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RESUMO 
 
Introdução: As doenças cardiovasculares (DCV) são a principal causa de mortalidade em 

todo o mundo, em particular a doença coronária (DC) que é uma das suas principais 

manifestações clínicas. De entre os vários factores de risco contam-se como principais o 

padrão alimentar adverso, níveis elevados de colesterol sérico e de pressão arterial, a 

obesidade, a diabetes mellitus e o tabaco.  

O risco aumentado de DC em indivíduos com história familiar tem sido atribuído, 

para além da componente genética, à ocorrência familiar de factores de risco modificáveis. 

Os comportamentos adequados em saúde nem sempre são adoptados pelos indivíduos em 

risco de desenvolver DC devido à incapacidade individual de alteração de hábitos ou por 

insuficiência de conhecimento que pode em parte ser explicada pelo inadequado 

aconselhamento dos profissionais de saúde.  

Como abordagem de prevenção da DC deveria ser considerada a identificação dos 

factores de risco em parentes de primeiro grau, saudáveis ou não, de pacientes que 

desenvolveram DC, em particular os que a desenvolveram prematuramente. Seria 

desejável que indivíduos com história familiar de DC tivessem uma melhor percepção do 

seu risco cardiovascular e por esse facto adoptassem comportamentos mais saudáveis, 

bem como considerassem recorrer com mais frequência a cuidados médicos. Contudo, são 

ainda escassos e contraditórios os estudos que analisaram os cuidados e comportamentos 

em saúde nos indivíduos com história familiar de DC. 

O objectivo deste estudo foi avaliar se indivíduos com história familiar de DC 

recorreram mais frequentemente a cuidados de saúde e se têm comportamentos em saúde 

diferentes dos indivíduos que não têm história familiar de DC.  

Participantes e Métodos: No âmbito do estudo EPIPorto, foram avaliados 2485 indivíduos 

com idades entre os 18 e 90 anos, residentes no Porto e seleccionados por aleatorização 

de dígitos telefónicos (proporção de participação 70%). No presente estudo foram apenas 

incluídos os indivíduos sem história pessoal de doença crónica, com acuidade cognitiva 

para responder ao questionário e com informação completa para as variáveis chave. A 

amostra final incluiu 764 indivíduos (419 homens e 345 mulheres). 
 Os indivíduos responderam a um questionário, aplicado por entrevistadores 

treinados, onde foi recolhida informação sobre a história pessoal e familiar de doença e 

factores comportamentais em saúde tais como, prática de actividade física de lazer, hábitos 

tabágicos e hábitos alcoólicos. A ingestão alimentar foi avaliada através de um questionário  

semi-quantitativo, validado, de frequência alimentar. 

 Foi considerada história familiar de DC a ocorrência de enfarte agudo do miocárdio 

ou morte súbita em pelo menos um dos familiares de primeiro grau (pais ou irmãos). 



2 

Foram ainda avaliadas variáveis sobre os cuidados de saúde tais como a frequência de 

medição da pressão arterial e da realização de análises sanguíneas, o número de consultas 

ao médico e ao dentista e a toma de medicamentos e suplementos vitamínicos e minerais, 

no ano anterior à entrevista. O peso e altura foram medidos de acordo com procedimentos 

standard. 

 As proporções foram comparadas pelo teste do Qui-quadrado ou pelo teste exacto 

de Fisher, quando algum dos valores esperados era inferior a 5. Foram calculados Odds 

Ratio (OR) e respectivos Intervalos de Confiança a 95% (IC 95%) por regressão logística 

não condicional. 

Resultados: Neste estudo, a prevalência de história familiar foi de 19,8% (20% nos homens 

e 19,4% nas mulheres). 

Nos indivíduos com idade inferior a 40 anos a percentagem dos que tinham mais de 

6 anos de escolaridade foi significativamente superior nos indivíduos sem história familiar, 

quando comparados com os indivíduos com história familiar de DC (91,1% vs 75,7%; 

p=0,009). O nível de escolaridade associou-se inversamente e diferiu significativamente 

com a história familiar de DC (OR=0,30; IC 95%: 0,13-0,71). 

Nos indivíduos mais jovens (18-39 anos) o número de consultas ao dentista no ano 

anterior à entrevista, variou significativamente de acordo com a história familiar. Os 

indivíduos com história familiar consultaram mais frequentemente o dentista uma a duas 

vezes (OR=2,42; IC 95%: 1,09-5,35). Após ajuste para a escolaridade esta associação 

manteve-se significativa (OR=2,92; IC 95%: 1,27-6,70). 

Nos indivíduos mais escolarizados (mais de 6 anos de escolaridade) a prevalência 

de indivíduos com idade igual ou superior a 40 anos foi significativamente superior nos 

indivíduos com história familiar (70,8% vs 46,8%; p<0,001). A associação da idade com a 

história familiar de DC apenas se mostrou significativa nos indivíduos mais escolarizados 

(OR=2,76; IC 95%: 1,72-4,45). 

Ainda nos indivíduos mais escolarizados a prevalência de toma de medicamentos no 

ano anterior à entrevista foi significativamente superior nos indivíduos com história familiar 

(26,0% vs 16,8%; p=0,042). Após ajuste para a idade esta associação não manteve a 

significância estatística (OR=1,29; IC 95%: 0,75-2,21). 

Para todas as outras variáveis analisadas, relativas a cuidados e comportamentos 

em saúde, não foi encontrada qualquer associação significativa com a história familiar de 

DC. 

Conclusão: Nesta população de indivíduos sem qualquer doença que obrigue a cuidados 

médicos regulares, verificou-se que os indivíduos com história familiar de DC apresentavam 

comportamentos e cuidados em saúde semelhantes aos indivíduos sem história familiar de 

DC.
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ABSTRACT 
 
 
Introduction: Cardiovascular diseases (CVD) are the main cause of mortality worldwide, 

specially the coronary heart disease (CHD) which is one of its main clinical outcomes.  

There are several risk factors for CHD but the six established major risk factors are: 

adverse eating pattern, high levels of serum cholesterol and blood pressure, obesity, 

diabetes mellitus and cigarette smoking.  

The increased risk of CHD in individuals with family history, besides being related to 

genetics, has been attributed to the familiar occurrence of modifiable risk factors. 

It is common sense that the individuals at risk for CHD not always adopt the correct 

health behaviours, either due to the individual incapacity to make changes in their habits or 

due to the lack of knowledge that can be partly explained by the inadequate 

recommendations received from the health professionals.  

The tracing of risk factors in first-degree relatives, healthful or not, should be 

considered as an approach of CHD prevention in patients who had suffered CHD 

prematurely. It would be expected that individuals with a positive family history of CHD 

would perceive themselves at increased risk for the disease and therefore adopted healthier 

behaviours and increase the frequency of care seeking. Nevertheless, the reduced number 

of studies, on health care and behaviour in individuals with family history of CHD, showed 

contradictory results. 

The aim of this study was to determine whether individuals who have a positive 

family history of CHD looked for health care more frequently and had different health 

behaviours from those individuals without family history of CHD. 

Participants and Methods: As part of the EPIPorto study, 2485 individuals living in Porto, 

aged between 18 and 90 years old, and selected by random digit dialling, were evaluated 

(participation proportion 70%). 

In the present study only individuals without prior history of chronic disease, 

individuals able to answer accurately to the questionnaire and those with complete 

information for key variables were included. The final sample comprised 764 individuals (419 

men and 345 women). 

 A structured questionnaire was applied by trained interviewers, with information on 

family and personal history of disease, health behaviours like physical activity, smoking and 

drinking habits. Diet was evaluated using a validated semi-quantitative food frequency 

questionnaire.  
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 A positive family history of CHD was considered as the occurrence of an acute 

myocardial infarction or sudden death in at least one of the first-degree relatives (parents or 

siblings). 

In order to evaluate health care some variables were considered: measurement of 

blood pressure and blood analyses, number of medical and dental care visits and the use of 

medication and vitamin and mineral supplements, concerning the year before the interview. 

Height and weight were measured according to a standard procedure. 

Proportions were compared using the Chi-square or the Fisher exact test when some 

of the expected values were lower than five. Unconditional logistic regression was used to 

estimate odds ratios (OR) and 95% confidence intervals (95% CI). 

Results: In this study the prevalence of family history was 19.8% (20.0% in men and 19.4% 

in women). 

In individuals younger than 40 years old the proportion of those with more than 6 

years of education is significantly higher in individuals without family history of CHD (91.1% 

vs 75.7%; p=0.009), when comparing with individuals with a positive family history. The 

education level was inversely and significantly associated with family history of CHD 

(OR=0.30; IC 95%: 0.13-0.71).  

Also in younger (18-39 years), the frequency of dentist appointments varied 

significantly with family history of CHD. Individuals with a positive family history of CHD 

visited more frequently the dentist once or twice (OR=2.42; 95%IC: 1.09-5.35). After 

adjusting for education this association remained significant (OR=2.92; 95%IC: 1.27-6.70). 

In more educated individuals (more than 6 years) the prevalence of individuals with 

more than 40 years of age was significantly higher in individuals with family history of CHD 

(70.8% vs 49.8%; p<0.001). The association between age and family history was only 

statistically significant in more educated individuals (OR=2.76; IC 95%: 1.72-4.45).  

The prevalence of individuals who took medication in the year before the interview 

was significantly higher in individuals with family history of CHD (26.0% vs 16.8%; p=0.042). 

After adjusting for age this association was no longer statistically significant (OR=1.29; 

95%IC: 0.75-2.21). 

For all the other studied variables, regarding care seeking and health behaviour, it 

was not found any significant association with family history of CHD. 

Conclusion: In this population of individuals, without any disease requiring regular medical 

care, it was observed that individuals with a positive family history of CHD had similar health 

care seeking pattern and health behaviours to individuals without family history of CHD. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 

As doenças cardiovasculares (DCV) com o seu carácter multidimensional e as suas 

graves consequências para o cidadão, para a sociedade e para o sistema de saúde 

determinam que sejam encaradas como um dos mais importantes problemas de saúde 

pública que urge minorar.  

Um estudo efectuado na década de 90 sobre o peso global das doenças (Global 

Burden of Disease Study) (1) contempla num dos seus objectivos o estudo epidemiológico 

das principais doenças e a quantificação do seu peso na sociedade. Este estudo, que se 

reporta aos padrões de mortalidade, global e regional, pelas diversas causas, descreve que 

as doenças que não fazem parte do grupo das de declaração obrigatória (doenças 

crónicas), nas quais se incluem as DCV, constituem um grave problema de saúde sendo a 

principal causa de mortalidade e morbilidade nos países desenvolvidos, contando, em 1990, 

com 85% do total de mortes. Em particular a doença coronária (DC) contribuiu, nesse 

mesmo ano, com 6,3 milhões de mortes (2,7 milhões nos países desenvolvidos e 3,6 

milhões nos países em desenvolvimento). Um outro artigo sobre o mesmo estudo (2) 

revelou que o peso da morte prematura e incapacidade, mesmo que temporária, reflectido 

na soma de anos de vida perdidos devido a morte prematura e anos vividos com 

incapacidade ajustada para a severidade (disability-adjusted life year – DALY), é de 10% 

para as doenças cardiovasculares principalmente devidas a doença coronária (DC). De 

acordo com Shah Ebrahim (3) a tendência segue no sentido do aumento do número de 

casos de DC também nos países em desenvolvimento, tendo sido já em 2000 a primeira 

causa de mortalidade nestes países , estimando que esta tendência se manterá em 2020. 

O projecto MONICA (multinational monotoring of trends and determinants in 

cardiovascular disease) num dos seus estudos (4) mostra que a história natural do enfarte 

agudo do miocárdio (EAM) não difere sistematicamente entre as diferentes populações do 

mundo. No entanto, no que diz respeito à sua frequência e mortalidade, verificam-se 

diferenças entre os países que devem ser interpretadas cuidadosamente tendo em conta 

que os casos não fatais nem sempre são registados.  

A elevada prevalência dos factores de risco das doenças cardiovasculares obriga a 

que se tenha uma especial atenção à sua efectiva prevenção, detecção e correcção. Dada 

a complexidade dos factores de risco para a DC é necessário estabelecer estratégias de 

prevenção que visem a redução ou a prevenção do risco cardiovascular. 

O reconhecimento da natureza familiar da DC tem ganho preponderância ao longo 

dos anos. O final da década de 1970 e início da década de 1980 testemunharam a 

emergência dos primeiros grandes estudos da potencial utilidade clínica da história familiar. 
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O estudo Western Collaborative Group (5), que envolveu 3524 participantes do sexo 

masculino, mostrou que os indivíduos com qualquer dos pais com história de DC 

apresentavam elevadas taxas de EAM e angina, 2,0 vezes superior ao daqueles indivíduos 

sem história familiar. O estudo Rancho Bernardo na Califórnia (6) que envolveu 4014 

participantes, dos 40 aos 79 anos de idade, seguidos durante 9 anos, detectou um 

significativo excesso de risco de morte por DCV e DC em indivíduos jovens (inferior a 60 

anos de idade) com história familiar de EAM. O risco 5 vezes aumentado de morte 

cardiovascular em homens jovens com história familiar de DC, independente dos principais 

factores de risco para a DC, suporta a ideia de que factores hereditários são importantes 

determinantes de morte cardiovascular. 

A história familiar de doença reflecte, além da susceptibilidade genética, o ambiente 

partilhado e factores comportamentais e culturais. No entanto, indivíduos com um parente 

próximo afectado por alguma doença, nem sempre consideram que têm história familiar 

dessa doença, nem que têm um risco acrescido de desenvolver essa mesma doença (7). O 

reconhecimento de tal risco é importante na medida em que poderá ser responsável pela 

adopção de comportamentos saudáveis por parte do indivíduo com história familiar. São 

estes comportamentos em saúde que vão determinar a redução do risco de DC, uma vez 

que os principais factores de risco da DC são modificáveis através da prática da procura de 

cuidados de saúde e da adopção de comportamentos saudáveis. 

 
 
 
1.1. FREQUÊNCIA E EVOLUÇÃO DA DOENÇA CORONÁRIA 
 
 

A doença coronária ou doença cardíaca isquémica resulta de uma irrigação 

inadequada de sangue e, consequentemente, uma diminuição do aporte de oxigénio ao 

coração provocada pela obstrução total ou parcial das artérias que o irrigam.  

Apesar do elevado número de pessoas que todos os anos são vítimas das doenças 

cardiovasculares a verdade é que, nos países desenvolvidos, este grupo de doenças tem 

vindo a sofrer uma diminuição no seu número de casos, tendo implicações importantes ao 

nível da mortalidade global. Nos países da União Europeia Ocidental a mortalidade por DC 

aumentou entre os anos 1965 e 1979 e a sua diminuição teve lugar a partir do fim da 

década de 70, enquanto que nos Estados Unidos da América e no Japão esse decréscimo 

iniciou-se no princípio da década de 70 (8). Estas descidas favoráveis verificaram-se 

independentemente das diferenças geográficas na mortalidade que possam existir, e 

podem ser explicadas por alterações na exposição aos factores de risco, melhoria na 
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prevenção primária e secundária e condições socio-económicas do país. Os países da 

Europa de Leste experimentaram, no entanto, um aumento destas doenças entre finais dos 

anos 80 e início dos anos 90, que tem sido descrita como relacionada com a urbanização, 

com o consumo excessivo de álcool e de tabaco, uma alimentação rica em gorduras 

saturadas sociais precárias (8-13).  

No entanto, apesar do decréscimo acentuado que se verificou na maioria dos países 

e, de modo a estabelecerem-se prioridades no que diz respeito à investigação na saúde e 

capital investido, o estudo Global Burden of Disease estabeleceu projecções futuras sobre a 

mortalidade e morbilidade a nível mundial (14, 15). Estima-se que a mortalidade causada 

pelas doenças crónicas aumente, entre 1990 e 2020, em cerca de 21,6 milhões.. No que diz 

respeito ao DALY por DCV espera-se que este aumente aproximadamente 18,8%, 

mantendo-se a DC como uma das suas principais causas. Esta possível subida prende-se 

com o esperado envelhecimento da população, a difusão da SIDA e o aumento da 

mortalidade/morbilidade relacionadas com o tabaco. O cenário apresentado por este estudo 

é ainda mais dramático para os países em desenvolvimento onde as subidas serão mais 

acentuadas. Outro estudo estabeleceu em 2006 (16) projecções de mortalidade e peso da 

doença para 2030 a partir de dados da Organização Mundial de Saúde em 2002. Mais uma 

vez se prevê o aumento da esperança de vida com a consequente alteração dramática da 

distribuição das mortes dos jovens para os idosos. Estima-se que a taxa de mortalidade 

ajustada para a idade diminua para as doenças crónicas, no entanto, o envelhecimento da 

população resultará num considerável aumento do total de mortes para a maioria destas 

doenças em especial nos países em desenvolvimento. Também neste cenário a DC se 

encontra entre as principais causas de mortalidade e de DALY. A explicação apresentada 

neste estudo está relacionada com as alterações demográficas que ocorrem em todas as 

regiões (aumento do número populacional e envelhecimento da população). 

Em 2001 cerca de 56 milhões de pessoas morreram em todo o mundo, 60% das 

quais devido às doenças crónicas. A DC foi a sua principal causa tanto nos países 

desenvolvidos como nos países em desenvolvimento contando com 17,3% e 11,8% de 

mortes, respectivamente. No entanto, no grupo etário dos 15 aos 59 anos o risco de morrer 

por estas doenças é 30% maior nos países em desenvolvimento. Este estudo refere que, 

nos países desenvolvidos, a contribuição para a morbilidade por doenças como as DCV é 

menor do que nos países em desenvolvimento e que o peso destas doenças per capita 

aumentou na Europa e na Ásia central em 40%, entre 1990 e 2001. Esta deterioração indica 

um acentuado aumento na mortalidade e morbilidade masculina pelas doenças crónicas, 

em especial as DCV, nos anos 90 (17, 18). Os países em desenvolvimento testemunharam 

entre 1990 e 2001 um aumento de 10% das doenças crónicas que, actualmente, 
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representam cerca de metade do peso total das doenças. A DC representa uma das 

principais causas para o verificado aumento.  

As diferenças verificadas nos casos de DCV entre os vários países podem ser 

explicadas pelas diferentes fases da transição epidemiológica que os países podem estar a 

atravessar, com as consequentes variações na esperança de vida e perfil demográfico. Os 

factores ambientais relacionados com o risco de DCV também variam entre as populações 

e podem estar relacionados com aspectos culturais e fase de industrialização. Os factores 

genéticos, responsáveis pela variação no risco de DCV, também explicam as diferenças 

entre as populações assim como os programas de vigilância da saúde estabelecidos em 

cada país. Sendo assim pode afirmar-se que o padrão das DCV continua em transição na 

maioria dos países (15, 19).  

Portugal tem vindo a acompanhar a tendência decrescente da taxa de mortalidade 

por DCV que se verifica no resto da Europa Ocidental. Um estudo (20) efectuado sobre a 

evolução da DC em Portugal na década de 80 concluiu que nessa década as DCV 

representavam cerca de 43% do total das causas de mortalidade. A DC contribuiu com 17% 

das causas de morte. O estudo revelou também que em Portugal, como em outros países 

europeus analisados neste estudo, se verificou uma diminuição progressiva das taxas de 

mortalidade padronizadas por DC. A média das reduções por DC foi de –13,9% nos 11 

países estudados (20). No final de década Portugal apresentava uma das mais baixas taxas 

de mortalidade por DC entre os países desenvolvidos estudados. 

Dados sobre a evolução temporal de mortalidade cardiovascular em Portugal entre 

1983 e 2000 (21) revelam que, em relação à DC, se verificou uma diminuição das taxas de 

mortalidade acumulada por triénio, em ambos os sexos, na maioria dos distritos, 

principalmente nos que se situam no nordeste do país. Estes resultados indicam que o 

decréscimo observado nas taxas de mortalidade por DC não é homogéneo, e que existem 

áreas geográficas onde a mortalidade não diminuiu. Apesar das diferenças geográficas, o 

decréscimo observado na taxa de mortalidade por DC em Portugal deveu-se provavelmente 

a uma redução dos factores de risco na população e a uma melhoria nos cuidados de 

saúde e acessibilidade aos mesmos, nas duas últimas décadas (21). 

 
 
 

1.2. CUSTOS DAS DOENÇAS CARDIOVASCULARES 
 

 

Calcula-se que a doença cardiovascular custe à economia europeia 169 mil milhões 

de euros por ano. Isto representa um custo total anual de 372 euros per capita. A variação 
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dos custos per capita pode atingir diferenças de valor até 10 vezes mais entre os Estados 

Membros com menor desenvolvimento económico (22). A perda de produtividade devido à 

mortalidade e morbilidade por DCV custa à União Europeia mais de 35 mil milhões de 

euros. Tal representa 21% do custo total relacionado com esta doença, sendo que cerca de 

dois terços deste valor (24,4 mil milhões de euros) são devidos a morte e um terço (10,8 mil 

milhões de euros) à doença entre a população trabalhadora activa (22). Os custos directos 

desta doença relacionam-se com os cuidados primários e hospitalares, meios 

complementares de diagnóstico e medicamentos, e os custos indirectos com a perda de 

produção económica devido à doença. 

Os factores de risco das DCV ocorrem com frequência simultaneamente no mesmo 

indivíduo e a sua combinação aumenta o risco de mortalidade e morbilidade, aumentando 

consequentemente os custos médicos. Um estudo efectuado numa população rural 

japonesa sobre o custo médico do impacto dos factores de risco cardiovascular demonstrou 

que a despesa médica aumenta com o número de factores de risco presentes num mesmo 

indivíduo (23). Quando comparado com o grupo sem nenhum factor de risco a presença de 

pelo menos um factor de risco aumenta entre 5,1% a 48,3% o custo médico total de um 

indivíduo, dependendo do factor de risco. A combinação de dois factores de risco aumenta 

o custo entre 45,4% e 85,2% e a presença de três factores de risco aumenta em 91,0% 

relativamente ao grupo sem nenhum factor de risco. Este estudo refere que, na avaliação 

inicial, o facto de um indivíduo estar em tratamento, comparando com os que apresentam 

um nível elevado de factores de risco sem estarem em tratamento, está associado com 

maiores custos, e que 17,2% dos custos médicos são atribuídos apenas a três factores de 

risco. 

