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Consumo de peixe e risco de EAM 

INTRODUÇÃO 

A doença coronária é internacionalmente uma das principais causas de 

morte e até a principal causa de mortalidade e morbilidade, nos paises 

industrializados. 

Em regiões do mundo onde as taxas de mortalidade por doença 

coronária são altas, como a Europa e a América do Norte, em geral, quanto 

maior é esta taxa maior é a taxa de mortalidade total, demonstrando assim 

a importante contribuição da doença para a taxa de mortalidade total (1). 

A doença coronária tem predominância na idade avançada. O pico de 

mortalidade situa-se entre 70 e 74 anos, nos homens, e entre os 75 e 79 

anos, nas mulheres (2). 

É muitas vezes vista como acompanhando o desenvolvimento económico, 

da industrialização e do declínio de doenças infecciosas numa população, 

mas o Japão é uma prova de que tal não é inevitável, pois escapou à 

"epidemia" de doença coronária e tem tido as mais baixas taxas de 

mortalidade dos países industrializados (1). 

Em 1987, nos EUA, a doença cardiovascular (onde se inclui a doença 

coronária) provocou cerca de 1 milhão de mortes (quase metade do total de 

mortes), tendo 18% destas mortes ocorrido em indivíduos com idade inferior 

a 65 anos. No entanto, as taxas de mortalidade cardiovascular, ajustadas 

para a idade, entre 1977 e 1987, decresceram 23.3%, contando a doença 

coronária com uma diminuição de 28.7%(3). 
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A diminuição da incidência de mortalidade por doença coronária, 

ajustada para a idade, entre 1968 e 1988 nos EUA, verificou-se em paralelo 

com o melhoramento dos cuidados médicos e a modificação dos factores de 

risco, onde se pode incluir, sobretudo, a mudança de hábitos alimentares e 

tabágicos (4, 5). 

Também em Portugal, entre 1960 e a década de 80, verificou-se uma 

descida da taxa de mortalidade por doença coronária (TNE), estando entre os 

primeiros países onde a incidência de morte por esta doença, entre 1975 e 

1985, mais decresceu (4). A partir desta época a incidência de morte por 

doença coronária estabilizou ou aumentou ligeiramente (TNE). 

A incidência da doença e os factores de risco que a ela se associam 

permanecem desconhecidos no nosso Pais. 

Doença coronária: definição e classificação 

A doença das artérias coronárias ou doença cardiaca isquémica, é assim 

designada porque resulta de uma irrigação inadequada de sangue, e 

consequentemente uma diminuição do aporte de oxigénio ao coração 

(isquemia) provocada pela obstrução total ou parcial das artérias que o 

irrigam (artérias coronárias). 

Esta doença pode manifestar-se de três formas: 

• Angina de peito, quando a obstrução é parcial e temporal; 

• Enfarte do miocárdio, quando a obstrução é total e prolongada, 

originando a necrose do território afectado pela isquemia; 
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• Morte súbita, ou seja, uma morte inesperada que ocorre dentro de 1 

hora a partir do começo do episódio terminal, com ou sem manifestação de 

doença prévia. 

A causa mais comum de doença isquémica é a aterosclerose, que consiste 

na formação de placas de ateroma que não são mais do que depósitos de 

lípidos (colesterol e seus ésteres) no interior das artérias. Estas placas 

levam ao estreitamento ou estenose das mesmas, originando uma 

diminuição gradual do lúmen das artérias e consequentemente a redução do 

fluxo sanguíneo ao território irrigado por estas. 

A aterosclerose é um processo patológico que se pode desenvolver em 

múltiplas artérias do organismo, sendo responsável para além da doença 

coronária por outras doenças cardiovasculares, como a doença 

cerebrovascular e a doença arterial periférica. 

