigarrilha             ________ (número por dia) 

  Charuto              ________ (número por dia) 

 Cachimbo           ________ (número por dia) 

 Outro                 ________ (número por dia) 

4. Desde que idade fumas? ____________________________________ 

  
Fumo          [    ] 
 

 
 
 
tipoFumo    [    ] 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Muito Obrigada pela tua colaboração. 

1. Já ouviste falar de alimentação saudável?    Não     Sim  AlimSaud    [    ] 

2. O que é para ti fazer uma alimentação saudável?_______________________ 

_________________________________________________________________ 

 
 
 
AlimSaud2  [    ] 

D - Actividade física    

As próximas perguntas pretendem estimar o teu nível de actividade física. Assinala com 

uma cruz (x), a opção que melhor descreve os teus hábitos de actividade física e desporto  
  

 

3. Indica, quanto tempo andas a pé, por dia?    

      Não ando a pé diariamente                      Menos de 30 minutos         

      Entre 30 minutos e 1 hora              Mais de 1 hora 

 

Andar   [    ] 

4. Praticas alguma actividade desportiva na escola?     Não     Sim   AF1      [    ] 

5. Para além da escola, participas em actividade desportiva num clube ou outro sítio 
semelhante (ginásio, etc.)? 

 

      Nunca                                         Menos de 1 vez por semana         

      Uma vez por semana                             Quase todos os dias 

 

AF2      [    ] 

6. Nos teus tempos livres, participas em actividades desportivas, fora de um clube (em 
casa, na rua, etc.)?  

 
  Nunca     Menos de 1 vez por semana         

  Uma vez por semana  Quase todos os dias 

 

 

AF3      [    ] 

7. Fora da escola, quantas vezes praticas desporto durante, pelo menos, 20 minutos? 
 

  Nunca    Entre 1 vez por mês e 1 vez por semana 

 Pelo menos 1 vez por semana    Entre 2 a 3 vezes por semana 

 Entre 4 a 6 vezes por semana   Todos dias 

 

 

AF4      [    ] 

8. Fora do tempo escolar, quanto tempo por semana dedicas à prática de 
actividades desportivas ao ponto de ficares ofegante (respirar depressa e com 
dificuldade) ou transpirado?             

 
  Nunca     Entre meia hora e 1 hora       Entre 2 a 3 horas  

  Entre 4 a 6 horas          Sete ou mais horas  

 

 

AF5      [    ] 

9. Participas em competições desportivas? 
 

   Nunca participei     Não participo mas já participei 

   Participo a nível interescolar    Participo a nível de um clube 

   Participo a nível nacional e/ou internacional 

 

 

AF6      [    ] 

10.  Indica, o número de horas dispendidas diariamente a ver televisão:  
  Não vejo televisão     Menos de 1h 

 Entre 1 e 3 horas      Três ou mais horas 

 

TV       [    ] 

1. Que tipo de açúcar costumas usar? (assinala apenas uma opção) 

      Açúcar branco/refinado                 Açúcar amarelo/mascavado 

      Adoçante                                     Outro, qual?___________________________ 

 

TipoAcucar        [    ] 

2. Indica a quantidade de açúcar, por dia, que consomes habitualmente, 
utilizando as seguintes medidas: 
 

     pacotes de açúcar    colheres de café  colheres de chá   

 
doseAcucar1      [    ]  

doseAcucar2      [    ] 

doseAcucar3      [    ] 

3. Em que alimentos costumas adicionar açúcar? ________________________________ 

      _____________________________________________________________________ 

 alimAcucar__     [    ] 

alimAcucar__     [    ] 

alimAcucar__     [    ] 

4. Lembrando o que comeste no último mês, indica a frequência com que 
consumiste os seguintes produtos alimentares: 

 Nunca Menos de 
1 vez por 
semana 

Pelo menos 
1 vez por 
semana 

Quase 
todos  

os dias  

Todos 
os 

dias 

Sopa      
Saladas ou legumes       
Fruta      
Carne      
Peixe      
Ovos      

Pão      
Cereais       
Hambúrguer      
Cachorro      

Molhos (ex.:maionese, ketchup)      
Pizza      
Batatas fritas      
Salgados (ex.:empadas, rissóis)      
Bolos com creme      
Chocolate      
Água      
Água com sabores       

Leite       
Leite com chocolate      
Iogurtes      
Queijo fresco/ requeijão      
Outros queijos      
Café      
Sumos de fruta naturais      
Outros sumos de fruta      