Um estudo que avaliou homens e mulheres que, entre 1967 e 1973, tinham idades 

compreendidas entre os 40 e os 64 anos (24) descreveu que indivíduos com um perfil de 

risco favorável apresentam custos médicos significativamente mais baixos do que aqueles 

que apresentam qualquer tipo de risco, e que o custo aumenta progressivamente com o 

número de factores de risco. Concluíram que os homens, independentemente do nível de 

risco, passam mais dias no hospital do que as mulheres e que por isso apresentam custos 

médicos mais elevados, talvez porque as mulheres usem os serviços de medicina 

preventiva mais frequentemente. A sua hipótese de o facto de se ter um perfil de risco 

favorável na idade adulta estar associado com menores custos de saúde em idade mais 

avançada foi comprovada com sucesso. Consequentemente o risco de morte a longo prazo 

por DCV é muito menor para homens e mulheres que apresentem um perfil de risco 

favorável em idades jovens proporcionando-lhes maior esperança de vida. Estas 

descobertas implicam melhor qualidade de vida – aumento de vida independente e 

produtiva, com uma diminuição do peso na família e na sociedade. 



10 

Espera-se que a promoção da saúde e a prevenção das doenças estabilize os 

custos médicos, que têm vindo a aumentar nos países industrializados fazendo com que 

cada vez menos pessoas tenham acesso aos cuidados de saúde, mantendo a qualidade do 

serviço.  

 
 
 
1.3. PRINCIPAIS FACTORES DE RISCO 

 
 
O termo factor de risco descreve aquelas características que estão 

independentemente relacionadas com a ocorrência de doença. No caso das DCV este 

termo inclui estilos de vida modificáveis, características bioquímicas e fisiológicas, assim 

como características individuais não modificáveis como a idade, o sexo e a história familiar 

de DCV precoce. 

Os factores etiológicos das manifestações clínicas da DC tais como o síndrome 

coronário agudo (EAM e a angina instável), a morte súbita e a angina estável desenrolam-

se ao longo de toda a vida do indivíduo, mesmo durante a fase assintomática do 

desenvolvimento da aterosclerose, e incluem um padrão alimentar incorrecto; níveis de 

colesterol total e pressão arterial elevados que estão directamente associados à 

alimentação; excesso de peso/obesidade; diabetes mellitus e consumo de tabaco (25, 26). 

Destes seis factores dois deles, o padrão alimentar adverso e o consumo de tabaco são 

aspectos dos estilos de vida que ocorreram em massa nos países industrializados 

ocidentais no século XX. Os outros quatro factores são características comuns da 

população adulta desses países como resultado de uma alimentação desequilibrada 

coadjuvada com o sedentarismo (25). Daqui se conclui que um padrão alimentar incorrecto 

é o factor etiológico chave para cinco destes seis factores de risco, sendo considerado 

umas das principais causas da epidemia coronária. Nos países desenvolvidos o tabaco 

(12,7%), a pressão sanguínea alta (9,3%), o excesso de peso e a obesidade (7,2%), o 

sérico colesterol elevado (6,3%) e o consumo de álcool (4,4%) foram, em 2001, os 

principais factores de risco associados às doenças crónicas (17) .  

Estes factores de risco há muito estabelecidos denominam-se por “major” devido à 

sua elevada prevalência na população, ao impacto no risco de doença coronária e à sua 

possível prevenção e reversibilidade, que passa principalmente pela melhoria dos estilos de 

vida da população. Há no entanto outros factores que são intrínsecos ao próprio indivíduo 

tais como os factores genéticos, a história familiar de doença cardíaca, o sexo masculino e 

meia idade (25). 
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Estudos revelam a elevada prevalência de exposição a um ou mais factores de risco 

previamente a um evento cardiovascular (27). A proporção de indivíduos vítimas de morte 

por DCV expostos a pelo menos um dos factores de risco “major” é de 97%. No caso de 

EAM não fatal a exposição vai de 85% a 100%. A proporção de indivíduos com dois ou 

mais factores de risco “major” é de 64% a 100% para DCV fatal e de 46% a 100% para os 

casos de EAM não fatal (27). Outros estudos referem ainda que alguns pacientes (cerca de 

15%) com DCV não exibem qualquer dos factores de risco “major” (28) incitando a 

existência de novos factores de risco que estão a emergir como determinantes das 

doenças coronárias e outras doenças ateroscleróticas tais como os factores trombogénicos, 

homocisteína, os marcadores de inflamação, a genética, o fenótipo, o genótipo e a história 

familiar (29, 30). 

Informação mais recente levantou a hipótese de que os acontecimentos no início da 

vida podem contribuir para o desenvolvimento de um perfil de risco cardiovascular pouco 

favorável e DCV na idade adulta (31), e que existe nos indivíduos uma forte componente 

genética que determina a sua susceptibilidade à aterosclerose e DCV, havendo uma 

interacção da influência genética com os estilos de vida. 

A associação dos factores de risco “major” com as DCV tende a diminuir com o 

aumento da idade (32). O tabaco aumenta o risco das DCV mas aumenta também o risco 

de morte por cancro ou outras doenças pulmonares (33, 34). Devido a estas potenciais 

alterações na associação dos factores de risco com a idade e com outros riscos 

competitivos, torna-se difícil prever com precisão o peso populacional total das DCV. 

Estudos (25, 35-38) realizados recentemente sobre o peso dos factores de risco na meia 

idade e o risco ao longo da vida para a morte por DCV e por doenças não cardiovasculares 

referem que homens e mulheres com um perfil de risco favorável na idade jovem e na meia 

idade, e que sobrevivem até idades mais avançadas, têm, ao longo do resto da sua vida, 

um risco muito baixo de morte por DC, uma esperança de vida prolongada e uma boa 

qualidade de vida relativa à saúde. Estas descobertas sugerem que a saúde pública e a 

prática clínica de prevenção devem incidir em indivíduos muito antes de atingirem a meia 

idade, uma vez que mesmo a presença de apenas um factor de risco elevado nessa fase da 

vida está associado com um risco aumentado de sofrer de morte por DC no percurso da 

sua vida e com uma esperança de vida curta. 

Um outro estudo efectuado sobre o perfil de baixo risco cardiovascular (indivíduos 

sem história prévia de enfarte do miocárdio e com níveis favoráveis dos restantes factores 

de risco), e a mortalidade/morbilidade a longo prazo e a esperança de vida (39), refere que 

a taxa de mortalidade por DC para as coortes de baixo risco é entre 77% e 92% mais baixa 

do que para as outras coortes, e que as mortes por DC representam uma proporção 

bastante mais baixa do que as mortes por outras causas. Este facto foi também verificado 
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para todas as DCV. Sugeriu também que a esperança de vida é em média 5,8 a 9,5 anos 

maior para os grupos de baixo risco cardiovascular. 

Estes resultados reforçam a importância das estratégias de prevenção primária ao 

nível populacional como meio de combater a epidemia das DCV, garantindo um aumento na 

proporção de indivíduos na população que mantêm, ao longo da vida, níveis favoráveis dos 

principais factores de risco e que, por isso, se apresentam com baixo risco cardiovascular. 

Uma vez que as DCV têm origem multifactorial é importante, quando se estima o 

risco de DCV para um indivíduo, considerar todos os factores simultaneamente. A 

abordagem global do risco, em vez do estudo de cada factor de risco individualmente, tem 

as seguintes vantagens: 1) chama a atenção para a continuidade do risco e a sua relação 

com o peso total dos factores de risco; 2) permite ajustar para a severidade individual dos 

factores de risco; 3) permite que o clínico se foque na relativa importância das diferentes 

fontes do risco; 4) leva o clínico a abordar o paciente como um todo não se distraindo assim 

com os factores de risco individuais quando estes coexistem; 5) promove o 

desenvolvimento de estratégias de redução do risco baseadas nos múltiplos componentes 

do risco de um indivíduo (40). 

Existem grandes diferenças na incidência e mortalidade das DCV entre os homens e 

as mulheres. Essas diferenças variam entre as populações e, em ambos os sexos, o risco 

de DC aumenta com a idade. Durante o período de vida normal homens e mulheres têm a 

mesma mortalidade proporcional de DCV no entanto os homens desenvolvem DCV, 

particularmente a DC, 10 a 15 anos mais cedo do que as mulheres o que resulta numa 

menor esperança de vida para os homens. Homens de todas as idades apresentam maior 

mortalidade por DC do que as mulheres. Homens de meia-idade (35-65 anos) têm um 

aumento de risco progressivo com a idade. Depois dos 65 anos de idade a incidência de 

DC duplica nos homens e triplica nas mulheres, comparativamente ao grupo etário dos 35-

65 anos. Cerca de um terço de todos os eventos novos de DC e cerca de um quarto de 

todas as mortes relacionadas com a DC ocorrem em homens de meia-idade (41, 42).  

Um estudo realizado em indivíduos finlandeses com idades compreendidas entre os 

25 e os 64 anos, com dados recolhidos em 1982 e 1987 (42), estudou até que ponto os 

factores de risco cardiovascular explicam as diferenças entre os sexos na incidência e 

mortalidade por DC. Evidenciaram que de entre os participantes do estudo o nível de risco é 

mais favorável nas mulheres mas que com o aumento da idade esta vantagem diminui. 

Entre os homens a incidência de DC é três vezes superior e a mortalidade é cinco vezes 

superior à das mulheres. Os mesmos autores referem que a diferença entre os sexos no 

risco cardiovascular medido explica quase metade das diferenças observadas para a 

incidência e mortalidade por DC. A diferença na razão do colesterol HDL/total mostrou ser o 

maior determinante da diferença entre os sexos no risco de DC. O tabaco apresenta-se 
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como o segundo mais importante determinante para o excesso de risco nos homens. As 

alterações nos factores de risco que ocorrem com a idade explicam um terço do risco de 

DC nos homens e metade nas mulheres, e estão relacionadas com o aumento de colesterol 

sérico, pressão arterial, peso corporal e prevalência de diabetes. 

Um dos factores de risco “major” para a DC é o padrão alimentar que, por ser 

distinto nas várias regiões do mundo, reflecte diferentes tradições alimentares que podem 

estar relacionados com as diferentes taxas de morbilidade e mortalidade por DC dos 

países. As populações mediterrânicas e asiáticas apresentam baixas taxas de DC em 

comparação com a população ocidental. Além das diferenças existentes relativas aos 

outros factores de risco, também se atribui essas baixas taxas ao padrão alimentar 

caracterizado por um elevado consumo de vegetais, frutos e peixe, um baixo consumo de 

carne vermelha e de produtos processados, e outros produtos de origem animal, e à 

utilização de azeite com fonte principal de gordura (43). 

A hipótese lipídica clássica da relação entre a alimentação e a DC afirma que a 

gordura alimentar, em especial o consumo elevado de determinados ácidos gordos e 

colesterol alimentar, aumenta o colesterol sérico total e o de baixa densidade (LDL) que, por 

sua vez, está associado com o risco aumentado de desenvolver DC (44-47). Por isso, 

quando se fala de padrão alimentar é impossível dissociá-lo de outros factores de risco. 

Estima-se que a diminuição de 1% no colesterol total se reflicta na diminuição em cerca de 

5% no risco de DCV em homens jovens e 2% em indivíduos de meia idade (25). O padrão 

alimentar e o colesterol encontram-se ainda relacionados com a obesidade e a hipertensão, 

pelo que deve ser dada relevância ao colesterol quando se trata de prevenir e controlar a 

obesidade que constitui uma epidemia em muitos países. 

Um estudo realizado com o objectivo de estudar a relação entre o padrão alimentar 

e a mortalidade por DC (48) concluiu que há uma associação independente entre os 

diferentes componentes nutricionais da dieta e a incidência de morte por DC nos indivíduos 

mais jovens. A força destas associações não sofreu alteração mesmo após ajuste para o 

colesterol sérico ou outros factores de risco para a DC, sugerindo que a dieta exerce uma 

influência na DC que é independente de outros factores de risco. 

Apesar de todo o desconhecimento e incerteza existentes, fazer escolhas 

alimentares saudáveis é parte integral da gestão do risco total, em particular o aumento do 

consumo de frutas e vegetais que fazem parte das estratégias da Organização Mundial de 

Saúde (49). Sendo assim todos os indivíduos devem receber recomendação profissional 

sobre os alimentos que devem seleccionar de modo a efectuarem uma dieta associada com 

baixo risco cardiovascular. Uma dieta equilibrada reduz o risco actuando através de vários 

mecanismos incluindo redução do peso corporal, diminuição da pressão arterial, 

composição lipídica, controlo da glucose e da propensão para tromboses (50). 
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A relação entre o colesterol sérico e o risco de morte prematura por DC apresenta 

um padrão contínuo e graduado significando que o risco de morte aumenta com a 

quantidade de colesterol presente no organismo (51).  

Na maioria das populações o colesterol total aumenta com a idade. Nos homens 

este aumento estabiliza por volta dos 45-50 anos de idade enquanto nas mulheres o 

aumento continua abrupto até cerca dos 60-65 anos de idade (42). 

Na segunda parte do século passado tornou-se claro que o papel desempenhado 

pelo colesterol alimentar na regulação do colesterol sérico era pouco importante. Foi 

também demonstrado que os ácidos gordos alimentares são os principais determinantes do 

colesterol sérico (52). O estudo do metabolismo da lipoproteína revelou que a fracção LDL 

(low density lipoprotein) rica em colesterol, e não o colesterol total, está mais fortemente 

relacionado com o desenvolvimento da aterosclerose e as suas sequelas (53). 

Supõe-se que as diferenças na mortalidade entre as diversas populações não são 

apenas explicadas pelo aumento do colesterol LDL provocado pelos ácidos gordos 

saturados. Crê-se que o tabaco e os antioxidantes alimentares desempenhem um papel 

muito importante contribuindo também para estas diferenças, uma vez que estudos ao nível 

metabólico mostram que as modificações ocorridas no LDL são de elevada importância no 

desenvolvimento da aterosclerose (54). Este facto foi demonstrado num estudo 

internacional (12) em que nos homens dos 55 aos 64 anos as alterações ao longo de 10 

anos no nível de colesterol sérico representam 35% da variação nos eventos coronários 

fatais e não fatais. No entanto, quando se teve em conta também o tabaco, o índice de 

massa corporal (IMC) e a pressão arterial o efeito provocado por todos estes factores 

conjuntamente representa cerca de 50% da variação da ocorrência de DC. 

Alguns estudos revelam no entanto que não há qualquer associação entre o 

colesterol e DC (55). Uma revisão da literatura existente sobre este assunto (56) revelou 

que a existência de observações contraditórias revogam a ideia de que o colesterol elevado 

é uma causa principal de aterosclerose, sugerindo que o colesterol elevado talvez seja um 

marcador de DCV e não uma causa. Sugere que a razão pela qual o colesterol tem sido 

considerado um factor que precede as DCV é que talvez as verdadeiras causas das DCV 

também actuem no aumento do colesterol. Factores como stress, inactividade física e o 

tabaco podem actuar desta forma, uma vez que se crê que o risco cardiovascular associado 

a estes factores seja mediado através do seu efeito no LDL e no HDL (high density 

lipoprotein). 

Não obstante a falta de evidências concretas, o argumento usado é baseado no 

princípio da precaução que diz que quando há incertezas em relação a algum risco o mais 

prudente é assumir o pior. Por isso a recomendação da restrição do colesterol alimentar 

mentem-se porque, embora o aumento do risco de DCV pelo colesterol alimentar possa ser 
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tão pequeno que nem se detecte em estudos epidemiológicos, qualquer redução no 

colesterol sérico é desejável e vai contribuir para a redução global do risco de DCV (57). 

A obesidade é uma condição crónica associada com a morbilidade e a morte 

prematura. A prevalência de obesidade aumentou dramaticamente nos últimos 20 anos e 

contínua a aumentar, principalmente como resultado de alterações no padrão alimentar e 

de actividade física. O seu aumento está relacionado com o aumento de doenças 

cardíacas, metabólicas e outras doenças além das de declaração obrigatória. O desafio no 

tratamento da obesidade envolve políticas de saúde pública e tratamento individual. 

A obesidade constitui um factor de risco independente para a DC (58). Um estudo 

(59) que usou 2252 homens e 2818 mulheres da população do Framingham Heart Study, 

com idades compreendidas entre os 28 e os 62 anos, usou o MRW (Metropolitan Relative 

Weight) como índice de obesidade e concluiu que o risco de DCV aumenta, tanto nos 

homens como nas mulheres, com o aumento de MRW. O mesmo acontece quanto à DC. 

Daqui se conclui que a obesidade é um factor de risco biológico importante, directo e 

independente, para as DCV ou indirecto actuando no aumento de risco dos outros factores 

de risco como a hipertensão, diabetes de tipo 2 e elevado nível sérico de lípidos. Após 

ajuste para variáveis tais como a idade, pressão arterial, colesterol sérico e tabaco, o 

estudo anterior demonstrou que o MRW continua um factor que prevê as DCV em ambos 

os sexos. O mesmo se verificou quando a análise foi efectuada em indivíduos obesos 

isentos dos outros principais factores de risco. Há no entanto indícios de que a obesidade 

apenas exerce efeito no risco de DC quando está na presença de outros factores de risco 

para estas doenças, uma vez que a obesidade está relacionada com a hipertensão arterial, 

a diabetes e com os níveis elevados de lípidos e de glucose no sangue (60-62), sugerindo 

que a obesidade é um importante contribuinte para o risco de EAM mas apenas em 

associação com outros factores de risco. 

Uma análise recente mostrou que a taxa de mortalidade associada com a obesidade 

ameaça retroceder nos ganhos obtidos na esperança de vida nos últimos anos (63). Na 

verdade, nos Estados Unidos a esperança média de vida pode decair até cerca de 5 anos 

nas próximas décadas devido ao risco cardiovascular e metabólico associados com a 

obesidade. Relativamente a este assunto um outro estudo sobre a obesidade na idade 

adulta e o número de anos vividos com e sem DCV (64) concluiu que a obesidade em 

indivíduos de 45 anos está associada com menos anos vividos sem DCV, incluindo EAM, e 

com o aumento do número de anos vividos com DCV quando comparados com indivíduos 

com peso normal. Mostrou que a obesidade aos 45 anos está associada com risco 

aumentado de DCV e com o risco de mortalidade em indivíduos sem DCV prévia. A 

influência exercida pela obesidade no número de anos vividos pode estar mascarada por 
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todas as outras doenças relacionadas com a obesidade que, em conjunto, aumentam o 

risco das DCV. 

O Índice de Massa Corporal (IMC) é um método simples para avaliar a obesidade. 

No entanto o IMC não distingue entre o peso da gordura e dos músculos e da composição 

corporal. Estudos defendem o uso da gordura abdominal como meio de obter informação 

adicional sobre a natureza da obesidade. Acresce ainda que estes estudos sugerem que a 

gordura abdominal é um forte factor independente de DC aumentando o seu risco e 

influencia negativamente outros factores de risco convencionais (65, 66). 

Evitar excessos de peso ou reduzir o já existente é importante em pacientes com 

DCV ou em pacientes com alto risco de desenvolverem essas doenças. A redução do peso 

é recomendada para indivíduos obesos (IMC ≥30 kg/m2) ou com excesso de peso (25 kg/m2 

≥IMC<29,9 kg/m2) e para aqueles indivíduos com gordura abdominal em excesso indicada 

pela circunferência da cintura maior do que 102 cm nos homens e maior do que 88 cm nas 

mulheres (67). Para que as operações de redução de peso tenham sucesso, além do 

aconselhamento profissional é necessário uma grande motivação por parte do indivíduo 

(50). 

A obesidade e as suas consequências são, à partida, possíveis de serem 

prevenidas. Nesta fase de elevada e crescente prevalência, a prevenção da obesidade é 

uma componente necessária das estratégias de prevenção não só da DC mas também dos 

outros factores de risco. 

A hipertensão arterial é considerada uma doença silenciosa, pois na maioria dos 

casos não são observados quaisquer sintomas no paciente. É considerada um dos 

principais factores de risco para as DCV e para a mortalidade (68). A relação entre a 

pressão arterial e o risco de DCV, em particular a DC, é independente de outros factores de 

risco relacionados com a hipertensão e com a propensão para desenvolver DC (69-71). Um 

estudo efectuado sobre a pressão arterial e a esperança de vida (72) sugeriu que, tanto nos 

homens como nas mulheres, níveis elevados de pressão arterial estão associados com uma 

significativa redução da esperança de vida total e na esperança de vida sem DCV. 