Factores de risco 

Desde que se tornou possível diagnosticar a doença cardiovascular (onde 

se inclui a doença coronária), houve necessidade de conhecer as suas causas 

para poder intervir e prevenir a doença. Como já foi referido, a doença 

coronária deve-se, principalmente, à manifestação de outra entidade, a 

aterosclerose. Esta, por sua vez, possui factores de risco, ou seja, situações 

que aparecem concomitantemente com a doença (ou antes da sua 
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manifestação), e que permitem dizer que em determinadas circunstâncias, 

determinado indivíduo ou determinada população estão em risco. 

A doença coronária é uma perturbação multifactorial e vários estudos 

foram realizados com o objectivo de determinar os seus factores de risco, 

tendo até ao momento sido descritos mais de 300. No entanto, os mais 

frequentemente citados são (4, 6): Hipertensão arterial, diabetes, 

dislipidemia, hiperuricemia, tabaco, obesidade, sedentarismo, tipo de 

personalidade, stress, hábitos alimentares, sexo, idade, etnia, factores 

genéticos (por exemplo, história familiar de doença coronária) e uso de 

contraceptivos orais. 

A maioria dos factores de risco desta doença são influenciados directa ou 

indirectamente pelo tipo de alimentação que é praticada pelos indivíduos, 

ou seja, a doença coronária está intimamente relacionada com determinados 

hábitos alimentares adaptados pela população (4). 

Muitos investigadores consideram que as propriedades de algumas 

dietas aumentarem o colesterol plasmático são o principal factor para o 

desenvolvimento populacional da aterosclerose, levando a altas taxas de 

morbilidade de doença coronária. Quando a média de colesterol plasmático 

numa população é baixa (<200mg/dl) a doença não é comum, verificando-se, 

pelo contrário, que as dietas de populações com alta incidência de doença 

são caracterizadas pelo alto consumo de gordura saturada ( mais de 15% das 

calorias totais) e de colesterol, e baixo consumo de hidratos de carbono (< 

50%), apresentando uma média de colesterol plasmático elevado (4, 7). 

4 
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Peixe, seus lípidos e propriedades fisiológicas 

O conteúdo lípidico do peixe é extremamente variável, mas dependendo 

deste conteúdo e da sua localização, o peixe pode ser classificado em dois 

tipos: peixe magro (ex: pescada, bacalhau, linguado, faneca) e peixe gordo 

(ex: sardinha, carapau, cavala, salmão). O primeiro armazena a maior parte 

da gordura como triglicerideos no fígado, daí que este tipo de peixe possua 

uma variação de conteúdo lípidico menos pronunciado do que o peixe gordo, 

que armazena a sua gordura na carne ( variação de 6% a 26%) (8). 

O peixe, principalmente o gordo, é um dos alimentos que nos oferece 

maior quantidade de ácidos gordos polinsaturados. É rico numa classe 

especial de ácidos gordos polinsaturados, da série n-3 (n-3 PUFA), assim 

chamados porque a primeira das várias ligações duplas ocorre três átomos 

de carbono a contar da parte terminal da cadeia de carbono. O ácido a-

linolénico é um ácido gordo polinsaturado da classe n-3 e é essencial 

(portanto, deve ser obtido através da alimentação porque o nosso organismo 

não o consegue sintetizar). Quando ingerido origina, no nosso organismo, o 

ácido eicosapentanóico (EPA) e o ácido docosahexaenóico (DBA), mas estes 

ácidos também podem ser obtidos através dos alimentos, principalmente 

pelo peixe gordo que contém 2 a 3 vezes mais EPA e DHA do que o peixe 

magro (8). 

Os n-3 PUFA são precursores de compostos de 20 carbonos conhecidos 

como eicosanóides: os tromboxanos A3 (TXA3), as prostaglandinas 13 (PGI3) 

e os leucotrienos B5 (LTB5). Os TXA3 competem com outros tromboxanos, os 
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TXA2, que possuem propriedades pro-agregantes, reduzindo a sua formação 

e portanto, a agregação plaquetária. As PGI3 são agentes antitrombóticos e 

os LTB5 são fracos agentes quimiotácticos. Estes compostos, por possuírem 

estas funções, participam no processo de fibrinólise pois afectam a resposta 

celular das plaquetas, dos monócitos e das células endoteliais, podendo ser 

considerados, compostos com propriedades anti-trombóticas (9, 10). 