Coca-cola, fanta, etc      
Ice tea      
Cerveja      

Vinho      
Gin, vodka, rum, etc      
Shots      

 

  

 

 

 

Freq1         [    ] 

Freq2         [    ]  

Freq3         [    ] 

Freq4         [    ] 

Freq5         [    ] 

Freq6         [    ] 

Freq7         [    ] 

Freq8         [    ] 

Freq9         [    ] 

Freq10       [    ] 

Freq11       [    ] 

Freq12       [    ] 

Freq13       [    ] 

Freq14       [    ] 

Freq15       [    ] 

Freq16       [    ] 

Freq17       [    ] 

Freq18       [    ] 

Freq19       [    ] 

Freq20       [    ] 

Freq21       [    ] 

Freq22       [    ] 

Freq23       [    ] 

Freq24       [    ] 

Freq25       [    ] 

Freq26       [    ] 

Freq27       [    ] 

Freq28       [    ] 

Freq29       [    ] 

Freq30       [    ] 

Freq31       [    ] 

Freq32       [    ] 

 

 

1.  Onde costumas jantar? ... Durante a semana? 

 Em casa                           Na escola, mas trago de casa              No bar da escola     

 Na cantina da escola      Num café/ restaurante fora da escola 

 Outro local, qual? _____________________________________________________  

… Ao fim de semana?  

 Em casa              Em casa de familiares/amigos              No restaurante   

 Outro local, qual? _____________________________________________________ 

  

localJant       [    ] 

 

 

 

 

 

localfdsJant   [    ] 

 

2.  Com quem costumas jantar? 

Durante a semana:  Família     Amigos   Sozinho   Outro, qual?_____________ 

Ao fim de semana:  Família     Amigos   Sozinho   Outro, qual?_____________ 

  

 

compJant       [    ] 

compfdsJant   [    ] 

Ceia   

3. Costumas comer ou beber algo mais antes de deitar?  
             Não     Sim                                                  (Se NÃO, passa à pergunta 36) 

  

Ceia        [    ] 

4. O que comes habitualmente? (assinalar todas as opções possíveis) 

 (1)Leite     (10)Pão   

 (2)Iogurte    (11)Cereais  

 (3)Fruta     (12)Bolachas  

 (4)Café      (13)Bolos  

 (5)Chá    (14)Pastéis/salgados/folhados   

 (6)Chocolate    (15)Manteiga/creme de barrar 

 (7)Sumos naturais    (16)Fiambre/queijo  

 (8)Outros sumos/ice tea    (17)Doce/marmelada  

 (9)Água    (__)Outro(s)  
 

Se assinalaste Outro(s), indica qual(ais):____________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

 Ceia1 [    ]  Ceia2 [    ] 

Ceia3 [    ]  Ceia4 [    ] 

Ceia5 [    ]  Ceia6 [    ] 

Ceia7 [    ]  Ceia8 [    ] 

Ceia9       [    ] 

Ceia10     [    ] 

Ceia11     [    ] 

Ceia12     [    ] 

Ceia13     [    ] 

Ceia14     [    ] 

Ceia15     [    ] 

Ceia16     [    ] 

Ceia17     [    ] 

Ceia __    [    ] 

Ceia __    [    ] 

5. Além destas refeições, costumas comer ou beber algo mais?  
                                   (por exemplo enquanto vês televisão, jogas ao computador, ou estudas)  

 Não  
 Sim             O quê? ______________________________________________________ 

 Snack      [    ] 

Snack __  [    ] 

Snack __  [    ] 

Snack __  [    ] 

6. Que tipo de leite costumas beber? (assinala apenas uma opção) 
 

 Não bebo     Gordo     Meio gordo    Magro     Outro, qual________________  

  

Leite        [    ] 

 

7. Costumas barrar o pão com gorduras?         Não         Sim  Barrar      [    ] 

 

8. Costumas adicionar sal aos alimentos já prontos?

       Não         Sim                                                    (Se NÃO, passa à pergunta 41) 
 Sal           [    ] 

9. Em que alimentos costumas adicionar sal?  

  (1)Saladas              (2)Batatas fritas             (3)Sopa  

  (__)Outro(s),qual(ais)____________________________________________________ 

 
alimSal__        [    ] 

alimSal__        [    ] 

alimSal__        [    ] 

alimSal__        [    ] 