O relatório do Comité para a prevenção, detecção, avaliação e tratamento da 

pressão arterial elevada (73) concluiu que a) em indivíduos com mais de 50 anos de idade 

uma pressão sanguínea sistólica de mais de 140 mmHg é um factor de risco cardiovascular 

mais importante do que a pressão diastólica; b) o risco de DCV partindo de uma pressão 

arterial de 115/75 mmHg duplica por cada incremento de 20/10 mmHg; c) indivíduos 

normotensos aos 55 anos de idade têm um risco de desenvolver hipertensão de 90%; d) 

indivíduos com uma pressão sistólica de 120 a 139 mmHg ou uma pressão diastólica de 90 

a 89 mmHg devem ser considerados pré-hipertensos e devem receber aconselhamento 

adequado para prevenir as DCV. 
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 Um artigo de revisão sobre a evolução da hipertensão conclui que a crença de que a 

pressão diastólica é um bom indicador de risco cardiovascular associado à hipertensão está 

errada. Na verdade, a pressão sistólica é o principal factor causal da hipertensão e as suas 

sequelas cardiovasculares (74). Um estudo (75) realizado em 356,22 homens, recrutados 

para o Multi Risk Factor Intervention Trial, mostrou inclusivamente que a pressão sistólica 

aumentada é independente da pressão diastólica e é um importante factor de risco para a 

DC em homens adultos, mais importante ainda que a pressão diastólica. Um outro estudo 

(76) refere que há uma tendência na diminuição da importância da pressão diastólica com o 

concomitante aumento de importância da pressão sistólica com a idade, sendo a pressão 

diastólica predominante apenas em indivíduos com menos de 45 anos de idade. Pode 

portanto afirmar-se que a importância da pressão arterial sistólica relativamente à DC 

aumenta com a idade. Até aos 50 anos nos homens e 60 nas mulheres, a pressão 

diastólica aumenta. Após estas idades apenas a pressão sistólica aumenta. Portanto, 

quando se trata de avaliar o risco de DC em adultos deve ter-se em consideração 

principalmente a pressão sistólica (70). 

Valores de pressão sanguínea acima do normal mas que ainda não são 

considerados hipertensão também conferem risco acrescido de DCV (69). Na verdade, uma 

grande parte das mortes por DC relacionadas com a pressão arterial ocorre em indivíduos 

não hipertensos com pressão sistólica entre 120 e 139 mmHG, ou pressão diastólica entre 

80 e 89 mmHg (77).  

A hipertensão constitui um dos principais contribuintes para a mortalidade e 

morbilidade associadas com DC que pode ser facilmente controlada com a alteração dos 

estilos de vida (78) e com medicação. Consequentemente espera-se que intervenções que 

visem regular e controlar a pressão arterial contribuam para uma redução substancial ao 

nível da mortalidade e morbilidade. 

A diabetes mellitus, um estado crónico de hiperglicémia, é uma doença comum que 

afecta 3 a 5% da população ocidental. Prevê-se que a incidência mundial desta doença 

duplique nos próximos 10 anos principalmente devido a um aumento no consumo de 

energia levando à obesidade, à falta de exercício físico e a uma rápida mudança do estilo 

de vida tradicional para o estilo ocidental nos países em desenvolvimento (79). 

Uma vez que mais de 80% dos diabéticos têm o tipo 2, que normalmente é 

diagnosticado depois dos 40 anos de idade, o aumento do número de indivíduos diabéticos 

implica uma epidemia da diabetes tipo 2. 

A diabetes tipo 2 está associada com a obesidade em todos os grupos étnicos e a 

sua tendência é aumentar na próxima década. Mais de 80% dos casos de diabetes podem 

ser atribuídos à obesidade, explicando muitas mortes associadas à diabetes (80). A 

diabetes de tipo 2 está também associada com a hipertensão sendo que a sua prevalência 
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é quase duas vezes superior em diabéticos de tipo 2 (>50%) do que em não diabéticos (79). 

Níveis elevados de pressão arterial sistólica e diastólica são importantes factores de risco 

para a DC em indivíduos com diabetes tipo 2 (79). 

As principais implicações da diabetes são as DCV, em particular a DC que 

representa cerca de 50% das mortes (81). Por conseguinte, o rápido aumento da incidência 

da diabetes de tipo 2 no futuro próximo origina um aumento da incidência de DCV 

relacionada com a diabetes, em particular nos indivíduos mais velhos.  

A diabetes actua como um factor de risco independente para várias formas de DCV, 

em particular da DC (25, 82). Indivíduos com diabetes tipo 2 têm um risco duas vezes 

superior de morrer, independentemente dos outros factores de risco para as DCV. 

Um estudo (83) realizado a partir dos dados do Framingham Heart Study, com o 

objectivo de calcular a associação entre a diabetes e a esperança de vida, em indivíduos 

com mais de 50 anos de idade, refere que o aumento no risco de DCV e mortalidade por 

diabetes representa um importante declínio na esperança de vida total e na esperança de 

vida sem DCV. Homens e mulheres diabéticos com mais de 50 anos de idade vivem, em 

média, menos 7,5 e 8,2 anos, respectivamente, quando comparados com indivíduos não 

diabéticos. Neste mesmo estudo a diferença na esperança de vida sem DCV foi de 7,8 e 

8,4, respectivamente. 

Um outro estudo realizado em pacientes de uma clínica médica do Reino Unido (84) 

explorou como os indivíduos com diabetes tipo 2 se apercebiam do seu risco 

cardiovascular, e como tal percepção poderia afectar a sua motivação para efectuarem 

alterações dos seus estilos de vida. Concluíram que quer tivessem DCV ou não, os 

indivíduos com diabetes tipo 2 tinham consciência do seu risco, dos seus factores causais e 

dos seus possíveis efeitos. No entanto, atribuíam a causa mais facilmente aos factores não 

modificáveis, como a hereditariedade, do que a factores como o colesterol e o tabaco. 

Poucos indivíduos conheciam a associação directa entre a diabetes e a DCV. 

A evidência existente indica que na prevenção das DCV em indivíduos com diabetes 

tipo 2, todos os potenciais factores de risco, e não apenas a hiperglicémia, devem ser alvo 

de intervenção. Inclusive, tem sido discutido se o tratamento ministrado a indivíduos 

diabéticos que não sofreram EAM deve ser tão agressivo quanto o tratamento que é dado a 

indivíduos que sofreram EAM. Uma maneira de se estudar se diabéticos e indivíduos com 

DC estabelecida têm o mesmo risco de sofrer um evento cardiovascular é comparar o risco 

de tais eventos em indivíduos diabéticos com e sem história prévia de DC com indivíduos 

não diabéticos com e sem DC. Um estudo realizado na Finlândia (81) comparou a 

incidência de EAM entre 1373 indivíduos não diabéticos e 1059 indivíduos diabéticos. 

Concluiu que quando comparados os grupos de diabéticos sem história prévia de EAM com 

os não diabéticos com história de EAM a taxa de mortalidade é semelhante nos dois 
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grupos, confirmando estudos prévios de que diabéticos e não diabéticos com EAM prévio 

têm uma incidência acrescida de eventos cardiovasculares. Esta observação originou a 

conclusão de que a diabetes tipo 2 é uma DC equivalente, quando o critério de DC é EAM 

prévio (85). Este é um facto crítico e, sendo verdadeiro, sugere a existência de um risco de 

DCV de base similar nos dois grupos apontando para que todos os diabéticos devem ser 

tratados como se tivessem já sofrido de DC. 

Especula-se que o tabaco seja a causa de peso de doença que mais aumentou 

desde 1990. Nos países desenvolvidos conta-se em 12,7% o peso que o tabaco tem na 

perda de anos de vida (17). 

Actualmente o número de mortes por DCV atribuídas ao consumo de tabaco é maior 

nos países desenvolvidos do que nos países em desenvolvimento (86). No entanto, há 

evidências de que o consumo de tabaco tem vindo a aumentar nas últimas décadas nos 

países em desenvolvimento assim como a sua exposição a outros factores de risco 

cardiovascular. (87). Como os efeitos do tabaco nas DCV se manifestam primeiro do que 

outras doenças como o cancro, espera-se um aumento na mortalidade por DCV nos países 

em desenvolvimento (86). 

Projecções de mortalidade desde 2002 a 2030 (16) estimam que a mortalidade 

atribuída ao tabaco suba de 5,4 milhões em 2005 para 6,4 milhões em 2015 e 8,3 milhões 

em 2030. As mortes atribuídas ao tabaco devem baixar cerca de 9% entre 2002 e 2030 nos 

países desenvolvidos mas espera-se que duplique de 3,4 para 6,8 milhões nos países 

subdesenvolvidos e em desenvolvimento. De acordo com as projecções deste estudo 

estima-se que em 2015 o tabaco mate mais 50% pessoas do que o VIH/SIDA e que seja 

responsável por 10% do total de mortes globalmente.  

O consumo de tabaco, activo ou passivo, está fortemente relacionado com o 

desenvolvimento e progressão da DC, assim como com a incidência de eventos 

cardiovasculares incluindo a morte (88, 89). A DC tem um risco aumentado 2 a 4 vezes e a 

taxa de mortalidade por DC tem um excesso de 70%. Estes riscos tornam-se mais 

problemáticos na presença da hipertensão, da hipercolesterolémia, da diabetes e da 

intolerância à glucose uma vez que estes factores apresentam um efeito sinergético com o 

tabaco (90). Um outro estudo sobre a influência do tabaco na probabilidade de ocorrência 

de DC em jovens adultos (91) refere que de entre os factores de risco cardiovascular 

convencionais o tabaco é o factor mais importante para o desenvolvimento de EAM em 

indivíduos com menos de 36 anos de idade, apresentando um risco aumentado em 6 vezes 

quando comparado com não fumadores. Acrescenta ainda que a probabilidade de sofrer 

EAM aumenta exponencialmente com o número de maços fumados por ano. Dois maços de 

cigarros por dia durante 15 anos aumentam em 40% a probabilidade de EAM antes dos 36 

anos de idade.  
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Os efeitos nocivos do tabaco estendem-se aos fumadores passivos. Assim sendo, 

indivíduos não fumadores que estejam ocasionalmente expostos ao fumo do tabaco, quer 

seja em casa ou no local de trabalho, têm um risco aumentado de desenvolver DC (89). 

Este risco aumenta substancialmente quando outros factores de risco cardiovascular estão 

também presente. Dado a elevada prevalência de fumadores nos países desenvolvidos e 

em desenvolvimento, as consequências do fumo passivo para a saúde pública são de 

elevada importância. 

O consumo de tabaco é a causa de mortalidade e morbilidade por DCV de mais fácil 

prevenção. Os benefícios para a saúde do acto de deixar de fumar são consideráveis e 

estão bem documentados e manifestam-se primeiro ao nível das DCV e só posteriormente 

na forma de outras doenças. Espera-se por isso que estratégias de prevenção e redução de 

consumo de tabaco apresentem grandes benefícios imediatos na redução da mortalidade 

por DC (86). Em termos de mortalidade total deixar de fumar representa uma redução de 

36% (92). 

No entanto, os esforços que têm sido feitos para diminuir os efeitos nocivos do uso 

do tabaco, prevenindo a iniciação do hábito e encorajando a sua desistência, não têm tido 

muito sucesso indicando que as consequências do tabaco para a saúde continuarão a 

constituir um desafio para os profissionais de saúde. Consequentemente, têm surgido 

alternativas para a redução dos efeitos nocivos que passam pela redução do número de 

cigarros consumidos por dia. Relativamente ao efeito na mortalidade por todas as causas 

assim como por DCV relacionadas com a diminuição do número de cigarros consumidos, 

um estudo dinamarquês (93) relativo a este assunto refere que não há diferenças 

significativas entre indivíduos que reduziram consideravelmente o consumo de cigarros e 

indivíduos que continuaram a fumar. Uma suposição para este facto é que os efeitos 

nocivos do tabaco foram-se acumulando ao longo dos anos no corpo do indivíduo devido ao 

seu hábito intenso de fumar evitando o reverso do efeito dose-resposta. Pelo contrário no 

que diz respeito aos indivíduos que deixaram de fumar o risco de morte é mais baixo 

quando comparado com os fumadores (93). 

Mudar hábitos tabágicos constitui um desafio para os profissionais de saúde e 

também para os fumadores. Um estudo (94) efectuado em fumadores em internamento 

hospitalar por DC ou EAM refere que apesar de terem desenvolvido um evento 

cardiovascular e terem sido aconselhados pelo médico para deixar de fumar, um em cada 

cinco mantém o hábito fazendo com que a prevalência de fumadores se mantenha elevada. 
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1.4. HISTÓRIA FAMILIAR COMO FACTOR DE RISCO DE DOENÇA CORONÁRIA 
 

 

A presença de história familiar de DC, principalmente se o evento cardiovascular 

ocorreu prematuramente no familiar, constitui no indivíduo um factor de risco não 

modificável, aceite em todo o mundo, e que pode auxiliar num determinado diagnóstico. 

Uma família é definida por duas ou mais pessoas unidas por sangue, casamento ou 

adopção (95), que podem ou não morar na mesma casa. 

A história familiar de uma determinada doença reflecte as consequências da 

susceptibilidade genética, meio ambiente e comportamentos comuns.  

Deveria ser hábito clínico o escrutínio da história familiar aquando da identificação 

dos indivíduos de alto risco. O risco familiar de DC aumenta de três formas (95, 96): 1) o 

risco é aumentado quando um indivíduo é parente próximo de um indivíduo que 

desenvolveu DC. História familiar num parente de 1º grau (pais, irmãos e filhos) é mais 

importante em termos de risco de DC do que quando ocorre em parentes de 2º grau (avós e 

tios) ou de 3º grau (primos); 2) o risco aumenta proporcionalmente ao número de familiares 

com DC; 3) idade do parente quando a doença se desenvolveu: quanto mais jovem, maior o 

risco. O risco relacionado com a história familiar envolvendo pelo menos dois familiares é 

maior quando a DC se desenvolve antes dos 55 anos de idade do que quando ocorre antes 

do 65.  

Há uma propensão familiar para o desenvolvimento de DC que começa muito cedo 

na vida. A agregação familiar de doença reflecte uma hereditariedade multifactorial na qual 

a susceptibilidade é determinada pelo efeito conjunto de um número de genes que 

interagem com o ambiente e com os estilos de vida (97). O facto do risco de DC num 

indivíduo estar associado à idade em que o evento ocorreu no familiar, sugere a hipótese 

de um componente genético da história familiar que possivelmente condiciona o 

desenvolvimento da DC. Na verdade a influência genética ocorre mais facilmente nos mais 

jovens uma vez que nos mais velhos é maior a probabilidade dos factores ambientais 

exercerem a sua influência, diluindo assim a predisposição genética, (98) uma vez que o 

risco induzido pela história familiar vai diminuindo com a idade. 

Relativamente à história familiar dos pais, um estudo (99) revelou que a ocorrência 

de DCV parental é um factor independente que pode prever um evento cardiovascular nos 

descendentes, homens e mulheres, de meia-idade. Após ajuste para outros factores de 

risco, a DCV prematura em pelo menos um dos pais está associada com o dobro do risco 

cardiovascular nos homens (significativo) e um aumento em 70% do risco para as mulheres 

(não significativo). Um estudo efectuado em 22071 homens e 39876 mulheres avaliou o 

efeito separado da história materna e paterna de EAM no risco de DCV (100). Este estudo 
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confirma que a história paterna prematura (antes dos 60 anos de idade) de EAM confere 

maior risco do que em idades mais avançadas. No entanto, a idade materna de EAM 

continua a conferir risco elevado de DCV em homens quando a mãe teve o EAM entre os 

70 e os 79 anos e no caso das mulheres quando a mãe tinha mais de 60 anos. O facto de 

nas mulheres ser muito rara a ocorrência de EAM antes dos 60 anos pode explicar o maior 

risco em idades maternas mais avançadas em comparação com a idade paterna. Além 

disso este estudo sugere também que há uma diminuição da magnitude do risco ao longo 

da idade paterna de EAM o que não acontece para a história materna de EAM, e que a 

história paterna de EAM é um importante factor de risco independente de DCV tanto em 

homens como em mulheres. 

O risco aumentado de DC em indivíduos com história familiar tem sido também 

atribuído à ocorrência familiar de factores de risco tais como a elevada pressão arterial, a 

obesidade e o tabaco (101, 102). A discrepância nos valores que prevêem o risco 

cardiovascular nos diferentes estudos pode ser explicada pela interacção entre a história 

familiar de DC e os outros factores de risco. É o caso das mortes cardiovasculares em 

fumadores com história familiar de DC que superam o número de mortes esperado para os 

riscos individuais do tabaco e da história familiar, sugerindo uma interacção entre estes dois 

factores (103). Esta interacção tem implicações clínicas. Confirma a ideia preexistente de 

que a história familiar de DC pode ser um marcador útil para identificar indivíduos com 

outros factores de risco, tais como elevados níveis de pressão sanguínea e colesterol, para 

possível tratamento, e, uma vez que a história familiar de DC está na base da mortalidade 

por DCV em homens, independentemente de outros factores de risco, é mais provável que 

homens com história familiar possam beneficiar de qualquer intervenção clínica ao nível de 

qualquer dos factores de risco. Sugere-se que o risco cardiovascular associado com uma 

aparente predisposição hereditária seja profundamente afectado por comportamentos 

modificáveis. Esta informação pode ser útil na persuasão de indivíduos com história familiar 

a alterar os seus comportamentos tais como o deixar de fumar. 

No entanto, apesar da coexistência da história familiar e dos restantes factores de 

risco cardiovascular, vários estudos sugerem que a história familiar é por si só um factor de 

risco cardiovascular independente dos outros factores de risco (6, 98, 103, 104). 

Relativamente à história familiar duas questões se levantam: se o risco atribuído 

pela história familiar se deve a factores ambientais ou genéticos, ou se o risco genético da 

história familiar se deve apenas à agregação de genes importantes no desenvolvimento dos 

factores estabelecidos de hipercolesterolémia, hipertensão e diabetes. Uma forma que 

possibilita a separação da influência do ambiente e da genética é o estudo do impacto da 

adopção. Assim sendo, um estudo (105) descreveu que os indivíduos adoptados, cujos pelo 

menos um dos pais biológicos tenha morrido por qualquer causa antes dos 50 ou 70 anos 
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de idade, têm taxas de mortalidade 1,7 e 1,8 vezes superior aos indivíduos adoptados cujos 

ambos pais biológicos estão vivos. O impacto do ambiente biológico familiar no aumento do 

risco de morte prematura nos indivíduos adoptados foi mínimo neste estudo uma vez que a 

maioria dos participantes foi transferido para lares de acolhimento logo após o nascimento. 

A história familiar é útil uma vez que identifica indivíduos jovens que apresentam um 

risco aumentado devido à presença de factores de risco coronário em idade jovem e devido 

a uma propensão familiar para o desenvolvimento de DCV em idades mais avançadas. Esta 

estratégia permite focar a prática clínica na identificação de tais indivíduos fornecendo-lhes 

os exames apropriados e conselhos preventivos sobre nutrição, exercício, tabaco, pressão 

arterial, colesterol, etc. (106). 

O problema da utilização da história familiar como factor de avaliação do historial 

clínico de um indivíduo é que nem sempre os indivíduos se apercebem do risco a que estão 

sujeitos e por isso não reportam incidentes cardiovasculares dos familiares aos seus 

médicos. Estudos referem que a percepção da história familiar está relacionada com o 

sexo, a classe social e o número de mortes nos pais por DC (96). Os indivíduos 

reconhecem que a morte de um familiar distante pode ser devida ao acaso, mas, quando 

mais de um familiar é afectado os indivíduos tendem a procurar padrões tais como o 

número de familiares com DC de um dos lados da família para indicar hereditariedade. Os 

indivíduos necessitam de ter algum conhecimento sobre doenças e morte em membros da 

família de modo a se consciencializarem que a DC está presente na sua família. Mesmo 

quando um indivíduo reconhece que tem história familiar de DC nem sempre se apercebe 

de que ele próprio tem um risco acrescido de sofrer da mesma patologia. 

 
 
 
1.5. PREVENÇÃO DA DOENÇA CORONÁRIA 

 

 

Muito se sabe hoje sobre as DCV por isso os estudos epidemiológicos sobre estas 

doenças não devem incidir apenas sobre o paciente com doença aguda que deve receber 

tratamento médico, ou sobre indivíduos com sintomas que devem procurar tratamento, mas 

essencialmente sobre o grande grupo populacional em fase assimptomática, susceptível à 

doença. 

Através de toda a informação disponível sobre as DCV pode concluir-se que 1) as 

DCV são um problema global que afectam todos os grupos étnicos; 2) à medida que as 

sociedades evoluem a prevalência de factores de risco para as DCV aumenta; 3) tentativas 

conscientes ao nível social (através de alterações na legislação ou políticas sociais) e ao 
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nível individual (através da modificação dos factores de risco e uso de terapêutica 

adequada) podem prevenir ou reverter as consequências adversas do desenvolvimento da 

doença, conforme mostram as descidas na taxa de DCV em vários países; 4) embora 

possam existir variações na susceptibilidade genética entre os diferentes grupos étnicos, o 

ambiente comum e os factores de risco normalmente desempenham um papel dominante 

no desenvolvimento clínico das doenças em todos os grupos étnicos. Assim sendo é 

provável que o que se tem aprendido ao longo dos anos sobre a prevenção de uma região 

ou determinado grupo étnico possa ser relevante para outra região ou grupo étnico, com as 

devidas alterações que tenham em conta a susceptibilidade genética assim como factores 

sociais, económicos e culturais (9). 

Segundo uma análise efectuada ao programa inglês “The Health of the Nation” 

(107), considerou a DC como um problema de saúde prioritário que exige resposta, as 

áreas de intervenção estabelecidas como estratégia nacional de prevenção devem 

obedecer aos seguintes critérios: ser uma das principais causas de a) morte prematura; b) 

doença evitável; c) elevados custos económicos para o Serviço nacional de saúde e para a 

comunidade. Outros dois critérios para a inclusão de determinada doença na estratégias de 

prevenção são o estabelecimento de intervenções que sejam efectivas e possíveis, com a 

determinação de objectivos e metas cujo progresso possa ser monitorizado por intermédio 

de indicadores, e a redução da desigualdade através de uma prevenção eficiente. Todos 

estes critérios fazem da DC uma área chave no que diz respeito às estratégias de 

intervenção em saúde uma vez que a DC constitui a principal manifestação clínica das 

DCV. Existe um vasto leque de estudos já efectuados sobre a DC e a mortalidade por esta 

doença que varia com o país, classe social, raça e sexo. Sendo assim, em 2003 Portugal 

apresentou um Programa Nacional de Prevenção e Controlo das Doenças Cardiovasculares 

com um horizonte temporal de 10 anos (108). Um dos principais objectivos deste programa 

é reduzir a incidência de EAM, particularmente abaixo dos 65 anos de idade. 