Existem mais alimentos com ácidos gordos polinsaturados da classe n-3, 

apesar de em pequena quantidade, como os vegetais e os óleos vegetais. A 

forma predominante nestes alimentos é o ácido a-linolénico e não o EPA, 

como no peixe, que possui um efeito muito superior de aumentar o conteúdo 

deste ácido gordo nos tecidos e portanto com propriedades anti-trombóticas 

superiores. A conversão, no organismo, do ácido a-linolénico em EPA é 

paralela a outra, entre ácido linoleico e ácido araquidónico, que ocorre com 

outra classe de ácidos gordos polinsaturados, os n-6, e que utiliza a mesma 

enzima, o que faz com que haja uma competição por esta enzima, sendo 

assim compreensível o menor efeito que o ácido a-linolénico possui no 

organismo em relação ao EPA, quando ingeridos. A quantidade de ácido a-

linolénico ingerido que é convertido em EPA é pequena também devido 

muito provavelmente à oxidação (11). 

Apesar da gordura do peixe ser a fonte com maiores concentrações de 

EPA e DHA, a utilização destes nutrientes pelo organismo é muito 

influenciada pela dieta, principalmente pelos restantes ácidos gordos (11). 

Para além do efeito anti-trombótico, os n-3 PUFA também demonstram 

efeitos nos lípidos sanguíneos. O efeito mais marcante é o de baixar os 
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níveis plasmáticos de triglicerideos, apesar de também se verificarem 

mudanças nos outros lípidos (colesterol, HDL, LDL e VLDL), mas mais 

pequenas, sendo os estudos acerca deste assunto bastante controversos (5, 

12, 13). 

Pensa-se que os n-3 PUFA possuem outros efeitos para a saúde, mas que 

ainda não estão confirmados devido aos resultados controversos de diversos 

estudos. É o que acontece com a hipótese de redução da pressão arterial em 

indivíduos hipertensos, um efeito que pode contribuir para o beneficio da 

ingestão de peixe em relação à doença coronária (12). 

Também se argumenta que os ácidos gordos polinsaturados da série n-3 

que existem em maior quantidade no pescado, o EPA e o DHA, quando 

ingeridos diminuem o risco de trombose arterial e de dano para o miocárdio 

por reduzirem a inflamação local e manterem a circulação colateral do 

território afectado (8). Esta hipótese é de particular importância para a 

doença coronária porque a aterosclerose pode ser considerada uma doença 

crónica inflamatória uma vez que se verifica um fenómeno de infiltração das 

artérias coronárias por células mononucleares inflamatórias, em resposta a 

danos metabólicos, físicos e ambientais, como a hipercolesterolemia, a 

hipertensão e os hábitos tabágicos, respectivamente (14). 

7 



Consumo de peixe e risco de EAM 

Estudos epidemiológicos sobre consumo de peixe e sua relação 

com a doença coronária 

O interesse sobre o consumo de peixe e doença cardiovascular começou, 

quando se observou, em 1927, que esta doença era rara entre os Esquimós 

(13). Como a dieta dos Esquimós é rica em ácidos gordos polinsaturados da 

classe n-3, devido ao alto consumo de peixe, este facto levou a sugerir que a 

raridade da doença cardiovascular nesta população podia ser devida ao 

possível efeito da ingestão de peixe na diminuição dos níveis sanguíneos de 

VLDL, no aumento da vasodilatação e na redução da agregação plaquetária 

(15). 

Quando se estuda a ingestão de n-3 PUFA e os seus efeitos a nível da 

saúde há que considerar 2 aspectos: a quantidade ingerida (como efeito 

farmacológico) e a qualidade (quais os ácidos gordos que possuem efeito 

protector). Normalmente os efeitos são mostrados não na doença 

propriamente dita, mas nos factores de risco dessa doença (16). 

