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 «A educação é a arma mais poderosa que você pode 

usar para mudar o mundo». 
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RESUMO 
 

O presente estudo refere-se ao levantamento de factores de risco cardiovasculares no 

distrito do Porto e a sua relação com as doenças cardiovasculares, tendo em vista a 

prevenção e promoção da saúde. 

 

O controlo agressivo dos factores de risco melhora claramente a sobrevivência dos 

doentes, reduz a recidiva de eventos cardíacos e a necessidade de procedimentos de 

intervenção, e melhora a qualidade de vida desses doentes (American Heart Association 

and American College of Cardiology, 2001). 

 

O estudo é de natureza exploratório-descritivo, com abordagem metodológica qualitativa. 

Fizeram parte da amostra 307 participantes, oriundos de empresas e instituições que 

descreveram os seus hábitos comportamentais, seus factores de risco e doenças 

cardiovasculares. 

 

O método de colheita de dados utilizado foi o questionário. 

Na análise, os dados foram organizados em 3 tipos: 

� Dados sócio-demográficos, factores de risco cardiovasculares e doença 

cardiovascular.  

 

Ao explorarmos os estilos de vida dessa amostra inferiu-se que a relação entre doença 

cardiovascular e alguns factores de risco cardiovasculares não diferiam qualitativamente 

da população em geral. Os resultados do estudo podem possibilitar a reflexão e a 

utilidade das campanhas de educação para a prevenção e promoção da saúde. 

 

Palavras-chave: Estilos de vida, Factores de Risco Cardiovasculares, Doença 

cardiovascular...    
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ABSTRACT 
 

The present refers to the registering of cardiovascular risk factors in the Oporto district 

and its relation to cardiovascular diseases, aiming for prevention and health promotion. 

 

The Aggressive control of risk factors clearly enhances the patients’ survival, reduces the 

relapse of cardiac events and the necessity of intervention procedures, and enhances the 

quality of life of those patients (American Heart Association and American College of 

Cardiology, 2001). 

 

The study is of an exploration-descriptive nature, with methodological qualitative 

approach. 307 participants were made part of the sample, from companies and institutions 

that described their behavior habits. 

 

The method of data gathering used was the quiz-test. 

 

In the analysis, the data were organized in 3 kinds: 

- Socio-demographic data, cardiovascular risk factors and cardiac disease. 

 

By exploring the life styles in that sample it was concluded that the relation between 

cardiovascular disease and some cardiovascular risk factors did not differ in its quality 

from the general population. The results from the study may turn possible the reflection 

and utility of education campaigns for prevention and health promotion. 

 

Key-Words: Life styles, Cardiovascular Risk Factors, Cardiovascular Diseases.  
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RÉSUMÉ 
 

L’étude présente se reporte au prélèvement des facteurs de risque cardio-vasculaire dans 

le district du Porto – Portugal, et leurs relations avec les maladies cardiovasculaires, 

pourchassant la prévention et la promotion de la santé. 

 

Le contrôle agressif des facteurs de risques améliore beaucoup l’espérance de vie des 

malades, réduit les risques cardiaques et la nécessité de procédures d’intervention se qui 

améliore la qualité de vie de ces patients. (American Heart Association and American 

College of Cardiology, 2001). 

 

L’étude est exploratrice et descriptive, avec une approche méthodologique qualitative.  

 

L’échantillon est de 307 participants, provenant d’entreprises ou d’institution qui ont décrit 

leurs habitudes et comportements, leurs facteurs de risques et leurs maladies 

cardiovasculaires. 

Les résultats ont été organisés  en  trois groupes : 

- les donnés sociodémographique 

- les facteurs de risque cardio-vasculaire 

- les maladies cardiovasculaires. 

 

En exploitant les styles de vie de cet échantillon nous avons conclu que la relation entre 

la maladie cardiovasculaire et quelques facteurs de risque cardiovasculaire et quelques 

facteurs de risque cardiovasculaire ne diffèrent pas en qualité avec la population en 

général. Les résultats de l’étude nous encourage a promouvoir des campagnes pour la 

prévention de la santé. 

 

Parole Clé : Étile de vie, risques cardio-vasculaires, maladies cardiovasculaires.  
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INTRODUÇÃO 
 

Epidemiologia clínica é uma ciência que tem como propósito básico promover métodos 

de observação clínica que levem a conclusões válidas (Castro Iran, 1999). 

 

Graças a esse tipo de observação clínica, foi possível começar a conhecer os 

determinantes dos factores de risco de uma doença cardiovascular. 

 

Com o surgimento dos trabalhos de observação clínica, randomizados e com grande 

número na amostragem, foi possível determinar com mais segurança alguns factores de 

risco. A partir desses conhecimentos, e reconhecidos como verdade científica, tornou-se 

possível um estudo epidemiológico tendo como meta a prevenção primária e/ou 

secundária e terciária. 

 

Entendendo-se como: Prevenção Primária – fazer a prevenção de uma doença numa 

população que ainda não é portadora dessa doença.  

 

Prevenção Secundária – fazer a prevenção de uma doença numa população que já é 

portadora dessa doença, mas não sabe e mesmo não tem sintomas dela. 

 

Prevenção Terciária – agir numa população já portadora da doença, e com 

manifestações dela. Assim, a Prevenção Primária da Cardiopatia Isquémica (CI) é cuidar 

e corrigir os factores de risco (FRs) numa população não portadora de CI. 

 

Prevenção Secundária é tratar uma população que até então ignorava que era portadora 

de CI, pois não tinha manifestações clínicas e em exames anteriores nunca se tinha 

manifestado algum sinal de CI. Por exemplo: uma população que, ao fazer um ECG, 

mostra alterações isquémicas na recuperação ventricular, sem nunca haver tido qualquer 

queixa ou antecedentes de evento cardiológico. 

 

E Prevenção Terciária é o que se tem feito até hoje na CI, ou seja identificar os doentes 

coronários por meio de suas queixas, de exames ou pelo aparecimento de complicações, 

tratá-los para evitar novas complicações e estabilizar o quadro isquémico. 
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Os trabalhos de observação clínica randomizados demonstraram que, os factores de 

risco quando presentes, aceleram o aparecimento de eventos cardíacos e, ao mesmo 

tempo, quando combatidos, diminuem os eventos cardíacos (Castro Iran, 1999). 

 

Os profissionais de enfermagem, são o grupo de profissionais de saúde em maior 

número, tanto em contexto hospitalar como comunitário. Segundo a Ordem dos 

Enfermeiros, (2001): 

«Os cuidados de enfermagem tomam por foco de atenção a promoção dos projectos de 

saúde que cada pessoa vive e persegue. Neste contexto, procura-se ao longo de todo o 

ciclo vital, prevenir a doença e promover os processos de readaptação; procura-se a 

satisfação das necessidades humanas fundamentais e a máxima independência na 

realização das actividades de vida; procura-se adaptação funcional aos défices e a 

adaptação a múltiplos factores – frequentemente através de processos de aprendizagem 

do cliente». 

 

Se pensarmos que a Enfermagem é uma disciplina fundamentalmente direccionada para 

a prática, é de extrema importância poder demonstrar que a Enfermagem se estabelece 

em fundamentos sólidos, do ponto de vista do conhecimento e da ciência, sobre os quais 

se cria a prática. Por isso, consideramos como Fortin (2000) que a investigação é 

definida como um processo, uma caminhada sistematizada que permite investigar 

problemas ou fenómenos com o objectivo de obter respostas a questões precisas.  

 

Este estudo inserido no I Curso de Mestrado em Prevenção e Reabilitação 

Cardiovascular, desenvolvido na comunidade tem como objectivos: 

- Verificar se uma amostra da população do Distrito do Porto apresenta Factores de Risco 

Cardiovasculares. 

- Contribuir para a evolução de conhecimento na disciplina de Enfermagem. 

- Proporcionar um meio de reflexão para os profissionais de saúde para possíveis 

estratégias na educação para a saúde da população. 

- Contribuir para o aumento do conhecimento e experiência a nível cardiovascular.  

 

 Este estudo encontra-se dividido em duas partes, em que na primeira parte será 

apresentado o quadro teórico que sustenta a problemática em estudo Assim, num 

primeiro capítulo será feita uma abordagem à influência da sociedade moderna no 

indivíduo. Num segundo capítulo proceder-se-á ao desenvolvimento dos factores de risco 

cardiovasculares. Num terceiro capítulo a abordagem incidirá nas doenças 

cardiovasculares e a justificação e a relevância da escolha do tema. 
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Na segunda parte apresentaremos a metodologia a utilizar para a efectivação do estudo, 

assim como os resultados, a discussão e análise dos mesmos e por último as principais 

conclusões. 
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PARTE I - ENQUADRAMENTO TEÓRICO
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CAPITULO I  

 

1. A SOCIEDADE MODERNA ACTUAL  

 

Ao longo da evolução o ser humano abandonou o campo e formou a urbe, onde a vida se 

tornou uma alucinada competição. O indisciplinado uso do solo, o desenvolvimento 

industrial, produziram megacidades caóticas em decorrência do descompasso entre a 

cidadania e a tecnologia (Panitz, Mauri, 2006). 

 

Hoje vivemos uma profunda revolução tecnológica. Segundo Dowbor (1997); 

«Nos últimos vinte anos, acumularam-se mais conhecimentos tecnológicos do que em 

toda a história da humanidade. Isto tem um lado positivo, pela produtividade crescente 

que conseguimos, pelos avanços na saúde, na informação e tantos outros. Mas a 

verdade é que o dramático avanço tecnológico, sem um avanço comparável em termos 

institucionais, torna -se explosivo para a humanidade. Há uma disritmia letal no 

desenvolvimento da nossa sociedade». 

 

Um dos factores resultantes do avanço tecnológico e da ampliação do comércio mundial, 

conforme dados do artigo da Revista Meeting & Negócios (2004), resulta no incitamento 

das diferenças abissais entre comunidades e povos no cenário mundial. Numa outra 

perspectiva, o comércio mundial permite a visualização de uma possibilidade de 

equalização das diferenças económicas, através da abertura de mercado, da quebra de 

certas barreiras alfandegárias, permitindo a possibilidade da elevação da produção e de 

uma descentralização da renda per capita, em países em desenvolvimento. 

 

Conforme Tedesco (1998): 

As mudanças no processo de produção, devido a uma profunda transformação 

tecnológica, assim como a globalização e a competição exacerbada pela conquista de 

mercados, estão a modificar os padrões de produção e organização do trabalho. 

A excessiva motorização das cidades, reflexo do american way of life, esteórotipo da 

classe média dos anos dourados, gerou o principal megaproblema urbano: o trânsito, do 

qual resultaram, os flagelos da sociedade na viragem do milénio: a poluição, o 

congestionamento e o acidente de trânsito. 
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Pior do que as poluições visual e sonora, que enlouquecem o homo urbanus, tem-se o 

grande problema da poluição atmosférica causada pelos motores de combustão interna, 

com tecnologias superadas que ainda traciona os actuais veículos (Panitz, Mauri, 1996). 

O congestionamento revela uma luta diária, do condutor do veículo que quer circular com 

aquele que deseja estacionar numa vaga na via pública.  

 

Os astronómicos prejuízos causados pelos engarrafamentos são: o custo do atraso, a 

desnecessária emissão de gases, o stress e uma série de outras doenças.  

 

O seu carácter epidemiológico levou a Organização Mundial de Saúde (OMS), a incluí-lo 

na Classificação Internacional de Doenças, por ser uma doença social. No caso da era 

industrial, o automóvel ainda é um símbolo de liberdade e um modelo «fashion» pela 

óptica sócio-económica que aos poucos deixa cair a máscara, eis que o automóvel 

também faz mal à saúde, numa visão bio-psico-social. (Panitz, Mauri, 1996) 

 

 

 2. A FORMAÇÃO DO CIDADÃO  

 

A nação e a democracia fundamentam construções sociais ensinadas e aprendidas, que 

permitem a interiorização de determinadas normas sociais e a identificação de 

determinadas entidades socialmente construídas. 

 

Tal processo permite que o indivíduo formule uma dimensão afectiva, constituindo a sua 

identidade social. 

 

Como refere Erikson, «Construir uma identidade, implica definir quem a pessoa é, quais 

são os seus valores e quais as direcções que deseja seguir pela vida» (Citado em 

Ferreira et al, 2003). O autor entende que a identidade é uma concepção de si mesmo, 

composta de valores, crenças e metas com os quais o indivíduo está solidamente 

comprometido. Em consonância, pode-se entender, que a formação de identidade recebe 

a influência de factores intra pessoais (capacidades inatas do indivíduo e as 

características adquiridas da personalidade), e de factores inter pessoais (identificações 

com outras pessoas) e de factores culturais (valores sociais a que uma pessoa está 

exposta, tanto globais quanto comunitários), (Ferreira et al, 2003). 
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Conforme Bourdieu (2001), a definição dos papéis sociais dá-se «Mais precisamente, 

segundo sua posição no sistema completo das relações sociais, que determina o sentido 

de cada relação particular». Isto é, a noção da posição na estrutura social depende da 

consciência de uma certa hierarquia de propriedades de posição relacionadas ao status e 

ao grupo social ao qual o actor social pertence e segundo o qual dimensiona a sua 

actuação. 

 

Actualmente a ideia de cidadania, como a noção de família e de valores e conduta ética, 

começa a perder o significado, sendo redefinida segundo um processo de unificação 

cultural global, que paradoxalmente, também se estabelece na criação de comunidades 

locais (Nietzsche, 2004). 

 

Conforme Tedesco (1998), a formação do cidadão enfrenta actualmente um deficit de 

socialização, que caracteriza a sociedade actual. As instituições educativas formais e 

informais, como a família, a escola e a igreja, estão a perder a capacidade de transmitir, 

com eficácia, valores e normas culturais de coesão social. 

 

 

 

 2.1 FAMÍLIA E SOCIALIZAÇÃO 

 

A socialização é um processo contínuo de interacção, através do qual o indivíduo 

interioriza o modo de vida de uma sociedade e adquire a personalidade. 

 

Conforme Tedesco (1998), o processo de socialização foi classicamente dividido em 

duas fases: a socialização primária, definida como aquela que o indivíduo atravessa na 

infância e mediante a qual se transforma em membro da sociedade, e a socialização 

secundária, que compreende todo o processo posterior, em que o indivíduo, já 

socializado, se incorpora a novos sectores do mundo objectivo de sua sociedade. 

 

Actualmente, a família redefine seu papel na sociedade, enquanto instância 

normatizadora. O engajamento social da mulher no mercado de trabalho, criou uma nova 

dimensão para a educação familiar, transferida prematuramente para as instituições de 

ensino, as quais não estão preparadas para a dimensão afectiva e valorativa da 

socialização primária, gerando, por consequência, lacunas no desenvolvimento infantil. 
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A família é definida por Mioto, (1997) como um núcleo de pessoas que convivem num 

determinado lugar, durante um lapso de tempo mais ou menos longo, unidas (ou não) por 

laços consanguíneos. A tarefa primordial é o cuidado e a protecção dos seus membros, 

encontrando-se dialecticamente articulada com a estrutura social na qual está inserida. 

 

Como refere Montandon, (2005): “as consequências das práticas socializadoras dos pais 

são tidas, de um modo geral como tendo influência na personalidade e outras 

características dos filhos, bem como as suas relações com os outros”. 

 

As práticas educativas como socializadoras que são, incluem-se no processo social 

global da socialização. Berger & Luckman (1997) definem-na como “a ampla e 

consistente introdução de um indivíduo no mundo objectivo de uma sociedade ou de um 

sector da mesma”, ou seja, através desta são incutidos papéis e valores da sociedade 

aos indivíduos que a integram, permitindo uma adaptação à cultura e a sua transmissão 

às gerações futuras.  
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 2.2 A EDUCAÇÃO E A NOVA REALIDADE SOCIAL  

 

A educação surge como direito universal, pela primeira vez, na Declaração dos Direitos 

do Homem. Desde esse momento, os interesses educativos são colocados como 

fundamentais, surgindo uma grande confiança no poder da educação, como conceito 

alargado de desenvolvimento do indivíduo, de expansão de autonomia e como estratégia 

global do desenvolvimento social, económico e cultural. A educação não é estática, 

acompanhando sempre a evolução da natureza intelectual, social ou política. Neste 

sentido, modela a sua própria «substãncia» pelas mudanças operadas na estrutura social 

e pela inovação (conhecimentos novos e evolução tecnológica ou intelectual) que gera. 

 

Por seu lado, a sociedade transmite-se, estabiliza-se e reproduz-se por meio de 

processos de socialização, que possibilitam uma compreensão crescente das relações 

sociais, gerando um processo de interacção com o indivíduo. Este processo implica a 

interiorização de crenças e valores, partilhados pela maioria dos indivíduos integrantes de 

uma comunidade, através da aprendizagem social. 

 

Segundo a definição do International Council of Nurses (INC) (2002) «Crença em valores 

é um tipo de crença com as características específicas: disposição para reter e 

abandonar acções tendo em conta as próprias opiniões sobre o que é bom e o que é 

mau». 

«educação social será o resultado ou produto do processo de socialização, traduzido pelo 

conjunto de habilidades e competências desenvolvidas no processo de aprendizagem, 

que capacitam o homem a conviver com os outros, a adaptar-se ao estilo de vida 

dominante na sociedade e à cultura a que pertence (Bazílio, 1998). 

 

Nesse contexto de renovação cultural e política, a educação, entendida segundo Tedesco 

(1998), "[...] como actividade por meio da qual se produz e se distribui o conhecimento", 

assume dois sentidos diferentes: o ponto de vista político social, referindo-se à 

apropriação do lugar legítimo onde se produz e se distribui o conhecimento e o ponto de 

vista dos conteúdos da aprendizagem, relacionados ao desenvolvimento das tecnologias 

da informação. 
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Conforme Foulcault (2002), a ciência tem o domínio dos saberes científicos, "[...] 

perfilando um canteiro de conhecimentos arqueologicamente estruturados [...]", de forma 

a sancionar um domínio institucional de produção e divulgação científica, deixando a 

educação na periferia desses saberes. 
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3. HISTÓRIA FAMILIAR  
 

A história familiar, permite realizar clinicamente, de forma não invasiva, simples e rápida, 

o estudo genético de cada indivíduo, explicando porque é que, com as mesmas 

características aparentes, uns desenvolvem sinais de doença prematura e outros não. 

 

Uma história familiar positiva de doença coronária (DC) precoce concede um risco 

aumentado para qualquer nível de factores de risco. Esta associação foi mostrada no 

Framingham Heart Study. O conhecimento de uma história familiar é importante. Uma 

história familiar positiva para DC precoce justifica a necessidade de avaliar os familiares 

dos doentes, tanto para doença cardiovascular (DCV) precoce como para a presença de 

factores de risco (American Heart Association, 2001). 

 

 Os parentes em primeiro grau, de doentes com doença coronária têm maior risco de 

desenvolver a doença do que a população em geral. 

 

Por outras palavras, se os pais de um indivíduo, ou outros membros sua família mais 

próxima sofrerem de hipertensão, tanto maiores serão as probabilidades de desenvolver 

igualmente a hipertensão, em comparação com um indivíduo cuja família próxima 

apresente uma tensão normal. 

 

Parece também que, quanto maior for o número de membros de uma família que sofrem 

ou tenham sofrido de hipertensão, mais serão os riscos de se vir a sofrer do mesmo 

problema. E o risco é ainda maior se o antecessor familiar que tem ou já teve hipertensão 

for o pai ou a mãe. 

 

Por conseguinte, é importante verificar os antecedentes familiares. Mas se a família 

imediata tem problemas a esse nível, isso não quer dizer necessariamente que sofra de 

hipertensão, senão apenas que se encontra em maior situação de risco. 