Em termos de prevenção cardiovascular as prioridades orientadas para os grupos de 

risco são as seguintes: 1) indivíduos que apresentam DCV ou outra doença aterosclerótica; 

2) indivíduos saudáveis que apresentam alto risco de desenvolver DCV ou doença 

aterosclerótica devido à combinação dos factores de risco, uma vez que o risco é 

multiplicativo; 3) familiares de 1º grau de indivíduos que sofreram DC prematura (antes dos 

55 anos de idade no caso dos homens e antes dos 65 no caso das mulheres) ou outra 

doença aterosclerótica, ou de indivíduos que apresentem risco elevado (29).  

No combate às DCV a nível da prevenção primária há duas estratégias 

complementares que devem ser usadas, a abordagem populacional e a abordagem de alto 

risco (109). Na primeira, a intervenção ao nível de toda a população pretende modificar 

comportamentos influenciando deste modo a distribuição dos factores de risco na 
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população. Através de uma sensibilização permanente para a adopção de estilos de vida 

mais saudáveis e para a prevenção primária dos factores de risco, atitudes e 

comportamentos de risco cardiovascular, como por exemplo os erros alimentares, o uso 

abusivo de tabaco e álcool e o stress espera-se que, por muito pequenas que sejam as 

alterações nos factores de risco, haja uma redução substancial no risco populacional 

cumulativo de DCV devido ao grande número de pessoas que são afectadas pela 

intervenção. Consegue-se deste modo preservar a saúde, reduzindo a incidência não 

apenas das DCV, como de muitas outras doenças crónicas.  

A estratégia de alto risco por seu lado procura identificar os indivíduos que 

apresentam risco elevado devido à presença de um ou de vários factores de risco que deve 

ser seguido por uma intervenção comportamental ou farmacológica. O objectivo global da 

prevenção da DC, tanto em indivíduos com DC como em indivíduos de alto risco é o 

mesmo: reduzir o risco de DC ou outras doenças ateroscleróticas reduzindo desta forma a 

morbilidade e a mortalidade prematuras, prolongando a esperança de vida (109). Esta 

estratégia, apesar do sucesso que possa apresentar para os indivíduos, não consegue 

influenciar a proporção de mortes que ocorre entre o grande número de indivíduos com 

baixo ou moderado risco (110). A estratégia populacional tem como objectivo reduzir o peso 

da doença em toda a comunidade conferindo pequenos benefícios a cada indivíduo, 

enquanto que a estratégia de alto risco confere grandes benefícios à pequena quantidade 

de indivíduos que estão mais vulneráveis. Os benefícios à comunidade são na estratégia de 

alto risco mais limitados devido à baixa quantidade de indivíduos que sofreram a 

intervenção (9). 

Com base nos axiomas de Rose sobre prevenção, um estudo efectuado na 

população canadiana adulta (111) referiu que a estratégia populacional é a única estratégia 

sustentável para reduzir o peso da DC mas que, uma vez que a importância dos factores de 

risco da DC pode divergir entre os indivíduos e a comunidade, a não ser que também se 

tratem os indivíduos de alto risco com estratégias de prevenção que devem ser talhadas 

para cada sujeito individualmente (112), o impacto esperado na mortalidade e morbilidade 

provocados pelas DCV é muito limitado a curto e médio prazo.  

As famílias são um alvo apropriado para estratégias de prevenção tanto 

populacional como de elevado risco. A prevenção da DC deveria ser um assunto de família 

uma vez que esta doença e os seus factores de risco se agregam nas famílias, e é mais 

provável que os estilos de vida saudáveis sejam adoptados em idades mais jovens e sejam 

praticados em casa. Acresce que o apoio social mútuo na mudança de hábitos é um factor 

importante na influência de comportamentos adequados. Os indivíduos com história familiar 

de DC apresentam um risco aumentado de desenvolver essa doença. Acresce ainda que a 
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presença de outros factores de risco aumenta ainda mais o risco por isso é importante que 

estes indivíduos minimizem a sua exposição aos factores de risco modificáveis (113).  

Para se estudar a divergência entre o número crescente de mortes por doenças 

crónicas e a existência de intervenções efectivas foi proposta pela Organização Mundial de 

Saúde, em 2005, uma meta de redução anual de 2% na taxa de mortalidade por doenças 

crónicas nos 10 anos seguintes. Esta redução seria conseguida através da implementação 

de estratégias de prevenção, e estima-se que entre 2005 e 2015 serão evitadas 36 milhões 

de mortes e serão ganhos 500 milhões de anos de vida. A maioria destas mortes evitadas e 

anos de vida ganhos ocorrerão nos países subdesenvolvidos e em desenvolvimento, e 

cerca de metade ocorrerá em indivíduos abaixo dos 70 anos de idade (114). Sendo assim, 

cada país, independentemente do nível de recursos que possui tem o potencial de fazer um 

melhoramento substancial na prevenção e controlo das doenças crónicas contribuindo 

desta forma para a meta de redução de 2% na mortalidade até 2015. Já existe um grande 

leque de intervenções eficientes para a prevenção e controlo destas doenças em muitos 

países, em particular os mais ricos, que já conseguiram reduzir o número de mortes 

provocados por doenças crónicas através da implementação dessas intervenções (115). 

Para auxiliar os países na implementação das suas estratégias de prevenção foram 

criadas e revistas linhas orientadores europeias (50) com a intenção de apresentar toda a 

evidência relevante de modo a ajudar os médicos na ponderação dos benefícios e riscos de 

um determinado diagnóstico ou procedimento terapêutico. Aos critérios apresentados 

anteriormente para inclusão de certas doenças em estratégias de prevenção nacional, estas 

linhas de orientação acrescentam alguns pontos importantes no que se trata das DCV e que 

são: 1) a patologia inerente às DCV está normalmente associada com a arteriosclerose, que 

se desenvolve discretamente ao longo de muitos anos e que, quando se dá a ocorrência 

dos sintomas já está num estado muito avançado; 2) morte, EAM ou trombose ocorrem 

repentinamente antes que seja possível aplicar qualquer tipo de tratamento; 3) a ocorrência 

em massa das DCV tem uma forte relação com os estilos de vida e factores psicossociais 

modificáveis. O objectivo destas linhas orientadoras é reduzir a incidência do primeiro ou 

recorrente evento clínico provocado por DC, trombose isquèmica e doença arterial 

periférica, focado na prevenção da morbilidade e mortalidade prematuras. Para atingir o fim 

proposto nesse documento é referenciado o papel das alterações dos estilos de vida, a 

gestão dos principais factores de risco cardiovascular e o uso de terapêuticas profilácticas 

na prevenção clínica das DCV. 

Estas linhas orientadoras (50) pretendem especificamente encorajar o 

desenvolvimento de estratégias nacionais de prevenção das DCV e devem ser 

consideradas como meras orientações nas quais todas as adaptações podem ser 

efectuadas de modo a reflectir diferentes situações políticas, económicas, sociais e 



 27 

médicas. A equipa que realizou o documento acrescenta que as linhas orientadoras são 

dirigidas aos indivíduos com elevado risco de DCV mas devem ser complementadas com 

estratégias dirigidas a todas as populações a nível nacional e europeu como contributo para 

a política de saúde pública para reduzir o enorme peso que as DCV representam nas 

populações europeias. 

No entanto a prevenção coronária enfrenta um paradoxo (107). Quando a 

prevalência da doença está a aumentar ou está no seu pico máximo o seu controlo pode 

ser muito difícil e de fraca aceitação. Quando a mortalidade e os factores de risco diminuem 

pode argumentar-se que não há motivo para intervir. Qualquer que seja a estratégia de 

intervenção adoptada o seu sucesso não pode ser considerado se não houver diminuição 

da mortalidade e da morbilidade. Deve referir-se no entanto que a prevenção primária deve 

ser abrangente e integrada, multidisciplinar e intersectorial e deve ser antecedida de uma 

mobilização geral da sociedade, expressa nas diversas políticas sectoriais para uma luta 

pela promoção e preservação da saúde, e que passa pelo restringir a exposição aos 

factores de risco. 

 

 

 

1.6. HISTÓRIA FAMILIAR DE DOENÇA CORONÁRIA, CUIDADOS E COMPORTAMENTOS EM SAÚDE 
 
 
O comportamento humano é um factor chave para a melhoria das condições de 

saúde, como tal podemos considerá-lo um factor de risco importante para a DC. Assim 

sendo, a educação para a saúde e a promoção da saúde são baseadas no princípio de que 

os vários comportamentos que podem afectar o estado de saúde são susceptíveis a 

mudanças planeadas. A modificação intensiva dos estilos de vida é particularmente 

importante nos indivíduos de alto risco (cuja probabilidade de desenvolver DC nos próximo 

10 anos é superior a 20%), e nos indivíduos com história prévia de DCV (109) . 

As práticas para redução do risco em indivíduos de alto risco, de acordo com 

recomendações europeias, incluem (109, 116): 1) deixar de fumar, incluindo o evitar o fumo 

passivo; 2) escolhas alimentares saudáveis: Os profissionais de saúde devem enfatizar a 

importância da alimentação na redução do peso, na diminuição da pressão arterial e do 

colesterol sanguíneo e no controlo da diabetes; 3) aumento da actividade física: Ser 

fisicamente activo ajuda na redução de peso e no aumento do colesterol HDL; 4) excesso 

de peso e obesidade: indivíduos com excesso de peso (IMC>25,0-29,9Kg/m2) ou obesos 

(IMC≥30Kg/m2) e, especialmente aqueles que apresentem obesidade central, devem ser 

encorajados a perder peso usando uma dieta adequada e exercício físico. A perda de peso 
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terá como consequência a redução da pressão arterial e do colesterol sanguíneo. 5) 

pressão arterial: a pressão arterial óptima é inferior a 140/90 mmHg; 6) colesterol 

sanguíneo: o objectivo é ter o colesterol total inferior a 190mg/dl e o LDL inferior a 

115mg/dl. O colesterol HDL deve ser mantido acima dos 40mg/dl e os triglicerídeos abaixo 

dos 180mg/dl; 7) glucose sanguínea: devem ser atingidos os valores de 91-120mg/dl de 

glucose sanguínea em jejum. 8) rastreio dos familiares próximos: os familiares de pacientes 

com DC (homens com menos de 55 anos de idade e mulheres com menos de 65 anos) 

devem ser rastreados para os factores de risco cardiovascular uma vez que se apresentam 

com risco acrescido de desenvolver DC. 

Apesar da existência destas recomendações, o tratamento dos factores de risco em 

indivíduos de alto risco está abaixo da meta pretendida. O projecto Euroaspire II (117), 

levado a cabo entre 1999 e 2000 em 15 países europeus, cujo objectivo era determinar se 

as recomendações europeias de prevenção coronária estavam a ser aplicadas em 

indivíduos com menos de 70 anos de idade com DC, revelou que após seis meses de alta 

hospitalar de indivíduos que desenvolveram DC, 21% continuaram a fumar, 33% eram 

obesos, 59% apresentavam níveis elevados de colesterol e cerca de 55% tinham 

hipertensão arterial.  

A alteração de estilos de vida depende da motivação dos indivíduos para modificar 

comportamentos. A frequência de práticas de redução do risco cardiovascular aumenta com 

o grau de risco, no entanto nem todas as práticas para redução do risco são 

desempenhadas optimamente (116). O “health belief model” (118) postula que a atitude e o 

comportamento de um indivíduo relativamente a uma determinada doença é influenciado 

por factores positivos e negativos relacionados com o cumprimento de comportamentos 

preventivos ou de intervenção terapêutica. Os elementos deste modelo incluem: 1) 

percepção da susceptibilidade à doença; 2) percepção da severidade da doença; 3) 

percepção dos benefícios e barreiras das intervenções na doença; 4) indícios necessários 

para desencadear o início de comportamentos preventivos. Destes elementos a percepção 

da susceptibilidade, a percepção da severidade e os indícios podem ser modificados 

aquando da ocorrência de um acidente cardiovascular num familiar, uma vez que a história 

familiar contribui bastante para a percepção do risco de um indivíduo (119). 

Num passado recente assumiu-se que o conhecimento guiava os comportamentos 

relacionados com a saúde. Assim sendo, o conhecimento por parte dos indivíduos sobre a 

DC e os seus factores de risco é um importante pré-requisito para desencadear num 

indivíduo alterações comportamentais no sentido da prevenção da DC. No entanto, é 

evidente que os comportamentos dos indivíduos são também influenciados pelas atitudes e 

crenças que detêm (120). Um estudo realizado em cinco países europeus (121) refere que 

apenas 45% do público identifica as DCV como a principal causa de morte no seu país. A 
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presença de DCV ou dos seus factores de risco nestes indivíduos não alterou a sua 

percepção de risco, quando comparados com indivíduos sem doença. Este artigo sumaria 

que a população geral em alguns países europeus desconhece os riscos das DCV.  

O estudo HELP efectuado em alguns países europeus visou avaliar a percepção e 

atitudes perante a DC (122, 123). O estudo refere um considerável nível de indiferença 

perante a DC apesar de os indivíduos terem conhecimentos sobre esta doença e dos riscos 

envolvidos, mesmo entre os indivíduos que já sofreram um EAM. Simultaneamente estes 

indivíduos declararam-se satisfeitos com a qualidade e credibilidade do aconselhamento 

sobre os comportamentos saudáveis prestado pelos seus médicos. No entanto, tal 

informação surtiu um impacto muito limitado, e por vezes casual, na sua prática de 

comportamentos adequados em saúde. 

Relativamente aos indivíduos com história familiar de DC alguns estudos sugerem 

que esses indivíduos atribuem mais importância às doenças e fraquezas familiares no que 

diz respeito à etiologia da DC, do que os indivíduos sem história familiar, do mesmo modo 

que dão elevada importância aos aspectos dos estilos de vida tais como tabaco, álcool e 

dieta (124). As famílias afectam a saúde dos seus membros transmitindo-lhes predisposição 

genética. As famílias modelam e ensinam também crenças, atitudes e comportamentos. 

Analisar a história familiar de um indivíduo pode identificar potenciais susceptibilidades 

genéticas à doença e influenciar os estilos de vida (125). Um estudo efectuado no Canadá 

(126) sobre a percepção do risco em filhos de pais com DC prematura descreve que, 

apesar da sua preocupação com a história familiar, 23% dos indivíduos são fumadores e 

75% são inactivos, apesar de terem recebido aconselhamento pelo seu médico de família, 

indicando que as estratégias de rastreio e intervenção nos factores de risco fracassaram. 

No entanto, passados dois anos desde a primeira avaliação, os filhos de pais que sofreram 

um evento coronário prematuro mostraram ter maior conhecimento e percepção sobre a 

sua história familiar e um aumento da actividade física de modo a obter e manter o peso 

corporal apropriado.  

Apesar de não estar ainda totalmente esclarecido supõem-se que os indivíduos com 

história familiar de DC se vêm a eles próprios como tendo um maior risco de desenvolverem 

a mesma doença e têm consciência de que os factores de risco comportamentais têm uma 

forte influência no desenvolvimento da doença. Por isso espera-se que a história familiar de 

DC contribua positivamente para a adopção de comportamentos em saúde saudáveis, uma 

vez que estes indivíduos têm conhecimento de que a DC é uma ameaça para a saúde. 

Acresce que estes indivíduos terão tido a oportunidade de contactar com os 

comportamentos adequados em saúde aquando da recuperação do seu familiar que sofreu 

DC. No entanto, apesar desta percepção a maioria dos estudos não encontra relação com 

atitudes e comportamentos relevantes (119), excepto para o caso do tabaco onde se 
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verifica que indivíduos com história familiar de DC, e que têm a percepção de ter um risco 

acrescido de sofrer da mesma doença, aparentam fumar menos do que indivíduos sem 

história familiar (124). 

Um estudo (127) sobre a história familiar de DC e os comportamentos em saúde, 

reportou que em indivíduos classificados como tendo um risco médio (um familiar com DC) 

ou elevado (2 ou mais familiares com DC) de desenvolver DC, a medição do colesterol nos 

últimos cinco anos e do uso de aspirina era mais frequente do que as alterações nos estilos 

de vida. Estas associações podem representar intervenções mais frequentemente 

sugeridas pelos profissionais de saúde mediante o risco cardiovascular do indivíduo, em 

oposição à ausência de recomendações efectivas para mudança de comportamentos.  

Estes resultados vão de encontro aos de um outro estudo (128) onde se 

documentou que irmãos de indivíduos com menos de 60 anos de idade que sofreram DC 

não alteraram significativamente os seus hábitos tabágicos, peso corporal, ingestão de sal e 

gorduras e actividade física nos quatro meses que se seguiram ao evento. 

Pelo contrário, um estudo efectuado em 833 homens e mulheres seleccionados para 

a presença de um ou de vários factores de risco modificáveis, (129) sugeriu que o 

aconselhamento comportamental efectuado por enfermeiras relativo à redução da ingestão 

de gorduras, aumento da actividade física e redução do consumo de tabaco originou 

alterações nos alvos comportamentais após 4 meses. Apesar destas alterações não se 

terem reflectido na redução do risco concluiu-se que intervenções direccionadas para o 

aconselhamento comportamental são mais eficazes do que as estratégias convencionais de 

promoção da saúde. Um outro estudo (130) que pretende avaliar quais os efeitos da 

alteração dos estilos de vida na DC conclui que uma intervenção baseada numa dieta com 

10% de gordura vegetal, exercício aeróbico moderado, saber lidar com o stress, deixar de 

fumar e aconselhamento psicossocial consegue atrasar, impedir ou reverter a progressão 

da DC em pacientes de ambulatório durante prolongados períodos de tempo. Refere que o 

grupo controlo tem duas vezes mais eventos cardiovasculares do que o grupo que sofreu 

intervenção. Conclui ainda que os pacientes do grupo intervenção conseguem fazer e 

manter alterações na dieta e nos estilos de vida durante cinco anos.  

Existem várias barreiras para a implementação da prevenção coronária a nível 

institucional, social, profissional e individual (117). Sendo assim as oportunidades que são 

apresentadas aos indivíduos para reavaliarem e modificarem os seus comportamentos não 

são as mesmas. Acresce ainda a sua atitude perante a redução dos factores de risco que 

será um factor fundamental na persecução dos objectivos dos estilos de vida e dos factores 

de risco. 

Normalmente os indivíduos têm a ideia de que a DC é uma doença dos mais velhos. 

A consciência da sua vulnerabilidade à doença apenas ocorre quando sofrem um primeiro 
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evento cardiovascular. Nestes indivíduos o facto de terem sobrevivido ao primeiro evento é 

o factor principal que os motiva a alterar os seus comportamentos. No entanto deparam-se 

com dificuldades quando pretendem atingir os seus objectivos que se prendem com o 

stress a que estão sujeitos, com a tentativa de efectuar várias modificações 

simultaneamente, com a sobreprotecção dos seus familiares e com o papel dos técnicos de 

saúde (131). A possibilidade de se conhecerem as experiências dos indivíduos fornece 

bases para os profissionais de saúde efectuarem programas de prevenção personalizados 

de acordo com as circunstâncias de vida de cada indivíduo. 

A percepção da existência de barreiras à modificação dos estilos de vida e 

comportamentos em saúde por parte do indivíduo tem um efeito dissuasor contribuindo 

negativamente para a alteração dos comportamentos (132). Normalmente é dado ênfase 

aos benefícios dos comportamentos adequados em saúde mas, de modo a conseguir-se 

uma redução efectiva do risco, deveria ser dada mais importância às barreiras quando se 

aconselha o paciente, de modo a que este esteja mentalizado para as dificuldades com que 

se irá deparar. 

Um estudo com o objectivo de determinar práticas de promoção da saúde em 199 

mulheres, dos 35 aos 60 anos de idade, sem história prévia de DC, (132) refere que as 

mulheres têm falta de conhecimento sobre as DCV e têm uma percepção moderada das 

barreiras para os comportamentos promotores de saúde. As barreiras, o conhecimento das 

DCV e a história familiar de DCV são factores que prevêem comportamentos promotores de 

saúde. Neste estudo o factor que mais contribuiu negativamente para os comportamentos 

em saúde foi a percepção das barreiras.  

O sucesso da implementação da estratégia de prevenção da DC recai em grande 

parte nos cuidados primários providenciados pelo médico na avaliação do risco, na 

intervenção usada e na educação do paciente (133). No projecto REACT, que foi 

desenhado para avaliar a aceitação e implementação das “guidelines” recomendadas para 

a prevenção da DC, em 5 países europeus, (134) os intervenientes nos cuidados primários 

reconhecem e apoiam o conceito de medicina preventiva referindo praticar as indicações 

das “guidelines”. No entanto os resultados que se observam não reflectem o que realmente 

acontece na prática. O desafio passa por motivar e apoiar os médicos na prática da 

medicina preventiva. 

Uma das razões pela qual há falta de adesão aos programas de redução do risco 

é que a educação para a saúde tradicional é geralmente designada para incluir o máximo 

de informação possível, destinada tanto para o público em geral como para um determinado 

tipo de população. Isto origina programas muito extensos, complexos e com material 

irrelevante para o paciente (135). Estes preferem receber informação que foi talhada para 

as suas necessidades e circunstâncias individuais. A evidência existente demonstra que a 
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informação personalizada é mais facilmente lida, recordada, tida como pessoalmente 

relevante e por sua vez tem um maior impacto na motivação dos indivíduos em efectuarem 

as alterações comportamentais desejadas (136). 

Cabe aos profissionais de saúde e aos pacientes proporcionar uma vida longa 

sem doença. Por isso, o aconselhamento sobre os estilos de vida e comportamentos 

associados deve ser transmitido e encorajado, de modo a que as modificações efectuadas 

pelos indivíduos se traduzam na redução do risco cardiovascular.  