Um problema pode ser levantado sobre os estudos onde se associa a 

doença cardiovascular, a ingestão de peixe e os n-3 PUFA, pois os efeitos 

observados podem ser devidos a outros constituintes do peixe, que não os 

ácidos gordos, como é o caso do selénio que existe em grandes quantidades 

neste alimento e já foi inversamente relacionado como a doença coronária, 

pois prolonga o tempo de sangria e é um antioxidante (8, 10, 16, 17). 

O facto de não existirem muitos estudos acerca deste assunto, e serem 

controversas as associações encontradas entre a ingestão de peixe e a 
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doença (18), aumenta a importância de que estudos como este se realizem no 

nosso país, uma vez que a dieta mediterrânea (que inclui um grande 

consumo de peixe) é considerada saudável, particularmente em relação a 

certos factores de risco da aterosclerose. Este estudo caso-controlo de base 

comunitária tem por objectivo comparar a ingestão de diferentes tipos de 

peixe e seus constituintes, entre indivíduos com enfarte do miocárdio (casos) 

e indivíduos sem manifestação desta patologia (controlos). 

9 
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PARTICIPANTES E MÉTODOS 

Esta investigação baseou-se em informações recolhidas num estudo 

efectuado na Região do Porto, denominado " Risco de Doença Cardíaca 

Isquémica: Um estudo comunitário" - EPIcardis. 

O projecto EPIcardis é um estudo comunitário, caso-controlo que se 

encontra em curso, tendo como objectivo conhecer a frequência e distribuição 

de factores de risco para o enfarte agudo do miocárdio (EAM), tal como 

comparar a prevalência desses factores entre controlos comunitários e casos 

de EAM sintomático, em ambos os sexos, com idade igual ou superior a 40 

anos e residentes na Região do Porto. 

Par t ic ipantes 

Controlos: 

A amostra dos controlos foi obtida recorrendo-se a indivíduos que 

residem nas Freguesias da área de influencia do Hospital de São João, em 

habitações com telefone, utilizando-se como método de amostragem números 

de telefone ao acaso ("Random Digit Dialing") com os indicativos das zonas 

residenciais pretendidas e aleatorizando por computador os restantes quatro 

algarismos (19). Através deste processo obteve-se uma lista telefónica que 

forneceu habitações como unidades amostrais e não indivíduos, o que tornou 

necessário uma segunda aleatorização, de maneira a seleccionar um único 
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participante por cada habitação, respeitando os critérios de inclusão 

mencionados. Os números de telefone para os quais não se conseguiu 

resposta após 4 tentativas, em dias e horas diferentes, os de empresas ou 

estabelecimentos comerciais, os não atribuidos e os de faxes, foram 

ignorados. 

O primeiro contacto com os participantes era telefónico. O entrevistador 

após se identificar e explicar brevemente o estudo, informava-se sobre o 

número de residentes, idades e sexo, e seleccionava o indivíduo que fana 

parte do estudo. Se o seleccionado se encontrava no domicílio era de 

imediato convidado a participar no estudo, caso estivesse ausente o convite 

era feito posteriormente através de novo contacto telefónico. Se a 

participação fosse aceite era pedido a identificação e endereço do indivíduo e 

marcada a data e hora da entrevista que mais convinha ao participante 

para se deslocar ao Serviço de Higiene e Epidemiologia da Faculdade de 

Medicina do Porto, ou se tal deslocação fosse impossível, no seu domicilio. 

Aos seleccionados que se recusaram a participar foi feito um questionário 

estruturado, onde constam apenas os dados mínimos para a caracterização 

desta população. 

Posteriormente ao contacto telefónico foi enviada uma carta com a 

explicação do estudo, confirmação da data da entrevista e uma convocatória 

com as indicações de como se dirigir ao local da mesma, para aqueles que se 

deslocavam ao Serviço. 