 

Se houver antecedentes familiares de hipertensão, deve-se dar uma atenção muito 

especial aos factores de risco que se podem controlar, tais como o peso, o regime 

alimentar e a eventual falta de exercício (Cawood, Frank, 1999).  
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CAPITULO II 
 

1. FACTORES DE RISCO CARDIOVASCULARES  

 

No seu conjunto, as DCV são a maior causa de morte nos países ocidentais e/ou ditos 

desenvolvidos (Yusuf, Reddy et al. 2001), prevendo-se que sejam a maior causa de 

mortalidade nos países em desenvolvimento até 2010 se, de acordo com a Organização 

Mundial de Saúde (OMS), nada se modificar, (OMS 2003). A crescente carga destas 

doenças vem colocar a tónica actual na necessidade da prevenção primária e secundária 

(De Backer G 2003; Giannzzi, Saner et al. 2003), atendendo ás diferenças de sexo 

(Mosca, Appel et tal.2004), etnia, raça e fase de desenvolvimento sócio-económico 

(Mackenbach, Cavelaars et al.2000) e especificidades regionais (OMS 2003). 

 

O conceito de factor de risco cardiovascular, introduzido por volta dos anos 60 

(Faustinho, Santos  et al. 2004), como sendo o «conjunto de factores que aumentam a 

probabilidade de ocorrência de um determinado evento», como por exemplo, um 

Síndrome Coronário Agudo (SCA) ou Morte Súbita (MS), levanta o importante desafio 

epidemiológico de descobrir as suas causas reais, de uma forma cientificamente correcta. 

Uma pesquisa deste género obriga ao recurso de princípios ancorados na Medicina 

Baseada na Evidência (Carneiro e Sampaio 1998, Sherry e Wilson 1998) ou a complexos 

estudos epidemiológicos, envolvendo amostras com um elevado número de indivíduos 

(Pencheon, Guest et al. 2001), preferencialmente representativas e com longos períodos 

de seguimento, como aconteceu no caso do «Framingham Heart Study». Este estudo 

ainda hoje fornece dados relevantes sobre os factores de risco cardiovasculares (FRCV) 

e a prevenção cardiovascular, como por exemplo, originando uma mudança do conceito 

tradicional da doença cardíaca isquémica (DCI) para uma doença com uma componente 

e etiologia inflamatória importante (Albert, Glynn et al. 2003). Estudos similares levantam 

óbvias dificuldades de realização e financiamento, pelo que são escassos. 

 

O actual paradigma científico reconhece vários grupos de factores de risco 

cardiovasculares, se bem que com uma abordagem/enquadramento diferentes, de 

acordo com a reflexão científica e crítica de base. 

 

Uma classificação possível dos Factores de Risco Cardiovasculares é a tradicional 

perspectiva «Clássica». Neste enquadramento destacam-se habitualmente duas formas 
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de agrupamento, com base na possibilidade do doente os modificar. São eles os FRCV 

«Modificáveis» e os «Não Modificáveis». 
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1.1 FACTORES DE RISCO NÃO MODIFICÁVEIS 

 

Os FRCV não modificáveis ou «não dependentes da vontade», de acordo com Fernando 

Martins (Martins 2003), são aqueles que o indivíduo não pode alterar, como o sexo, a 

idade, a história familiar ou a sua história pessoal passada. No entanto, embora o sexo 

não seja passível de alteração, as mulheres parecem correr um risco aumentado devido 

a atitudes médicas e/ou opções terapêuticas diferentes dos homens (Burell e Granlund 

2002). 

 

 

1.2 FACTORES DE RISCO MODIFICÁVEIS 

 

Os FRCV modificáveis são aqueles que podem ser modificados através da adopção de 

novos comportamentos ou um novo estilo de vida (Graves e Miller 2003). Também 

podem ser denominados de «dependentes da vontade» (Martins F, 2003), pois 

dependem da motivação pessoal que, por sua vez, depende de valores/normas pessoais, 

de atitudes e da percepção de controle, de acordo com a «Teoria do Comportamento 

Planeado» (Rutter, Quine et al.2002). 

 

No entanto, em função das mais recentes evidências e perspectivas, o American College 

of Sports Medicine (ACSM) publicou na 4ªedição do seu manual de 2001, uma nova 

conceptualização dos FRCV em que se preconiza a consideração dos seguintes sub-

grupos de FRCV: 

1) FRCV causais: Tabagismo, Hipercolesterolémia (total e LDL), Níveis diminuídos 

de HDL; Hipertensão; Diabetes Mellitus. 

2) FRCV condicionantes: Triglicerídeos; Lipoproteína (a); Homocisteína; Proteína C 

reactiva; Fibrinogénio; Activador do plasminogénio tecidular; Inibidor do activador 

do plasminogénio tecidular. 

3) FRCV predisponentes: Obesidade; Sedentarismo; Factores comportamentais; 

Estatuto sócio-económico, Etnicidade; Sexo masculino; Estado pós-menopáusico; 

História familiar de doença coronária precoce. 

4) FRCV derivados da placa aterosclerótica: Idade; Doença vascular extra-coronária, 

Score de cálcio coronário. 
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1. 2.1 HIPERTENSÃO ARTERIAL 

 

A hipertensão, ou pressão arterial alta, afecta a população humana, em algum momento 

da sua vida. Normalmente uma pessoa é considerada hipertensa se as suas pressões 

sistólica e diastólica forem superiores a 140 mmHg e 90 mmHg, respectivamente. 

Todavia, os actuais métodos de avaliação tomam em consideração a combinação dos 

dois valores para determinar se a pessoa sofre de hipertensão. Além disso, a pressão 

arterial normal está dependente da idade da pessoa. 

 

A hipertensão crónica tem um efeito adverso na função do coração e vasos sanguíneos. 

Obriga o coração a realizar um trabalho superior ao normal, o que provoca hipertrofia do 

músculo cardíaco, especialmente do ventrículo esquerdo, e pode desencadear 

insuficiência cardíaca. A hipertensão também favorece o desenvolvimento da 

arteriosclerose que, por sua vez, aumenta a probabilidade de formação de coágulos 

sanguíneos ou trombo-embolias e de rotura dos sanguíneos. As situações comummente 

associadas à hipertensão são a hemorragia cerebral, o enfarte do miocárdio, a 

hemorragia dos vasos renais e a diminuição da acuidade visual causada por rotura de 

vasos sanguíneos da retina. 

 

Algumas situações que levam à hipertensão incluem uma diminuição na massa funcional 

do rim, produção excessiva de aldosterona ou angiotensina, e aumento da resistência ao 

fluxo sanguíneo nas artérias renais. Todas elas provocam um aumento de volume total 

do sangue, com consequente aumento do débito cardíaco que, por sua vez, força o 

sangue a circular através dos capilares, originando contracção dos esfíncteres pré-

capilares. Deste modo, o aumento do volume de sangue aumenta o débito cardíaco e a 

resistência periférica, as quais originam uma elevação da pressão arterial. 

 

Embora estas situações desencadeiem hipertensão, aproximadamente 90% dos casos 

diagnosticados são chamados de hipertensão idiopática ou essencial, o que significa que 

a causa é desconhecida. Os vasodilatadores, fármacos que dilatam os vasos 

sanguíneos, os diuréticos que aumentam a produção de urina, bem como os que 

diminuem o débito cardíaco, são fármacos usados para tratar a hipertensão essencial. Os 

vasodilatadores aumentam a perfusão renal e, consequentemente, a produção de urina, 
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do mesmo modo que os diuréticos. O aumento da produção de urina reduz o volume 

sanguíneo, o qual reduz a pressão arterial. 

 

Substâncias que diminuem o débito cardíaco, tais como os beta-bloqueantes, diminuem a 

frequência cardíaca e a força de contracção. 

 

Além disso, nesses tratamentos são recomendadas dietas pobres em sal para reduzir a 

quantidade de cloreto de sódio e água absorvidos do intestino para a corrente sanguínea 

(Seeley Rod, Stephens Trent, Tate Philip, 1997). 

 

Outras intervenções são importantes como, o controle do peso, suspensão do tabagismo, 

moderado consumo de álcool e exercícios aeróbicos. 

 

Na prevenção primária é necessário identificar os hipertensos. Aprender a verificar a 

pressão arterial, com regras bem estabelecidas, determinando com critérios bem 

definidos os hipertensos (Castro Iran, 1999). 

 

Segundo a Sociedade Portuguesa de Hipertensão, (2007): 

«Para tratar a hipertensão é tão importante fazer exercício físico como tomar a 

medicação. No momento da consulta, o médico deve investir tanto tempo a explicar que o 

doente tem de emagrecer, deixar de fumar ou fazer exercício como a insistir na toma da 

medicação. É urgente mudar o estilo de vida dos hipertensos». 

 

Segundo o Prof. Doutor Jorge Polónia, da faculdade de Medicina do Porto, (2007): 

«Muitos estudos demonstram que as alterações nos estilos de vida são capazes de 

reduzir a pressão arterial num número importante de doentes e podem contribuir, por si 

só, para o controlo da pressão arterial em hipertensos ligeiros». 

 

A implementação das novas orientações das Sociedades Europeias de Hipertensão e 

Cardiologia (2007), devem ser ajustadas à população Portuguesa que apresenta uma 

elevada prevalência de acidentes cardiovasculares cerebrais. A Sociedade Portuguesa 

de Hipertensão apela para a diminuição da ingestão de sal, a redução do peso e a prática 

de exercício regular. 

 

Outro objectivo fundamental das novas recomendações é intervir num contexto de risco 

cardiovascular global e não numa lógica simplista de avaliar e controlar a hipertensão, na 

medida em que se torna também relevante tratar todos os outros factores de risco 
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associados como a diabetes, a obesidade ou o colesterol, patologias com tendência a 

crescer em Portugal. 

 

Conforme o Dr. José Nazaré, Secretário-Geral da Sociedade Portuguesa de Hipertensão 

(2007): 

«Em termos práticos, pode afirmar-se que um doente com hipertensão, dislipidemia e 

diabetes tem um risco cardiovascular muito maior que a soma do risco dos três 

componentes citados. O valor da pressão arterial é apenas mais um factor nesta 

avaliação global e não um factor isolado condicionar a actuação terapêutica». 

 

Segundo a Sociedade Portuguesa de Hipertensão (2007): 

«Embora a hipertensão seja uma doença controlável, ainda existem cerca de 40% de 

hipertensos na população portuguesa, cerca de 2/3 dos hipertensos não sabem que o 

são e, dos que estão tratados e medicados, só 11% estão realmente controlados. Tratar 

a hipertensão é reduzir o risco cardiovascular e a mortalidade.   

 Ao colocar em prática as novas orientações é possível diagnosticar mais doentes, tratá-

los e controlá-los, contribuindo para a melhoria do prognóstico dos doentes com 

hipertensão». 

 

 As Sociedades Europeias de Hipertensão e Cardiologia divulgaram estas orientações 

clínicas para o tratamento da hipertensão em 2003 e foram objecto de reformulação em 

Junho de 2007. 

 

 

1.2.2 A DIABETES E A RESISTÊNCIA À INSULINA 

 

A insulina é uma hormona natural produzida pelo pâncreas. O organismo tem 

necessidade dela para transformar os açúcares e os hidratos de carbono em energia. 

Quando comemos, o nosso corpo absorve o açúcar e os elementos nutritivos contidos 

nos alimentos, ocasionando assim uma elevação na taxa de açúcar no sangue. 

 

Esta subida da taxa de açúcar, por seu turno, provoca ou estimula a libertação de insulina 

do pâncreas para o sangue. A insulina permite ás células do corpo recolherem a glucose 

de que necessitam e ou a utilizam imediatamente como fonte de energia, ou a 

armazenam sob a forma de glicogénio. Em seguida, a taxa de açúcar regressa ao 

normal. 
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A insulina é uma hormona de tal maneira vital que, sem ela, nenhum ser humano poderia 

sobreviver. De facto, as pessoas que sofrem de diabetes do tipo insulino-dependente não 

produzem insulina, pelo que, são obrigadas a administrá-la diariamente, sob a forma de 

injecções, para poderem continuar a viver. 

 

As pessoas que sofrem de diabetes do tipo não insulino-dependente produzem insulina, 

mas infelizmente não em quantidade suficiente para satisfazer as necessidades do seu 

organismo. Frequentemente têm de recorrer também a injecções de insulina (Cawood, 

Frank, 1999). 

 

Segundo a Associação Protectora de Diabéticos de Portugal (APDP) (2006): 

A Diabetes tornou-se hoje uma preocupação a nível mundial pelos custos humanos, 

sociais e económicos a que está associada. Esta doença aparece em países ocidentais 

como das primeiras causas de morte, primeira causa de cegueira, primeira causa de 

amputações não traumáticas e primeira causa de hemodiálise. É também das primeiras 

causas de doença cardiovascular. 

 

Esta doença já atinge 194 milhões de pessoas ao nível mundial. De acordo com a 

International Diabetes Federation, se nada for feito para travar esta tendência, este 

número ascenderá aos 333 milhões em 2025. 

Em Portugal, a Diabetes já atinge cerca de 700 000 portugueses. Segundo o Plano 

Nacional de Saúde, há um aumento da prevalência de Diabetes Mellitus e é uma causa 

de morte que registou um dos mais importantes acréscimos na última década (…) Terão 

que ser mantidos os esforços de implementação do Programa de Controlo da Diabetes 

Mellitus1. 

 

O programa de Controlo da Diabetes Mellitus aglutina o conjunto de orientações 

estratégicas e intervenções que se propõe em Portugal para o controlo da doença. Os 

recursos humanos e organizacionais para uma adequada gestão da doença ainda são 

escassos. 

 

 

                                                 
1 Contributos para um «Plano Nacional de Saúde» Orientações estratégicas, p.47 e 49, 

Lisboa, 2004/2010. 
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Em Portugal mais de um milhão de pessoas sofre da Diabetes. 

«É uma doença dos ricos, nos países pobres, e dos pobres nos países ricos». Definição 

dada pelo Presidente da Associação Protectora dos Diabéticos de Portugal (APDP). 

 

Quem tem a patologia poderá viver menos 8 anos do que a média. E o cenário tende a 

agravar-se de tal forma que pela primeira vez nos últimos séculos, as gerações mais 

jovens perderão esperança de vida. 

 

Recentemente, a Comissão Europeia promoveu uma reunião de alto nível onde 

estiveram especialistas de toda a Europa e de onde saiu «Declaração de Viena». Consta 

deste documento a afirmação de que a Diabetes deve ser reconhecida na Europa como 

uma prioridade em termos de saúde pública requerendo uma coordenada, integrada e 

sustentada estratégia ao nível europeu e em cada um dos Estados membros (APDP, 

2006).  

 

 

1.2. 3 OBESIDADE 

 

Um outro problema da sociedade moderna actual é a obesidade. Segundo a OMS, a 

obesidade é definida quando o Índice de Massa Corporal (IMC) = peso (kg) /altura (m)2 é 

igual ou superior a 30.  

 

  

 

A obesidade é uma doença em que o excesso de gordura corporal acumulada pode 

atingir níveis capazes de afectar a saúde. Esta doença é considerada como a epidemia 

global do séc. XXI. 

 

Ainda de acordo com a OMS, se não se tomarem medidas drásticas para prevenir e tratar 

a obesidade, teremos 50% da população mundial obesa em 2025. 
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Em Portugal, assim como em todos os países desenvolvidos a obesidade constitui um  

importante problema de saúde pública com consequências económicas de grande 

dimensão. Em Portugal o nº de pessoas com excesso de peso (IMC igual ou superior a 

25-29,9) é de quase 50% da população. Esta doença é um importante factor de risco 

para outros problemas de saúde, é associada a outros problemas metabólicos, como a 

Diabetes Mellitus tipo 2, a insulino-resistência, a dislipidémia, doenças cardiovasculares, 

a hipertensão arterial e mesmo a doença vascular cerebral. 

 

O excesso de gordura é o resultado de um balanço energético positivo, o que resulta de 

um aumento de energia ingerida comparando com a quantidade de energia utilizada. 

 

Um Sedentarismo no dia a dia e uma comida rica em lípidos e hidratos de carbono são o 

resultado deste balanço energético, associado ao excesso de peso, observado na vida 

moderna (Carvalho Eugénia – Investigadora do Centro de Neurociências e Biologia 

Celular da Universidade de Coimbra, 2007). 

 

Segundo o Plano Nacional de Saúde, 2004/2010: 

A obesidade é um enorme problema de saúde pública, pela elevada prevalência, 

cronicidade, morbilidade e mortalidade de que se acompanha, assim como pela 

dificuldade e complexidade do tratamento. 

 

Sendo um problema em crescente aumento, estima-se que esse aumento se situe entre 

os 10% e 15% e a sua prevalência se situe entre os 10% e 25% nos países europeus, 

prevendo-se que, em Portugal, a prevalência se situe nos 15% para o sexo masculino e 

nos 16% para o sexo feminino. Torna-se indispensável: 

«Melhorar a informação sobre a obesidade, dado que a obesidade se encontra 

intimamente ligada a outras doenças, nomeadamente à diabetes, ás doenças 

cardiovasculares e osteoarticulares, é necessário não apenas adoptar uma abordagem 

intersectorial, nomeadamente entre os sectores da saúde, social, alimentar, educacional 

e cultural, como preparar medidas compreensivas contra a obesidade, de prevenção e 

gestão da mesma». 
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(Recomendações Americanas, publicadas em 2001) 

 

1.2.4 HIPERCOLESTEROLEMIA  

 

O colesterol e outras gorduras circulam no sistema sanguíneo sob a forma de lípidos e de 

proteínas combinadas, denominadas «lipoproteínas».Os dois principais tipos de 

lipoproteínas são as lipoproteínas de alta densidade (HDL) e as lipoproteínas de baixa 

densidade (LDL). 

 

As HDL são consideradas como «bom» colesterol, porque favorecem a eliminação do 

colesterol no sangue. Este colesterol é levado para o fígado para aí ser ou armazenado, 

ou eliminado, reduzindo assim os riscos de hipertensão e de doenças coronárias. 

 

Por outro lado, as lipoproteínas de baixa densidade (LDL), também chamadas «mau» 

colesterol, circulam no sangue, deixando depósitos de gordura e de colesterol nos tecidos 

e nas paredes arteriais. As moléculas das LDL contêm mais colesterol que as das HDL e 

são menos solúveis (aptas para se depositarem) no sangue. É por isso que o colesterol 

pode facilmente depositar-se na parede interior das artérias. O que tem por efeito directo 

aumentar os riscos da hipertensão e as doenças do coração. 

 

A aterosclerose, ou seja, o estreitamento e o endurecimento das artérias, resulta de uma 

grande concentração de colesterol no sangue. 
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As placas de colesterol que se acumulam no interior das paredes arteriais acabam por 

contrair as artérias e endurecer as paredes. Estes dois processos favorecem o 

desenvolvimento da hipertensão. 

 

A crise cardíaca surge quando uma zona de placa de colesterol se destaca e se aloja 

num dos vasos contraídos do coração, impedindo assim o sangue de aí circular. 

 

O ataque de apoplexia, por sua vez, dá-se quando o mesmo fenómeno se produz num 

vaso sanguíneo do cérebro. 

 

Já em 1913, o patologista russo Nicolai Anitschkov havia demonstrado que era capaz de 

produzir depósitos ou placas de colesterol nas artérias de coelhos, simplesmente 

submetendo-os a um regime alimentar rico em colesterol. 

 

A American Heart Association recomenda portanto que as substâncias gordas não 

constituam mais do que 30% do consumo total de calorias.  

 

Embora a maior parte das pessoas considere o estreitamento e o endurecimento das 

artérias como uma doença que só ameaça as pessoas de idade, este processo pode 

também iniciar-se nos jovens. 

 

A taxa ideal de colesterol no sangue deve ser inferior a 200mg; A taxa média situa-se 

entre 200mg e 240mg; Uma taxa superior a 240mg é considerada como elevada. 

COLESTEROL TOTAL= COLESTEROL HDL+COLESTEROL LDL+1/5 DE 

TRIGLICERIDOS; (Cawood Frank, 1999). 