10. Costumas adicionar açúcar/adoçante aos alimentos ou bebidas já prontos? 
       Não         Sim                                                           ( Se NÃO, passa à pergunta 45) 

 
Acucar       [    ] 

1. O que costumas lanchar? (assinalar todas as opções possíveis) 

 (1)Leite     (10)Pão   

 (2)Iogurte    (11)Cereais  

 (3)Fruta     (12)Bolachas  

 (4)Café      (13)Bolos  

 (5)Chá    (14)Pastéis/salgados/folhados   

 (6)Chocolate    (15)Manteiga/creme de barrar 

 (7)Sumos naturais    (16)Fiambre/queijo  

 (8)Outros sumos/ice tea    (17)Doce/marmelada  

 (9)Água    (__)Outro(s)  

 

Se assinalaste Outro(s), indica qual(ais):____________________________________ 
 _________________________________________________________________ 

 LancheT1       [    ] 

LancheT2       [    ] 

LancheT3       [    ] 

LancheT4       [    ] 

LancheT5       [    ] 

LancheT6       [    ] 

LancheT7       [    ] 

LancheT8       [    ] 

LancheT9       [    ] 

LancheT10     [    ] 

LancheT11     [    ] 

LancheT12     [    ] 

LancheT13     [    ] 

LancheT14     [    ] 

LancheT15     [    ] 

LancheT16     [    ] 

LancheT17     [    ] 

LancheT __    [    ] 

LancheT __    [    ] 

2.  Onde costumas lanchar, a meio da tarde? 

   Em casa                     Na escola, mas trago de casa       No bar da escola 

   No café              Outro local, qual? ____________________________________ 

 

localLancheT  [    ] 

Jantar   

3. Costumas jantar todos os dias?  Não     Sim          (Se SIM, passa à pergunta 28) 
 

Jant        [    ] 

4. Não jantas todos os dias, porque: 

     Não gostas    Não tens o hábito 

     Não tens fome               Em casa ninguém toma 

     Não tens tempo              Outra razão. Qual? __________________ 

  

nJant      [    ] 

5. A que horas costumas jantar? _____h_____m   

6. O que costumas jantar durante a semana? (assinalar todas as opções possíveis) 
 

(1)  Água (6)  Ovos (11) Sopa 

(2) Sumo natural (7)  Carne/peixe (12)  Fruta 

(3) Outros sumos/ice tea (8) Salada/legumes (13)  Iogurte 

(4) Salgados (9) Feijão/grão/ervilhas (14)  Bolos 

(5) Sandes (10) Arroz/batata/massa (15)  Doce 

    (__) Outro(s), Qual(ais)? ___________________________________________ 

    ______________________________________________________________ 

 Jant1  [    ] Jant2 [    ] 

Jant3  [    ] Jant4 [    ] 

Jant5  [    ] Jant6 [    ] 

Jant7  [    ] Jant8 [    ] 

Jant9      [    ]  

Jant10    [    ] 

Jant11    [    ]  

Jant12    [    ] 

Jant13    [    ] 

Jant14    [    ] 

Jant15    [    ] 

Jant __   [    ] 
Jant __   [    ] 

7. Aos fins de semana, o jantar é semelhante ao descrito nos dias de semana? 

      Não     Sim                                                         (Se SIM, passa à pergunta 32) 

  

difJant    [    ] 

8. O que jantas ao fim de semana que seja diferente dos dias da semana? 

     _______________________________________________________ 

     _______________________________________________________ 

 fdsJant __    [    ] 
fdsJant __    [    ] 

fdsJant __    [    ] 
fdsJant __    [    ] 

1.  Onde costumas comer a meio da manhã? 

   Em casa                     Na escola, mas trago de casa       No bar da escola 

   No café              Outro local, qual? ____________________________________  

  

localLancheM  [   ] 

Almoço   

2. Costumas almoçar todos os dias?  Não     Sim        (Se SIM, passa à pergunta 17)  Alm         [    ] 

3. Não almoças todos os dias, porque: (assinala apenas uma opção) 

 Não gostas    Não tens o hábito 

 Não tens fome               Em casa ninguém toma 

 Não tens tempo              Outra razão. Qual? __________________ 

  

nAlm        [    ] 