Dos indivíduos comunitários foram seleccionados 500, dos quais 134 

recusaram participar e 11 estavam impossibilitados de responder. Dos 

11 
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restantes 355 participantes, 32 foram excluídos, 27 por já terem 

manifestado doença coronária no passado e 5 por apresentarem um "mini-

mental test" inferior a 24. A amostra de controlos comunitários ficou 

limitada a 323 indivíduos, sendo 178 do sexo feminino o que resultou numa 

amostra de 145 indivíduos do sexo masculino. 

Casos: 

A amostra dos casos resultou de indivíduos adultos com idade igual ou 

superior a 40 anos, que foram internados no Serviço de Cardiologia do HSJ 

(Unidade Coronária e Unidade Intermédia de Cardiologia), diagnosticados, 

pelos clínicos responsáveis, como primeiro enfarte agudo do miocárdio 

(EAM) e que sobreviveram para além dos primeiros quatro dias após o 

enfarte. 

Durante este estudo foram internados 255 casos de primeiro enfarte do 

miocárdio, dos quais 2 recusaram participar no estudo e 54 foram excluídos, 

17 por possuírem um teste mini-mental com pontuação inferior a 24, 28 por 

estarem impossibilitados de responder e 9 por terem falecido durante o 

internamento. Resultaram um total de 199 casos, sendo 32 do sexo feminino 

(que foram excluídos), levando a uma amostra de 167 indivíduos do sexo 

masculino. 

12 



Consumo de peixe e risco de EAM 

Métodos gerais de colheita de dados 

O inquérito administrado era de aplicação indirecta e dividido em três 

partes (A, B e C). A parte A corresponde à identificação dos participantes. 

Na segunda parte abordaram-se questões gerais referentes a aspectos de 

ordem demográfica e social (estado civil, educação, actividade profissional e 

outros) e história médica (antecedentes pessoais e familiares de doença). Na 

última parte foram abordadas questões referentes a características 

comportamentais (actividade física, hábitos tabágicos e alcoólicos, hábitos 

alimentares e aspectos psicossociais). A actividade física foi determinada 

pela exploração e revisão das actividades profissionais, domésticas e de 

lazer, especificando o tipo de exercício envolvido e o tempo despendido em 

cada actividade, quantificado em minutos por dia. Obtiveram-se três grupos 

de actividades: leve, moderada e pesada, sendo estes cálculos baseados nas 

"Recommended Dietary Allowances" (RDA, 1989). A personalidade dos 

indivíduos foi avaliada através da utilização da "Escala de avaliação de 

Bortner" (20), originando dois tipos de personalidade, a A (caracterizada por 

ansiedade, hiperactividade, competitividade e stress) e a B (com 

características opostas). 

Nesta última parte foram também registados valores correspondentes a 

dados antropómetricos: peso, estatura, pregas cutâneas (tricipital, bicipital, 

subescapular, supra-ilíaca e abdominal) e perímetros (do braço, da cinta e 

da anca). Nos controlos comunitários, realizaram-se ainda, doseamentos 

sanguíneos, medição da tensão arterial e electrocardiograma. 

13 
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Aos participantes com idade igual ou superior a 65 anos, antes de se 

iniciar as questões de ordem comportamental, foi aplicado o "Mini-mental" 

teste ("mini-mental state examination", segundo Folstein) de maneira a se 

obter uma avaliação rápida das alterações cognitivas (21). Os participantes 

que obtiveram uma pontuação inferior a 24 foram excluídos do estudo por 

serem considerados incapazes de garantirem respostas com a acuidade 

necessária para as questões seguintes. 

Avaliação dos hábitos alimentares 

Esta avaliação compreendeu recolha de dados referentes a alguns 

hábitos e comportamentos alimentares como o número de refeições diárias, 

frequência do uso dos diferentes tipos de culinária, uso dos diferentes tipos 

de gordura alimentar e questões de aspecto quantitativo e qualitativo da 

ingestão alimentar referentes aos doze meses anteriores à entrevista 

através de um questionário semi-quantitativo de frequência de alimentos. 