 

Segundo Plano Nacional de Saúde, 2004/2010: 

Dados fornecidos pela Fundação Portuguesa de Cardiologia sobre o perfil lipidico da 

população Portuguesa apontam para uma parte considerável da população (68,5%) que 

apresenta um risco moderado para a doença cardiovascular (colesterol total igual ou 

superior a 190mg/dl) e cerca de 23,4% que apresenta um risco elevado (colesterol total 

igual ou superior a 240mg/dl). O valor de colesterol total médio da população encontra-se 

nos 210mg/dl, todavia, também se observa um valor médio elevado para o colesterol 

HDL (53,3mg/dl). 

 

A maioria da população referenciada para as consultas de dislipidémias e/ou risco 

cardiovascular apresenta um perfil lipidico de maior risco. 
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VALORES DE COLESTEROL TOTAL NO SANGUE 

 SÃO DIVIDIDOS EM TRÊS CATEGORIAS, 

(segundo recomendações americanas, publicadas em 2001): 

 

 

 

1.2.5 TRIGLICÉRIDOS 

                                            

Os níveis plasmáticos de triglicéridos e colesterol – LDL podem também aumentar o risco 

de doença coronária, embora não haja certezas no seu grau de independência em 

relação ao colesterol – HDL baixo e outros factores de risco interrelacionados (incluindo 

LDL pequenas e densas, resistência à insulina e determinados perfis de coagulação). 

Devido ás relações metabólicas recíprocas entre os níveis plasmáticos de colesterol – 

HDL e de triglicéridos, os factores de risco que influenciam a redução de colesterol HDL 

associam-se também a elevação dos níveis de triglicéridos. Particularmente importantes 

neste aspecto são o excesso de peso corporal, a actividade física reduzida e o consumo 

exagerado de açúcar e hidratos de carbono refinados, sobretudo quando há resistência à 

insulina e intolerância à glicose. O consumo exagerado de álcool pode igualmente 

agravar a hipertrigliceridemia. 

 

Não está ainda estabelecido se a manutenção do nível plasmático de triglicéridos abaixo 

dum alvo específico é um meio para reduzir o risco de doença coronária. Contudo, os 

indivíduos com a combinação de níveis baixos de colesterol – HDL e elevados de 

triglicéridos, tal como definidos pelo NCEP2, são bons candidatos à redução do peso 

                                                 
2 National Cholesterol Education Program.Second Report of the Expert Panel on 
Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (Adult 
Treatment Panel II). Circulation, 1994; 89:1333-1445. 
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corporal, ao aumento da actividade física e à redução do consumo de hidratos de 

carbono. Na hipertrigliceridémia grave associada à presença de quilomicras no plasma 

colhido em jejum, também está indicada a restrição do consumo de gorduras, e , nestes 

casos, o aumento da ingestão de ácidos gordos (ómega 3) também pode ser benéfico 

(Recomendações da American Heart Association e do American College of Cardiology, 

2001). 

 

 

           VALORES DE TRIGLICÉRIDOS NO SANGUE  

          (segundo recomendações americanas, publicadas em 2001): 

 

 

 

1.2.6 STRESS 
 

O stress está presente na vida quotidiana, sem que por si só signifique mais do que um 

processo de adaptação psicofisiológico. 

 

As perturbações ligadas ao stress estão em crescimento acentuado na actualidade. De 

acordo com dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) afecta mais de 90% da 

população mundial e é considerado uma epidemia global. No estudo Global Burden of 

Disease Survey estima-se que cerca do ano 2020 a depressão major estará em segunda 

posição, antecedida apenas pela doença cardíaca isquémica (Lecrubier, 2002).) 
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Segundo o Plano Nacional de Saúde, 2004/2010: 

Sobre a prevalência elevada do stress não existem dados nacionais que permitam avaliar 

directamente a dimensão deste problema. Relativamente ao resto da Europa, em 

Portugal, as mulheres consomem três vezes mais medicamentos indutores do sono. 

Conforme o inquérito Nacional de Saúde de 1998 – 1999, 7% dos homens e 18% das 

mulheres (15 anos ou mais) referiram ter tomado medicamentos para dormir, nas duas 

semanas anteriores à inquirição. Esta proporção aumenta de 14% no grupo dos 45 – 54 

anos de idade, para 28% no dos 85 anos ou mais. 

 

Acerca da relação entre stress e doença cardiovascular o stress negativo é um factor de 

risco cardiovascular. Um estudo recente da Heart and Stroke Foundation do Canadá 

apurou que 80% dos inquiridos (n = 1700) estava certo que o stress causava doença 

cardiovascular (Nolan, 2002). Porém, cientificamente, há lacunas quanto a esta 

sustentação. 

 

Holmes e Rahe em 1967 identificaram acontecimentos que pela sua própria natureza 

induziriam a reacção de stress. E estando identificados os factores de stress seria viável 

estabelecer medidas para os prevenir. Foram passos importantes, nomeadamente para 

os contextos sociais e laborais tendo-se concluído que há factores que pela sua 

qualidade geram disfunção geral na maioria dos indivíduos a eles expostos (factores de 

risco como a pobreza, o abuso físico e emocional, o isolamento, a sobrecarga de 

trabalho, agentes físicos e químicos agressores, conflitos, organização rígida do trabalho 

papéis pouco valorizados, etc.) e que há que minimizar sob pena de se induzir doença 

(Frasquilho, 2003). 

 

Em termos cognitivos, perante um estimulo a pessoa irá fazer uma avaliação cognitiva 

primária, isto é, ponderar o significado desse acontecimento e quais as eventuais 

consequências para o seu equilíbrio em termos de: se é uma ameaça, se é apenas um 

desafio, ou algo neutro ou mesmo positivo. Apenas nos dois primeiros casos, as 

emoções acompanhantes serão desagradáveis. Só a partir daí é que se processa a 

avaliação cognitiva secundária, ou seja, o pensar sobre os recursos internos e externos 

que se podem mobilizar para fazer face às exigências antes detectadas. É de todos estes 

julgamentos influenciados pela constituição psicobiológica do sujeito e de toda a sua 

história de vida que este irá fazer as opções mais ou menos conscientes para responder 

nesta situação de stress. Da resposta final e das emoções correspondentes dependem 

os resultados de saúde e novas reavaliações cognitivas (Frasquilho, 2003). 
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A depressão está associada a um aumento do risco de morbilidade e mortalidade por 

incidente cardiovascular (Ferketich et al., 2000). Parte desta relação explica-se pelos 

comportamentos inerentes já que estas pessoas fumam mais, praticam menos exercício 

físico e todo o seu estilo de vida é desfavorável à saúde. Contudo, a depressão induz 

alterações bioquímicas e fisiopatológicas de longa duração – hiperactividade simpático-

adrenal, hiperactividade do eixo hipotalamico-pituitária-adrenal, diminuição da 

variabilidade da frequência cardíaca, instabilidade ventricular e alterações nos receptores 

plaquetários (Stansfeld, 2002). 

 

Assim, a depressão associa-se tanto à ocorrência de doença coronária como ao 

prognóstico após enfarte do miocárdio. Muitas vezes instala-se depressão pela primeira 

vez após o EAM ou o AVC e interfere negativamente com a recuperação (Steptoe e 

Whitehead, 2005). 

 

Outros estudos prospectivos mostraram a associação entre ansiedade e aumento do 

risco de morte súbita, que se explica pelo aumento de susceptibilidade a arritmias 

ventriculares (kawachi, 1994). Nos AVC a ocorrência de ansiedade está fortemente 

relacionada com as estruturas cerebrais envolvidas. A localização da lesão e o seu 

tamanho também afectam a natureza das alterações do humor subsequentes ao AVC 

(Castillo et al. 1993).  

 

Outros riscos de stress psicossocial, como baixa rede de apoio sócio-económico, a 

conflitualidade laboral e marital, o baixo nível sócio-económico necessitam de 

comprovação mais nítida enquanto factores etiológicos (Bosma et al. 1997, Sykes, 2002). 

 

Embora o conhecimento médico acerca do stress negativo e sua relação com doenças 

cardiovasculares ainda seja incompleto, a maioria dos especialistas está de acordo com 

os seguintes pontos, (Hotopf et al 2002): 

� O stress contribui para a ocorrência de doença cardíaca em certos indivíduos, 

para a hipertensão e hipercolesterolémia; 

� Influencia comportamentos de risco quanto a doenças cardíacas (tabagismo, 

obesidade, sedentarismo, etc.); 

� Sofrer um enfarte ou qualquer episódio cardiovascular é um factor de stress para 

todas as pessoas e suas famílias, 
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� O stress e os processos mentais alicerçam o potencial de adesão à terapêutica 

pós doença cardiovasculares e determinam o envolvimento nas opções de 

prevenção e reabilitação quanto à saúde cardiovascular; 

� Pôr em prática uma boa gestão do stress é eficaz na promoção da saúde das 

populações; 

 

 

1.2.7 ALCOOLISMO 

 

Segundo o Plano Nacional de Saúde 2004/2010: 

As estimativas apontam para a existência de, pelo menos, 580.000 doentes alcoólicos 

(Síndrome de dependência de álcool) e 750.000 bebedores excessivos (Síndrome de 

abuso de álcool) em Portugal. 

 

Há comorbilidades dos problemas ligados ao álcool e de vários problemas de saúde 

mental, nomeadamente perturbações depressivas, perturbações da ansiedade, 

esquizofrenia e perturbações de personalidade, entre múltiplos outros. Existe também 

comorbilidades de consumo de álcool e consumo de outras substâncias, tais como 

benzodiazepinas e substâncias ilícitas, quer na doença actual, quer nos antecedentes 

pessoais dos indivíduos afectados. 

 

Segundo os Inquéritos Nacionais de Saúde de 1996 e 1999, verificou-se que em 1999 

houve uma descida na percentagem de consumidores no Continente. Contrariando esta 

tendência, ocorreu um aumento de consumidores do sexo masculino, dos 15 aos 17 

anos. Verificou-se também um aumento importante nos consumidores femininos, no 

Alentejo, entre os 15 e os 54 anos. 

 

É de realçar que os jovens são um grupo alvo das campanhas de publicidade e 

promoção de vendas. Estes dados continuam a ser extremamente preocupantes, sendo o 

nosso nível de consumo e suas consequências, um grave problema de saúde pública em 

Portugal. 

 

Conforme as Recomendações da American Heart Association (AHA) (2000): 

O consumo moderado de álcool foi associado à diminuição de eventos cardiovasculares 

em vários registos populacionais. Esta associação foi encontrada com vinho mas também 

com outras bebidas alcoólicas. 
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Ao contrário de outras substâncias dietéticas potencialmente benéficas, a adição de 

álcool como substância cardioprotectora não pode ser recomendada. O álcool pode 

causar dependência e o seu consumo pode estar associado a graves consequências 

adversas, incluindo a hipertensão arterial, alterações hepáticas, risco de cancro da 

mama, violência física e acidentes de viação. Por esta razão e baseada em dados 

epidemiológicos disponíveis, a AHA recomenda que, nos casos em que já são 

consumidas, as bebidas alcoólicas devem ser limitadas ao equivalente a duas bebidas 

(30g de etanol) por dia para os homens e uma bebida por dia para as mulheres. 

 

Os indivíduos que optem pelo consumo de álcool devem ser também advertidos de que o 

álcool tem maior densidade calórica do que as proteínas e os hidratos de carbono, e que 

é uma fonte adicional de calorias «vazias». 

 

 

 1.2.8 TABAGISMO 

 

Fumar é perigoso, sobretudo quando se sofre de hipertensão. Efectivamente, fumar 

constitui um factor de risco importante no que diz respeito ás doenças coronárias. 

 

As inúmeras substâncias tóxicas contidas no fumo do tabaco envenenam o ambiente e 

aumentam os riscos de doença nos membros da família e amigos do fumador. 

 

O fumo do cigarro contêm mais de 4000 produtos químicos que podem causar danos no 

organismo. Todos os anos, o tabaco é culpado de inúmeros casos de cancro do pulmão, 

crises cardíacas e outros problemas graves de saúde. 

 

Parar com este vício nefasto pode reduzir consideravelmente os riscos de 

desenvolvimento de uma doença grave. 

 

A nicotina provoca uma forte dependência. Para deixar de fumar, dever-se-á desaprender 

os reflexos de fumador e romper com a dependência da nicotina, (Cawood Frank, 1999). 

 

 

Conforme o Plano Nacional de Saúde 2004/2010: 

O consumo de tabaco é a principal causa evitável de morbilidade e mortalidade. 
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Segundo os últimos dados do World Healh Report (2002). 

O consumo de tabaco é a principal causa isolada de peso da doença (12,2%). 

 

O consumo de tabaco em Portugal tem vindo a diminuir, situando-se em 19,5% a 

prevalência de fumadores na população com mais de 15 anos, sendo o sexo masculino o 

principal responsável por esta diminuição (com excepção do grupo etário dos 35 – 44 

anos, onde se regista um aumento da prevalência de fumadores). Está, no entanto, a 

aumentar o consumo de tabaco no sexo feminino de forma preocupante. 

 

No que respeita ao tabagismo em Portugal, dados recentes do Conselho de Prevenção 

do Tabagismo (CPT), com base num estudo sobres uma amostra representativa da 

população portuguesa (superior a 15 anos de idade), realizado por Paes Clemente 

(Clemente, 2003), em Portugal, existe uma percentagem de 23,3% de fumadores 

masculinos dos quais 10,6% são do sexo feminino, sendo ainda 17,2% ex – fumadores 

(93% dos quais sem ajuda especializada), para um erro máximo de 3,2%. Este autor, 

comparando países como a França, Bélgica, Itália e Espanha, apresenta dados que 

colocam o nosso país num lugar de destaque, com apenas 16,6% de fumadores contra 

valores que rondam os 25 a 40%, nos referidos países. A tendência de crescimento do 

tabagismo no sexo feminino (5% em 1987 e 7,9% em 1999) é um factor de atenção 

preocupante do CPT, apesar do número de fumadores masculinos estar a diminuir. 

 

 

 1.2.9 SEDENTARISMO 

 

Conforme o Plano Nacional de Saúde, Portugal tem uma elevada percentagem de 

sedentarismo, considerando-se como o país da EU com maiores níveis de inactividade 

física, rondando «cerca de 75% da população com mais de 15 anos, cuja principal 

actividade é ver televisão, ler, usar computador, etc». Conhecendo a relação quase linear 

entre o grau de obesidade e o tempo dispensado a ver televisão (Andersen, 2003). 

 

Estudos essenciais e epidemiologicamente valiosos, como o «Framinhgam Heart Study« 

(Albert, Glynn et al, 2003), ou o «Harvard Alumni Health Study» (Sesso, Paffenbarger et 

al, 2000), o «Nurse´s Health Study» (Manson, 1999), Consensos como o «Surgeon`s 

General Report» (1995) ou o Consenso sobre « Physical Activity, Fitness and Health» 
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(Bouchard, Shephard et al, 1994) entre outros, comprovam e reforçam uma redução 

importante da mortalidade com o aumento da actividade física. 

 

A campanha sob o mote «Mexa-se pela sua Saúde», realizada pela Fundação 

Portuguesa de Cardiologia (FPC) em 2004, subscreve a importância de investir nessa 

área. 

 

Os efeitos benéficos do exercício têm uma origem multifactorial: efeito favorável sobre os 

lipídos (baixa o colesterol), aumenta a variabilidade da frequência cardíaca e do tonus do 

sistema nervoso autónomo, melhora a disfunção endotelial, aumenta a fibrinólise e, 

sobretudo, melhora o metabolismo ao nível do tecido músculo-esquelético e do miocárdio 

(Leal, 2004). 

 

 

1.2.9.1 EXERCÍCIOS AERÓBIOS 

 

 De todos os tipos de exercícios, salientam-se os exercícios aeróbios que são aqueles 

em que os músculos consomem oxigénio na sua actividade. Necessitam da contribuição 

activa do sistema respiratório e cardiovascular. A actividade física aeróbica regular 

desempenha um importante papel na prevenção primária e secundária das doenças 

cardiovasculares. 

 

O exercício físico supervisionado reduz o índice de mortalidade em indivíduos portadores 

de doença arterial coronária. A inactividade física é reconhecidamente um factor de risco 

para essa doença arterial coronária. É o quarto factor de risco, associado ao tabagismo, 

hipertensão arterial e hipercolesterolemia. A hipertensão, a hipercolesterolemia, a 

obesidade e a diabetes mellitus são favoravelmente modificados por uma actividade 

física adequada. 

 

O condicionamento físico aumenta a capacidade cardiovascular e diminui o consumo de 

oxigénio em qualquer nível de exercício, tanto em indivíduos aparentemente saudáveis 

quanto em portadores de doença arterial coronária. Promove-se também redução da 

pressão arterial e dos níveis circulantes de catecolaminas no repouso e durante o 

exercício. Esses dois ajustamentos contribuem para um menor stress da parede arterial e 

para a redução do tempo médio de formação do ateroma. A manutenção desses efeitos 

somente é obtida com a regularidade do exercício físico. Os riscos dos exercícios físicos 
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são reduzidos com uma adequada avaliação médica, estratificação do risco, supervisão e 

educação (Castro Iran, 1999).   

 

Algumas modalidades de exercício físico aeróbio: andar a pé (passear com passo vivo, 

caça, golf, etc.), correr, nadar, andar de bicicleta, remar, ginástica aeróbica, dança 

(Cawood Frank, 1999). 

 

 

1.2.10 ALIMENTAÇÃO 

 

Alimentação saudável é uma forma racional de comer que assegura variedade, equilíbrio 

e quantidade justa de alimentos escolhidos pela sua qualidade nutricional e higiénica, 

submetidos a benéficas manipulações culinárias (Peres Emílio, 1994). 

 

Segundo o autor os Portugueses comem demasiado, de facto, cometem exageros 

repetidos aqueles que o podem fazer e que desconhecem como todos os excessos são 

nocivos ao seu próprio bem – estar. Muitos comem como deve ser. Outros não se 

alimentam suficientemente e outros fazem-no à base de produtos de tão má qualidade, e 

com tal desequilíbrio, que se nutrem muito deficientemente apesar de ingerirem volumes 

suficientes ou excessivos de comida e de terem custos elevados com a alimentação. Os 

portugueses, de modo mais preocupante do que outros povos mediterrâneos, 

nomeadamente italianos, gregos e turcos, estão a desprezar aceleradamente a sua 

cultura alimentar e gastronómica e a adoptar gostos atípicos.  

 

De facto, trocam um padrão alimentar saudável por um padrão desequilibrado, 

desajustado em relação ás exigências da saúde. É necessário e urgente reencontrar o 

bom dessa cultura perdida e isso não será possível sem apelar ao conhecimento 

científico actual. 

 

A alimentação desempenha um papel muito importante na saúde humana e condiciona a 

qualidade de vida e a longevidade. A definição de uma alimentação saudável é complexa, 

uma vez que a oferta de alimentos é muito diversificada e cada um tem características 

próprias, com conteúdos muito variáveis de caso para caso. Adequar esta oferta às 

necessidades e preferências dos indivíduos não é tarefa fácil (Infopédia, 2006).  
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De acordo com o Plano Nacional de Saúde, 2004): 

A situação actual de Mal nutrição, o crescimento muito significativo do consumo de 

gorduras de origem animal, associado ao excesso de consumo de gorduras, em especial 

saturadas, de sal, de açúcar e à baixa ingestão de frutos, legumes e vegetais, em 

determinados grupos da população, a par de níveis elevados de ingestão calórica. 

 

Segundo os dados do último World Health Report, 2002, a alimentação está directa ou 

indirectamente relacionada com a hipertensão (10,9% do peso da doença), com o 

colesterol (7,6% do peso da doença), com a obesidade e o excesso de peso (7,4%) e 

com a baixa ingestão de frutos e cereais (3,9%), constituindo assim o principal factor de 

risco de patologias crónicas, como sejam as doenças cardiovasculares, a diabetes, o 

cancro e a osteoporose. 