Em grupos de risco, como os indivíduos com história familiar de DCV, a educação 

confere-lhes competências para gerirem o seu próprio risco, desempenhando um papel 

activo no controlo da sua saúde, o que se reflecte também na diminuição do peso da 

doença e na melhoria da qualidade de vida na população.  

Existem ainda poucos estudos que relacionem a história familiar de DC e os 

cuidados e comportamentos em saúde, e os que existem apresentam informação 

contraditória pelo que a avaliação dos comportamentos nestes grupos de risco podem 

contribuir para um melhor planeamento da saúde. 
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1.7. OBJECTIVOS  

 

 

O objectivo deste estudo é avaliar se os indivíduos cujos familiares de primeiro grau 

tiveram um EAM ou morte súbita apresentam cuidados e comportamentos em saúde 

diferentes dos indivíduos que não têm história familiar de DC. 
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2. PARTICIPANTES E MÉTODOS 
 
 

2.1. PARTICIPANTES 
 

No âmbito do estudo EPIPORTO, desenvolvido pelo Serviço de Higiene e 

Epidemiologia da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, foram avaliados 2485 

indivíduos, com idade igual ou superior a 18 anos, representativos da população residente 

no Porto.  

A marcação de dígitos telefónicos ao acaso (“random digit dialling”) foi usada para 

recrutar os participantes tendo as habitações familiares com telefone como unidades 

amostrais, seguido de uma randomização simples para seleccionar apenas um indivíduo 

elegível de entre os residentes permanentes de cada habitação, o qual era convidado a 

deslocar-se ao Serviço, onde se realizava o inquérito. Não houve substituição de 

seleccionados que recusaram participar, tendo sido conseguida uma proporção de 

participação de 70% (137).  

  No presente estudo, do total de participantes, 74 foram excluídos por terem obtido 

uma pontuação inferior a 24 no teste “Mini-Mental State Examination” sendo portanto 

considerados inaptos para fornecer informação fiável (138). Além destes 74 indivíduos, 8 

foram também excluídos devido à existência de informação incompleta. 

  Uma vez que era objectivo da presente avaliação estudar a influência da história 

familiar de DC nos comportamentos em saúde, nomeadamente a maior procura em 

cuidados de saúde, foi necessário excluir os indivíduos que referiram ter alguma doença 

que obrigasse a tratamentos e cuidados médicos específicos continuados, como por 

exemplo diabetes, hipertensão, acidente vascular cerebral ou enfarte agudo do miocárdio 

prévio. Foram excluídos por antecedentes de doença 1639 indivíduos ficando então a 

amostra final constituída por 764 indivíduos dos quais 419 são homens e 345 são mulheres, 

entre os 18 e os 90 anos de idade. 

  

 

 

2.2. MÉTODOS 
 

 

 Inquiridores treinados recolheram informação de natureza demográfica, história 

médica pessoal e familiar e características comportamentais tais como os hábitos 

alimentares, o consumo de tabaco e de álcool, usando um questionário estruturado. 
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 Foi considerada história familiar de DC quando em pelo menos um dos familiares de 

primeiro grau (pais ou irmãos) ocorreu um EAM ou morte súbita. 

 A escolaridade foi usada como um indicador indirecto da classe social tendo-se 

considerado o mais alto nível concluído em número de anos. Não se contabilizaram os anos 

de vida escolar devidos a reprovações nem os referentes a mestrados e doutoramentos. 

 Os indivíduos foram questionados se nos últimos 12 meses mediram a pressão 

arterial, se fizeram análises sanguíneas, se tomaram medicamentos ou suplementos 

vitamínicos ou minerais. O número de visitas ao médico e ao dentista nos últimos 12 meses 

foi também reportado pelos indivíduos e foi agrupado em 0, 1 a 2 e mais de 3 visitas. Estas 

variáveis foram recolhidas como forma de avaliar a procura de cuidados de saúde. Todas 

as outras variáveis pretendem avaliar os comportamentos em saúde. 

 A determinação do peso foi realizada em balança digital, com os indivíduos vestindo 

apenas roupa interior e descalços. A estatura foi determinada com os indivíduos em pé, 

descalços, com os calcanhares unidos e apoiados à parte posterior do estadiómetro com 

bloco amovível e com a cabeça posicionada no plano horizontal de Frankfurt. A leitura foi 

feita ao mm mais próximo. O índice de massa corporal (IMC) foi calculado dividindo o peso, 

em quilogramas, pela altura ao quadrado. Os indivíduos foram classificados como 

normoponderais quando o IMC era inferior a 25.0kg/m2 e com excesso de peso quando o 

IMC era superior ou igual a 25.0kg/m2 (67). 

Os indivíduos foram inquiridos sobre a actividade física de lazer, incluindo a prática 

de desporto regular e o caminhar como actividade de lazer, considerando as actividades 

realizadas no último ano. 

Na questão referente aos hábitos tabágicos os indivíduos foram classificados como 

fumadores (fumadores regulares - pelos menos um cigarro por dia; e fumadores ocasionais 

- menos de um cigarro por dia) e não fumadores (inclui aqueles que nunca fumaram e 

aqueles que deixaram de fumar há pelos menos seis meses).  

A avaliação qualitativa e quantitativa da ingestão alimentar foi efectuada através de 

um questionário semi-quantitativo de frequência alimentar, referente ao ano anterior à 

entrevista, validado para a população portuguesa (139, 140).  

A escolha da lista de alimentos considerados relevantes para serem incluídos no 

questionário resultou de uma aproximação de bom senso da realidade portuguesa, tendo 

em conta o contributo dos alimentos para a variação intra individual na ingestão de 

determinados alimentos.  

Da estrutura do questionário faz parte uma lista de 82 itens de alimentos ou grupos 

de alimentos com 82 itens, uma secção fechada de frequências a variar entre “nunca ou 

menos de uma vez por mês” a “6 ou mais vezes por dia” e porções médias padrão 

predeterminadas.  
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As frequências de consumo foram assinaladas em relação às porções médias de 

cada item de alimentos e ilustradas através de um manual fotográfico com 131 fotografias 

coloridas, servindo como auxiliar visual ao inquirido e permitindo a escolha de múltiplos ou 

submúltiplos da quantidade média. 

Para os grupos de alimentos, a porção média considerava o contributo em nutrientes 

de cada um dos alimentos que constituíam e de forma proporcional aos consumos 

individuais esperados. 

Para o cálculo da ingestão diária em gramas de cada um dos alimentos ou grupo de 

alimentos, a frequência de consumo foi transformada em valores médios diários e 

multiplicada pela porção, em gramas, e por um factor de variação sazonal para alimentos 

consumidos por épocas. Os alimentos ingeridos com a frequência “nunca ou menos de uma 

vez por mês” não foram considerados para o cálculo de ingestão nutricional. 

As quantidades médias diárias foram convertidas em nutrientes através do programa 

informático Foof Processor Plus versão 5.0 (ESHA Research, USA), que engloba uma base 

de dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos da América na qual foram 

feitas adaptações para a população portuguesa (139). 

 O consumo de álcool foi categorizado tendo em conta o consumo médio 

estabelecido, por sexo <15Mg/dia <30H g/dia e ≥15M g/dia ≥30H g/dia (141). 

 Para o consumo de cafeína foram criadas duas categorias (<90mg/dia e ≥90mg/dia) 

considerando como ponto de corte o consumo de três chávenas de café por dia (45 ml de 

café cada) que corresponde a 90mg de cafeína. 

 Foram calculados tercis para a ingestão energética total (kcal/dia) segundo os quais 

os indivíduos foram classificados.  

 Os indivíduos foram ainda classificados de acordo com a recomendação de ingestão 

de fibras correspondente a 25g/dia ou mais (142). 

 

 

 

2.3. ANÁLISE ESTATÍSTICA 
 

 

As proporções foram comparadas pelo teste do Qui-quadrado ou pelo teste exacto 

de Fisher, quando algum dos valores esperados era inferior a 5. Foram calculados Odds 

Ratios (OR) e respectivos Intervalos de Confiança  a 95% (IC 95%) por regressão logística 

não condicional. Os modelos foram calculados após estratificação por idade (18-39; ≥40 

anos) e por escolaridade (≤6; >6 anos). 

A análise foi realizada recorrendo ao software SPSS, versão 13. 
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3. RESULTADOS 
 

 Na amostra de indivíduos, representativa da população do Porto a prevalência de 

história familiar de DC foi de 23,2% (25,0% nas mulheres e 20,1% nos homens). Na 

amostra em estudo, de indivíduos sem qualquer doença que obrigue a cuidados médicos 

regulares, a prevalência de história familiar foi de 19,8%. De acordo com o descrito na 

tabela 1, 20,0% dos homens reportaram ter história familiar de DC, aproximadamente a 

mesma proporção que as mulheres (19,4%). A proporção de indivíduos com história familiar 

de DC foi significativamente superior nos indivíduos mais velhos (25,0% vs 12,0%, p<0,001) 

e nos menos escolarizados (27,0% vs 17,1%, p=0,004). 

 

Tabela 1. Prevalência de história familiar de doença coronária (DC) de acordo com sexo, 
idade e escolaridade.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

A análise da distribuição das características relativas a cuidados e comportamentos 

em saúde, como se pode verificar pela tabela 2, permitiu verificar que a percentagem de 

indivíduos com excesso de peso ou obesidade (IMC ≥25,0kg/m2) foi significativamente 

superior nos indivíduos com história familiar de DC (36,0% vs 27,5%; p=0,045), quando 

comparados com os indivíduos sem história familiar de DC. A percentagem de indivíduos 

que ingeriram quantidades de álcool superior à recomendada para ambos os sexos foi 

significativamente superior nos indivíduos com história familiar de DC (32,0% vs 23,9%; 

p=0,047), quando comparados com os indivíduos sem história familiar de DC.  

Relativamente aos cuidados em saúde a única diferença estatisticamente 

significativa verificou-se no consumo de medicamentos, em que a proporção de indivíduos 

que no ano anterior à entrevista tomou medicamentos foi significativamente superior nos 

indivíduos com história familiar de DC (27,8% vs 18,0%; p=0,009), quando comparados 

com os indivíduos sem história familiar de DC. 

 História familiar de DC 

 Não (n=613) Sim (n=151) 
p 

Homens 335  
80,0% 

84  
20,0% Sexo 

Mulheres 278  
80,6% 

67  
19,4% 

0,900 

18-39 271  
88,0% 

37  
12,0% Idade (anos) 

≥ 40 342  
75,0% 

114  
25,0% 

<0,001 

≤ 6 149  
73,0% 

55  
27,0% Escolaridade 

(anos) > 6 464  
82,9% 

96  
17,1% 

0,004 
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Tabela 2. Distribuição das características relativas a cuidados e comportamentos em saúde 

de acordo com a história familiar de doença coronária. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para algumas variáveis o resultado não soma o total devido à inexistência de alguma informação. 
* Fisher’s Exact Test 

 História familiar de DC 

 Não (n=613) Sim (n=151) 
p 

Não 219 
35,7% 

43 
28,5% Medição da pressão arterial 

Sim 394 
64,3% 

108 
71,5% 

0,104* 

Não 382 
62,3% 

88 
58,3% Análises sanguíneas 

Sim 231 
37,7% 

63 
41,7% 

0,401* 

0 204 
33,3% 

47 
31,1% 

1 - 2 303 
49,4% 

70 
46,4% N.º de consultas médicas 

≥ 3 106 
17,3% 

32 
22,5% 

0,331 

0 255 
41,6% 

60 
39,7% 

1 - 2 250 
40,8% 

69 
45,7% N.º de consultas ao dentista 

≥ 3 108 
17,6% 

22 
14,6% 

0,481 

Não 502 
82,0% 

109 
72,2% Toma de medicamentos 

Sim 110 
18,0% 

42 
27,8% 

0,009* 

Não 463 
75,5% 

121 
80,1% Toma de suplementos 

vitamínicos e minerais Sim 149 
24,3% 

30 
19,9% 

0.449 

<25,0  440 
72,5% 

96 
64,0% IMC (kg/m2) 

≥25,0  167 
27,5% 

54 
36,0% 

0,045* 

Não 385 
62,8% 

101 
66,9% Prática de actividade física 

de lazer 
 Sim 228 

37,2% 
50 

33,1% 

0,396 

Não fumador 385 
62,8% 

96 
63,6% Hábitos tabágicos 

Fumador 228 
37,2% 

55 
36,4% 

0,925* 

<15M e <30H 466 
76,1% 

102 
68,0% Ingestão de álcool (g/dia) 

 
≥ 15 M e ≥ 30 H 146 

23,9% 
48 

32,0% 

0,047*  

<90 408 
66,7% 

96 
64,0% Ingestão de cafeína (mg/dia) 

 
≥ 90  204 

33,3% 
54 

36,0% 

0,564* 

974-2014 210 
34,3% 

44 
29,3% 

2015-2452 198 
32,4% 

54 
36,0% 

Tercis de ingestão energética 
total (Kcal/dia) 

>2453 204 
33,3% 

52 
34,7% 

0.486 

<25  402 
65,7% 

99 
66,0% Ingestão total de fibras 

(g/dia) 
 ≥ 25  210 

34,3% 
51 

34,0% 

1,000* 
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Para todas as outras variáveis não se verificou qualquer diferença estatisticamente 

significativa na comparação da distribuição das mesmas entre os indivíduos com e sem 

história familiar de DC. No entanto, relativamente aos cuidados em saúde, a percentagem 

de indivíduos que consultou o médico mais do que 3 vezes e dos que fizeram a medição da 

pressão arterial e análises no ano anterior à entrevista foi superior nos indivíduos com 

história familiar de DC. Pelo contrário a proporção de indivíduos que consultou o dentista 

mais do que 3 vezes e que tomaram suplementos vitamínicos e minerais foi superior nos 

indivíduos sem história familiar. Será ainda de salientar que a proporção de indivíduos que 

mediu a pressão arterial no ano anterior à entrevista foi relativamente elevada (71,5% e 

64,3% nos indivíduos com e sem história familiar de DC, respectivamente), tendo em conta 

que a população deste estudo era constituída por indivíduos saudáveis. 

Também no que respeita aos comportamentos em saúde, apesar de não serem 

diferentes entre os indivíduos com e sem história familiar de DC, como referido, é de 

salientar que a proporção de indivíduos que praticaram actividades de lazer no ano anterior 

à entrevista e que ingeriam fibras de acordo com a recomendação (≥ 25 g/dia) é 

globalmente baixa. Pelo contrário, a proporção de fumadores, embora ligeiramente superior 

nos indivíduos sem história familiar de DC, é globalmente elevada (37,2% nos indivíduos 

sem história familiar de DC e 36,4% nos com história familiar de DC).  

A tabela 3 apresenta as prevalências de cuidados e comportamentos em saúde de 

acordo com história familiar de DC, por grupos de idade. Nos indivíduos com idade inferior a 

40 anos a percentagem dos que tinham mais de 6 anos de escolaridade foi 

significativamente superior nos indivíduos sem história familiar quando comparados com os 

indivíduos com história familiar de DC (91,1% vs 75,7%; p=0,009). Nestes indivíduos o nível 

de escolaridade associou-se inversamente e diferiu significativamente com a história 

familiar de DC (OR=0,30; IC 95%: 0,13-0,71). 

Nos indivíduos mais jovens (com idade entre 18 e 39 anos) o número de consultas 

ao dentista no ano anterior à entrevista variou significativamente de acordo com a história 

familiar. Os indivíduos com história familiar consultaram mais frequentemente o dentista 

uma a duas vezes no ano anterior à entrevista (OR=2,42; IC 95%: 1,09-5,35). Após ajuste 

para a escolaridade, conforme se pode verificar na tabela 5, esta associação manteve-se 

positiva (OR=2,92; IC 95%: 1,27-6,70). 

Para todas as outras variáveis avaliadas não se verificou qualquer associação 

estatisticamente significativa com a presença de história familiar de DC. Contudo, nos 

indivíduos mais jovens a probabilidade de fumar foi cerca do dobro nos indivíduos com 

história familiar (62,2% vs 46,5%; OR=1,89; IC 95%: 0,93-3,83) e a probabilidade de beber 

quantidades de álcool superiores à recomendada foi 2,38 vezes superior nos indivíduos 

com história familiar (22,2% vs 10,7%; OR=2,38; IC 95%: 0,99-5,72).  
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Tabela 3: Distribuição das características relativas a cuidados e comportamentos em saúde 
de acordo com a história familiar de doença coronária, e correspondentes Odds Ratio e IC a 
95%, por grupos de idade. 

Idade 18-39 anos (n=308) Idade ≥40 anos (n=456) 
História Familiar 

DC História Familiar DC  

Não Sim 
p OR (IC 95%) 

Não Sim 
p OR (IC 95%) 

≤ 6 24  
8,90% 

9  
24,3% 

125  
36,5% 

46  
40,4% Escolaridade 

(anos) > 6 247 
91,1% 

28  
75,7% 

0,009*
1 
 

0,30 (0,13-0,71) 217  
63,5% 

68  
59,6% 

0,468 
1 
 

0,85 (0,55-1,31) 

Não 119 
43,9% 

13 
35,1% 

100 
29,2% 

30 
26,3% Medição da 

pressão arterial Sim 152 
56,1% 

24 
64,9% 

0,377*
1 
 

1,45 (0,71-2,96) 242 
70,8% 

84 
73,7% 

0,549 
1 
 

1,16 (0,72-1,87) 

Não 183 
67,5% 

26 
70,3% 

199 
58,2% 

62 
54,4% Análises 

sanguíneas Sim 88 
32,5% 

11 
29,7% 

0,852*
1 
 

0,88 (0,42-1,86) 143 
41,8% 

52 
45,6% 

0,548 
1 
 

1,17 (0,76-1,79) 

0 87 
32,1% 

12 
32,4% 

117 
34,2% 

35 
30,7% 

1 - 2 131 
48,3% 

18 
48,6% 

172 
50,3% 

52 
45,6% 

N.º de 
consultas 
médicas 

≥ 3 53 
19,6% 

7 
18,9% 

0,996 

1 
 

0,10 (0,46-20,71) 
 

0,96 (0,35-2,58) 53 
15,5% 

27 
23,7% 

0,138 

1 
 

1,01 (0,62-1,65) 
 

1,70 (0,94-3,10) 

0 112 
41,3% 

10 
27,0% 

143 
41,8% 

50 
43,9% 

1 - 2 102 
37,6% 

22 
59,5% 

148 
43,3% 

47 
41,2% 

N.º de 
consultas ao 
dentista 

≥ 3 57 
21,0% 

5 
13,5% 

0,040 

1 
 

2,42 (1,09-5,35) 
 

0,98 (0,32-3,011) 51 
14,9% 

17 
14,9% 

0,919 

1 
 

0,91 (0,57-1,44) 
 

0,95 (0,51-1,80) 

Não 250 
92,3% 

34 
91,9% 

252 
73,9% 

75 
65,8% Toma de 

medicamentos  Sim 21 
7,7% 

3 
8,1% 

1,000*
1 
 

1,05 (0,297-3,71) 89 
26,1% 

39 
34,2% 

0,122 
1 
 

1,47 (0,93-2,32) 

Não 188 
69.4% 

31 
83.8% 

275 
80,4% 

90 
78,9% 

Toma de 
suplementos 
vitamínicos e 
minerais Sim 83 

30,6% 
6 

16,2% 

0,082*
1 
 

0,44 (0,18-1,09) 66 
19,3% 

24 
21,1% 

0,783 
1 
 

1,11 (0,66-1,88) 

<25  212  
79,4% 

27 
75,0% 

228 
67,1% 

69 
60,5% IMC (kg/m2) 

≥25  55 
20,6% 

9 
25,0% 

0,520*
1 
 

1,29 (0,57-2,89) 112 
32,9% 

45 
39,5% 

0,212* 
1 
 

1,33 (0,86-2,06) 

Não 163 
60,1% 

24 
64,9% 

222 
64,9% 

77 
67,5% Prática de 

actividade 
física de lazer Sim 108 

39,9% 
13 

35,1% 

0,710 
1 
 

0,82 (0,40-1,68) 120 
35,1% 

37 
32,5% 

0,690 
1 
 

0,89 (0,57-1,40) 

Não fumador 145 
53,5% 

14 
37,8% 

240 
70,2% 

82 
71,9% Hábitos 

tabágicos Fumador 126 
46,5% 

23 
62,2% 

0,107 
1 
 

1,89 (0,93-3,83) 102 
29,8% 

32 
28,1% 

0,812 
1 
 

0,92 (0,57-1,47) 

<15M e  
<30H 

242 
89,3% 

28 
77,8% 

224 
65,7% 

74 
64,9% Ingestão de 

álcool (g/dia) ≥ 15 M e  
≥ 30 H 

29 
10,7% 

8 
22,2% 

0,057*
1 
 

2,38 (0,99-5,72) 117 
34,3% 

40 
35,1% 

0,910* 
1 
 

1,03 (0,66-1,61) 

<90 185 
68,3% 

18 
52,8% 

223 
65,4% 

77 
67,5% Ingestão de 

cafeína 
(mg/dia) ≥ 90  86 

31,7% 
17 

47,2% 

0,089*
1 
 

1,29 (0,95-3,90) 118 
34,6% 

37 
32,5% 

0,761 1 
0,91 (0,58-1,43) 

974-2014 93 
34,3% 

12 
33,3% 

117 
34,3% 

32 
28,1% 

2015-2452 85 
31,4% 

8 
22,2% 

114 
33,4% 

46 
40,4% 

Tercis de 
ingestão 
energética total 
(Kcal/dia) 

>2452 93 
34,3% 

16 
44,4% 

0,406 

1 
 

0,73 (0,28-1,87) 
 

1,33 (0,60-2,97) 110 
32,3% 

36 
31,6% 

0,334 

1 
 

1,47 (0,88-1,87) 
 

1,33 (0,60-2,97) 

<25  187 
69,0% 

23 
63,9% 

215 
63,0% 

76 
66,7% Ingestão total 

de fibras (g/dia) 
≥ 25  84 

31,0% 
13 

36,1% 

0,569*
1 
 

1,26 (0,61-2,60) 126 
37,0% 

38 
33,3% 

0,486 
1 
 

0,85 (0,55-1,33) 

Para algumas variáveis o resultado não soma o total devido à inexistência de alguma informação. 
* Fisher’s Exact Test 
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A tabela 4 apresenta as prevalências de cuidados e comportamentos em saúde de 

acordo com história familiar de DC, por grupos de escolaridade. 