Da estrutura do questionário semi-quantitativo de frequência de 

alimentos (FFQ) faz parte uma lista de alimentos ou grupos de alimentos 

com 82 itens, uma secção fechada com nove categorias de frequências a 

variar entre "nunca ou menos de 1 vez por mês" a "6 ou mais vezes por dia" 

e porções médias padrão pré-determinadas. O questionário utilizado tem 

vindo a ser desenvolvido no Serviço de Higiene e Epidemiologia segundo 

metodologia já descrita (22). Como ajuda visual ao inquirido, para a escolha 

das porções médias, usou-se um manual com 90 fotografias coloridas, 
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permitindo a escolha de múltiplos ou submúltiplos da quantidade média que 

entraram em linha de conta ao assinalar a frequência de consumo. Deste 

questionário também constava uma secção aberta onde foram registados os 

alimentos ou bebidas que eram consumidos habitualmente mas que não 

faziam parte da lista de 82 itens de alimentos. Nesta secção, era feita a 

descrição do alimento, da quantidade e da frequência com que normalmente 

era ingerido. Para alimentos consumidos sazonalmente era registada a sua 

frequência nessa época do ano. 

No questionário semi-quantitativo de frequência de alimentos o pescado 

encontra-se dividido em seis tipos: peixe magro (pescada, linguado, faneca, 

etc), peixe gordo (sardinha, carapau, salmão, etc), bacalhau, peixe de 

conserva (sardinha e atum), moluscos (polvo, lulas e choco) e marisco 

(camarão, berbigão, amêijoas, mexilhão, etc). Para se conseguir uma maior 

precisão na quantificação dos nutrientes que se obtêm através dos vários 

modos de confecção destes alimentos inseriram-se no programa de análise 

valores obtidos em trabalhos anteriores para alimentos tipicamente 

portugueses (23, 24). 

O cálculo da ingestão de cada um dos alimentos fez-se transformando a 

frequência de consumo em valores médios diários e multiplicando-a pela 

quantidade, em gramas, considerada para cada porção e por um factor de 

variação sazonal de 0,25 (se for um alimento de consumo sazonal), usando a 

base de dados do programa Food Processor Plus, com informação do 

departamento de agricultura dos EUA, à qual foram acrescentados dados da 

Tabela de Composição de Alimentos Portugueses (25) e de outros trabalhos, 
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para os alimentos tipicamente portugueses (23,24,26-32). Os alimentos 

assinalados com a frequência "nunca ou menos de uma vez por mês" não são 

considerados para o cálculo de ingestão nutricional. 

Análise estatística 

Toda a informação recolhida foi introduzida no programa Epi Info, 

versão 6.04, da OMS. As variáveis quantitativas continuas foram descritas 

através de medidas de tendência central (médias) e dispersão (desvio 

padrão) e comparadas pela prova t de student, análise de variância e co-

variância ou equivalentes não paramétricos. Para as variáveis categoriais, 

as proporções foram comparadas recorrendo ao teste do Chi-quadrado. 

A partir da distribuição dos controlos definiram-se quartis de ingestão e 

estimou-se o grau de associação entre variáveis para as quais fosse possível 

postular uma relação causal ou de risco de doença dependente das 

características avaliadas calculando o odds ratio (OR) e respectivo intervalo 

de confiança (IC) a 95%, através de análise univariada e multivariada, por 

regressão logística não condicional (EGRET®), precedido de uma análise 

para avaliação de efeitos de confundimento e/ou interacção. 

Previamente à análise, algumas das variáveis quantitativas foram 

transformadas em categoriais. 

Consideraram-se estatisticamente significativas as diferenças 

associadas a uma probabilidade inferior a 0,05 (p<0,05). 