  

O consumo excessivo de gorduras, especialmente de gordura saturada, tem sido 

associada ao desenvolvimento de doença degenerativa crónica (DDC), como a 

arterosclerose. Os ácidos ômega-3 reduzem sensivelmente os níveis séricos dos 

triglicerídeos. Os ácidos do óleo de peixe reduzem a coagulação do sangue e podem 

reduzir o risco de doenças cardíacas.   

 

O consumo de fibras reduz o risco de diversas DDC, inclusive as doenças 

cardiovasculares, obesidade, diabetes mellitus, e cancro de cólon. Dietas ricas em fibras 

também contêm menos gorduras, colesterol e calorias do que as dietas pobres em fibras. 

As fibras auxiliam o sistema digestivo, ajudando na sua regulação. As fibras solúveis 

ainda trazem benefício ao sistema circulatório, reduzindo os níveis séricos de colesterol. 

 

Pesquisas têm apontado para outro factor de risco para doenças cardiovasculares: a 

homocisteína, um aminoácido, produzido pelo próprio organismo que, em determinada 

concentração do sangue, pode causar enfarte, acidente vascular cerebral, hipertensão 

arterial, arteriosclerose, etc. 

 

Para prevenir níveis alterados desta substância, deve-se consumir alimentos ricos em 

ácido fólico, principalmente, e também vitaminas B6 e B12. 

 

Outro ponto pouco abordado pelos estudiosos é o benefício económico de uma dieta 

equilibrada em gorduras. 
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 Um estudo feito em 1996, nos Estados Unidos, estimou-se que se a população 

americana reduzisse a ingestão de gordura saturada em 9% do total consumido, seriam 

evitados 100.000 novos casos de doenças coronárias até 2005, com o custo equivalente 

a 13 bilhões de dólares (Shils, 1999). 

A Roda dos Alimentos é uma representação gráfica simplificada dos diferentes grupos 

em que os alimentos podem ser divididos de acordo, quer com a sua composição quer 

com as proporções em que devem entrar numa alimentação equilibrada. Foi criada no 

final da década dos anos 70 do século XX, por uma equipa de profissionais portugueses 

ligados à saúde, em consonância com a realidade alimentar dessa época. Cerca de 25 

anos depois, mercê de várias alterações introduzidas nos hábitos alimentares da 

população portuguesa, surgiu a necessidade de a actualizar, tendo sido concebida uma 

"nova" Roda, como resultado de um protocolo assinado entre a Faculdade de Ciências da 

Nutrição da Universidade do Porto e o Instituto do Consumidor. 

        

 

 

 A Roda dos Alimentos, na qual estão representadas, de uma forma visual, em fatias, as 

contribuições relativas de cada grupo de alimentos. 

 

A roda dos alimentos encontra-se organizada em 7 grupos com as seguintes 

características nutricionais: 
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� Cereais, derivados de cereais e tubérculos  (ex.: trigo, centeio, arroz, pão, 

massas alimentícias, batatas), constituem importantes fontes de glícidos, 

vitaminas (complexo B e E) e fibras alimentares. 

� Produtos hortícolas  (ex.: couve, agrião, cenoura, alho, abóbora, feijão verde), 

são muito ricos em vitaminas (A e C), sais minerais (cálcio, ferro e fósforo) e fibras 

alimentares. 

� Frutos  (ex.: maçã, laranja, pêssego, pêra, morango, banana), são ricos em 

vitaminas (A e C) e sais minerais (sobretudo potássio). Quando as cascas são 

consumíveis, desde que bem lavadas, tornam-se importantes fornecedores de 

fibras alimentares. 

� Lacticínios  (ex.: leite, queijo, iogurte, requeijão), são fontes preciosas de 

proteínas, vitaminas (A, complexo B e D) e sais minerais (sobretudo cálcio). 

� Carnes pescado e ovos  (ex.: bife, pescada, polvo, ovos), fornecem generosas 

quantidades de proteínas, vitaminas do complexo B e sais minerais (fósforo, ferro, 

iodo). 

� Leguminosas  (ex.: feijão, ervilha, fava, grão de bico, lentilha, soja), são 

importantes fontes de glícidos, proteínas, fibras alimentares, vitaminas (B e C) e 

sais minerais (cálcio, fósforo e zinco). 

� Gorduras  (ex.: óleo, azeite, manteiga) fornecedores de lípidos. Eventualmente 

poderão constituir fontes de vitaminas lipossolúveis (D e E).  

�  A água  encontra-se representada no centro do esquema por fazer parte da 

constituição de todos os alimentos e por ser indispensável, em abundância, no 

regime alimentar de qualquer pessoa (Infopédia, 2006). 
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CAPITULO III 

 

1. EPIDEMIOLOGIA DAS DOENÇAS CARDIOVASCULARES EM 

PORTUGAL 

 

 

As doenças do aparelho circulatório ou doenças cardiovasculares (DCV), incluem três 

grandes grupos: a doença cardíaca isquémica (DCI), as doenças cerebrovasculares 

(DCE) e as arteriopatias periféricas (DAP). As duas primeiras doenças têm registado 

recentemente em Portugal um ligeiro decréscimo (Cardoso 2000). No entanto, e de 

acordo com os dados de 1999, da Direcção Geral de Saúde («O Risco de Morrer em 

Portugal»), estas doenças apresentavam respectivamente uma taxa de mortalidade por 

100 000 habitantes, padronizadas pela idade e sexo, de 325,4 para o sexo masculino e 

265,1, para o feminino, sendo estas taxas globais superiores em Lisboa e Vale do Tejo, 

no Alentejo, na Madeira e nomeadamente nos Açores (cerca de 1,5 superior ao 

Continente). São concorrentes para estes valores, a elevada prevalência de Hipertensão, 

Obesidade, Diabetes Mellitus tipo II (DM) e Tabagismo existentes em Portugal (Hill 1992; 

de Castro JJ 1998; Prior C 1999; Cardoso, Pereira et al.2001; Marques Vidal, Llobet et 

al.2001;Simões, Gama et al.2001).  

 

Para uma melhor compreensão das doenças cardiovasculares, o tema seguinte 

desenvolve um pouco dois grandes grupos de doença cardiovascular, ou seja, a doença 

cardíaca isquémica (DCI) e as doenças cerebrovasculares (DCV).  

 

O Enfarte Agudo do Miocárdio (EAM) e o Acidente Vascular Cerebral (AVC), 

respectivamente. 
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2. ACIDENTES VASCULARES CEREBRAIS  

 

 

O cérebro é constituído por biliões de células nervosas que regem as funções 

psicológicas, especialmente o movimento, a vista, o ouvido e a fala. 

 

Assegura o bom funcionamento das vísceras, das sensações nervosas e alguns sistemas 

como os sistemas nervoso e respiratório. 

 

Cerca de 20% do sangue bombeado pelo coração dirige-se ao cérebro através das 

artérias carótidas. 

 

Esta circulação fornece ao cérebro o oxigénio e os nutrientes necessários ao seu 

funcionamento normal. 

 

As células cerebrais têm necessidade constante de oxigénio e não podem ser privadas 

dele, pois, se isso acontecer manifestar-se-ão imediatamente numerosos problemas. 

 

A vítima cujo cérebro deixa de ser irrigado durante 10 minutos desmaia imediatamente. 

Uma interrupção que dure mais de 4 a 6 minutos pode trazer consigo a morte das células 

cerebrais, e o processo de recuperação é quase sempre irreversível. 

 

Como cada zona do cérebro comanda funções precisas do organismo ou uma parte 

determinada do corpo, as consequências de uma lesão cerebral dependem da zona que 

foi afectada. Assim, uma paragem da circulação sanguínea no centro motor do hemisfério 

esquerdo causará uma paralisia de todo o lado direito do corpo com perda da fala.  

 

O acidente vascular cerebral não é uma doença, mas um conjunto de sinais e sintomas 

atribuíveis a vários problemas susceptíveis de interromper o contributo de oxigénio e de 

nutrientes em algumas partes do cérebro. 
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O acidente vascular produz-se quando uma parte do sangue que irriga o cérebro fica 

bloqueada por depósitos de corpos gordos e outros resíduos ou quando um vaso 

sanguíneo que fornece o sangue ao cérebro rebenta – hemorragia cerebral. 

 

Nos dois casos, a troca essencial de oxigénio e de dióxido de carbono é interrompida por 

um longo período e as células do cérebro morrem. 

 

As partes do corpo que são normalmente controladas pelas células dessa região do 

cérebro não podem cumprir as suas funções normais e surgem vários sinais e sintomas 

(Lacombe Gilles, 1996). 

 

2.1 OS FACTORES DE RISCO DO AVC 

 

Os factores de risco do acidente vascular cerebral são idênticos aos da doença 

cardiovascular. Segundo Lacombe Gilles (1996), a frequência aumenta nas pessoas de 

idade avançada, mais de 55 anos que sofrem de hipertensão arterial e que têm 

antecedentes hereditários. 

 

A hipertensão arterial é uma das principais causas do acidente vascular cerebral, pois, 

favorece a formação de placas na parede interna das artérias e aumenta assim o perigo 

de formação de coágulos sanguíneos susceptíveis de provocar uma embolia cerebral, 

isto é, uma obstrução da circulação sanguínea numa parte do cérebro. 

 

Os riscos de ruptura arterial são mais frequentes quando a tensão arterial é elevada. 

Entre os factores que predispõem para os acidentes vasculares cerebrais há também: 

� O diabético, a hiperdislipidemia, o tabagismo, a obesidade, o stress e o 

sedentarismo. 

 

 

 

2.2 SINAIS E SINTOMAS DO AVC 

 

De acordo com a parte do cérebro atingida, podemos observar os seguintes sinais e 

sintomas: 
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� tonturas, vertigens, dores de cabeça súbitas e violentas, seguidas de um estado 

de inconsciência rápido, sobretudo nos casos de hemorragia cerebral. 

� fraqueza, inchaço repentino ou gradual do rosto, de um braço, de uma perna, 

sentido apenas numa metade do corpo ( a vítima cai ao chão ). 

� enfraquecimento da vista, visão toldada ou desdobramento da vista. 

� expressão de ansiedade, pois a vítima pode estar consciente, mas incapaz de 

falar ( por vezes chora). 

� pupilas de grossura desigual. 

� paralisia dos músculos faciais, a boca – um canto dos lados descai, a saliva 

escorre desse lugar e a vítima tem dificuldade em deglutir e em se exprimir, a sua 

elocução é lenta e hesitante. 

� dificuldade em compreender o que lhe dizem. 

� perda do controlo da bexiga ou do intestino ( incontinência ). 

� crises convulsivas, acompanhadas de paralisia ou de um estado repentino de 

inconsciência, frequentes após uma embolia cerebral. 

 

Estes sinais e sintomas podem ser temporários, podendo persistir menos do que 24 

horas ou durar alguns minutos. 

 

Estes breves episódios de acidentes vasculares cerebrais são chamados acidentes 

isquémicos transitórios. 

 

Quando aparecem estes sinais, devemos consultar os serviços médicos de imediato, 

mesmo que à primeira vista o fenómeno seja passageiro, pois, está presente um sério 

aviso de risco de acidente vascular eventual, independentemente da idade da pessoa 

(Lacombe Gilles, 1996). 

 

 

 

2.3 OS OBJECTIVOS DOS PRIMEIROS SOCORROS: 

 

� Impedir a vítima de se ferir; 

� Levar-lhe apoio psicológico necessário; 

� Prevenir complicações, sobretudo, no que concerne à obstrução das vias 

respiratórias; 
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2.4 COMO INTERVIR 

 

� Ter o controle da situação, procurando reconhecer os sinais e sintomas do 

acidente vascular cerebral e chamar os Serviços de Urgência imediatamente; 

� Avaliar o A, B, C (são as manobras que recuperam a oxigenação e a circulação 

em órgãos vitais, o suporte básico de vida). 

� Não deslocar a vítima, excepto por razões de segurança. Uma manipulação 

demasiado brusca poderia agravar o seu estado. Proteger dos ferimentos 

suplementares causados por objectos perigosos situados perto dela (Motta Ana, 

2003). 

 

2.4.1 SE A VÍTIMA ESTIVER CONSCIENTE: 

   

� Deve-se instala-la confortavelmente, em posição meio sentada; 

� Manter as suas vias respiratórias desobstruídas, apoiar a sua cabeça ligeiramente 

para trás. Verificar de que não há nada na boca, desapertar-lhe as suas roupas no 

pescoço e peito. 

� Se a vítima for incapaz de engolir a sua saliva ou se vomitar, coloca-la em posição 

lateral de segurança – PLS, sobre o lado paralisado, a fim de permitir o 

escoamento dos líquidos e de prevenir, desta forma, problemas respiratórios. 

Pode acontecer que sejamos obrigados a proceder à limpeza da boca para tirar 

um corpo estranho (alimento, pastilha elástica, etc.). 

� Não dar nada à vítima pela boca, pois, é possível que os reflexos de segurança 

estejam paralisados. 

� Se a vítima tiver sede, humedece-lhe os lábios. 

� Reconfortar a vítima falando-lhe, segurando-lhe a mão, pois é possível que ela 

oiça. É importante tranquilizá-la. É uma intervenção capital que impede a 

deterioração do seu estado. 

� Manter a vítima aquecida, tapa-la. 

� Vigiar atentamente o ABC, enquanto se espera por socorros (Motta Ana, 2003). 
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2.4.2 SE A VÍTIMA ESTIVER INCONSCIENTE: 

 

� Manter as vias respiratórias desobstruídas, instalando-a em PLS, a fim de facilitar 

a sua respiração e o escoamento de secreções; 

� Tapar a vítima; 

� Tranquiliza-la, pois, ela pode ouvir o que se passa à sua volta;  

� Vigiar atentamente o ABC, e aplicar as técnicas de reanimação, se for necessário; 

(Motta Ana, 2003).  

 

 

 

3. O ENFARTE AGUDO DO MIOCÁRDIO  

 

O enfarte do miocárdio ou a «crise cardíaca » resulta da obstrução de uma artéria que 

leva o oxigénio e os elementos nutritivos ao músculo cardíaco. 

 

A parte do coração alimentada por esta artéria fica privada de oxigénio e morre. Embora 

este dano seja grave, a vítima de um enfarte do miocárdio não sofre forçosamente uma 

paragem do coração. 

 

O enfarte é mais ou menos grave de acordo com o dano do músculo cardíaco numa 

superfície maior ou menor. Se uma parte demasiado importante do miocárdio morre, o 

coração já não pode bombear o sangue de forma eficaz e há o risco de paragem 

cardíaca. O enfarte produz-se mais frequentemente no ventrículo esquerdo. Nesse lugar, 

a parede do coração é mais espessa e a pressão arterial é mais elevada. Estas 

características fazem com que o ventrículo esquerdo seja mais sensível a uma falta de 

oxigénio. 

 

O processo de obstrução das artérias começa gradualmente pelo depósito de corpos 

gordos (aterosclerose) e outros resíduos na camada interna da artéria. Quanto mais 

esses resíduos se acumulam, mais o diâmetro do interior se encurta. As consequências 

desse estreitamento são primeiramente uma diminuição do contributo de sangue 

oxigenado a nível do músculo cardíaco, depois uma súbita obstrução de uma artéria na 
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sequência da formação de um coágulo. Produz-se então um enfarte e a parte do músculo 

cardíaco privada de sangue oxigenado morre (Lacombe Gilles, 1996). 

 

 

3.1 OS FACTORES DE RISCO DO EAM 

 

Segundo o autor os factores de risco dos AVC são idênticos aos EAM e também a 

frequência aumenta com a idade. Entre esses factores existem os que podem ser 

alterados com estilos de vida saudáveis tais como, a alimentação, a obesidade, o 

sedentarismo, a hipertensão, a diabetes, o tabagismo e o stress. 

 

Os que não são possíveis de serem modificados são a idade, o sexo e a história familiar 

(Castro Iran, 1999).   

 

 

3.2 SINAIS E SINTOMAS DO ENFARTE AGUDO DO MIOCÁRDIO  
 

� A vítima sente uma dor forte e persistente. Esse é o principal sintoma. Essa dor 

pode apresentar-se tanto em repouso como depois de um esforço e pode mesmo 

despertar a vítima durante o sono. 

� É importante assinalar que perto de 20% das vítimas de enfarte do miocárdio não 

experimentam nenhuma dor torácica, especialmente as pessoas idosas e os 

diabéticos. 

� A dor retroesternal, isto é, sentida no centro do peito. A vítima leva 

espontaneamente a mão ao peito numa tentativa de aliviar o seu mal. 

� Essa dor é constante e pode durar de 30 minutos a várias horas. Em geral, o 

repouso e os medicamentos habituais para aliviar a dor são ineficazes. 

� A vítima descreve a sua dor como um aperto, uma queimadura ou uma sensação 

de um peso enorme depositado sobre o seu peito. Essa dor pode irradiar para o 

pescoço, para o maxilar, para os ombros, para os braços e para as costas. 

� A dor sentida é semelhante à da indigestão ou da queimadura do estômago. 

Muitas vezes é acompanhada de náuseas e, por vezes mesmo, de vómitos. Essa 

semelhança com a indigestão engana, por vezes, a vítima, que interpreta a dor 

como um sinal de uma crise digestiva em vez de uma crise cardíaca. 
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� Observa-se muitas vezes uma perda de sentidos no caso do enfarte, podendo ser 

o seu primeiro sinal. Ela indica uma paragem súbita do coração ou um estado de 

fibrilação, isto é, de contracções cardíacas ineficazes. 

� Observam-se igualmente dificuldades respiratórias importantes semelhantes à 

falta de fôlego, acompanhadas de sensações de fraqueza, de fadiga, de 

atordoamentos. 

� A vítima fica muito ansiosa: algumas têm mesmo a impressão de uma morte 

iminente. 

� A pulsação é apressada ou demasiado lenta, ou ainda irregular e fraca. 

� A pele fica pálida, azulada no rosto, nas extremidades dos dedos etc., em 

consequência da redução do débito cardíaco e da circulação. Os suores são 

abundantes. 

� A vítima recusa-se muitas vezes a admitir a gravidade dos seus sintomas: há um 

processo de negação da «crise cardíaca» (Lacombe Gilles, 1996). 

 

 

3.3 OS OBJECTIVOS DOS PRIMEIROS SOCORROS 

 

� Ter imediatamente o controle da situação para chamar os Serviços de Urgência, 

pois, os riscos de morte são muito elevados na sequência de um enfarte; 

� Reduzir a carga de trabalho do coração, a fim de prevenir uma paragem cardíaca; 

� Vigiar o ABC e administrar os cuidados requeridos 

  

 

3.4 COMO INTERVIR 

 

� A reacção mais generalizada por parte da vítima que tem uma primeira crise é 

negar os sinais e os sintomas que anunciam um enfarte do miocárdio. As razões 

disso são variadas, mas o socorrista não se deve deixar influenciar. Pelo 

contrário, deve tomar o controle da situação e aplicar os primeiros socorros. A 

decisão de agir imediatamente é demasiado importante para deixar que a vítima a 

tome. É também da responsabilidade da família, dos amigos e dos circunstantes 

chamar os Serviços de Urgência imediatamente. Não se deve conduzir a vítima 

em automóvel ao hospital, excepto se os Serviços de Urgência não puderem 

chegar rapidamente. 
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� Uma paragem cardíaca pode sobrevir a todo o instante. 

� Verificar se a vítima traz consigo indicação de que é cardíaca, se já estiver 

diagnosticada, é possível que ela tenha em posse medicamentos de urgência. 

� Se for o caso, ajudar a tomá-los. Muitas vezes, esses medicamentos são 

«nitroglicerina». 