Nos mais escolarizados (> 6 anos) a prevalência de indivíduos com idade igual ou 

superior a 40 anos foi significativamente superior nos indivíduos com história familiar 

(70,8% vs 49,8%; p<0.001). A associação da idade com a história familiar de DC apenas se 

mostrou significativa nos indivíduos mais escolarizados (OR=2,76; IC 95%: 1,72-4,45) e não 

nos menos escolarizados (OR=0,98; IC 95%: 0,43-2,27). 

Ainda nos indivíduos mais escolarizados a prevalência de toma de medicamentos no 

ano anterior à entrevista foi significativamente superior nos indivíduos com história familiar 

(26,0% vs 16,8%; p=0,042). Após ajuste para a idade esta associação não se mostrou 

estatisticamente significativa (OR=1,29; IC 95%: 0,75-2,21) (tabela 5). 

Para todas as outras variáveis não se verificou qualquer associação estatisticamente 

significativa. Contudo será de salientar que a proporção de indivíduos que mediram a 

pressão arterial e que consultaram o médico mais de 3 vezes, no ano anterior à entrevista, 

foi superior nos indivíduos com história familiar de DC tanto nos menos escolarizados 

(medição da pressão arterial: 69,1% vs 63,8%; consultas médicas: 23,6% vs 15,4%) como 

nos mais escolarizados (medição da pressão arterial: 72,9% vs 64,4%; consultas médicas: 

21,9% vs 17,9%). A proporção de indivíduos que fez análises sanguíneas foi superior nos 

indivíduos sem história familiar, para o grupo dos menos escolarizados (43,6% vs 40,0%), 

mas superior nos indivíduos com historia familiar, no grupo de indivíduos mais 

escolarizados (42,7% vs 35,8%). Também tanto nos mais escolarizados como nos de 

escolaridade inferior a proporção de indivíduos com excesso de peso foi superior nos 

indivíduos com história familiar (menos escolarizados: 49,1% vs 46,3%; mais escolarizados: 

28,4% vs 21,4%). 

No grupo dos indivíduos menos escolarizados, a percentagem de fumadores, de 

indivíduos que ingeriram mais de 90 mg de cafeína por dia e mais de 25 g/dia de fibra foi 

superior nos indivíduos com história familiar em comparação com os sem história familiar de 

DC, (hábitos tabágicos: 32,7% vs 24,8%; ingestão de cafeína: 38,2% vs 26,2%; ingestão de 

fibra: 36,4% vs 32,2%), verificando-se a tendência contrária nos indivíduos com nível mais 

elevado de escolaridade. 

Dado que a idade e a escolaridade foram as variáveis que mais fortemente se 

associaram com a presença de história familiar, foi construído um modelo final que 

considerasse não só a estratificação por essas variáveis mas o respectivo ajuste (tabela 5). 

Globalmente foi confirmada a inexistência de associações significativas entre as variáveis 

de cuidados e comportamentos em saúde e a presença de história familiar de DC. Apenas 

nos mais novos se manteve a associação positiva, anteriormente descrita, com o recorrer a 

consultas no dentista 1 a 2 vezes no ano anterior à entrevista. Também nos indivíduos mais 
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novos, apesar de as diferenças não se mostrarem estatisticamente significativas, será de 

realçar a maior frequência de comportamentos como o fumar, consumir mais álcool e 

cafeína, nos indivíduos com história familiar de DC. 
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Tabela 4: Distribuição das características relativas a cuidados e comportamentos em saúde 
de acordo com a história familiar de doença coronária, e correspondentes Odds Ratio e IC a 
95%, por grupos de escolaridade. 

Escolaridade ≤ 6anos (n=204) Escolaridade >6 anos (n=560) 

História familiar 
DC 

História familiar 
DC 

 

Não Sim 
p OR (95%IC) 

Não Sim 
p OR (95%IC) 

18-39  24 
16,1% 

9 
 16,4% 

247 
53,2% 

28  
29,2% Idade (anos) 

≥ 40  125 
83,9% 

46  
83,6% 

1,000* 
1 
 

0,98 (0,43-2,27) 217 
46,8% 

68  
70,8% 

<0,001 
1 
 

2,76 (1,72-4,45) 

Não 54 
36,2% 

17 
30,9% 

165 
35,6% 

26 
27,1% Medição da 

pressão arterial Sim 95 
63,8% 

38 
69,1% 

0,512* 
1 
 

1,27 (0,65-2,46) 299 
64,4% 

70 
72,9% 

0,125* 
1 
 

1,50 (0,91-2,42) 

Não 84 
56,4% 

33 
60,0% 

298 
64,2% 

55 
57,3% Análises 

sanguíneas Sim 65 
43,6% 

22 
40,0% 

0,750* 
1 
 

0,86 (0,46-1,62) 166 
35,8% 

41 
42,7% 

0,204* 
1 
 

1,34 (0,86-2,09) 

0 55 
36,9% 

21 
38,2% 

149 
32,1% 

26 
27,1% 

1 - 2 71 
47,7% 

21 
38,2% 

232 
50,0% 

49 
51,0% 

N.º de 
consultas 
médicas 

≥ 3 23 
15.4% 

13 
23.6% 

0,309 

1 
 

0,77 (0,39-1,56) 
 

1,48 (0,63-3,45) 83 
17,9% 

21 
21,9% 

0,511 

1 
 

1,21 (0,72-2,03) 
 

1,45 (0,77-2,73) 

0 79 
53,0% 

27 
49,1% 

176 
37,9% 

33 
34,4% 

1 - 2 51 
34,2% 

18 
32,7% 

199 
42,9% 

51 
53,1% 

N.º de 
consultas ao 
dentista 

≥ 3 19 
12,8% 

10 
18,2% 

0,613 

1 
 

1,03 (0,52-2,06) 
 

1,54 (0,64-3,72) 89 
19,2% 

12 
12,5% 

0,128 

1 
 

1,37 (0,84-2,21) 
 

0,72 (0,35-1,46) 

Não 117 
78,5% 

38 
69,1% 

385 
83,2% 

71 
74,0% Toma de 

medicamentos  Sim 32 
21,5% 

17 
30,9% 

0,196 
1 
 

1,64 (0,82-3,27) 78 
16,8% 

25 
26,0% 

0,042* 
1 
 

1,74 (1,04-2,91) 

Não 126 
84,6% 

46 
83,6% 

337 
72,6% 

75 
78,1% 

Toma de 
suplementos 
vitamínicos e 
minerais Sim 23 

15.4% 
9 

16.4% 

0,832* 
1 
 

1,07 (0,46-2,49) 126 
27.2% 

21 
21.9% 

0,502 
1 
 

0,75 (0,44-1,27) 

<25,0  80 
53,7% 

28 
50,9% 

360 
78,6% 

68 
71,6% IMC (kg/m2) 

≥25,0 69 
46,3% 

27 
49,1% 

0,754* 
1 
 

1,12 (0,60-2,08) 98 
21,4% 

27 
28,4% 

0,140* 
1 
 

1,46 (0,89-2,40) 

Não 116 
77,9% 

44 
80,0% 

269 
58,0% 

57 
59,4% Prática de 

actividade 
física de lazer Sim 33 

22,1% 
11 

20,0% 

0,849 
1 
 

0,88 (0,41-1,89) 195 
42,0% 

39 
40,6% 

0,821 
1 
 

0,94 (0,60-1,48) 

Não 
Fumador 

112 
75,2% 

37 
67,3% 

273 
58,8% 

59 
61,5% Hábitos 

tabágicos Fumador 37 
24,8% 

18 
32,7% 

0,288* 
1 
 

1,47 (0,75-2,89) 191 
41,2% 

37 
38,5% 

0,650* 
1 
 

0,90 (0,57-1,41) 

<15M e  
<30H 

88 
59,1% 

30 
54,5% 

378 
81,6% 

72 
75,8% Ingestão de 

álcool (g/dia) ≥ 15 M e  
≥ 30 H 

61 
40,9% 

25 
45,5% 

0,632* 
1 
 

1,20 (0,65-2,24) 85 
18,4% 

23 
24,2% 

0,200* 
1 
 

1,42 (0,84-2,40) 

<90 110 
73,8% 

34 
61,8% 

298 
64,4% 

62 
65,3% Ingestão de 

cafeína 
(mg/dia) ≥ 90  39 

26,2% 
21 

38,2% 

0,119* 
1 
 

1,74 (0,90-3,35) 165 
35,6% 

33 
34,7% 

0,907* 
1 
 

0,96 (0,61-1,53) 

974-2014 47 
31,5% 

12 
21,8% 

163 
35,2% 

32 
33,7% 

2015-2452 49 
32,9% 

20 
36,4% 

149 
32,2% 

34 
35,8% 

Tercis de 
ingestão 
energética total 
(Kcal/dia) 

>2452 53 
35,6% 

23 
41,8% 

0,391 

1 
 

1,60 (0,70-3,63) 
 

1,70 (0,76-3,79) 151 
32,6% 

29 
30,5% 

0,790 

1 
 

1,16 (0,68-1,98) 
 

0,99 (0,57-1,69) 

<25  101 
67,8% 

35 
63,6% 

301 
65,0% 

64 
67,4% Ingestão total 

de fibras (g/dia) 
≥ 25  48 

32,2% 
20 

36,4% 

0,617* 
1 
 

1,20 (0,63-2,30) 162 
35,0% 

31 
32,6% 

0,723* 
1 
 

0,90 (0,56-1,44) 

Para algumas variáveis o resultado não soma o total devido à inexistência de alguma informação. 
* Fisher’s Exact Test 
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Tabela 5. Associação (OR e respectivos IC95%) entre cuidados e comportamentos em 

saúde e história familiar de doença coronária, após estratificação e ajuste para idade e 

escolaridade. 

Idade 18-39 anos 
(n=308) 

Idade ≥40 anos 
(n=456) 

Escolaridade ≤ 6 
anos (n=204) 

Escolaridade > 6 
anos (n=560)  

OR* (IC 95%) OR** (IC 95%) 

Não 
Medição da pressão 
arterial Sim 

1 

1,42 (0,69-2,94) 

1 

1,18 (0,73-1,90) 

1 

1,27 (0,65-2,47) 

1 

1,23 (0,75-2,04) 

Não 
Análises 
sanguíneas Sim 

1 

0,76 (0,35-1,65) 

1 

1,17 (0,76-1,80) 

1 

0,86 (0,46-1,61) 

1 

1,18 (0,74-1,86) 

0 

1 - 2 N.º de consultas 
médicas 

≥ 3 

1 

1,03 (0,47-2,26) 

0,92 (0,34-2,53) 

1 

1,03 (0,63-1,67) 

1,73 (0,95-3,15) 

1 

0,77 (0,39-1,56) 

1,48 (0,63-3,46) 

1 

1,19 (0,70-2,02) 

1,47 (0,77-2,79) 

0 

1 - 2 N.º de consultas ao 
dentista 

≥ 3 

1 

2,92 (1,27-6,70) 

1,09 (0,35-3,43) 

1 

0,93 (0,58-1,48) 

0,97 (0,51-1,84) 

1 

1,03 (0,52-2,07) 

1,54 (0,64-3,72) 

1 

1,33 (0,81-2,17) 

0,75 (0,37-1,55) 

Não 
Toma de 
medicamentos  Sim 

1 

1,02 (0,28-3,67) 

1 

1,48 (0,94-2,34) 

1 

1,66 (0,82-3,57) 

1 

1,29 (0,75-2,21) 

Não Toma de 
suplementos 
vitamínicos e 
minerais 

Sim 

1 

0,48 (0,19-1,21) 

1 

1,13 (0,67-1,91) 

1 

1,07 (0,46-2,49) 

1 

0,83 (0,48-1,41) 

<25 
IMC (kg/m2) 

≥25 

1 

0,94 (0,39-2,25) 

1 

1,30 (0,83-2,03) 

1 

1,12 (0,60-2,08) 

1 

1,28 (0,77-2,13) 

Não Prática de 
actividade física de 
lazer Sim 

1 

0,95 (0,45-1,99) 

1 

0,91 (0,58-1,45) 

1 

0,88 (0,41-1,89) 

1 

0,94 (0,60-1,49) 

Não fumador 
Hábitos tabágicos 

Fumador 

1 

1,97 (0,96-4,03) 

1 

0,93 (0,58-1,50) 

1 

1,50 (0,75-2,96) 

1 

1,05 (0,66-1,68) 

<15M e <30H Ingestão de álcool 
(g/dia) 

≥ 15 M e  ≥ 30 H 

1 

1,83 (0,73-4,62) 

1 

1,01 (0,64-1,59) 

1 

1,21 (0,66-2,25) 

1 

1,07 (0,62-1,84) 

<90 
Ingestão de cafeína 
(mg/dia) ≥ 90 

1 

2,02 (0,99-4,14) 

1 

0,92 (0,59-1,45) 

1 

1,74 (0,91-3,35) 

1 

0,93 (0,58-1,49) 

974-2014 

2015-2452 
Tercis de ingestão 
energética total 
(Kcal/dia) 

>2452 

1 

0,72 (0,28-1,87) 

1,33 (0,59-3,01) 

1 

1,47 (0,87-2,47) 

1,18 (0,68-2,03) 

1 

1,60 (0,71-3,64) 

1,70 (0,76-3,79) 

1 

1,13 (0,65-1,93) 

1,05 (0,60-1,83) 

<25 
Ingestão total de 
fibras (g/dia) 

≥ 25  

1 

1,28 (0,61-2,68) 

1 

0,86 (0,55-1,34) 

1 

1,20 (0,63-2,30) 

1 

0,84 (0,52-1,36) 

* OR ajustado para a escolaridade 

** OR ajustado para a idade 
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4. DISCUSSÃO 
 

 

A hipótese inicial de que os indivíduos cujos familiares de 1º grau tiveram um 

episódio de EAM ou morte súbita, se encontram com risco acrescido de desenvolver a 

mesma doença e, por isso, têm mais cuidados com a saúde e alteram os seus 

comportamentos de modo a reduzir o seu risco, não se verificou. Neste estudo não foi 

observada qualquer associação estatisticamente significativa entre os cuidados e os 

comportamentos em saúde e a história familiar de DC, sugerindo que os indivíduos ignoram 

o seu próprio risco. 

Numa análise inicial, os indivíduos com história familiar de DC eram 

predominantemente mais velhos e menos escolarizados. Após estratificação para estas 

duas variáveis a relação da idade com a história familiar de DC apenas permaneceu 

significativa nos indivíduos com mais de 6 anos de escolaridade.  

Na análise global da amostra o grupo de indivíduos com história familiar de DC 

apresentava significativamente níveis mais elevados de ingestão de álcool, tinha 

significativamente mais excesso de peso e tomou significativamente mais medicamentos, 

no ano anterior à entrevista. No entanto, após estratificação para a idade e para a 

escolaridade, estas diferenças não se mostraram significativas. Apesar disso, será de 

salientar que nos indivíduos mais jovens (idade entre os 18 e 39 anos) a proporção de 

fumadores foi superior nos indivíduos com história familiar, relativamente aos indivíduos 

sem história familiar de DC, encontrando-se a diferença no limiar da significância estatística. 

Esta observação não está de acordo com um estudo efectuado numa população de 

Glasgow, no Reino Unido, (124) onde se verifica que indivíduos com história familiar de DC 

fumam menos do que os indivíduos sem história familiar de DC. No entanto, um outro 

estudo (103), efectuado em indivíduos norte americanos com idades entre os 40 e os 79 

anos, sem história prévia de DC concluiu que o risco aumentado de mortalidade por DC em 

homens com história familiar, afectava predominantemente os indivíduos fumadores. 

Concluiu também que 68% das mortes verificadas devidas à história familiar de DC podiam 

ser atribuídas à interacção entre o tabaco e a história familiar de DC, e por isso poderiam 

ter sido evitadas, e que os indivíduos com história familiar de DC estavam mais susceptíveis 

aos efeitos cardiovasculares negativos do tabaco, do que os indivíduos sem história familiar 

de DC. O projecto CARDIA (Coronary Artery Risk Development in Young Adults) (119) com 

3950 indivíduos, com idades compreendidas entre os 18 e os 30 anos, estudou a alteração 

dos factores de risco modificáveis para a DCV em indivíduos cujo familiar experimentou ou 

não um evento cardiovascular (DC ou acidente vascular cerebral). Concluiu que, 

relativamente ao tabaco, no início do estudo a proporção de indivíduos fumadores era 
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semelhante nos indivíduos com e sem história familiar. Durante o período de follow-up a 

probabilidade de deixar de fumar foi baixa (5% a 8%) e não se encontrava relacionada com 

a história familiar.  

Há no entanto um factor, a percepção da história familiar de DC, que poderá alterar 

a relação do tabaco com a história familiar discutida anteriormente. No âmbito do West of 

Scotland Twenty-07 Study, foi efectuado um estudo (124) com 676 indivíduos pertencentes 

a 3 coortes de idade (15, 35 e 55) que referiu que os indivíduos que tinham uma real 

percepção da sua história familiar de DC tinham uma probabilidade de fumar inferior aos 

indivíduos sem percepção do seu risco acrescido. Na realidade os indivíduos com 

percepção da sua história familiar dão mais importância à doença e fragilidade familiar no 

que diz respeito à etiologia da DC, relativamente aos indivíduos que não têm a percepção 

do seu risco familiar. Estes mesmos indivíduos referiram dar elevada importância aos 

estilos de vida no desenvolvimento da DC. A conclusão de que o hábito tabágico está 

relacionado com a percepção da história familiar de DC é relevante em termos de promoção 

da saúde. Importa pois alertar os mais jovens para os malefícios do tabaco, para a sua 

relação com a DC e os benefícios da cessação desse hábito, em particular nos indivíduos 

com história familiar de doença. 

No presente estudo não verificou nenhuma associação significativa entre os 

restantes comportamentos em saúde (ex. alimentação, actividade física) e a história familiar 

de DC. 

À semelhança do presente estudo um outro estudo sobre comportamentos, atitudes 

e conhecimento (127), estudou a relação entre a história familiar de DC e as práticas para 

redução do risco cardiovascular, incluindo na sua análise apenas indivíduos sem história 

conhecida de DCV, como angina, enfarte, acidente vascular cerebral e DC, tal como no 

presente estudo. A análise da tendência mostrou associações positivas significativas com o 

risco de DC na proporção de indivíduos que reportaram ingerir menos alimentos com 

elevado teor de gordura e que ingeriram maior quantidade de frutos e vegetais, no que diz 

respeito aos comportamentos em saúde, e relativamente aos cuidados em saúde essas 

associações ocorreram nos indivíduos que fizeram análises ao colesterol nos 5 anos 

anteriores à entrevista, e que usaram aspirina para reduzir o risco. No entanto, quando 

controlado para a idade, apenas a medição do colesterol sérico e o uso de aspirina 

mantiveram a associação significativa com a história familiar de DC. 

No projecto CARDIA referido anteriormente (119), na avaliação inicial a proporção 

de indivíduos mais pesados era superior nos indivíduos com história familiar de DC. No 

entanto, nos 5 anos de follow-up, a alteração do peso foi similar nos indivíduos com e sem 

história familiar. A iniciação de exercício físico com intensidade moderada ou pesada foi 

semelhante antes e depois da ocorrência do evento cardiovascular no familiar. No início do 
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estudo os indivíduos cujo familiar sofreu um evento cardiovascular tinham níveis 

moderadamente mais elevados de colesterol total e LDL, quando comparados com os 

indivíduos sem história familiar de DC. As alterações nos valores dos lípidos séricos que se 

verificaram durante o follow-up não se relacionaram com a história familiar. Os indivíduos 

com história familiar de DC apresentavam, na avaliação inicial, pressão arterial sistólica e 

diastólica mais elevadas do que os indivíduos sem história familiar. Durante o período de 

follow-up as alterações da pressão arterial foram semelhantes nos dois grupos com e sem 

história familiar. Concluiu que após o período de follow-up os indivíduos com história 

familiar de DC mantinham um perfil de risco menos favorável em relação aos indivíduos 

sem história familiar de DC. Sendo assim, ainda relativamente ao projecto CARDIA, não 

obstante a história familiar não se ter mostrado relacionada com a melhoria dos 

comportamentos em saúde, acresce que o panorama geral das alterações observadas nos 

factores de risco contraria a hipótese inicial de que indivíduos cujo familiar experimentou um 

evento cardiovascular desempenham um papel importante na redução dos seus factores de 

risco modificáveis. 

No presente estudo não há informação sobre se os indivíduos tiveram algum tipo de 

aconselhamento por parte do seu médico, sendo assim, baseia-se principalmente no 

conceito da iniciativa que os indivíduos apresentam na procura de cuidados de saúde e na 

aquisição de comportamentos em saúde adequados, de modo a reduzir o seu risco 

cardiovascular. Pela inexistência de cuidados e comportamentos em saúde diferentes entre 

os indivíduos com e sem história familiar de DC, pode supor-se que há falta de percepção 

do risco por parte dos indivíduos com história familiar de DC. É de supor que se este grupo 

de indivíduos com história familiar de DC fosse considerado um grupo alvo para prevenção 

poderíamos obter resultados diferentes. Tal objectivo requer investigação específica 

adicional e será de extrema importância na avaliação das estratégias de prevenção das 

DCV. 