16 



Consumo de peixe e risco de EAM 

Para estudar a relação da ingestão de nutrientes com o risco de enfarte 

do miocárdio, compararam-se as frequências de distribuição de casos e 

controlos por níveis individuais de nutrientes. Usaram-se quatro níveis, 

fazendo o corte nos quartis de distribuição de todos os indivíduos para cada 

nutriente. Para estudar a relação do consumo de peixe com o risco de 

enfarte do miocárdio, o consumo de peixe foi dividido em três categorias de 

frequência de ingestão semanal (no caso do peixe gordo, peixe magro e 

bacalhau, que são os consumidos com maior frequência) e em duas, para o 

peixe em conserva, moluscos e mariscos. 

Na regressão logística multivariada, o modelo utilizado ajustou-se para 

as variáveis: idade (40-49, 50-59, 60-69, >70 anos), anos de escolaridade (0-

3, 4, 5-12, >13), tabagismo (não fumadores, ex-fumadores há mais de 10 

anos, ex-fumadores há 10 ou menos anos, fumadores de 20 ou menos 

cigarros e de mais de 20 cigarros por dia), ingestão média de etanol no 

último ano (0, <10g, 10-30g e >30g por dia), história familiar de enfarte 

(não, sim e não sabe), actividade física (leve, moderada e pesada), ingestão 

calórica total (<1891, 1892-2238, 2239-2741, >2742 kcal por dia) e ingestão 

de fibra (<20,2; 20,3-25,1; 25,2-31,6, >31,7 g por dia). Foram omitidos deste 

modelo factores de risco para a doença coronária que podem representar 

passos intermédios da cadeia causal entre o consumo de peixe e o enfarte 

agudo do miocárdio (hipertensão, diabetes e dislipidemia). 
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RESULTADOS 

Os 167 indivíduos inquiridos com EAM tinham idade média de 

56,9+11,0 anos, muito semelhante (p=0,6) aos 145 indivíduos controlos com 

idade média de 57,6±11,6 anos. 

Quando analisamos algumas das características sócio-demográficas dos 

participantes (quadro 1) observamos que as habilitações literárias são 

significativamente inferiores nos casos (p=0,00001), tal como os rendimentos 

mensais. O estatuto profissional, dividido em duas classes ("white-collar", 

trabalhadores não manuais e "blue-collar", trabalhadores manuais), é 

também significativamente inferior nos casos (p=0,0001), perdendo o 

significado estatístico quando se analisa o estatuto profissional classificado 

a partir da função actual (onde já se incluem desempregados e reformados). 

Em relação ao estado civil, verifica-se que a maioria dos indivíduos são 

casados, em maior percentagem nos casos, com diferenças estatisticamente 

significativas. 

No quadro 2 pode observar-se a distribuição dos indivíduos pelo índice 

de Massa Corporal (ou índice de Quetelet) segundo a classificação de 

Garrow (33). Os valores de IMC mais elevados são superiores no grupo de 

casos e a sua distribuição é significativamente diferente entre casos e 

controlos. 

Pode verificar-se que nos casos de EAM existem mais fumadores e 

indivíduos que fumam maior número de cigarros do que nos controlos e 
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estes possuem uma prevalência superior de ex-fumadores das 2 categorias e 

não fumadores (p=0,000002). 

Quadro 1: Características sócio-demográficas dos participantes. 

Casos Controlos P 
(n=167) (n=145) 

Idade 
40-49 51 (30,5%) 41 (28,3%) 
50-59 49 (29,3%) 42 (29,0%) 0,696 
60-69 43 (25,7%) 34 (23,4%) 
>70 24 (14,4%) 28 (19,3%) 

Escolaridade(anos completos) 
0-3 14 (8,4%) 3 (2,1%) 
4 91 (54,5%) 49 (33,8%) 0,00001 
5-12 46 (27,5%) 61(42,1%) 
>13 16 (9,6%) 32 (22,1%) 

Estado civil 
Casado 157 (94,0%) 124 (85,5%) 0,02 
Não casado 10 (6,0%) 21(14,5%) 