� São administrados sob a forma de comprimidos que se colocam debaixo da língua 

ou sob a forma de emplastros de tecido que se aplicam sobre a pele do peito, ou 

ainda sob a forma de um produto em aerosol para vaporizar na boca. É preciso 

respeitar a dose prescrita. A nitroglicerina é um medicamento que age dentro de 

alguns segundos e provoca uma dilatação das artérias e um aumento do 

contributo de sangue oxigenado ao músculo cardíaco. A dor é portanto aliviada. 

Todavia, a nitroglicerina não tem nenhum efeito sobre a obstrução de uma 

coronária que provoca um enfarte do miocárdio. 

� De acordo com os sinais e sintomas, determinar se a vítima está exposta a uma 

crise cardíaca. 

� Se a vítima experimentar uma dor intensa no peito, perguntar se foi a primeira vez 

que sentiu esse incómodo. Quando começou a dor e o que é que a provocou. 

Pedir para lhe explicar a que se assemelha a dor, se já sofreu de doenças 

cardiovasculares e se toma medicamentos para esse efeito. 

� Interromper imediatamente a actividade da vítima e não a deslocar mais 

inutilmente. 

� Mandar sentar ou estender-se confortavelmente em posição sentada ou meio-

sentada, a fim de facilitar a sua respiração. 

� Desapertar as roupas no pescoço, no peito e na cintura. 

� Arejar o lugar, se possível, a fim de aumentar ao máximo a absorção de oxigénio.  

� Tranquilizar a vítima para acalmar a sua ansiedade e os seus receios. 

� A ansiedade aumenta o ritmo cardíaco e pode agravar um estado cardíaco já 

precário. 

� Uma atitude calma da parte do socorrista e uma comunicação adequada com a 

vítima são pontos importantes para se assegurar da sua boa colaboração e 

prevenir uma deterioração da condição cardíaca. 

� Vigiar o ABC, sobretudo a pulsação, até à chegada dos Serviços de Urgência.  

� Não dar de comer nem beber à vítima (Lacombe Gilles, 1996). 
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CAPITULO IV 

 

1. EVOLUÇÃO DAS DOENÇAS CARDIOVASCULARES EM 
PORTUGAL 
 

 

Na década de 70, Portugal tinha uma das mais reduzidas mortalidades por DCV entre os 

países desenvolvidos, com tendência para o declínio da DCI, apesar de existir uma 

tendência para o aumento das DCV. Perto dos anos 80, existiam ainda variações 

regionais importantes. Num estudo de Dias de Sá (Sá e Miguel, 1994), durante esta 

década as causas major de morte eram as DCE e DCI com um ratio de 2.7/1 

respectivamente, tendo-se encontrado um decréscimo de 24% nas DCE e de 11% na 

DCI, em ambos os sexos. 

 

As DCV predominavam nas idades extremas (as mais jovens e as mais velhas), 

enquanto a DCI era maioritária entre os homens dos 25 aos 54 anos. Na zona da Costa 

Noroeste, as DCE predominavam, enquanto no Sul e nos Açores predominava a DCI. 

 

Igualmente, na Madeira, a prevalência da DCI mostrou uma tendência para o aumento da 

mortalidade e morbilidade, num recente estudo comparativo dos anos 1987 e 1996 

(Cardoso, Pereira et al.2001), contrariando o que aparentemente se passava no 

Continente (Cardoso, 2000). Apesar disso, no final da década de 80, as taxas de 

mortalidade por DCV eram as mais altas da Europa, enquanto que as DCI eram as 

segundas mais baixas, logo após a França (o apelidado «paradoxo francês»). Apesar 

deste padrão ser similar nos Países do Sul da União Europeia e no Japão, as tendências  

das DCV em Portugal e nos anos 80, não parecem só por si explicar esta diminuição. O 

decréscimo na prevalência da Hipertensão pode ser um dos factores responsáveis pela 

redução das DCV (Sá e Miguel, 1994). 

 

Cardoso (2000), relativamente ás DCV e após um estudo longitudinal encontrou entre 

1980 e 1996 uma redução de mortalidade por DCI de cerca de 2,7% nos Homens e 4,3% 

nas Mulheres, e de 7,5% nos Homens e 4,5% nas Mulheres. Segundo o autor esta 

tendência seria devida a influências ambientais, ou seja não genéticas, provavelmente 

pela melhoria nos cuidados da Medicina Preventiva e/ou Saúde Pública. Dado o parco 

investimento nas Políticas de Saúde, este enorme esforço de prevenção é, normalmente, 
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o esforço individual de alguns médicos, enfermeiros e outros técnicos de saúde, que na 

sua prática clínica diária os implementam com dificuldade, já que, por diversos factores a 

analisar, é normalmente atribuído pouco tempo, investimento e reconhecimento a este 

tipo de intervenções (Leal, Amado et al.2003). Atente-se, por exemplo, à listagem dos 

quadros/preços dos actos terapêuticos hospitalares, publicada no Diário da República de 

5-02-2003, para se perceber tal facto. Esta problemática pode ainda decorrer ou ser 

ampliada pela correspondente hipertrofia do nosso país em estruturas e intervenções 

hospitalares. Em Portugal existem 90 hospitais, a que correspondem 23.861 camas, 

sendo destes, 13 centrais e 39 distritais, enquanto existem 354 Centros de Saúde, com 

1.895 extensões. A estas infra-estruturas correspondem 72 médicos especialistas por 

cada 100.00 habitantes e 53 médicos de família distribuídos pelos mesmos 100.000 

habitantes, de acordo como o recente Plano Nacional de Saúde (2004).    

 

Com o aumento da longevidade, devido à crescente eficácia dos cuidados agudos pré--

hospitalares e hospitalares, aos fármacos mais selectivos, melhores condições de vida e 

sócio-sanitárias, melhor saúde pública, etc., as DCV estão a tornar-se cada vez mais em 

doenças crónicas e, por isso, incapacitantes. 

 

Torna-se por isso, essencial e urgente investir na prevenção primária. A prevenção 

secundária faz programas de Reabilitação Cardíaca, acompanhando as novas tendências 

informáticas e telemáticas, no sentido de se reduzirem os factores de risco cardiovascular 

modificáveis das populações de alto risco, melhorar a qualidade de vida dos doentes, 

diminuir os custos e aumentar a eficiência dos sistemas de saúde, em geral (Oldridge 

1998), contudo fica muito mais caro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 58 - 

2. A PROBLEMÁTICA DO PROJECTO DE INVESTIGAÇÃO  

 

«Formular um problema de investigação é definir o fenómeno em estudo através de uma 

progressão lógica de elementos, de relações, de argumentos e factos.  

O problema apresenta o domínio, explica a sua importância, condensa os dados factuais 

e as teorias existentes nesse domínio e justifica a escolha do estudo (Fortin, 1996). A 

formulação do problema deve demonstrar com ajuda de uma argumentação cerrada, que 

a exploração empírica da questão é pertinente e que esta é susceptível de contribuir para 

o avanço dos conhecimentos» (Fortin, Marie, 1996).   

   

 

2.1. MODIFICAÇÕES DO PERFIL POPULACIONAL 

 

Na cardiopatia isquêmica (CI), a doença degenerativa crónica (DDC), que mais mata em 

todo o mundo, todos os factores de risco (FRs) devem ser considerados. Mas junto com 

as considerações dos FRs da CI, as modificações que influem na composição desses 

mesmos FRs devem também ser muito bem avaliadas. Dentro desse raciocínio, a 

avaliação do perfil das populações e as modificações que elas têm sofrido devem ser 

consideradas, não só como determinantes epidemiológicos, como também para uma 

avaliação futura e de preparação adequada de Saúde Pública. Neste particular, são 

extremamente importantes as perspectivas que essa modificação de perfil populacional 

poderá acarretar no futuro, seja próximo ou longínquo, directa ou indirectamente nos FRs 

e, consequentemente, no modo e no tipo do aparecimento de uma doença. 

 

 As mudanças que ocorreram, tanto no perfil populacional como no dos estágios de 

transição demográfica, influenciaram definitivamente o aumento da incidência das DDCs. 

Há uma profunda modificação entre a percentagem da população rural e a população 

urbana. O facto de que em 1945 a população rural representa 70% enquanto que em 

1993 esta percentagem é de população urbana, marca bem o quanto o perfil de uma 

população vai se modificando. 

 

Essa modificação representou uma brutal alteração nos hábitos das pessoas, 

decorrentes da vida sedentária das cidades (conduções motorizadas, empregos com 

funções sedentárias e altamente competitivas, TV, informática e de hábitos alimentares 

diferentes), comidas prontas com conservantes, adoçantes, edulcorantes, refeições feitas 
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ás pressas nos fast-food e toda uma gama de modificações entre a vida das cidades e do 

campo, necessariamente iriam modificar a incidência no tipo de doenças nas populações, 

como realmente vem acontecendo. Além disso, os avanços tecnológicos e urbanísticos e 

os avanços da medicina chegam primeiro nos grandes centros urbanos. Acrescenta-se 

na população urbana o «fantasma» do desemprego de longa duração e o nível de 

instrução mais baixo (Castro Iran, 1999). 

 

O ponto de partida surge na sequência do Mestrado em Prevenção e Reabilitação 

Cardiovascular, onde a prevenção da doença e a promoção da saúde têm um papel 

primordial. 

 

Louis Pasteur, (Cientista Humanista, 1822-1895), afirmava: 

«Confesso que ao pensar numa doença, nunca tive a intenção de lhe encontrar um 

remédio, mas, pelo contrário, de encontrar um remédio capaz de a prevenir». 

 

Prevenção Primordial tem por objectivos evitar a emergência e o estabelecimento de 

estilos de vida que aumentem o risco de doença. Ao prevenir padrões de vida social, 

económica ou cultural que se sabe estarem ligados a um elevado risco de doença, 

promove-se a saúde e o bem-estar e diminui-se a probabilidade de ocorrência de doença 

no futuro. 

 

Procura-se elaborar e aplicar políticas e programas de promoção de determinantes 

positivos de saúde, na população em geral e em grupos seleccionados (Last, J M., 1995). 

 

Segundo o Plano Nacional de Saúde, 2004: 

«Investir em ganhos de saúde – combater as causas subjacentes ás principais doenças 

relacionadas com os estilos de vida é a grande prioridade para a acção. Tal exige que se 

consagre uma atenção particular a factores como o consumo de álcool e de tabaco, a 

alimentação, o excesso de peso e a obesidade, a insuficiente actividade física, a má 

gestão do stress, o abuso das drogas, bem como a factores de natureza socioeconómica 

geradores de fenómenos de violência e exclusão social. 

 

 Esta abordagem permitirá um impacto em doenças transmissíveis e não transmissíveis 

tão diversas como a sida, a tuberculose, a hipertensão arterial, a doença isquémica 

cardíaca, a doença cerebrovascular, alguns cancros (como os do pulmão, da mama, do 

estômago, do cólon e do útero), a diabetes mellitus. 
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O Ministro da Saúde, Prof. Correia de Campos, afirmou ser necessário reforçar o papel 

da prevenção, explicando que «esta é uma área típica onde não é fácil distinguir 

prevenção primária de secundária», referiu-se ainda à «luta contra os factores de risco» 

(…) (XXVII Congresso Português de Cardiologia). 

 

Udina (1997) refere que entre as competências da enfermeira existe um papel 

fundamental no que se refere à prevenção. A prevenção primária não só deve entender-

se a nível prévio de aparecimento da doença como inclusive, na maneira especial de 

estar presente desde que a doença aparece até o final. 

 

As acções dos enfermeiros orientam-se no sentido de conseguir que a pessoa tenha 

condições de se manter socialmente activa em todos os aspectos. 

 

O melhor investimento em saúde da sociedade é prevenir a doença e promover a saúde 

no sentido de fortalecer a capacidade e a qualidade de vida. 

 

Os profissionais de saúde e os educadores têm tendência a pensar que um indivíduo 

deve mudar o seu comportamento e aderir a um novo estilo de vida, simplesmente 

porque o educador o disse. No entanto, devemos reconhecer que os utentes têm o direito 

de fazer as suas opções de vida e fazem-no com frequência. 

 

O que é importante é informar, divulgar e mostrar as vantagens e desvantagens de uma 

vida saudável e o caminho a percorrer para obter esse objectivo. 

 

Antes de tentar educar e dar a conhecer o que queremos transmitir, é necessário 

certificarmo-nos que o utente seja capaz de se centrar na aprendizagem. 

 

Para isso, as necessidades básicas de cada pessoa devem ser satisfeitas, tais como: 

- Alimentação, oxigenação, alívio da dor, etc... 

 

É necessário perceber cada pessoa como um todo, no seu contexto de vida pessoal, 

afectiva, familiar, cultural e sócio-económica. 

 

O educador deve conhecer as crenças do utente relativamente à saúde quando o tenta 

motivar para aprender. 
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Dado que as técnicas de educação para a saúde implicam a integração das crenças, 

atitudes, valores, opiniões e necessidades do utente, é necessário desenvolver um plano 

de educação individual ou adoptar um plano padronizado ás crenças e necessidades da 

pessoa em causa (Clayton, B, Stock, Y., 2002). 

 

 

De acordo com a Ordem dos Enfermeiros (2001): 

«O exercício profissional da enfermagem centra-se na relação interpessoal…num quadro 

de respeito pelos valores, crenças e desejos da natureza individual dos clientes… 

caracteriza-se pelo estabelecimento de parcerias com os clientes… envolvendo as 

pessoas significativas para o cliente (família e comunidade)». 

 

Qual o papel do profissional de saúde, na sociedade actual para investir na prevenção e 

promoção da saúde, perante notícias tais como: 

 

Os Presidentes da Caritas e Rede Europeia Anti-Pobreza (REAP) em Portugal pedem 

mesmo a intervenção do Governo para travar a crise. 

 

Para estes responsáveis a situação vai afectar cada vez mais gente. Estado deve 

«regular a vida em sociedade». 

 

Deixam o alerta: os mais pobres são quem mais vai sofrer as consequências. 

«O Governo deve fazer com que os alimentos cheguem equitativamente a todas as 

pessoas, nomeadamente aos mais pobres». 

 

Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), 2008: 

  A população desempregada em Portugal aumentou 65% em cinco anos, passando de 

270. 500 pessoas em 2002 para 448.600 em 2007. A Taxa Lusa de desemprego elevou-

se, assim, de 5% em 2002 para 8% no ano passado. 

 

De acordo com o INE nesses cinco anos, o desemprego em Portugal cresceu 68,8% no 

caso das mulheres, e 62,1% no caso dos homens. 

 

Cerca de 85% dos desempregados procura um novo emprego, percentagem que se 

mantêm praticamente inalterada ao longo dos últimos cinco anos.  
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Em relação ao tempo de desemprego, o INE constatou que os desempregados de longa 

duração (pessoas que buscam emprego há mais de um ano) mais que duplicaram 

passando de 100.600 para 210.800 pessoas. Já o número de desempregados de curta 

duração também aumentou mas de forma menos expressiva 25%. 

 

Os grandes problemas da economia portuguesa, são a estagnação económica, perda de 

competitividade, dependência crescente face a grandes grupos estrangeiros, 

desemprego estrutural, desigualdade social, baixo nível de escolaridade e de qualificação 

profissional, deficientes serviços públicos essenciais (educação, saúde, justiça, 

segurança social) (Rosa Eugénio, 2006). 

 

Segundo o autor o elevado endividamento das famílias, os salários baixos, o preço dos 

produtos e o aumento das desigualdades sociais são reflexos da crise que Portugal 

enfrenta desde 2001. 

 

Como efectuar campanhas de educação para a saúde, na mudança de estilos de vida 

para redução do risco de doença cardiovascular perante este cenário. Com que direito 

insistem os profissionais de saúde na redução do stress, da hipertensão, na alimentação 

saudável, em consumir uma grande variedade de frutos, vegetais e produtos cerealíferos, 

incluindo cereais integrais. Produtos lácteos com baixo teor ou nenhuma gordura, peixe, 

legumes, aves e carnes magras, ou seja adquirir e manter um comportamento alimentar 

saudável à base de alimentos de todos os grupos principais (American Heart Association, 

2000). 

 

Segundo o artigo 64.º da Constituição da República Portuguesa: 

Todos têm direito à protecção da saúde e o dever de a defender e promover. 

O direito à protecção da saúde é realizado, através de um serviço nacional de saúde 

universal e geral, e tendo as condições económicas e sociais dos cidadãos 

tendencialmente em conta. E pela criação de condições económicas, sociais, culturais e 

ambientais que garantam, designadamente, a protecção da infância, da juventude e da 

velhice, pela melhoria sistemática das condições de vida e de trabalho, bem como pela 

promoção da cultura física e desportiva, escolar e popular, e ainda pelo desenvolvimento 

da educação sanitária do povo e de práticas de vida saudável.   
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PARTE II – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO 
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1. METODOLOGIA 
 

 

A metodologia é um instrumento importante no processo de investigação, uma vez que 

nos permite elaborar o estudo de forma ordenada na tentativa de atingir os objectivos. 

 

 A metodologia adoptada neste estudo, com as limitações próprias da aplicação de um 

questionário que avalia os factores de risco e as doenças cardiovasculares com base na 

declaração dos inquiridos, mesmo que estruturado de modo a aumentar a consistência 

dos dados, justifica-se pelas vantagens da sua aplicabilidade – menor consumo de 

recursos. 

 

A opção pela metodologia qualitativa não ocorreu ao acaso. Vem da natureza do objecto 

desta investigação, da sua historicidade e dos procedimentos interpretativos adoptados. 

Tendo em conta as cinco características básicas, consideradas por Bogdan e Biklen 

(1994), nos estudos qualitativos, em que é considerado: 

� O ambiente natural, como fonte directa de dados; 

� O pesquisador como principal instrumento; 

� Os dados recolhidos são predominantemente descritivos; 

� A preocupação com o processo é maior do que o produto; 

� O significado que as pessoas dão ás coisas e à sua vida, é o enfoque de atenção 

especial para o pesquisador. 

 

 

1.1 MÉTODO 
 

O homem procura através das suas potencialidades conhecer o mundo em que vive, 

desenvolvendo ao longo dos tempos métodos mais ou menos elaborados que lhe 

permitem perceber a natureza e o comportamento das pessoas. 

 

Este estudo foi implementado com o apoio da Fundação Portuguesa de Cardiologia 

(FPC) na obtenção da participação das empresas e instituições ao qual a pesquisa foi 

dirigida.   
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1.2 TIPO DE ESTUDO 
 

 

Segundo a classificação que Fortin (1999) apresenta, este estudo enquadra-se no nível 1 

de conhecimentos, exploratório e descritivo, uma vez que o nível de conhecimento sobre 

o assunto é reduzido. «O objectivo do estudo será explorar o domínio em profundidade e 

explorar o conceito para extrair dele todas as manifestações com vista a descrever o 

fenómeno». 

 

Criar hábitos de investigar fenómenos humanos na nossa prática diária poderá valorizar a 

profissão de enfermagem, pois o rigor científico gera o evoluir do saber o que se reflecte 

no desempenho diário, aumentando a responsabilidade de cada um no cuidar as 

pessoas. «A investigação qualitativa proporciona conhecimento sobre as perspectivas e 

condutas das pessoas, permitindo uma maior compreensão sobre elas» (De La Cuesta, 

1998). Faz sentido o uso de uma metodologia qualitativa, pois só percebendo o indivíduo 

no seu contexto de vida é que se conseguirá educar de uma maneira mais eficaz.   

 

1.3 DEFINIÇÃO DE OBJECTIVOS 

 

O objectivo principal do estudo é conhecer os factores de risco cardiovasculares de uma 

amostra da população do distrito do Porto e sua associação com a doença 

cardiovascular. 