Uma hipótese para os resultados obtidos no presente estudo é de que na prática 

clínica os médicos nem sempre recolhem aspectos da história familiar e dos estilos de vida 

dos indivíduos (143, 144). Deveria ser hábito dos médicos e dos outros profissionais de 

saúde valorizar a história familiar de um indivíduo como meio de influenciar 

comportamentos de saúde preventivos e a modificação dos factores de risco. Um estudo 

efectuado em 291 médicos de família com o objectivo de avaliar o levantamento da história 

familiar e o seu uso, pelos referidos médicos, na tomada de decisões clínicas, (144) refere 

que em consultas de rotina apenas 22,3% dos médicos colocam sempre uma pergunta 

sobre a história familiar de doença e 29% dos médicos fazem-no algumas vezes. No 

entanto, comparativamente às várias patologias avaliadas neste estudo, o levantamento da 

história familiar de DC é a que mais frequentemente é referida como efectuada numa 
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primeira consulta. No presente estudo, pode supor-se que os indivíduos, mesmo tendo 

história familiar de DC, podem não ter recebido recomendações sobre os comportamentos 

em saúde e esclarecimento sobre o risco de desenvolver a doença por desconhecimento da 

situação por parte do clínico e, por conseguinte, não efectuaram alterações dos seus estilos 

de vida.  

Um estudo realizado com o objectivo de explorar como os indivíduos utentes de dois 

serviços de cuidados primários de Cambridge, no Reino Unido, compreendem e lidam com 

a sua história familiar de DC, (145) identificou dois conceitos de relações pessoais dentro 

de uma família – a proximidade e a semelhança - que afectam a percepção do risco 

familiar. A proximidade descreve os laços emocionais e continuidade da relação mesmo 

que fisicamente separados. A proximidade de um familiar afectado salienta a importância 

dos laços emocionais no desenvolvimento do sentido do risco pessoal. O impacto 

emocional de testemunhar a doença de um familiar e a própria natureza da doença são 

importantes determinantes da percepção do risco, em que um forte impacto negativo origina 

maior sentido de vulnerabilidade. A proximidade relaciona-se portanto com a percepção da 

gravidade da doença. A semelhança, por outro lado, descreve as parecenças com os 

membros familiares, em especial dos pais, não apenas nas características físicas mas 

também em termos de personalidade, modo de ser e sentimentos. Muitos participantes 

sentem-se mais em risco de desenvolver a doença dos seus pais quando encontram 

semelhanças suas com o parente afectado. A semelhança está mais relacionada com a 

percepção da susceptibilidade.  

Iniciar e manter alterações positivas no comportamento é um grande desafio para 

muitos indivíduos. A falta de eficácia a nível global da prevenção das DCV, pode estar 

relacionada com o conhecimento inadequado dos factores de risco por parte dos indivíduos 

e à falta de adesão aos programas para alteração dos estilos de vida. De acordo com uma 

revisão sobre o contexto social da genética (146), o facto de se ter noções sobre a 

hereditariedade familiar pode ser importante na influência de atitudes e comportamentos. 

No entanto este conhecimento pode ter o efeito adverso, conforme o autor sugere, pois a 

crescente “genetização” da sociedade pode levar a um aumento geral no cepticismo sobre 

a capacidade da modificação de comportamentos para melhorar a saúde e a consequente 

rejeição das campanhas de promoção da saúde. É importante estudar os indivíduos, ter 

noção sobre o seu conhecimento e crenças sobre a doença para se poder actuar 

convenientemente. 

Sem que haja uma manifestação física da doença, os indivíduos que 

acompanharam a ocorrência de um evento cardiovascular num familiar não sentem 

necessidade de alterar os seus comportamentos de modo a diminuir o seu risco. Uma 

estratégia de prevenção que poderá ter resultados positivos nos indivíduos com história 
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familiar de DC é usar o momento em que o evento cardiovascular ocorre no familiar, e em 

que este necessita de ser instruído sobre os seus cuidados de saúde, para influenciar, pelo 

menos a curto prazo, comportamentos preventivos nos mesmos. Como tal urge o 

desenvolvimento de programas de prevenção estruturados especificamente para cada 

grupo de risco. O Transtheoretical Model (147, 148) de alteração de comportamento 

intencional é um modelo baseado em etapas, que tem sido a base para o desenvolvimento 

de intervenções efectivas para a alteração de comportamentos em saúde, que tem 

demonstrado bons resultados no recrutamento, retenção e progresso dos indivíduos. Este 

modelo descreve como as pessoas modificam um comportamento problemático ou 

adquirem um comportamento positivo. O seu objectivo é centrado na capacidade de 

decisão do indivíduo. O uso deste modelo como base para a criação de intervenções 

personalizadas de acordo com cada indivíduo tem o potencial de apresentar soluções com 

elevada eficácia e com uma elevada taxa de recrutamento, aumentando assim o potencial 

impacto nas populações de indivíduos com comportamentos de risco para a saúde. 

No presente estudo a exclusão dos participantes com alguma doença crónica, que 

obrigasse a tratamento médico regular, conduziu a uma amostra de indivíduos mais novos, 

mais escolarizados e com menor prevalência de factores de risco para a DC. A distribuição 

da idade e da escolaridade mostrou-se significativamente diferente entre os indivíduos com 

e sem história familiar de DC, pelo que toda a análise considerou a estratificação e ajuste 

para estas duas variáveis. Pode admitir-se que, a opção pela estratificação juntamente com 

o relativo reduzido número de indivíduos com história familiar, possa conduzir a uma falta 

de poder amostral. Contudo, no presente estudo este facto não parece influenciar as 

conclusões gerais obtidas, de que genericamente não existem diferenças entre os 

indivíduos com e sem história familiar, dado que as estimativas pontuais de risco são de 

magnitude reduzida, ou seja em torno da unidade. Não se pode contudo excluir a hipótese 

de que para algumas variáveis, como foram o caso do tabaco, do álcool e da cafeína nos 

indivíduos mais novos, um tamanho amostral superior contribuísse para mostrar diferenças 

significativas entre os grupos em comparação. 

A vantagem da opção da inclusão apenas de indivíduos “saudáveis” neste estudo foi 

que deste modo se excluíram efeitos confundidores de variáveis que pudessem ter alguma 

influência na avaliação da relação entre a procura de cuidados de saúde e da melhoria dos 

comportamentos em saúde dos indivíduos e a história familiar de DC. O facto de a selecção 

dos indivíduos a incluir no estudo ter por base uma amostra de base populacional é uma 

mais valia para a extrapolação dos resultados aos indivíduos com estas características. 

Um factor limitante para a representatividade da amostra global do estudo EPIPorto 

podria relacionar-se com o facto de apenas os indivíduos adultos com telefone fixo serem 

alvo de selecção. No entanto, à data da selecção dos indivíduos 97% das habitações do 
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Porto tinham telefone fixo. Adicionalmente, a relativamente elevada proporção de 

participação bem como as características da amostra (137) apoiam a representatividade da 

amostra. 

Uma limitação adicional do estudo pode relacionar-se com o facto da presente 

análise ser de natureza transversal, limitando por isso o estabeleceimento das relações e 

da sua sequência temporal. Como neste caso a variável de exposição é a história familiar, 

não sujeita a alterações em função dos outros factores comportamentais do indivíduo alvo, 

o erro de causalidade inversa característico dos estudos transversais não parece constituir 

um problema. Tendo os resultados sido genericamente no sentido de não existir qualquer 

diferença este problema é ainda menos relevante. Contudo, admite-se que uma análise 

longitudinal poderia aumentar a capacidade de examinar as práticas de redução do risco 

cardiovascular ao longo do tempo, o que seria útil para confirmar ou não a mudança de 

comportamentos em indivíduos com história familiar de doença.  

Apesar da história familiar ser um método válido para se determinar a ocorrência de 

doenças nas famílias (149), o problema da sua utilização como factor de prevenção é que 

nem sempre os indivíduos têm conhecimento do risco acrescido a que estão sujeitos e por 

isso não reportam incidentes cardiovasculares dos familiares aos seus médicos (96). 

Acresce ainda o modo como foi recolhida a informação sobre a história familiar destes 

indivíduos. Quando esta é avaliada com base numa pergunta efectuada aos indivíduos 

levanta-se o problema do viés de memória na identificação de parentes com história 

familiar. É provável que os indivíduos desconheçam ou classifiquem qualquer outra doença 

aguda como EAM. Acresce ainda as diferentes interpretações e definições da história  

familiar de DC que podem levar a subclassificações dos indivíduos. Diferentes estudos  

sobre a importância da história familiar no risco de DC apresentam estimativas de risco 

atribuível que variam entre 1,5 a 7 (105, 113, 150, 151). Esta variação pode estar em parte 

relacionada com as diferentes definições de história familiar (morte dos pais por DC, morte 

dos pais e irmãos com menos de 65 anos de idade, etc.) (105) e com a definição de 

exposição (em termos de número e idade dos parentes afectados) (98). No presente 

estudo, apesar de não se pode excluir a possibilidade de viés de memória, a recolha da 

informação sobre a história familiar foi efectuada cuidadosamente, por entrevistadores 

treinados, colocando, a cada indivíduo, perguntas separadas sobre a ocorrência de EAM e 

morte súbita no pai, na mãe, no irmão e na irmã, e em que idades tais eventos ocorreram.  

O uso da história familiar como ferramenta de prevenção da DC serve para 

identificar indivíduos que se encontram em risco elevado de DC e que podem obter os 

maiores benefícios das intervenções destinadas a reduzir o risco cardiovascular. No entanto 

a classificação da história familiar como positiva ou negativa pode ser menos informativa do 

que um “score” familiar quantitativo que usa informação sobre o número, idade e sexo dos 
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membros da família assim como a idade em que ocorreu DC nos familiares afectado. O 

“score” de risco familiar está mais fortemente relacionado com o risco de DC do que a 

história familiar positiva. Regra geral, e de acordo com o “score” o risco aumenta quanto 

maior for o número dos familiares afectados e quanto mais cedo tiver ocorrido o evento 

cardiovascular (95). Por isso em estudos futuros esta ferramenta deverá ser considerada. 

Pode supor-se que os participantes do presente estudo com história familiar de DC 

tivessem um conhecimento insuficiente dos factores de risco cardiovascular e qual a 

abordagem correcta para reduzir o seu risco global. Assim sendo, qualquer prática clínica 

para a gestão dos factores de risco que não tenha em consideração a compreensão e 

conhecimento dos factores de risco e das condicionantes para a adesão aos programas 

para redução do risco cardiovascular está condicionada a falhar o seu objectivo. 

O impacto da história familiar na percepção da doença de um indivíduo varia muito 

entre os indivíduos e depende do tipo de doença. Estas percepções podem ser usadas para 

motivar comportamentos preventivos em saúde tais como a promoção da monitorização e a 

alteração de comportamentos. É necessário que tais intervenções sejam efectuadas com 

base no contexto pessoal do indivíduo e o entendimento pessoal do seu risco familiar. Além 

disso, em muitos casos a história familiar pode ser vista como uma ferramenta de 

diagnóstico e, como acontece com qualquer teste de diagnóstico, a história familiar médica 

pode ter um certo valor preditivo (144). 

Os resultados obtidos neste estudo são importantes numa perspectiva de saúde 

pública dada a associação documentada entre a história familiar de DC e a futura 

ocorrência da doença. 
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5. CONCLUSÕES 
 
 
 Pode concluir-se que os indivíduos com história familiar de DC não procuraram 

cuidados de saúde nem apresentaram comportamentos adequados em saúde diferentes 

dos indivíduos sem história familiar de DC que evidenciassem a sua preocupação com o 

risco acrescido que têm de desenvolver DC.  

Pode assumir-se que o facto de não terem procurado cuidados de saúde possa 

dever-se ao desconhecimento da relevância da história familiar da doença no 

desenvolvimento da sua própria doença, admitindo-se que os indivíduos não reconheçam o 

seu próprio risco. Os resultados obtidos no presente estudo salientam a importância de 

melhorar a identificação destes grupos de risco por parte dos profissionais de saúde e do 

desenvolvimento de medidas que conduzam à mudança efectiva dos factores de risco 

modificáveis nestes indivíduos. 
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ABSTRACT 
Objective: The aim of this study was to determine whether individuals who have a positive 

family history of coronary heart disease (CHD) searched for health care more frequently and 

had different health behaviours from those without family history of CHD. 

Participants and Methods: A sample of 764 individuals living in Porto, aged between 18 

and 90 years old, and without prior history of chronic diseases were evaluated using a 

structured questionnaire, with information on family and personal history of disease, health 

behaviours (physical activity, smoking, drinking habits, diet) and health care (measurement 

of blood pressure, blood analyses, number of medical and dentist visits and the use of 

medication and vitamin and mineral supplements). Diet was evaluated using a validated 

semi-quantitative food frequency questionnaire. Height and weight were measured 

according to standard procedures. A positive family history of CHD was considered as the 

occurrence of an acute myocardial infarction or sudden death in at least one of the first-

degree relatives (parents or siblings). Odds Ratio and respective 95% confidence intervals 

were calculated using unconditional logistic regression after stratification by age (18-39 vs. 

≥40 years) and education (≤ 6 vs. > 6 years). 

Results: The proportion of subjects with positive family history of CHD was significantly 

higher in older (25.0% vs 12.0%, p<0.001) and in less educated individuals (27.0% vs 

17.1%, p=0.004).  

Overall, no significant associations were observed between health care, behavioural 

characteristics and family history of CHD. Only in younger individuals, a significant positive 

association between 1 or 2 dentist visits and family history of CHD was found. Also, younger 

individuals with a positive family history of CHD had more frequently behaviours, such as 

smoking, alcohol drinking and caffeine consumption, but the differences were not significant. 

Conclusion: In this population of individuals without any disease requiring regular medical 

care, those with a positive family history of CHD had similar care seeking pattern and health 

behaviours than individuals without family history of CHD. 

Key words: family history of CHD; health care; health behaviour. 
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INTRODUCTION 

 

The higher risk for coronary heart disease (CHD) in individuals with family history 

reflects both the inherited genetic susceptibility and the familiar occurrence of modifiable risk 

factors [1-3]. Jousilahti and colleagues showed that major cardiovascular risk factors, such 

as smoking, high serum cholesterol and high blood pressure, had similar relative risk 

estimates for CHD in individuals with and without family history of CHD, but the interaction 

between family history and these major risk factors on the risk of acute myocardial infarction 

(AMI) was additive and sometimes multiplicative [3]. 

The complexity of family history leaves almost no margin for targeted therapeutic 

interventions against this risk factor. It is believed that as individuals with family history are at 

an increased risk of the disease it is particularly important to reduce their exposure to 

adverse behavioural factors. It would be expected that individuals who have a family history 

of heart attack, and thus are in higher risk of having that disease themselves, would be more 

aware of several behaviours which could help to prevent the disease. The perception of 

family history and thus, the own risk, is important for health promotion since the level of 

patients’ knowledge about their cardiovascular risk factors is considered to be one of the 

most important factors which may significantly influence the occurrence of the disease [4]. 

However, there is still no evidence that individuals with a positive family history of heart 

attack/stroke have an improved risk factor behaviour and control [5]. Thus, the adoption of a 

health-prone behaviour is not always in accordance with having a family history, since 

individuals might not even recognize their own degree of disease risk. According to the 

Health Belief Model [6], a person’s attitude and behaviour, with respect to a particular 

disease process or entity, are influenced by negative or positive factors related to the 

compliance with preventive behaviours or therapeutic/treatment interventions. Therefore, it is 

important to evaluate if individuals who experienced a change in family history of CHD would 

perceive themselves at an increased susceptibility of future risk, and if that would result in 

improved risk factor behaviours and control. 
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The present study aimed to evaluate health care and health behaviours according 

to family history of CHD. 

 

 

METHODS 

 

As part of an ongoing cohort study (EPIPorto study), 2485 adults over 17 years of 

age and living in the city of Porto, Portugal, were recruited by random digit dialling, during 

1999-2003. Each household was used as the sampling unit and substitution of refusals was 

not allowed. A participation proportion of 70% was achieved [7]. 

In the present study, out of 2485 participants evaluated at baseline, 74 were 

excluded due to cognitive impairment (< 24 points on the Mini-Mental State Examination) [8]. 

and eight due to incomplete information. For analysis, those who reported having a medical 

diagnosis of diabetes, hypertension, suffered a previous AMI or a stroke or any other 

disease requiring continued medical care were also excluded (n=1639).The final sample 

included 764 participants, 419 men and 345 women. 

A structured standard questionnaire was applied by trained interviewers to obtain 

data on socio-demographic characteristics such as age, sex and educational level, personal 

and family medical history, behavioural characteristics such as dietary intake, physical 

activity, tobacco and alcohol use and anthropometrics. 

A positive family history of CHD was considered when at least one first-degree 

relative have had an AMI or sudden death of unknown cause, regardless of the age when 

the event occurred. 

The health characteristics evaluated were the performance of blood pressure 

measurements, blood samples collection, medication and vitamin and/or mineral supplement 

uses, all self-reported, and regarding the year before the interview. The number of self-

reported medical and dentist visits was grouped into three categories: 0, 1-2 and ≥ 3.  
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Body weight was measured to the nearest 0.1Kg using a digital scale and height 

was measured to the nearest centimetre in the standing position using a stadiometer. Body 

mass index (BMI) was calculated dividing the body weight in kilograms by the squared 

height in meters, and participants were classified as normalweight (BMI<25.00kg/m2) and 

overweight (BMI≥25k.00g/m2) [9].  

Sports practice was also recorded and defined as a regular practice of any physical 

activities, including walking as a leisure activity.  

Smoking was self-reported and participants were classified into current smokers 

(both daily smokers - at least one cigarette a day, and occasional smokers - less than one 

cigarette a day) and non-smokers (including never smokers - who have never smoked at all, 

and ex smokers - who was formerly smoker but did not smoke for at least 6 months).  

Dietary intake was estimated by a validated semi-quantitative food frequency 

questionnaire, covering the previous year [10, 11]. Dietary intake was converted into 

nutrients by the software Food Processor Plus® (ESHA Research, Salem-Oregon, 1997). 

Two categories of alcohol consumption were defined using cut points of 15.0 grams a day 

(g/day) for women and 30.0 g/day for men, corresponding to one and two glasses of 

alcoholic beverages, respectively [12]. For caffeine intake, two categories were also 

considered: <90 mg/day and ≥90 mg/day, taking into consideration that the cut-point was 

three cups of coffee per day (45 ml of caffeine each). Total energy intake was categorized 

into tertiles and subjects were classified accordingly. According to American Heart 

Association guidelines, a cut point of  25 g/day of fibre intake was used [13]. 

Proportions were compared by the chi-square test or Fisher’s exact test, whatever 

appropriated. To estimate the association between health care and health behaviour and 

family history of CHD, odds ratio (OR) and 95% confidence intervals (95%CI) were 

calculated using unconditional logistic regression after stratification by age (18-39 years vs. 

≥40 years) and education (≤ 6 vs. > 6 years).  

SPSS software (version 14.0) was used for the statistical analysis. 
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RESULTS 

 

Among men, 20% reported a positive family history of CHD, approximately the 

same proportion as in women (19.4%) (p=0.900). The proportion of subjects with a positive 

family history of CHD was significantly higher in older (25.0% vs 12.0%, p<0.001) and in less 

educated individuals (27.0% vs 17.1%, p=0.004) (table 1). 

Table 2 shows the prevalence of health care and behavioural characteristics 

according to family history of CHD, by age groups. In individuals aged between 18 and 39 

years, the percentage of those who have studied 6 or more years was significantly higher in 

individuals without family history of CHD, when comparing with individuals with a positive 

CHD history (91.1% vs. 75.7%, p=0.009; OR=0.30; 95%CI: 0.13-0.71). Also, in younger 

individuals, the number of dentist appointments in the last year varied significantly according 

to family history of CHD. Individuals with a positive family history of CHD visited more 

frequently the dentist once or twice (59.5% vs 37.6%). After adjusting for education level, 

this association remained significant (OR=2.92; 95%CI: 1.27-6.70). 

For all the other analysed variables, no statically significant associations with family 

history of CHD were observed. Nevertheless, in younger individuals the probability of 

smoking was nearly twice in individuals with a positive family history of CHD (62.2% vs. 

46.5%; p=0.107; OR=1.97; 95%CI: 0.96-4.03) and the probability of drinking alcohol more 

than the recommended quantity was almost two times higher in individuals with a positive 

FHCHD (22.2% vs 10.7%; p=0.057; OR=1.83; 95%CI: 0.73-4.62). 

In older participants, no significant associations were found at all between the 

health care and behavioural characteristics and the family history of CHD. 

Table 3 shows the prevalence of health care and health behaviours according to 

family history of CHD, by education levels. In more educated individuals (> 6 years), the 

prevalence of those with 40 or more years was significantly higher in individuals with a 

positive family history of CHD (70.8% vs. 46.8%; p<0.001). The association of age with 

family history of CHD was only significant in more educated individuals (OR=2.76; 95%CI: 
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1.72-4.45). Still in more educated individuals, the prevalence of medication use, in the year 

before the interview, was significantly higher in individuals with a positive family history of   

CHD (26.0% vs. 16.8%; p=0.042). After adjusting for age, this association did not remain 

statistically significant (OR=1.29; 95%IC: 0.75-2.21). 

For all the other variables, no significant associations with family history of CHD were 

observed. Nevertheless, the proportion of those who measured blood pressure and visited 

the physician more than 3 times, in the year before the interview, was higher in individuals 

with a positive family history of CHD in both less educated (blood pressure: 69.1% vs. 

63.8%; medical visits: 23.6% vs. 15.4%) and more educated individuals (blood pressure: 

72.9% vs. 64.4%; medical visits: 21.9% vs. 17.9%). Whereas in less educated individuals 

the proportion of those who performed blood sample analyses in the year before the 

interview was higher in individuals without family history of CHD (43.6% vs. 40.0%), in more 

educated ones this proportion was  higher in individuals with a positive family history of CHD 

(42.7% vs. 35.8%). In both education strata, the proportion of individuals with overweight 

was higher among those with a positive family history of CHD (≤ 6 years: 49.1% vs. 46.3%; 

;> 6 years: 28.4% vs. 21.4%). 