4. A que horas costumas almoçar? _____h_____m   

 
5. O que comes e bebes habitualmente ao almoço? (assinalar todas as opções possíveis) 
 

(1)  Água (6)  Ovos (11) Sopa 

(2) Sumo natural (7)  Carne/peixe (12)  Fruta 

(3) Outros sumos/ice tea (8) Salada/legumes (13)  Iogurte 

(4) Salgados (9) Feijão/grão/ervilhas (14)  Bolos 

(5) Sandes (10) Arroz/batata/massa (15)  Doce 

    (__) Outro(s), Qual(ais)? ___________________________________________ 

    _______________________________________________________________ 

 Alm1 [    ] Alm2   [    ] 

Alm3 [    ] Alm4   [    ] 

Alm5 [    ] Alm6   [    ] 

Alm7 [    ] Alm8   [    ] 

Alm9       [    ] 

Alm10     [    ] 

Alm11     [    ] 

Alm12     [    ] 

Alm13     [    ] 

Alm14     [    ] 

Alm15     [    ] 

Alm __    [    ] 

Alm __    [    ] 

6. Aos fins de semana, o almoço é semelhante ao descrito nos dias de semana?   

     Não     Sim                                                    ( Se SIM, passa à pergunta 21) 

  

difAlm         [    ] 

7. O que almoças ao fim de semana que seja diferente dos dias da semana? 

     _______________________________________________________ 

     _______________________________________________________ 

 fdsAlm __    [    ] 
fdsAlm __    [    ] 

fdsAlm __    [    ] 
fdsAlm __    [    ] 

8.  Onde costumas almoçar... Durante a semana? 

 Em casa                           Na escola, mas trago de casa              No bar da escola     

 Na cantina da escola      Num café/ restaurante fora da escola 

 Outro local, qual? _____________________________________________________  

… Ao fim de semana?  

 Em casa              Em casa de familiares/amigos              No restaurante   

 Outro local, qual? _____________________________________________________ 

  

 

localAlm       [    ] 

 

 

 

 

 

localfdsAlm   [    ] 

 

9.  Com quem costumas almoçar? 

Durante a semana:  Família     Amigos   Sozinho   Outro, qual?_____________ 

Ao fim de semana:  Família     Amigos   Sozinho   Outro, qual?_____________  

  
compAlm       [    ] 

 

compfdsAlm   [    ]  

Lanche a meio da tarde   

10. Costumas lanchar a meio da tarde?   Não     Sim    (Se NÃO, passa à pergunta 26)  
LancheT         [    ] 

1. O que costumas comer e beber ? (assinala todas as opções possíveis) 

 (1)Leite     (10)Pão   

 (2)Iogurte    (11)Cereais  

 (3)Fruta     (12)Bolachas  

 (4)Café      (13)Bolos  

 (5)Chá    (14)Pastéis/salgados/folhados   

 (6)Chocolate    (15)Manteiga/creme de barrar 

 (7)Sumos naturais    (16)Fiambre/queijo  

 (8)Outros sumos/ice tea    (17)Doce/marmelada  

 (9)Água    (__)Outro(s)  

 
Se assinalaste Outro(s), indica qual(ais):____________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

 cbPeqAlm1       [    ] 

cbPeqAlm2       [    ] 

cbPeqAlm3       [    ] 

cbPeqAlm4       [    ] 

cbPeqAlm5       [    ] 

cbPeqAlm6       [    ] 

cbPeqAlm7       [    ] 

cbPeqAlm8       [    ] 

cbPeqAlm9       [    ] 

cbPeqAlm10     [    ] 

cbPeqAlm11     [    ] 

cbPeqAlm12     [    ] 

cbPeqAlm13     [    ] 

cbPeqAlm14     [    ] 

cbPeqAlm15     [    ] 

cbPeqAlm16     [    ] 

cbPeqAlm17     [    ] 

cbPeqAlm __    [    ] 

cbPeqAlm __    [    ] 

cbPeqAlm __    [    ] 
2.  Onde costumas tomar o teu pequeno almoço? 