 

Os objectivos secundários são verificar quais os principais factores de risco 

cardiovasculares (hipertensão arterial, hipercolesterolémia, tabagismo, obesidade, 

diabetes, sedentarismo, alcoolismo, stress), o sexo e a idade, de modo isolado e em 

associação com a doença cardiovascular.  
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1.4 HIPÓTESES 

 

Uma vez levantado o problema, é necessária a construção de hipóteses, que consistem 

no enunciado geral de relações entre variáveis (factos, fenómenos). Representam uma 

solução provisória para o problema, apresentando um carácter explicativo ou preditivo, 

que deve ser compatível com o conhecimento científico, podendo verificar-se 

empiricamente nas suas consequências, (Lakatos & Marconi, 1991). Assim as hipóteses 

são: 

H1 – Os indivíduos com factores de risco cardiovascular apresentam doenças 

cardiovasculares.  

 

H2 – Existe uma relação entre as variáveis antropométricas, biológicas, hábitos 

comportamentais e doença cardiovascular. 

 

 

1.5 POPULAÇÃO/AMOSTRA 
 

Segundo Fortin (1999), «…uma população é uma colecção de elementos ou sujeitos que 

partilham características comuns, definidas por um conjunto de critérios. O elemento é a 

unidade base da população particular que é submetida a um estudo é chamada 

população alvo». 

 

A população neste estudo é constituída por pessoas que vivem no distrito do Porto. Na 

impossibilidade de tratar a população total, recorreu-se a uma amostra, ou seja a um 

subconjunto seleccionado intencionalmente para se obter informações relativas às 

características dessa população. 

 

Fortin (1999) descreve o conceito de amostragem como um procedimento pelo qual um 

grupo de pessoas ou um subconjunto de uma população é escolhido com vista a obter 

informações relacionadas com um fenómeno, e de tal forma que a população inteira que 

nos interessa esteja representada». 

 

Caracterizamos então, a amostra deste estudo, como não probabilística ou intencional, 

com informantes estratégicos, «é um procedimento de selecção segundo o qual cada 
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elemento da população não tem uma probabilidade igual de ser escolhido para formar a 

amostra» (Fortin, 1999). 

 

Através da Fundação Portuguesa de Cardiologia, fizemos um contacto por e-mail às 

empresas e instituições, onde foi explicado todo o procedimento e finalidade da pesquisa. 

Face à aceitação, partimos para a acção. Foram distribuídos vários questionários ás 

entidades que deram o seu aval, sendo estas relativas à cidade do Porto, Matosinhos, 

Gaia e Penafiel; Foram respondidos 307 na totalidade. 

 

A dificuldade para a realização desta pesquisa depreendeu-se pelo facto da população 

alvo demorar muito tempo a devolver os questionários e encontrar-se ainda, pouco 

elucidada quanto à importância dos estudos de investigação.  

   

 

1.6 RECOLHA DE DADOS 
 

Para atingir os objectivos anteriormente apresentados, utilizamos como instrumento um 

questionário, posteriormente preenchido em anonimato e concebido para o efeito, de 

acordo com as recomendações actuais (Hill and Hill 2002), sendo composto por várias 

perguntas abertas e algumas fechadas. 

 

Experimentalmente, o questionário foi aplicado a 12 pessoas para correcção de possíveis 

dificuldades de compreensão e os seus conteúdos foram discutidos com o orientador do 

estudo. 

 

Depois das devidas correcções, o questionário validado, também pelo orientador do 

estudo, foi aplicado à amostra definida. 

 

Este instrumento contém as variáveis que se apresentam a seguir agrupadas em três 

tipos: 
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Variáveis sócio-demográficas Descrição 

Idade Em anos 

Sexo 
Masculino 

Feminino  

Profissão  
Activos 

Não activos 

 

Factores de risco cardiovasculares Descrição 

Hipertensão arterial Sim/Não superior a 139/89mmHg 

Tabagismo Fumador actua – quantos cigarros dial 

Indíce de massa corporal (IMC) IMC = peso em kilos / (altura em m)2 

Hipercolesterolémia 
Inferior a 200mg/dl 

Igual ou superior a 200mg/dl 

Stress Numa escala de 1 - 10 

Alcoolismo Quantos copos dia 

Sedentarismo Como se desloca quando sai de casa 

Hipertrigliceridémia 
Inferior a 150mg/dl 

Igual ou superior a 150mg/dl 

Diabetes Superior a 126mg/dl (mínimo 2 análises) 

 

Doenças cardiovasculares Inquiridos  

 Familiares de 1º grau 
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1.7 PROCEDIMENTOS 
 

Nesta fase descrevem-se os procedimentos adoptados, para a efectivação do estudo.                  

Os participantes foram seleccionados segundo os critérios de inclusão: 

 

�  Indivíduos de ambos os sexos; 

� Residentes no distrito do Porto; 

� Com idade igual ou superior a 35 anos. 

� Disponibilidade para participar no estudo; 

 

 Os objectivos do estudo foram explicados de modo a que os inquiridos pudessem dar o 

seu consentimento oral para participar no estudo. 

 

O instrumento de colheita de dados foi administrado durante o período de oito meses, no 

ano de 2007, através da Fundação Portuguesa de Cardiologia a várias empresas e 

instituições. 

 

Antes da administração dos instrumentos, foi explicado o objectivo do estudo aos 

responsáveis pelos sujeitos e o carácter voluntário e anónimo da participação, podendo 

os sujeitos preencher ou não os questionários, não devendo contudo escrever o nome 

em nenhuma das partes do mesmo.  

 

Foi enviada, ainda, uma carta explicativa apelando para uma resposta o mais completa e 

sincera possível.  

 

 

1.8 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 
 

O aumento rápido das pesquisas envolvendo pessoas tem levado a preocupações éticas 

e debates similares quanto à protecção dos direitos dos indivíduos que participam das 

pesquisas de enfermagem. 
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Segundo Fortin (1999), «… a ética é o conjunto de permissões e de interdições que têm 

um enorme valor na vida dos indivíduos e em que estes se inspirem para guiar a sua 

conduta». 

 

Tendo em consideração os enunciados descritivos dos Padrões de Qualidade dos 

Cuidados de Enfermagem da Ordem dos Enfermeiros, consideramos que do ponto de 

vista das atitudes que caracterizam o exercício profissional dos enfermeiros, os princípios 

humanistas de respeito pelos valores, costumes, religiões e todos os demais previstos no 

código deontológico enformam a boa prática de enfermagem (Ordem dos Enfermeiros, 

2001).   

 

Neste estudo são tomadas as disposições necessárias para proteger os direitos e 

liberdades das pessoas que participam no processo de investigação. 

 

Através da Fundação Portuguesa de Cardiologia, foram contactadas as empresas e 

instituições por escrito, explicando os objectivos do estudo e a autorização para o 

desenvolvimento da pesquisa com os elementos pertencentes a estas, que 

apresentassem disponibilidade e vontade em participar no estudo. 

 

Foi explicado aos participantes, após a autorização das entidades, com uma linguagem 

comum e concisa, o seguinte: 

 

� Objectivos e finalidades do estudo; 

� O desenho da investigação, o método de colheita de dados (questionário) e o 

tempo previsto para a realização dos métodos; 

� Quais as vantagens na sua participação (procura de melhor compreensão dos 

fenómenos humanos); 

� Participação voluntária, retirada ou exclusão do estudo, isto é, direito à 

autodeterminação em que é informado que a recusa ou a desistência em qualquer 

momento, pode ser feita sem qualquer justificação e que em nada interfere com a 

normal assistência nos serviços de saúde; 

� Carácter confidencial das informações, ou seja, o direito à privacidade, em que os 

seus dados referente ao nome e morada, não estão registados em qualquer base 

de dados. 

� Informação do nome, morada e nº de telefone do investigador para possíveis 

esclarecimentos sobre o assunto, ou para eventualmente comunicarem a 

desistência. 
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� Junto com o questionário foi entregue uma carta explicando mais uma vez a 

finalidade do estudo, a confidencialidade e o pedido de resposta completa e o 

mais sincera possível. 

 

 

1.9 TRATAMENTO DE DADOS 
 

 O tratamento de dados foi efectuado através do programa informático «Statistical 

Package for Social Sciences» SPSS versão 15.0 for Windows.  

 

Sendo assim, todas as análises foram efectuadas com o SPSS e testes de significância 

bilaterais, considerou-se um erro de tipo I de 5%. 

 

Na caracterização da população estudada foi realizada uma análise descritiva. As 

frequências das variáveis analisadas foram comparadas através do teste de Quiquadrado 

de Pearson. 

 

Para traduzir a diferença entre proporções e para quantificar a força da associação 

encontrada foram calculados os valores de Odds Ratio (OR) e correspondentes intervalos 

de confiança (IC) a 95% (Greenberg S. Raymond, MD, PhD, et al, 2005). 
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2.CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA  
 

 

A nossa amostra foi constituída por 307 participantes. Na caracterização da amostra 

foram utilizadas as características: idade, sexo, profissão e clínica. 

 

 

2.1. IDADE 
 

                                               QUADRO 1 – A idade 
 

 35 - 44 45-54 55-64 65-74 75-84 >85 Total 

N 104 66 73 35 23 6 190 

% 33,9% 21,5% 23,8% 11,4% 7,4% 2,0% 100,0% 

 

  

Média = 53 anos 

Verificamos que em 307 indivíduos do distrito do Porto, a média = 53 anos, com um 

desvio padrão de 14, 241; 

A idade varia entre, mínimo = 35 e o máximo = 92 anos, com uma mediana de 53 anos.    

       

   

2.2. SEXO            
 

QUADRO 2 – O sexo 

Sexo N % 

Feminino 190 61,9 

Masculino 117 38,1 

        Total 307 100,0 
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Ao analisar o quadro podemos verificar que 190 indivíduos eram do sexo feminino, 

correspondendo a uma percentagem de 61,9%; 38,1% eram do sexo masculino, 

correspondendo a 117 indivíduos. 

 

 

2.3. PROFISSÕES 
 

QUADRO 3 – A profissão 
 

 N  % 

 Activos  207 68,7% 

 Doméstica 30 10% 

 Reformado 60 20% 

 Desempregado 4 1,3% 

                                 Total 301 100,0 

 

Verificamos que a maioria da nossa amostra (68,7%) se encontra a trabalhar, ou seja no 

activo; 20% são reformados e 10% são domésticas; 6 dos inquiridos não justificam a sua 

actividade e 4 estão desempregados.  
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2.4 CARACTERIZAÇÃO CLÍNICA DA AMOSTRA 

 

A amostra foi caracterizada clinicamente, por grupos de doenças que os inquiridos 

apresentavam.  

 

QUADRO 4 - SITUAÇÃO CLÍNICA 
 

 

 

Verificamos que a doença cardiovascular predomina nos participantes com 37,6%, ou 

seja 41 pessoas, dos 109 indivíduos que responderam. 

 

 

Patologias N % 

Digestivos  8 7,3 

Cardiovasculares 41 37,6 

ORL 4 3,7 

Pulmonar 4 3,7 

Endócrino 5 4,6 

SNC 10 9,2 

Sistema vascular 9 8,2 

Renal 5 4,6 

Músculo-esquelético  11 10,0 

Cancro 8 7,4 

Tecidos moles 4 3,7 

                               Total 109 100,0 



 - 75 - 

3. CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA SEGUNDO FACTORES DE 

RISCO CARDIOVASCULARES  

 

 

3.1 INDÍCE DE MASSA CORPORAL (IMC) 

 

QUADRO 5 – Índice de massa corporal (IMC) 
 

IMC N % 

<18,5 3 1,0 

18,5-24,9 115 38,7 

25,0-29,9 133 44,8 

>30,0 46 15,5 

                              Total 297 100,0 

 

Verificamos que 38,7% dos inquiridos estão no peso ideal 44,8% estão acima do peso e 

15,5% são obesos. Foram excluídos 10 inquiridos porque omitiram o seu peso.  

 

 

3.2 TABAGISMO 
 

QUADRO 6 –Tabagismo 

Fumadores N % 

Não 267 87,0 

Sim 40 13,0 

                                     Total 307 100,0 

 
Verificamos que 13% dos indivíduos fumam em média 12,8% cigarros por dia. 

20 pessoas  =50% são fumadores de menos de 10 cigarros por dia; 19 indivíduos, ou 

seja, 47% são fumadores entre 11 a 20 cigarros por dia e 1 indivíduo, ou seja, 2,5% é 

fumador excessivo.  
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3.3 VALORES DE COLESTEROL TOTAL 

 

QUADRO 7- Valores de Colesterol Total 
 

Valores de colesterol 

total 
N  % 

<200 108 61.3 

200e240 40 22.7 

>240 28 16.0 

                         Total 176 100.0 

 

Verificamos que 22,7% têm uma taxa ligeiramente elevada de colesterol e 16,0% dos 

inquiridos têm uma taxa elevada. 

131 pessoas não responderam. 

 

 

3.4 VALORES DE TRIGLICERIDOS 

 

QUADRO 8 – Valores de Triglicéridos 
  

Valores de triglicéridos N  % 

<150 40 60.6 

150-199 13 19.7 

200-499 13 19.7 

>500 0 0.0 

                    Total 66 100.0 

 

Podemos verificar que apenas 66 participantes responderam; 19,7% têm em, simultâneo, 

valores de triglicéridos ligeiramente elevados e elevados, respectivamente. 

Ressalta-se que 241 inquiridos não responderam. 
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3.5 ALCOOLISMO 

 

QUADRO 9 – Ingestão de Bebidas Alcoólicas 
 

Ingestão de bebidas 

alcoólicas 
N % 

Não 145 47,2 

Sim 162 52,8 

                          Total 307 100,0 

 

Verificamos que 162 pessoas bebem e que 52,8% ingere bebidas alcoólicas, das quais:  

76 - bebem 1 copo por dia; 

51 –  bebem 2 copos por dia ; 

20 -  bebem 3 copos por dia; 

5 –  bebem 4 copos por dia; 

2 –  bebem 5 copos por dia; 

1 –  bebe 7 copos por dia. 

Média de 1,8 copos diários, 28 inquiridos, ou seja 18,1% bebem mais de 2 copos. Desvio 

padrão = 0,99. 7 pessoas não responderam quantos copos ingeriam por dia. 

 

 

3.6 DESLOCAÇÃO 

QUADRO 10 - Deslocação 
 

Deslocação N % 

Anda a pé 44 16,4 

Carro 160 59,7 

Transporte público 60 22,3 

Bicicleta 1 0,4 

Acamado 2 0,8 

Motociclo 1 0,4 

                          Total 307 100,0 
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Verificamos que 16,4% dos inquiridos que respondem é que se deslocam a pé e 59,7% 

utiliza o carro. 

 
 
 
3.7 EXERCÍCIO FÍSICO REGULAR 
 

QUADRO 11 – Exercício Físico Regular 
 

Exercício físico regular N % 

Não 159 51,8 

Sim 148 48,2 

Total 307 100,0 

 

Verificamos que 148 indivíduos, ou seja (48,2%), dizem que fazem exercício 

regularmente. 

 

 

 

3.8 STRESS 

 

QUADRO 12 – O Stress 
 

Stress N % 

Não 106 34,5 

Sim 201 65,5 

Total 307 100,0 

 

Verificamos que 65,5%, ou seja, 201 indivíduos tem stress; 

Na escala de 1 a 10 em que 1 é sem stress e 10 o máximo de stress a média da escala 

foi de 5,59. 

Se considerarmos a média dos inquiridos que têm stress, a média passa a 6,48. 
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3.9 HIPERTENSÃO ARTERIAL (HTA) 

 

QUADRO 13 – Hipertensão Arterial 

HTA Frequência % 

não 184 59,9 

sim 123 40,1 

Total 307 100,0 

 

Dos inquiridos verificamos que 40,1%, ou seja, 123 pessoas são hipertensas. 
 

 

3.10 DIABETES 

 

                                   QUADRO 14 – Diabetes 
 

Diabetes N % 

Referem não serem 

diabéticos 
268 87,3 

Referem serem 

diabéticos 
39 12,7 

Total 307 100,0 

 

Dos participantes 12,7%, ou seja, 39 dos inquiridos são diabéticos. 
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4. ANÁLISE DOS RESULTADOS  

 
 
Foram trabalhados os resultados do questionário no sentido de conhecer os factores de 

risco cardiovasculares que tinham uma forte relação com a doença cardiovascular.  

 
 
 

QUADRO 15 - Associação entre doença cardiovascular e a idade 
 

Variável Doença cardiaca 
Qui-

quadrado 
(P) 

Idade N % 

Odds ratio 
(OR) 

Intervalo de 
confiança 
de 95% 

35 - 44 4/104 3,8 1,00 Referencia 

45 - 54 6/66 9,1 2,5 0,68 –9,22 

55 - 64 8/73 11,0 3,08 0,89 – 10,64 

65 - 74 9/35 25,7 8,65 2,47 – 30,34 

>75 14/29 48,3 

<0,001 

23,33 6,78 – 80,36 

 
Verificamos que o risco de doença cardiovascular vai aumentando à medida que a idade 

avança, chegando a ser de 23,33 após os 75 anos. 

 

 
 

QUADRO 16 - Associação entre doença cardiovascular e o sexo 
 

Variável Doença cardiovascular 
Qui –

quadrado 
(P) 

Sexo N % 

Odds ratio 
(OR) 

Intervalo de 
Confiança 

95% 

Feminino 16/190 8,4 1,00 

Masculino 25/117 21,4 

0,001 

2,96 

Referência 
1,50 – 5,81 

 
Verificamos que o sexo masculino tem um risco aumentado de doença 

cardiovascular de 2,96 em relação ao sexo feminino. 
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QUADRO 17 - Associação entre doença cardiovascular e a actividade 

 

Variável Doença cardiovascular 
Qui- 

quadrado 
(P) 

Activo N % 

Odds ratio 
(OR) 

Intervalo de 
confiança 
de 95% 

Sim 19/207 9,2 1,00 Referencia 

Não 22/100 22,0 

0,002 

2,79 1,43 – 5,44 

 
Ao analisar o quadro verificou-se que o risco de doença cardiovascular aumenta nos 

indivíduos não activos em relação aos inquiridos activos de 2,79 vezes com significância 

estatística com um intervalo de confiança (IC) de 95%, 1,43 – 5,44.   

 
 
 

QUADRO 18 - Associação entre doença cardiovascular e índice de massa 
corporal (IMC) 

 

Variável Doença cardiovascular 
Qui- 

quadrado 
(P) 

IMC N % 

Odds ratio 
(OR) 

Intervalo de 
confiança 
de 95% 

Normal 10/125 8,0 1,00 Referencia 

Obeso 30/178 16,9 

0,025 

2,33 1,09 – 4,96 

 
Verificamos que os indivíduos obesos, têm risco de doença cardiovascular de 2,33 vezes 

que os indivíduos de IMC normal, com valor de P=0,025. 

 

 
QUADRO 19 - Associação entre doença cardiovascular e álcool 

 

Variável Doença cardiovascular 
Qui- 

quadrado 
(P) 

Álcool N % 

Odds ratio 
(OR) 

Intervalo de 
confiança 
de 95% 

Não bebe 16/145 11,0 1,00 Referencia 

Bebe 25/162 15,4 

0, 26 

1,47 0,75 – 2,88 
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Conforme o quadro exposto os inquiridos que bebem têm um risco de doença 

cardiovascular de 1,47 vezes, perante os indivíduos que não bebem com valor de 

P=0,26.  

 
 
 

QUADRO 20 - Associação entre doença cardiovascular e tabagismo 
 

Variável Doença cardiovascular 
Qui- 

quadrado 
(P) 

Fumador N % 

Odds ratio 
(OR) 

Intervalo de 
confiança 
de 95% 

Não 40/267 15,0 1,00 Referencia 

Sim 1/40 2,5 

0, 03 

0,15 0,02 – 1,09 

 
Verificamos que em 40 indivíduos com doença cardiovascular apenas 1 participante é 

fumador, com um valor de OR de 0,15.   