In less educated individuals, those who had a positive family history of CHD, 

compared with  individuals without CHD history, were more frequently smokers (32.7% vs. 

24.8%), had higher caffeine consumptions (>90 mg/day: 38.2% vs. 26.2%), and higher fibre 

intake (≥25 g/day:  36.4% vs. 32.2%).The opposite tendency was observed in more 

educated individuals. 

 

 

DISCUSSION 

 

The early hypothesis that individuals whose first-degree relative had an AMI or 

sudden death have an increased risk for developing the same disease, and therefore are 
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more aware of their health and have healthier behaviours in order do reduce their risk, was 

not confirmed. In the present study, there were no significant associations between health 

care and behavioural characteristics and family history of CHD, suggesting that individuals 

ignore, or are unaware, of their own risk. 

In a first analysis, individuals with a positive family history of CHD were 

predominately older and less educated. After stratification for these two variables, the 

relation with age and a positive family history of CHD only remained significant in more 

educated individuals. 

Considering the global sample, the group of individuals with a positive family history 

of CHD had significantly higher levels of alcohol intake, was more frequently overweight and 

was more likely to use medication in the year before the interview (data not showed). 

Nevertheless, after stratification for age and education, these differences were no longer 

significant. Despite of this fact, it should be emphasized that in younger individuals the 

proportion of smokers was higher among those with a positive family history of CHD, and the 

difference observed was nearly significant. This observation is not in accordance with a 

study based in a UK population, [4] in which individuals with a positive family history of CHD 

smoke less than individuals without it. On the other hand, another study [14] in North-

American individuals, aged between 40 and 79, without previous history of CHD, concluded 

that the increased risk of disease in men with family history of CHD affected predominately 

the smokers, referring that individuals with a positive family history of CHD were more prone 

to the harmful effects of tobacco than those individuals without a CHD family history. The 

authors also concluded that 68% of deaths due to family history of CHD could be attributed 

to the interaction with tobacco smoking, and therefore could have been avoided. The 

CARDIA project (Coronary Artery Risk Development in Young Adults) [5] with 3950 

individuals aged between 18 and 30 years, concluded that, at baseline, the proportion of 

smokers was similar between individuals with and without family history of CHD. During the 

follow-up, the probability of smoking cessation was very low (5% to 8%) and was not related 

to CHD family history. 
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The perception of familial risk can be affected by the perceived closeness and 

likeness. The perceived closeness is related to the perception of severity of the illness and 

the likeness is more related to the perceived susceptibility [15]. The West of Scotland 

Twenty-07 Study [4], with 676 individuals in 3 age cohorts (15, 35 and 55), concluded that 

individuals with a real perception of their own family history of CHD had a lower frequency of 

smoking than individuals without a perception of it, since they recognized the importance of 

lifestyles in the development of CHD. The recognition of the relation between the perception 

of family history of CHD and the changing of behaviours, namely smoking, has a great 

importance regarding health promotion in groups with higher risk of disease. 

In the present study, there were no significant associations between the remaining 

health behaviours (ex. dietary intake, physical activity) and family history of CHD. 

A study on health behaviours and attitudes [16], only with individuals without known 

history of CHD, showed significant associations between the intake of smaller amounts of 

fatty foods and higher amounts of fruits and vegetables and ,the occurrence of CHD . 

Regarding health care, associations were found for individuals who measured blood 

cholesterol in the 5 years before the interview, and for those who took aspirin to reduce their 

risk. After controlling for age, only the measurement of cholesterol and the use of aspirin 

maintained the significant association with family history of CHD. 

In the CARDIA project previously described [5], at baseline evaluation, the 

proportion of heavier individuals was higher in those with a positive family history of CHD. 

However, in the 5-years follow-up, the weight reduction was similar in both individuals with 

and without CHD family history. The engagement in moderate or heavy physical activities 

was similar before and after the occurrence of CVD within the family. The modifications in 

total and LDL cholesterol in the follow-up period were not related to family history of CHD 

and the modifications in blood pressure were similar both in individuals with and without 

family history of CHD. The authors finally concluded that, after follow-up, individuals with a 

positive family history of CHD had a less favourable risk profile than individuals without 
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FHCHD, contrasting with the early hypothesis that individuals who had a relative with CHD 

play an active role in the reduction of their modifiable risk factors. 

Due to the absence of differences in health care and behaviours between 

individuals with and without family history of CHD, it could be suggested that there is a lack 

of perception of the risk by individuals with a positive CHD family history. In the present 

study, there is no information regarding behavioural counselling by the physician or other 

health professional, therefore it could be suggested that individuals with a positive family 

history of CHD, might not have received health behaviour recommendations or information 

on their risk for developing the disease, because their physicians could be unaware of the 

family history. In general, during medical examinations, not always the physicians gather 

information on their patient’s family history and lifestyles [17, 18]. One study on general 

practitioners [18] concluded that only 22.3% routinely ask about patients’ family history of 

disease and only 29% of the doctors collect that information often or very often. 

Nevertheless, CHD was the condition that was more frequently enquired by practitioners. 

 If individuals with a positive family history of CHD were a target group for 

intervention, the results of the present study might have been different. However, we could 

not exclude the possibility of an unsuccessful individuals’ initiative to search for health care 

and have adequate health behaviours, in order to reduce their cardiovascular risk. The lack 

of efficacy of CHD prevention strategies may be related to the individual’s lack of knowledge 

of the cardiovascular risk factors and to the lack of adherence to programs to change their 

lifestyles. According to the global context of genetics [19], having some knowledge about 

familial heredity may influence attitudes and behaviours. Nevertheless, this knowledge may 

have an adverse effect as the genetization of society can increase the scepticism about the 

ability of changing behaviours to improve health and therefore, the non-acceptance of health 

promotion campaigns.  

It is believed that the moment of a cardiovascular event in a relative might be the 

right time to use effectively a prevention strategy, as the relative must be taught about health 

behaviours, and therefore it may influence preventive behaviours in individuals with CHD 
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family history. The Transtheoretical Model [20, 21] of intentional behaviour change has been 

successfully used in the development of personalized interventions based on individuals 

decision capacity to engage on risk reduction programmes. All these aspects require 

additional and specific investigation and would be very important in the evaluation of CHD 

prevention strategies. 

In the present study, the exclusion of participants with any chronic diseases 

requiring regular health care, lead to a sample with younger and more educated individuals, 

and consequently with a lower prevalence or cardiovascular risk factors. Nevertheless, the 

age and education distribution was significantly different between individuals with and 

without family history of CHD, so, all the analyses made in this study considered the 

stratification by these two variables and further adjustment. It can be argued that the 

stratification, along with the relatively reduced number of individuals with CHD family history, 

may lead to a reduced statistical power. However, in the present study, this does not seem 

to influence the general conclusions given the low magnitude of the risk estimates. On the 

other hand,, it is possible that a stronger statistical power might contribute to show  in 

younger individuals differences between the groups with and without family history, 

regarding smoking, drinking habits and caffeine intake.  

The advantage of using only individuals without chronic diseases is that any 

confounding effects that might influence the care seeking and the improvement of 

behaviours were excluded. The participant’s selection within a population-based sample is 

valuable to the extrapolation of the results to individuals with these characteristics. 

A potential limitation of this study could be the inclusion of individuals only with 

telephone at home. However, at the time of individuals’ selection to EPIPorto study, 97% of 

Porto households had a telephone number. Additionally, the high participation proportion [7], 

as well as the sample characteristics support the sample representativeness.  

At first sight, an additional limitation might be related to the cross-sectional nature of 

this study, limiting the establishment of relations and its temporal sequence. Although, as the 

exposure variable is family history, not subjected to behavioural modifications, and as the 
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results obtained show the inexistence of associations, the inverse causality problem is not 

present. Nevertheless, a longitudinal analysis may enhance the ability to examine risk 

reduction practices along time.  

Family history is considered a valid method to determine the occurrence of disease 

in families [22], but the setback of it’s information, as a preventive strategy, is that not always 

individuals perceive their own increased risk and therefore they do not refer their family 

history to their general practitioners [23]. In most studies family history of CHD is evaluated 

using a questionnaire that have the recall bias problem in the identification of first-degree 

relatives affected by CHD. Also in several studies [2, 24-26] that evaluate the importance of 

family history in cardiovascular risk showed attributable risk estimations ranging from 1.5 to 

7. This variation can be due to the different family history definitions [27] and to the different 

exposure variables [28]. In the present study, though recall bias may not be excluded, the 

collection of information about family history was made by trained interviewers using 

separate questions about the occurrence of AMI and sudden death in the mother, father, 

brothers and sisters. In future analysis, the use of a familial “score”, as a quantitative 

measure of CHD family history, should be considered. According to the “score” the more 

first-degree relatives affected and the earlier they were affected, the higher is the “score” 

[29].  

It may be argued that individuals with family history of CHD participating in this 

study had insufficient knowledge about cardiovascular risk factors and how to reduce their 

global risk. In this way, any clinical intervention for risk factor management that does not 

take into account individuals knowledge and comprehension about risk factors and the 

constraints in the engagement of risk reduction programs, will not be succeed. Family history 

can be seen as a diagnostic tool and therefore could have a predictive value [18]. 

The results obtained in this study are of utmost importance in a public health 

perspective given the established association between family history of CHD and the 

occurrence of the disease. 
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CONCLUSION 

 

Individuals with a family history of CHD had not different health care and 

behaviours from those presented by individuals without a FHCHD, which might suggested 

their lack of concern to the increased risk they were at.  

The results obtained in this study highlight the importance of improving the 

identification of these high-risk groups by health professionals, and to develop measures to 

a sustained and effective risk factor changes in individuals with genetic susceptibility to 

CHD. 
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Table 1. Demographic characteristics of the participants by family history of coronary heart disease 
(CHD). 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 CHD family history  

 No (n=613) Yes (n=151) 
p 

Men 335 
80.0% 

84 
20.0% Sex 

Women 278 
80.6% 

67 
19.4% 

0.900 

18-39 271 
88.0% 

37 
12.0% Age 

(years) 
≥ 40 342 

75.0% 
114 

25.0% 
<0.001

≤ 6 149 
73.0% 

55 
27.0% Education 

(years) > 6 464 
82.9% 

96 
17.1% 

0.004 
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Table 2: Distribution of the characteristics related to health care and behaviour, according to family 
history of coronary heart disease (CHD), by age groups, and the respective Odds Ratio and 95% 
confidence intervals (95% CI) adjusted for education. 

18-39 years (n=308) ≥40 years (n=456) 

Family History of CHD Family History of CHD  

No Yes 
p OR† (95%CI) 

No Yes 
p OR† (95%CI) 

≤ 6 24  
8.90% 

9  
24.3% 

125  
36.5% 

46  
40.4% Education 

years > 6 247 
91.1% 

28  
75.7% 

0.009* 
1 
 

0.30 (0.13-0.71) 217  
63.5% 

68  
59.6% 

0.468 
1 
 

0.85 (0.55-1.31)

No 119 
43.9% 

13 
35.1% 

100 
29.2% 

30 
26.3% 

Blood 
pressure 
measuremen
t Yes 152 

56.1% 
24 

64.9% 

0.377* 
1 

1.42 (0.69-2.94) 242 
70.8% 

84 
73.7% 

0.549 
1 

1.18 (0.73-1.90)

No 183 
67.5% 

26 
70.3% 

199 
58.2% 

62 
54.4% Blood 

sample 
analysis Yes 88 

32.5% 
11 

29.7% 

0.852* 
1 

0.76 (0.35-1.65) 143 
41.8% 

52 
45.6% 

0.548 
1 

1.17 (0.76-1.80)

0 87 
32.1% 

12 
32.4% 

117 
34.2% 

35 
30.7% 

1 - 2 131 
48.3% 

18 
48.6% 

172 
50.3% 

52 
45.6% 

Number of 
medical 
visits 

≥ 3 53 
19.6% 

7 
18.9% 

0.996 

1 

1.03 (0.47-2.26) 

0.92 (0.34-2.53) 53 
15.5% 

27 
23.7% 

0.138 

1 

1.03 (0.63-1.67)

1.73 (0.95-3.15)

0 112 
41.3% 

10 
27.0% 

143 
41.8% 

50 
43.9% 

1 - 2 102 
37.6% 

22 
59.5% 

148 
43.3% 

47 
41.2% 

Number of 
dental care 
visits 

≥ 3 57 
21.0% 

5 
13.5% 

0.040 

1 

2.92 (1.27-6.70) 

1.09 (0.35-3.43) 51 
14.9% 

17 
14.9% 

0.919 

1 

0.93 (0.58-1.48)

0.97 (0.51-1.84)

No 250 
92.3% 

34 
91.9% 

252 
73.9% 

75 
65.8% Medication 

use Yes 21 
7.7% 

3 
8.1% 

1.000* 
1 

1.02 (0.28-3.67) 89 
26.1% 

39 
34.2% 

0.122 
1 

1.48 (0.94-2.34)

No 188 
69.4% 

31 
83.8% 

275 
80.4% 

90 
78.9% 

Vitamin and 
mineral 
supplements 
use Yes 83 

30.6% 
6 

16.2% 

0.082* 
1 

0.48 (0.19-1.21) 66 
19.3% 

24 
21.1% 

0.783 
1 

1.13 (0.67-1.91)

<25  212  
79.4% 

27 
75.0% 

228 
67.1% 

69 
60.5% BMI (kg/m2) 

≥25  55 
20.6% 

9 
25.0% 

0.520* 
1 

0.94 (0.39-2.25) 112 
32.9% 

45 
39.5% 

0.212* 
1 

1.30 (0.83-2.03)

No 163 
60.1% 

24 
64.9% 

222 
64.9% 

77 
67.5% Spots 

practice  Yes 108 
39.9% 

13 
35.1% 

0.710 
1 

0.95 (0.45-1.99) 120 
35.1% 

37 
32.5% 

0.690 
1 

0.91 (0.58-1.45)

Non smoker 145 
53.5% 

14 
37.8% 

240 
70.2% 

82 
71.9% Smoking 

habits  Smoker 126 
46.5% 

23 
62.2% 

0.107 
1 

1.97 (0.96-4.03) 102 
29.8% 

32 
28.1% 

0.812 
1 

0.93 (0.58-1.50)

< 15w and  
< 30M 

242 
89.3% 

28 
77.8% 

224 
65.7% 

74 
64.9% Alcohol 

intake 
(g/day) ≥ 15 W and  

≥ 30 M 
29 

10.7% 
8 

22.2% 

0.057* 
1 

1.83 (0.73-4.62) 117 
34.3% 

40 
35.1% 

0.910* 
1 

1.01 (0.64-1.59)

< 90 185 
68.3% 

18 
52.8% 

223 
65.4% 

77 
67.5% Caffeine 

intake 
(mg/day) ≥ 90  86 

31.7% 
17 

47.2% 

0.089* 
1 

2.02 (0.99-4.14) 118 
34.6% 

37 
32.5% 

0.761 
1 

0.92 (0.59-1.45)

974-2014 93 
34.3% 

12 
33.3% 

117 
34.3% 

32 
28.1% 

2015-2452 85 
31.4% 

8 
22.2% 

114 
33.4% 

46 
40.4% 

Total 
calories 
intake 
tertiles 
(Kcal/day) >2452 93 

34.3% 
16 

44.4% 

0.406 

1 

0.72 (0.28-1.87) 

1.33 (0.59-3.01) 110 
32.3% 

36 
31.6% 

0.334 

1 

1.47 (0.87-2.47)

1.18 (0.68-2.03)

<25 187 
69.0% 

23 
63.9% 

215 
63.0% 

76 
66.7% Total fibre 

intake 
(g/day) ≥ 25  84 

31.0% 
13 

36.1% 

0.569* 
1 

1.28 (0.61-2.68) 126 
37.0% 

38 
33.3% 

0.486 
1 

0.86 (0.55-1.34)

For some variables, total does not sum100% due to missing information 
* Fisher’s Exact Test 
† Education adjusted OR and 95% CI                   W - women; M- men; BMI- body mass index 
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Table 3: Distribution of the characteristics related to health care and behaviour, according to family 
history of coronary heart disease (CHD), by education levels, and the respective Odds Ratio and 95% 
confidence intervals (95% CI) adjusted for age. 

Education ≤ 6 years (n=204) Education > 6 years (n=560) 

Family History of CHD Family History of CHD  

No Yes 
p OR‡ (95%CI) 

No Yes 
p OR‡ (95%CI) 

18-39 24 
16.1% 

9 
16.4% 

247  
53.2% 

28  
29.2% Age (years) 

≥ 40 125 
83.9% 

46  
83.6% 

1.000* 
1 
 

0.98 (0.43-2.27) 217  
46.8% 

68  
70.8% 

<0.001 
1 
 

2.76 (1.72-4.45)

No 54 
36.2% 

17 
30.9% 

165 
35.6% 

26 
27.1% 

Blood 
pressure 
measureme
nt Yes 95 

63.8% 
38 

69.1% 

0.512* 
1 

1.27 (0.65-2.47) 299 
64.4% 

70 
72.9% 

0.125* 
1 

1.23 (0.75-2.04)

No 84 
56.4% 

33 
60.0% 

298 
64.2% 

55 
57.3% Blood 

sample 
analysis Yes 65 

43.6% 
22 

40.0% 

0.750* 
1 

0.86 (0.46-1.61) 166 
35.8% 

41 
42.7% 

0.204* 
1 

1.18 (0.74-1.86)

0 55 
36.9% 

21 
38.2% 

149 
32.1% 

26 
27.1% 

1 - 2 71 
47.7% 

21 
38.2% 

232 
50.0% 

49 
51.0% 

Number of 
medical 
visits 

≥ 3 23 
15.4% 

13 
23.6% 

0.309 

1 

0.77 (0.39-1.56) 

1.48 (0.63-3.46) 83 
17.9% 

21 
21.9% 

0.511 

1 

1.19 (0.70-2.02)

1.47 (0.77-2.79)

0 79 
53.0% 

27 
49.1% 

176 
37.9% 

33 
34.4% 

1 - 2 51 
34.2% 

18 
32.7% 

199 
42.9% 

51 
53.1% 

Number of 
dental care 
visits 

≥ 3 19 
12.8% 

10 
18.2% 

0.613 

1 

1.03 (0.52-2.07) 

1.54 (0.64-3.72) 89 
19.2% 

12 
12.5% 

0.128 

1 

1.33 (0.81-2.17)

0.75 (0.37-1.55)

No 117 
78.5% 

38 
69.1% 

385 
83.2% 

71 
74.0% Medication 

use Yes 32 
21.5% 

17 
30.9% 

0.196 
1 

1.66 (0.82-3.57) 78 
16.8% 

25 
26.0% 

0.042* 
1 

1.29 (0.75-2.21)

No 126 
84.6% 

46 
83.6% 

337 
72.6% 

75 
78.1% 

Vitamin and 
mineral 
supplements 
use Yes 23 

15.4% 
9 

16.4% 

0.832* 
1 

1.07 (0.46-2.49) 126 
27.2% 

21 
21.9% 

0.502 
1 

0.83 (0.48-1.41)

<25  80 
53.7% 

28 
50.9% 

360 
78.6% 

68 
71.6% BMI (kg/m2) 

≥25  69 
46.3% 

27 
49.1% 

0.754* 
1 

1.12 (0.60-2.08) 98 
21.4% 

27 
28.4% 

0.140* 
1 

1.28 (0.77-2.13)

No 116 
77.9% 

44 
80.0% 

269 
58.0% 

57 
59.4% Sports 

practice Yes 33 
22.1% 

11 
20.0% 

0.849 
1 

0.88 (0.41-1.89) 195 
42.0% 

39 
40.6% 

0.821 
1 

0.94 (0.60-1.49)

Non smoker 112 
75.2% 

37 
67.3% 

273 
58.8% 

59 
61.5% Smoking 

habits  Smoker 37 
24.8% 

18 
32.7% 

0.288* 
1 

1.50 (0.75-2.96) 191 
41.2% 

37 
38.5% 

0.650* 
1 

1.05 (0.66-1.68)

< 15W and  
< 30M 

88 
59.1% 

30 
54.5% 

378 
81.6% 

72 
75.8% Alcohol 

intake 
(g/day) ≥ 15 W and  

≥ 30 M 
61 

40.9% 
25 

45.5% 

0.632* 
1 

1.21 (0.66-2.25) 85 
18.4% 

23 
24.2% 

0.200* 
1 

1.07 (0.62-1.84)

< 90 110 
73.8% 

34 
61.8% 

298 
64.4% 

62 
65.3% Caffeine 

intake 
(mg/day) ≥ 90  39 

26.2% 
21 

38.2% 

0.119* 
1 

1.74 (0.91-3.35) 165 
35.6% 

33 
34.7% 

0.907* 
1 

0.93 (0.58-1.49)

974-2014 47 
31.5% 

12 
21.8% 

163 
35.2% 

32 
33.7% 

2015-2452 49 
32.9% 

20 
36.4% 

149 
32.2% 

34 
35.8% 

Total energy 
intake 
tertiles 
(Kcal/day) 

>2452 53 
35.6% 

23 
41.8% 

0.391 

1 

1.60 (0.71-3.64) 

1.70 (0.76-3.79) 151 
32.6% 

29 
30.5% 

0.790 

1 

1.13 (0.65-1.93)

1.05 (0.60-1.83)

<25  101 
67.8% 

35 
63.6% 

301 
65.0% 

64 
67.4% Total fibre 

intake 
(g/day) ≥ 25  48 

32.2% 
20 

36.4% 

0.617* 
1 

1.20 (0.63-2.30) 162 
35.0% 

31 
32.6% 

0.723* 
1 

0.84 (0.52-1.36)

For some variables, total does not sum100% due to missing information 
*Fisher’s Exact Test 
‡ Age adjusted OR and 95% CI                   W - women; M- men; BMI- body mass index 
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