   Em casa                     Na escola, mas trago de casa      No bar da escola 

   No café              Outro local, qual? ____________________________________ 

  

localPeqAlm    [   ]  

3.  Com quem tomas o pequeno almoço?   

    Família         Amigos   Sozinho   Outro, qual?_________________________ 

 
compPeqAlm   [   ] 

4.  Quem costuma preparar o teu pequeno almoço? 

    Familiares                             Empregada               Você/ o próprio  

      Compra feito                  Outro, qual?_________________________ 

 
prepPeqAlm    [   ] 

Lanche a meio da manhã   

5. Costumas comer a meio da manhã?  Não     Sim    (Se NÃO, passa à pergunta 15) 

 

  

LancheM         [    ] 

6. O que costumas comer e beber? (assinalar todas as opções possíveis) 

 (1)Leite     (10)Pão   

 (2)Iogurte    (11)Cereais  

 (3)Fruta     (12)Bolachas  

 (4)Café      (13)Bolos  

 (5)Chá    (14)Pastéis/salgados/folhados   

 (6)Chocolate    (15)Manteiga/creme de barrar 

 (7)Sumos naturais    (16)Fiambre/queijo  

 (8)Outros sumos/ice tea    (17)Doce/marmelada  

 (9)Água    (__)Outro(s)  

 

Se assinalaste Outro(s), indica qual(ais):____________________________________ 
 _________________________________________________________________ 

 LancheM1       [    ] 

LancheM2       [    ] 

LancheM3       [    ] 

LancheM4       [    ] 

LancheM5       [    ] 

LancheM6       [    ] 

LancheM7       [    ] 

LancheM8       [    ] 

LancheM9       [    ] 

LancheM10     [    ] 

LancheM11     [    ] 

LancheM12     [    ] 

LancheM13     [    ] 

LancheM14     [    ] 

LancheM15     [    ] 

LancheM16     [    ] 

LancheM17     [    ] 

LancheM __    [    ] 

LancheM __    [    ] 

 

 

4. Questionários (autopreenchimento) 

Aluno – estilos de vida Progenitores – antecedentes 
familiares;

           CORAÇÃO JOVEM 

                
  Estudo de prevenção cardiovascular nas escolas 

 
As doenças cardiovasculares são a principal causa de doença e de morte em Portugal. A alimentação e a 
actividade física são dos factores mais importantes na prevenção destas doenças e na promoção de saúde. 
 
Conhecer os hábitos alimentares e a actividade física dos mais jovens, é o objectivo deste estudo. Para 
isso, agradecemos que preenchas este questionário. Com a tua colaboração, poderemos ajudar mais jovens a 
prevenir as doenças cardiovasculares. Prevê-se que demore cerca de 10 minutos a ser respondido. 
 
A tua participação é voluntária e as respostas são rigorosamente confidenciais. Os dados serão tratados, 
publicados e apresentados sempre garantindo o anonimato dos participantes. A identidade é salvaguardada, 
codificando-a. 

Lê com atenção as perguntas. Procura responder com sinceridade, descrevendo os teus hábitos alimentares 
e actividade física. Não há respostas certas ou erradas.  

 

A- Dados pessoais   Codificação 
 
Nome:__________________________________________________ 

Data Nascimento:______/_______/_______             Sexo:  Feminino   Masculino 

Nome da escola: _______________________ Ano: ______Turma: ________ 

 A 

IdAluno 

[    ][    ][    ][    ] 

sexo      [    ] 

IdEscola      [    ][    ]  

B- Dados antropométricos  B 
 
1. Sabes quanto pesas?   Não     Sim            Quanto?  ________ Kg 

2. Sabes quanto medes?  Não     Sim            Quanto?  ________ m 

  

SabePeso     [    ] 
 

SabeAlt       [    ] 

C-  Hábitos alimentares  C 

3. A que horas te costumas levantar?      _____h_____m 

4. A que horas te costumas deitar?        _____h_____m 

  
 

Pequeno Almoço   

5. Tomas habitualmente o pequeno almoço?  Não  Sim (Se SIM, passa à pergunta 7)  PeqAlm        [    ] 

6. Não tomas habitualmente o pequeno almoço, porque: (assinala apenas uma opção) 

 Não gostas    Não tens o hábito 

 Não tens fome               Em casa ninguém toma 

 Não tens tempo              Outra razão. Qual? __________________ 

  

nPeqAlm       [    ] 

7. A que horas costumas tomar o pequeno almoço? _____h_____m   

 

Instrumentos de medição



Fig.1– Tabela Score: Risco de morte por DCV nos próximos 10 anos , (Países de Baixo Risco)

Instrumentos de medição



Fig.2 – Tabela de risco relativo

Instrumentos de medição



Análise estatística

Sexo
Tipo ensino

Margem
Associações Grupo de 

Risco
Testes de 

Independência X2 e 
Teste Exacto de Fisher

(α =5%)



2008 2009
Actividade Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Julh Ago Set Out Nov

Proposta de Tese
Proposta de Orientadores
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