 
 
 

QUADRO 21 - Associação entre doença cardiovascular e colesterol 
 

Variável Doença cardiovascular 
Qui- 

quadrado 
((P) 

Colesterol N % 

Odds ratio 
(OR) 

Intervalo de 
confiança 
de 95% 

Normal <199 33/222 14,9 1,00 Referencia 

Ligeiramente elevado  
200-239 

 
 Elevado igual ou 

superior a 240  
><<<<<<<<<<<<<<<<. 

2/49 
 
 
 
    5/28 

4,1 
 
 
 
   17.9 

0, 10 0,24 
 
 
 
   1,24 

0,06-1,05 
 
 
 
0,44-3,51 

 
Verificamos que os indivíduos que têm valores de colesterol superiores a 240 mg/dl, têm 

um risco aumentado de 1,24 para doença cardiovascular. 
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QUADRO 22 - Associação entre doença cardiovascular e triglicéridos 
 

Variável Doença cardiovascular Qui- 
quadrado P 

Triglicéridos N % 

Odds ratio 
(OR) 

Intervalo de 
confiança 
de 95% 

Não < ou 
igual a 149 31/267 11,6 1,00 Referencia 

Sim > ou 
igual a 150 10/40 25,0 

0,02 

2,54 1,13 – 5,69 

 

Verifica–se que o OR teve um valor de 2,54, com um intervalo de confiança de 1,13-5,69; 

Os indivíduos que têm valores de colesterol acima de 150 mg/dl têm um risco aumentado 

de 2,54. 

 
 

QUADRO 23 - Associação entre doença cardiovascular e exercício Físico 
 

Variável Doença cardiovascular Qui- 
quadrado P 

Exercício 
Físico N % 

Odds ratio 
(OR) 

Intervalo de 
confiança 
de 95% 

Não 16/146 11,0 1,00 Referencia 

Sim 25/161 15,5 

0,24 

1,49 0,76 – 2,92 

 
Verificamos que, apesar de os inquiridos com doença cardiovascular, já praticarem 

exercício físico, apresentam um OR de 1,49. Os hábitos comportamentais dos doentes 

cardiovasculares foram modificados após o evento ter ocorrido. 

 
 
 

QUADRO 24 - Associação entre doença cardiovascular e stress 
  

Variável Doença cardiovascular 
Qui- 

quadrado 
P 

Stress N % 

Odds ratio 
(OR) 

Intervalo 
de 

confiança 
de 95% 

Não 14/106 13,2 1,00 Referencia 

Sim 27/201 13,4 

0,96 

1,02 0,51 – 2,04 
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Após análise deste quadro verifica-se que os indivíduos que apresentam stress têm um 

risco para doença cardiovascular de 1,02. 

 
 

QUADRO 25 - Associação entre doença cardiovascular e hipertensão arterial 
 

Variável Doença cardiovascular Qui- 
quadrado P 

Hipertensão N % 

Odds ratio 
(OR) 

Intervalo de 
confiança 
de 95% 

Não 11/184 6,0 1,00 Referencia 

Sim 30/123 24,4 

<0,001 

5,07 2,43 – 10,58 

 
Neste quadro verifica-se que o risco estimado é aumentado 5,07 nos indivíduos que têm 

HTA, relativamente aos que não apresentam.  

 

 
QUADRO 26 - Associação entre doença cardiovascular e a diabetes 

 

Variável Doença cardiovascular Qui- 
quadrado P 

Diabetes N % 

Odds ratio 
(OR) 

Intervalo de 
confiança 
de 95% 

Não 38/298 12,8 1,00 Referencia 

Sim 3/9 33,3 

0,07 

3,42 0,82 – 14,25 

 
Ao analisar este quadro verifica-se que os inquiridos que têm diabetes têm um risco 

cardiovascular de 3,42, em relação aos que não são portadores.  

 

 
QUADRO 27 - Associação entre os  inquiridos com  do ença cardiovascular e seus 

familiares de 1º grau 
 

Variável Doença cardiovascular Qui- 
quadrado P 

Parentes com 
doença 

cardiovascular 
N % 

Odds ratio 
(OR) 

Intervalo de 
confiança 
de 95% 

Não 34/271 12,5 1,00 Referencia 

Sim 7/36 19,4 

0,25 

1,68 0,68 – 4,14 
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Analisando este quadro verifica-se que, dos 36 familiares de 1º grau com doença 

cardiovascular, 7 descendentes têm a mesma doença, com um OR de 1,68 e um 

intervalo de confiança de 0,68-4,14. Conforme a literatura apresentada, apesar de a 

família em 1º grau sofrer de doença cardiovascular, não quer dizer necessariamente que 

o descendente também sofra, mas sim que se encontra em maior situação de risco.  

 

 
QUADRO 28 – Análise multivariada 

 

Variáveis Odds Ratio (OR) 
multivariado 

Intervalo de confiança de 
95% 

Sexo masculino 4,94 2,13-11,46 

Idade>75/35-44 11,82 2,62-53,45 

Hipertensão 
 3,04 1,25-7,37 

 
Ao efectuarmos uma análise multivariada, com as variáveis utilizadas na univariada, 

verificamos que o valor do OR revelou-se significativo para o facto de o indivíduo ser do 

sexo masculino, ter mais de 75 anos de idade e ser hipertenso. 
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 5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 
 
A grande prevalência de doenças cardiovasculares e morbilidades no nosso país, justifica 

a identificação de factores de risco para procurar reverter este problema de saúde 

pública.  

 

As doenças do aparelho circulatório, nomeadamente as doenças cerebrovasculares e a 

doença cardíaca isquémica, encontram-se entre as principais causas de morbilidade, 

invalidez e mortalidade em Portugal, sendo a terceira e a quarta principais causas de 

anos potenciais de vida perdidos e a principal causa de morte em Portugal em ambos os 

sexos (Plano Nacional de Saúde, 2004/2010). 

 

Em Portugal é ainda política habitual investir nos cuidados agudos, pré-hospitalares e 

hospitalares, deixando o investimento na prevenção primária e secundária dos factores 

de risco cardiovasculares para um plano secundário (Moreira, 1998)., com tudo o que 

isso pode acarretar de despesas posteriores e outras , normalmente não calculadas. 

 

No entanto, apesar dos estudos na área do custo-efectividade serem crescentes, dada a 

relevância do aumento dos gastos na saúde e o seu impacto político, os estudos 

relevantes e conclusivos são ainda em número escasso (Rittenhouse; Russel, Gold et al. 

1996). 

 

Em qualquer área da medicina, os melhores resultados encontram-se invariavelmente na 

prevenção, porque conduzem o paciente a condições na maioria das vezes sem 

sequelas, ou com os menores índices de inabilitação. Além disso, traz como resultado 

menor afluxo aos serviços de emergência, diminui a ocupação hospitalar, os gastos 

sociais e os financeiros. No entanto, por vezes não é esta a tradição da nossa população, 

já que procura o atendimento médico apenas depois do adiantado curso da doença. 

 

De entre os factores de risco cardiovasculares, consideram-se importantes, os factores 

de risco modificáveis menores, como a obesidade e a diabetes mellitus, os factores 

modificáveis maiores, como a elevação da taxa de colesterol, o tabagismo e a 

hipertensão arterial sistémica e os factores não modificáveis como a idade, o sexo e os 

antecedentes familiares. 
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Os factores de risco cardiovasculares considerados na amostra populacional deste 

estudo, foram, o sexo, a idade, a actividade relacionada com a profissão, a obesidade, o 

alcoolismo, o tabagismo, a taxa de colesterol, a taxa de triglicéridos, o exercício físico, o 

stress, a hipertensão arterial, a diabetes e os antecedentes familiares. 

 

Segundo Greenland (1994): 

«Factor de risco é uma causa directa para uma determinada doença, bem como indicador 

de probabilidade, predição e prognóstico». 

 

Os factores de risco cardiovasculares presentes nesta amostra com forte valor 

significativo estatístico, (com um intervalo de confiança de 95%) e com um risco (odds 

ratio) aumentado para doença cardiovascular foram o sexo, a idade, a actividade, a 

obesidade, a taxa de triglicéridos no sangue e a hipertensão. 

    

O Sexo, pode ser um factor relevante em Portugal, apesar de ser um factor de risco não 

modificável. 

 

Na amostra populacional em estudo a predominância foi do sexo feminino com 61,9% em 

relação ao sexo masculino que foi de 38,1%.  

 

As mulheres constituem mais de metade da população e a evolução demográfica é no 

sentido de um progressivo envelhecimento e aumento da população feminina. As 

doenças cardiovasculares são a principal causa de mortalidade tanto no homem como na 

mulher. Contudo, dados apontam para desigualdades entre os sexos no seu 

reconhecimento, diagnóstico, prestação de tratamentos, cuidados de saúde e 

investigação (Meinert CL, et al., 2000). 

 

 Neste estudo o sexo masculino apresenta um risco aumentado de doença cardiovascular 

de 2,96 vezes mais em relação ao sexo oposto. 

 

O grupo etário desta amostra populacional em maior número é o grupo entre os 35 e 44 

anos de idade em ambos os sexos. 

 

A incidência de doenças cardiovasculares aumenta na mulher após os 50 anos de idade 

e o enfarte é a maior causa de morte após os 60 anos. 
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Durante a idade fértil a mulher encontra-se como que protegida pelo padrão hormonal, o 

estrogénio promove um perfil lipídico menos aterogénico e actua directamente sobre as 

artérias, especialmente as cerebrais e coronárias, favorecendo o fluxo sanguíneo. 

 

O estrogénio inibe o desenvolvimento de lesões ateroscleróticas e tem acções benéficas 

na doença cardiovascular (Castro Iran, 1999). 

  

A partir da metade do século XX, a expectativa de vida das mulheres dos países 

desenvolvidos chegou a atingir os 80 anos, portanto a mulher passou a ter 1/3 ou mais de 

sua vida vivida na menopausa.  

 

As mulheres em menopausa têm risco de enfarte duas a três vezes superior as que estão 

em pré-menopausa.  

 

Em Portugal a hipertensão arterial atinge globalmente mais o sexo masculino e só no 

grupo etário acima dos 75 anos é mais prevalente na mulher do que no homem. 

 

Os hábitos tabágicos são mais frequentes no sexo masculino, mas têm vindo a diminuir 

nos últimos anos. Pelo contrário, o tabagismo aumentou nas mulheres, principalmente 

nas idades jovens (Macedo ME, et al, 2005). 

 

O diagnóstico clínico de doença cardíaca é mais difícil na mulher. As mulheres têm mais 

frequentemente causas não cardíacas de dor ou desconforto torácico e quando têm 

doença isquémica coronária têm sintomas mais atípicos do que o homem. 

 

A incidência de enfartes de miocárdio silenciosos é maior na mulher. A taxa de 

mortalidade cardiovascular é maior na mulher do que no homem (418 versus 364/100000 

habitantes) e explica-se por uma maior esperança de vida no sexo feminino. Os 

acidentes vasculares cerebrais são a principal causa de morte por doença cardiovascular 

em ambos os sexos, a taxa de mortalidade por doença cerebrovascular é mais elevada 

no sexo feminino do que no sexo masculino e o inverso acontece com a taxa de 

mortalidade por doença isquémica do coração (INC, 2003). 

 

A insuficiência cardíaca tem uma prevalência similar nos dois sexos, mas como aumenta 

com a idade, as mulheres constituem a maioria dos doentes com insuficiência cardíaca 

(Knopp RH, et al, 2002).  
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A idade da população em estudo variou entre os 35 anos até aos 92 anos, a média foi de 

53 anos de idade. Com a idade as paredes das artérias sofrem transformações. As 

alterações mais significativas ocorrem nas grandes artérias elásticas, tais como a aorta, 

nas grandes artérias que transportam o sangue para o cérebro, e nas artérias coronárias. 

As variações relacionadas com a idade referem-se a estes tipos de vasos sanguíneos. As 

alterações degenerativas das artérias que as tornam menos elásticas são a 

arteriosclerose (endurecimento das artérias), ocorrem em quase todos os indivíduos e 

agravam-se com o envelhecimento. 

 

A arteriosclerose é caracterizada por um espessamento da túnica íntima e por alterações 

químicas nas fibras elásticas da túnica média, tornando-a menos elástica. A gordura 

gradualmente acumulada entre as fibras de colagénio e as fibras elásticas produz uma 

lesão que faz protusão no lúmen do vaso e pode vir a dificultar o fluxo sanguíneo normal. 

Na forma avançada de arteriosclerose, os depósitos de cálcio, principalmente sob a 

forma de carbonato de cálcio, acumulam-se nas paredes dos vasos sanguíneos. 

 

A arteriosclerose aumenta muito a resistência ao fluxo sanguíneo. Quando avançada, 

afecta desfavoravelmente a circulação normal do sangue e aumenta grandemente o 

trabalho cardíaco (Seeley R, et al, 1997). Segundo o autor há vários factores que 

aumentam a frequência com que se desenvolve, como a obesidade, o tabagismo, a dieta 

rica em colesterol e outras gorduras, são alguns dos factores relacionados com o 

desenvolvimento prematuro da arteriosclerose.   

 

Com a idade, a possibilidade de aparecimento de hipertensão aumenta também, cerca de 

60%de todos os adultos com mais de 65 anos sofrem de hipertensão. (Cawood Frank, 

1999). 

 

Estes fenómenos ocorrem ao longo da vida, não são uma situação pontual, por isso, 

optou-se pelo limite inferior de idade ser de 35 anos e a não definição do limite superior, 

pelo que permite estudar os grupos mais idosos, alvo de muito interesse na investigação. 

Na realidade o ter mais de 75 anos de idade e à medida que esta vai avançando 

representa neste estudo, um risco aumentado de doença cardiovascular de 23,33 vezes.  

O número de pessoas com idade de 60 anos ou mais continua a aumentar 

gradativamente. Os idosos em 1991 representavam 7,3% da população, em 2025 irão 

representar 15%. A segunda parte do século XX foi salientada pelo aumento absoluto de 

adultos. A expectativa de vida média está a aumentar regularmente e espera-se que a 

média de idade no ano 2020 seja em torno de 73 anos, tanto para os homens como para 
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as mulheres. A manutenção da saúde dessa população está a tornar-se uma tarefa 

importante para os profissionais de saúde, no que se refere aos cuidados primários (Gus 

I, 1999). 

 

Importante é pensar nas condições fisiológicas, fisiopatológicas e sociais, mesmo 

independentes que o diferenciam das demais faixas etárias, constituindo-se, desta forma 

uma população de características e necessidades próprias  

 

Em relação ao facto de ser activo e não activo, o risco de doença cardiovascular aumenta 

nos indivíduos não activos de 2,79 vezes, com um intervalo de confiança de 1,43-5,44. 

Sendo que a actividade significa ter uma profissão, ou seja, ter uma vida activa. 

 

Segundo Castro Iran, (1999), em pessoas de idênticas condições de idade, classe sócio-

económica e situação conjugal, ocorre maior número de óbitos decorrentes de doença 

cardiovascular nos indivíduos desempregados do que nos empregados.  

 

No período em torno da perda do emprego, aumentam os níveis séricos do colesterol e a 

pressão arterial. Esses indivíduos desempregados têm tendência a consultar um médico 

acerca da sua situação cardiovascular mais frequentemente que os que estão 

empregados. 

 

O simples facto de também, sair do mercado de trabalho sem planeamento de 

actividades alternativas, corre-se o risco de se cair no isolamento físico e psicológico e na 

perda de relações sociais, podendo surgir a depressão ou mesmo o suicídio (Plano 

Nacional de saúde, 2004/2010).   

 

Todos os documentos da EU sublinham a importância de criar condições adequadas ao 

emprego dos idosos, criar o ambiente adequado entre os empregadores para que 

continuem a empregar idosos, mas também diversas formas de activar, nas políticas  

públicas o mercado de trabalho de modo a fomentar o retorno ao emprego após uma 

requalificação e mudança de atitude. 

 

O dinamismo dos empregados e das suas organizações também é importante. A solução 

mais simples para este problema consiste no aumento proporcional da permanência no 

mercado do trabalho, ou seja, retardar a idade da reforma. No entanto, este problema 

não é simples, pois estas decisões teriam de ser tomadas por políticos. 
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A OMS salienta que o motor de uma vida activa no idoso é a sua saúde. Os sistemas de 

protecção da saúde de todos os países devem ser preparados para alterações 

demográficas, para uma maior necessidade de cuidados de saúde geriátricos, e também 

deveriam tentar utilizar o dinamismo dos idosos nesta área (Citado por Da Vinci Leonardo 

P., 2005).  

 

Na Polónia estão a ser apresentadas diversas actividades para superar esta situação e 

ajudar os idosos não só a ter uma vida integrada na sociedade, mas também a 

desempenhar o seu papel no progresso tecnológico em curso (Da Vinci Leonardo P., 

2005). 

 

A obesidade foi um factor de risco cardiovascular significativo, neste estudo; dos 297 

indivíduos que responderam ao questionário deste item, 44,8% estão acima do peso e 

15,5% são obesos, ou seja, apresentam índice da massa corporal (IMC) igual ou superior 

a 25. Sendo que o conjunto de indivíduos que apresentam valores acima do peso normal 

e os obesos têm um risco aumentado de doença cardiovascular de 16,9% em relação 

aos inquiridos que apresentam valores normais de peso, com apenas de 8,0%.   

 

Segundo a American Heart Association (2001), define a obesidade como um factor de 

risco major para a DCV. O risco é acentuado quando a obesidade tem um componente 

abdominal predominante. 

 

A obesidade eleva tipicamente a pressão arterial e os níveis de colesterol e baixa os 

níveis de HDL. Ela predispõe para a Diabetes tipo II. Afecta também, adversamente 

outros factores de risco, como os triglicéridos, partículas de LDL, resistência à insulina e 

factores pró-trombóticos. 

 

Nas últimas décadas, os hábitos alimentares e o gasto de energia têm-se alterado. 

Alguns estudos ecológicos referem que o aporte calórico e energético da dieta, entre os 

portugueses, têm aumentado. As tendências e os padrões alimentares da população 

assentam no excesso de consumo de gorduras, de sal e de açúcar, no elevado aporte 

calórico e na reduzida ingestão de frutos, legumes e vegetais (MS & DGS, 2002). 

 

A par dos desequilíbrios dietéticos, os crescentes níveis de obesidade estão, 

possivelmente, relacionados com os comportamentos assumidos em relação ao 

dispêndio calórico e à manutenção de níveis adequados de actividade física diária. 
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Portugal é o país da União Europeia com os níveis mais elevados de sedentarismo (MS & 

DGS, 2002). Em Portugal, existem cerca de 850.000 adultos obesos e mais de metade 

da população tem excesso de peso (Direcção Geral de Saúde, 2003). O aumento da 

prevalência da sobrecarga ponderal, na nossa população, especialmente, nos jovens 

adultos e adolescentes atinge proporções inéditas. O número de indivíduos com excesso 

de peso aumenta anualmente cerca de 10-15%. A prevalência da obesidade está 

estimada em 15% no sexo masculino e 16% do sexo feminino (Ministério da Saúde, 

2004/2010). Estes valores indiciam que o peso médio corporal de um indivíduo duplicou 

(…quase triplicou), entre os mais jovens, nas últimas décadas. Apesar de o problema ser 

mais patente em certos sectores da população, a obesidade (e as suas consequências 

clínicas), permeia, actualmente, de forma mais ou menos generalizada, todos os grupos 

sociais (idades e sexos) e étnicos, todos os estratos económicos e todas as áreas 

geográficas.  

    

Neste estudo, a taxa de triglicéridos no sangue, apresentou-se significativa, com um risco 

aumentado de 2,5 vezes em indivíduos com valores de triglicéridos acima de 150mg/dl, 

em relação aos indivíduos com valores inferiores. 

 

Os triglicéridos elevados estão relacionados a 90% das alterações dislipidémicas e 

comportam riscos cardiovasculares. 

 

Hipertrigliceridémia é frequentemente associada com níveis reduzidos de HDL.  

 

Os níveis elevados de triglicéridos, ou seja, a hipertrigliceridémia, estão directamente 

relacionados com os maus hábitos alimentares, diabetes e consumo excessivo de álcool, 

o que pode implicar problemas de saúde, entre eles, doenças cardiovasculares. 

Embora os triglicéridos não tenham uma relação tão estreita com o perigo cardiovascular 

como o colesterol, os desvios alimentares que lhes estão inerentes encobrem uma série 

de erros com alto risco, como o consumo exagerado de hidratos de carbono, açúcares, 

álcool e, muitas vezes, doenças associadas como a diabetes. 

 

Os triglicéridos devem ser encarados como um conjunto de situações, como o consumo 

de álcool, desvios alimentares, obesidade, diabetes, níveis baixos de HDL e hipertensão, 

que influenciam o bem-estar do sistema metabólico. 

 

A adopção de hábitos de dieta saudáveis e exercício físico é fundamental pois este deve 

ser encarado, não só como um adjuvante para emagrecer, mas também como uma forma 
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de ajudar o coração e as artérias a não envelhecerem rapidamente, portanto, é 

recomendado a todas as pessoas, sejam elas novas, velhas, gordas ou magras (AHA, 

2000). 

 

A hipertensão arterial teve um relevante valor significativo nesta amostra populacional em 

estudo. O risco estimado para doença cardiovascular aumenta 5,07 vezes em relação 

aos não hipertensos. 

 

A HTA é um factor de risco importantíssimo de doença cardiovascular, e a principal causa 

de morte e incapacidade no nosso país (Cawood, Frank, 1999). 

 

Uma possibilidade para a explicação da HTA em Portugal é a ingestão do sal ser ainda 

elevada (Mackenbach, Cavelaars et al, 2000; Hooper, Bartlett et al, 2003), em relação 

aos desejáveis 6mg/dia (De Backer G, 2003), apesar do sucesso no seu decréscimo, por 

exemplo no fabrico do pão, fruto de campanhas efectuadas em Portugal pelo Dr. Emílio 

Peres, 2002). 

 

 Segundo a Sociedade Portuguesa de Hipertensão (2007): 

«Embora a hipertensão seja uma doença controlável, ainda existem cerca de 40% de 

hipertensos na população portuguesa, cerca de 2/3 dos hipertensos não sabem que o 

são e, dos que estão tratados e medicados, só 11% estão realmente controlados. Tratar 

a hipertensão é reduzir o risco cardiovascular e a mortalidade.   

 

Segundo American Heart Association (2000):  

Um consumo elevado de sal (cloreto de sódio) afecta de forma adversa os níveis de 

pressão arterial. Estes dados provêm de estudos de observação envolvendo a dieta e a 

pressão arterial, e de ensaios clínicos de redução de sal. 

 

Metanálises de estudos aleatórios mostraram que reduções do consumo de sódio em =80 

mmol (1,8g/dia) se associam a descidas da pressão arterial sistólica e diastólica, em 

média de =4 e 2 mmHg, respectivamente nos hipertensos, e a reduções menores nos 

normotensos.  

 

Contudo, mesmo as pessoas motivadas têm dificuldade em reduzir o consumo de sódio 

abaixo dos limites recomendados devido à enorme quantidade de sal adicionado no 

processamento dos alimentos. Daí que qualquer estratégica para reduzir o consumo de 
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sal deva envolver a indústria alimentar de forma a reduzir a quantidade de sal adicionada 

na preparação.    

 

Além do sal, a diminuição do consumo de álcool (não mais que 1 bebida por dia para as 

mulheres e 2 bebidas por dia para os homens). A manutenção de um peso corporal 

saudável e um regime alimentar que privilegie os vegetais, fruta e produtos lácteos de 

baixo teor ou nenhuma gordura. 

 

E a prática de exercício físico, são recomendações fundamentais para obter uma pressão 

arterial desejável. 
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6. CONCLUSÕES 
 

Após uma análise estatística multivariada, com as variáveis da análise univariada, 

verificou-se que o facto de ser do sexo masculino, com idade superior a 75 anos de idade 

e apresentar o factor de risco cardiovascular de hipertensão têm uma relevante 

significância estatística de risco cardiovascular, no estudo realizado. 

Estes resultados incitam a uma reflexão, uma vez que, uma das características da 

sociedade actual é o grande número de pessoas que atinge idade avançada, o que torna 

um problema novo a ser enfrentado por médicos, enfermeiros, sociólogos, psicólogos e 

assistentes sociais. Está relacionado ao progresso mundial, ao aumento cada vez maior 

de pessoas preparando-se para uma vida mais longa, com melhores perspectivas de vida 

social e psicologicamente sadia. 

A velhice não é doença. É uma etapa da vida com características e valores próprios, em 

que ocorrem modificações no indivíduo, tanto na estrutura orgânica, como no 

metabolismo, no equilíbrio bioquímico, na imunidade, na nutrição, nos mecanismos 

funcionais, nas características intelectuais e emocionais (Ferrari MAC, 1975). 

São estas modificações que dificultam a adaptação do indivíduo no seu meio, 

exactamente pela falta de condições que favoreçam o envelhecimento bio-psico-social.  

O idoso é mais vulnerável a doenças degenerativas de começo insidioso, como as 

cardiovasculares e cérebro-vasculares, o cancro, os transtornos mentais, os estados 

patológicos que afectam o sistema locomotor e os sentidos. Inegavelmente, há uma 

redução sistemática do grau de interacção social como um dos sinais mais evidentes de 

velhice (Ferrari MAC, 1975). 

Concorrem para agravar essa situação vários factores demográficos, sócio-culturais e 

epidemiológicos, como a reforma, perda de companheiros de trabalho, aumento de 

tempo livre, mudanças nas normas sociais, impacto da idade sobre o indivíduo, impacto 

social da velhice, perda de segurança económica, rejeição pelo grupo, filhos que se 

afastam, dificuldades citadas pela sociedade industrializada, condução difícil, trânsito 

congestionado, contaminação do ar que afecta a sua saúde, aumento da frequência de 

determinadas enfermidades, dificuldades de aceitação de novas ideias que se chocam 

com os modelos tradicionais de conduta, fazendo o idoso duvidar do que vem até então 

seguindo (Carter TL, 1994).  
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A saúde da pessoa idosa consiste em três factores relacionados, a ausência de doença, 

a manutenção de óptima função, a presença de um apoio adequado (Mayo Clínics 

Rochester, 2000). 

Com o avanço dos anos, o sistema cardiovascular passa por uma série de alterações, 

tais como arterioesclerose, diminuição da distensibilidade da aorta e das grandes 

artérias, comprometimento da condução cardíaca e redução na função barorreceptora 

(Mayo Clinics Rochester, 2000). 

As estatísticas mostram que a maior causa de mortalidade e morbilidade é a doença 

cardiovascular. A doença coronária é a causa de 70 a 80% de mortes, tanto em homens 

como em mulheres (Family Heart Study Group, 1994) e a insuficiência cardíaca 

congestiva, mais comum de internamento hospitalar, de morbilidade e mortalidade na 

população idosa (Tresch DD, 1997). Ao contrário da doença coronária, a insuficiência 

cardíaca congestiva continua a aumentar. Assim, a preocupação maior é com as doenças 

cardíacas, abandonando outras doenças ou medidas preventivas tão importantes, que 

talvez contribuam para evitar os problemas no coração. 

Na avaliação da pessoa idosa, quanto ao predomínio das doenças, as crónico-

degenerativas destacam-se entre elas a doença coronária. A incidência de cardiopatia 

isquêmica, na idade de 70 anos, é de 15% nos homens e 9% nas mulheres. Com 

diagnóstico clínico, a doença coronária aumenta para 20% tanto no homem quanto na 

mulher. Estudos de autópsia em clínicas de pacientes com idade de 90 anos ou mais 

revelaram que 70% desses tiveram uma ou mais oclusões de vasos coronários. A idade 

tem sido mostrada como um factor independente para a doença coronária (Fortmann SP, 

Varady N, 2000). 

Além da idade, outros factores de risco foram encontrados neste estudo com significância 

estatistica como as dislipidemias, actividade e a obesidade. Sendo o mais marcante a 

hipertensão arterial. 

A redução de sódio e a ingestão alta de potássio, bem como o consumo de frutas e 

legumes, é associado a uma redução de hipertensão e das doenças que surgem da 

hipertensão, como o acidente vascular cerebral e a demência. Os padrões dietéticos, 

como, consumo de quantidades e tipos de gorduras, colesterol, óleos vegetais e peixes 

são importantes na doença cardíaca coronária. 
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 A população idosa é heterogénea. O idoso jovem está mentalmente alerta, desfrutando 

da vida e suas necessidades preventivas mais se assemelham às pessoas de meia-

idade. Estão atentos a qualquer mudança nas suas funções vitais e informarão ao seu 

médico ou mesmo familiares de factos ocorridos para um cuidado primário apropriado. 

Em contraste, o paciente idoso, que provavelmente vive só, começa a ter dificuldades na 

vida diária. Os problemas sociais, psicológicos (depressão, risco de suicido) e iatrogenias 

devem ser avaliados no dia a dia pelas pessoas mais próximas (Wood J, 2000). 

A actividade física é importante na prevenção do declínio funcional e no aumento da 

sobrevivência, uma vez que a incidência de queda e fracturas diminuirá, trazendo 

maiores benefícios à saúde cardiovascular. Além de prevenir doenças, o exercício tem 

também um papel preponderante, melhorando a função em algumas doenças crônicas, 

como insuficiência cardíaca congestiva e doença pulmonar crónica (Family Heart Study 

Group, 1994). 

 Na actualidade, sabe-se que as maiores causas de morte em pacientes geriátricos são 

as doenças cardiovasculares, cancro, acidentes vasculares cerebrais, doenças do 

pulmão e pneumonia. As causas de maior morbilidade são artrites, perda de audição, 

perda da visão, diabetes mellitus, doença de Alzheimer, osteoporose, incontinência, 

distúrbios cognitivos e quedas (Moore A, Siu AL, 1996).   

 

Aspectos múltiplos podem influenciar na situação social do idoso, principalmente no seu 

dia a dia. É importante perguntar ao idoso e a seus familiares se têm ocorrido recentes 

mudanças na sua vida, nas finanças ou nas actividades diárias, para poder providenciar o 

apoio oportuno, que não desagregue da rotina. Os estudos de hoje recomendam que os 

familiares fiquem atentos a qualquer mudança, estimulem e participem na obtenção de 

hábitos saudáveis (Lebowitz BD, Pearson JL, Schneider LS, et al, 1997). 

 

Os factores psicossociais, depressão e situação social, podem ser definidos como uma 

medida que potencialmente relaciona fenómenos psicológicos ao ambiente social e 

mudanças fisiopatológicas. Sabe-se que esses factores não actuam directamente na 

doença cardíaca coronária, agem fundamentalmente na saúde, no comportamento, como 

fumar, consumo de álcool, alteração nas actividades físicas que poderão afectar o 

coração (Wood J, 2000). 

 



 - 98 - 

No entanto, há o esquecimento de que existe as comorbilidades e que se não forem 

cuidadas com medidas preventivas necessárias poderão agravar a qualidade de vida e 

acelerar o quadro clínico cardíaco do paciente geriátrico. 

 

Assim, medidas preventivas simples e efectivas são de alto valor em pacientes idosos 

assintomáticos. Algumas são importantes, como a obtenção da história quanto ao hábito 

do fumo, monitorização da pressão arterial, cuidados com as quedas (osteoporose), 

audição, visão e problemas sociais, entre tantas outras. 

 

Tendo em conta os princípios humanistas nas atitudes que caracterizam o nosso 

exercício profissional, segundo os padrões de qualidade dos cuidados de enfermagem, a 

Ordem dos Enfermeiros (2001), diz que: 

«Os enfermeiros devem ter presente que bons cuidados significam coisas diferentes para 

pessoas diferentes; o exercício profissional dos enfermeiros requer sensibilidade para 

lidar com essas diferenças perseguindo-se os mais elevados níveis de satisfação dos 

clientes». 

Consideramos importante referir o uso do questionário como um método de colheita de 

dados enriquecedor, não só a nível metodológico, como a nível de conhecimento, eficaz, 

para o crescimento pessoal e profissional; Apesar deste estudo se basear em 

declarações dos próprios inquiridos, envolvendo o grau de conhecimento e interesse que 

têm pela sua saúde este tipo de informação pode ser útil para definir necessidades e 

prioridades de prevenção e tratamento das doenças cardiovasculares. 

Esta pesquisa fez-nos compreender as dificuldades e obstáculos que um trabalho de 

investigação acarreta. Entendendo assim, as nossas dúvidas iniciais e inquietações, 

quando nos propusemos realizar um estudo com características qualitativas. 

Foi também importante a adequação da questão de partida aos métodos de obtenção de 

dados. 

Ao ter em conta esta diversidade de factores no cuidado da investigação apresentada, foi 

possível descobrir esta realidade, um fenómeno tão imponente como a Relação entre a 

Doença Cardiovascular e seus Factores de Risco – um Estudo feito no Distrito do Porto. 

À luz das perspectivas teóricas seleccionadas foi caracterizado o contexto dentro do qual 

a realidade é descrita, com o aprofundamento salutar do saber da disciplina de 

cardiologia. Sendo assim, a primeira parte do trabalho procurou argumentar o problema 
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sob o ponto de vista teórico; A segunda parte encadeou-se na forma como foi possível 

efectivar o estudo com o uso da investigação. Teve como objectivo, por um lado levantar 

novas ideias e questões para estudos futuros e por outro deixar algumas sugestões para 

uma intervenção primária cada vez mais especializada, sendo um recurso indispensável 

para uma boa qualidade de vida. 

Em conformidade com o enquadramento teórico, os resultados deste estudo, não diferem 

muito da população em geral. Os factores de risco cardiovasculares associados à doença 

cardiovascular estão, presentes, também, na restante população Portuguesa.  

«O dever é uma coisa muito pessoal; decorre da necessidade de se entrar em acção, e 

não da necessidade de insistir com os outros para que façam qualquer coisa» (Madre 

Teresa de Calcutá, 1910-1997). 

 As condições existentes actuais segundo o Plano Nacional de Saúde (2004/2010), são 

as que estão expressas na primeira coluna, as condições desejáveis, descritas na 

segunda coluna são as que nós gostaríamos que se realizassem. 
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«São as pessoas que fazem realmente as coisas, com o seu sonho, a sua determinação 

e perseverança, com a sua arte» (José Pinto Carmona, 2006). 

Condições Existentes  Condições Desejáveis  

 

1. O não reconhecimento da importância 

da promoção da saúde (As actividades 

de promoção da saúde nem sempre 

ocupam lugar de primazia no contexto 

geral da prestação de cuidados de 

saúde). 

 

2. Malnutrição (O crescimento muito 

significativo do consumo de produtos de 

origem animal, associado ao excesso de 

consumo de gorduras, em especial 

saturadas, de sal, de açúcar e à baixa 

ingestão de frutos ,legumes e vegetais).  

 

- Demonstrar a importância da promoção da 

saúde, com avaliação do seu impacto na 

comunidade.  

 

 

 

 

- Integrar cursos sobre alimentação saudável à 

população e meios possíveis de os puder obter, 

nomeadamente gestão económica, com um 

estudo prévio da cultura, educação e situação 

sócio -  económica da população alvo. 

 

 

 

  

3. Actividade física insuficiente (Portugal 

é o País da U E com níveis mais 

elevados de sedentarismo). 

 

 

- Alterar as práticas de Sedentarismo, motivando 

para a prática de exercícios físicos regulares, 

mostrando e avaliando as vantagens e 

desvantagens dos mesmos. 

- Divulgar a importância de actividades 

ocupacionais ou de lazer, da socialização e 

redução do stress e do dinamismo de actos 

simples da vida diária. 

- Aceitar e apoiar a ajuda das Organizações não 

Governamentais (ONGS), que fazem um bom 

trabalho na prevenção e profilaxia da saúde. 
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ANEXO 1 – QUESTIONÁRIO 
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 QUESTIONÁRIO           

 IDADE    SEXO         

 PESO    ALTURA         

 PROFISSÃO               

            

            

        SIM  NÃO 

1 É FUMADOR?           

2 QUANTOS CIGARROS FUMA POR DIA?            

3 INGERE BEBIDAS ALCOÓLICAS?             

4 QUANTOS COPOS POR DIA?             

5 TEM COLESTEROL ELEVADO?             

6 QUAL O VALOR TOTAL OBTIDO RECENTEMENTE?           

            

        SIM  NÃO 

7 TEM TRIGLICERIDEOS ELEVADOS?             

8 QUAL O VALOR TOTAL OBTIDO RECENTEMENTE?           

            

            

9 COMO SE DESLOCA QUANDO SAI DE CASA?            

            

        SIM  NÃO 

10 FAZ EXERCICIO FISICO REGULARMENTE?            

11 CONSIDERA-SE UMA PESSOA COM STRESS?           

12 CLASSIFIQUE O SEU STRESS NUMA ESCALA DE 1 A 10,       

 EM QUE 1 CORRESPONDE A NENHUM STRESS E 10 AO STRESS MAXIMO   

     
       

            

        SIM  NÃO  

13 É HIPERTENSO?             

14 QUAL A SUA TENSÃO ARTERIAL HABITUAL?               

            

        SIM  NÃO 

15 É DIABÉTICO?             

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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16 INDIQUE O SEU VALOR GLICEMICO HABITUAL.                

            

        SIM  NÃO 

17 É PORTADOR DE ALGUMA DOENÇA?             

18 QUAL OU QUAIS?                   

                    

                    

            

19 ALGUM DOS SEUS FAMILIARES É PORTADOR DE ALGUMA DOENÇA?    

        SIM  NÃO 

            

              

20 QUAL OU QUAIS?                    

            

            

            

            

            

 

 

 

A Fundação Portuguesa de 

Cardiologia, agradece a sua 

Participação. 
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Anexo 2 – Carta de explicação do estudo 
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   Fundação Portuguesa de Cardiologia  

 

 

Exmo(a). Senhor(a),  

 

A Fundação Portuguesa de Cardiologia, atenta aos estilos de vida de toda uma 

população preocupa-se, cada vez mais, em educar e prevenir riscos cardiovasculares. É 

por essa razão que a nossa Fundação não relaxa, estando sempre activa e actualizada.  

 

Este questionário tem como objectivo a realização de um estudo relacionado com os 

factores hereditários e os factores de risco e hábitos menos saudáveis que, por vezes, 

adoptamos. É um estudo confidencial e de alta importância, no sentido de 

compreendermos e estarmos, cada vez, mais informados sobre a nossa actuação na 

comunidade.  

 

Por isso é pedido o favor de serem o mais sinceros possíveis e o mais completos, de 

maneira a poderem preencher todo o questionário. 

 

Antecipadamente gratos pela atenção e paciência que possam despender a todas estas 

questões,  

 

Atentamente,  

 

       Ivone Pinto (Enf.) 

          Coordenadora do Estudo  

 

 

NOTA: Para qualquer dúvida contactar a Fundação  
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Pedido de Consentimento 
 
 
 
 

O meu nome é Ivone Cristina Gomes Pereira Pinto, aluna do mestrado do 1.º 

Curso de Prevenção e Reabilitação Cardiovascular do Instituto de Ciências 

Biomédicas Abel Salazar, da Universidade do Porto.  

 

Para a conclusão do curso necessito de efectuar um trabalho na área de 

investigação. 

 

O objectivo é investigar os Factores de Risco Cardiovasculares em relação com a 

doença cardiovascular na população do distrito do Porto. 

 

A colheita de dados será realizada através de um questionário e, para isso, 

agradecia a colaboração da Fundação Portuguesa de Cardiologia, para uma 

melhor aceitação das empresas e/ou instituições para colaborar neste estudo.  

 

Comprometo-me a informar sobre todos os passos deste estudo.  

 

Em caso de aceitação solicito a Vossa assinatura. 

 