Profissão 
"White-collar" 86 (51,5%) 106 (73,1%) 0,0001 
"Blue-collar" 81 (48,5%) 39 (26,9%) 

Função actual 
"White-collar" 68 (40,7%) 72 (49,7%) 
"Blue-collar" 43 (25,7%) 25 (17,2%) 0,138 
Desempregado+reformado 56 (33,5%) 48 (33,1%) 

Rendimentos 
<50 contos/mês 25 (15,7%) 17(11,9%) 
51-100 contos/mês 37 (23,3%) 25 (17,5%) 0,022 
101-200 contos/mês 55 (34,6%) 39 (27,3%) 
>201 contos/mês 42 (26,4%) 62 (43,4%) 

A ingestão de etanol, quando avaliada em quartis de etanol em gramas 

por dia, não se mostra significativamente diferente entre casos e controlos. 

Nas patologias mais frequentemente associadas à doença coronária 

(hipertensão, diabetes e dislipidemia), verifica-se que os casos de EAM 

revelam ter uma prevalência destas patologias superior aos controlos, sendo, 
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nesta amostra, estes resultados estatisticamente significativos apenas para 

a dislipidemia e diabetes. 

Quadro 2: Distribuição de casos de EAM e controlos por factores de risco 

cardiovascular*. 

Casos C o n t r o l o s P 
IMC (kg /m 2 ) 

<19,9 4 (2.6%) 5 (3.5%) 
20,0-24,9 40 (26.1%) 56 (38.9%) 0,0471 

25,0-29,9 86 (56.2%) 67 (46.5%) 
>30,0 23 (15.0%) 16(11.1%) 

Tabagismo 
Não-fumador 31 (18,6%) 46 (31,7%) 
Ex-fumador > 10 anos 23 (13,8%) 41 (28,3%) 
Ex-fumador <10 anos 17 (10,2%) 17(11,7%) 0,000002 
Fumador<20cigarros/dia 46 (27,5%) 27 (18,6%) 
Fumador>20 cigarros/dia 50 (29,9%) 14 (9,7%) 

Etanol 
0 g/dia 17 (10,2%) 15 (10,3%) 
< 10 g/dia 20 (12,0%) 27 (18,6%) 0,395 
10-30 g/dia 57(34,1%) 42 (29,0%) 
> 30 g/dia 73 (43,7%) 61(42,1%) 

Hipertensão** 66 (40,5%) 44 (30,6%) 0,090 
Disl ipidemia** 73 (49,3%) 42(31,1%) 0,003 
Diabetes** 29 (17,6%) 11 (7,7%) 0,017 
Indiv íduos saudáve i s 79 (47.3%) 75 (51.7%) 0,506 
História familiar enfarte 

Sim 45 (26,9%) 26 (17,9%) 0,043 
Não sabe 31 (18,6%) 20 (13,8%) 

Act iv idade física 
Leve 103 (61,7%) 88 (60,7%) 
Moderada 34 (20,4%) 43 (29,7%) 0,038 
Pesada 30 (18,0%) 14 (9,7%) 

"Personal idade" 
Tipo A 95 (56,9%) 89 (61,4%) 0,491 
TipoB 72 (43,1%) 56 (38,6%) 

*Estes valores podem não corresponder aos 312 indivíduos, porque foram excluídos 
os valores omissos e as respostas desconhecidas. 
**Classificação da hipertensão arterial, dislipidemia e diabetes por informação dos 
participantes. 
1 Para efeitos de comparação as duas primeiras classes foram agrupadas. 
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A prevalência de outras doenças, para além da doença coronária e 

doenças a esta associadas, é superior nos casos apesar de esta comparação 

não ser significativa (p=0,4), mostrando que estes indivíduos são mais 

doentes do que os controlos. Também a história familiar de enfarte é 

significativamente superior nestes indivíduos (p=0,043), apesar de haver 

uma grande percentagem que não tem conhecimento deste antecedente. 

A actividade física é significativamente diferente entre as duas 

amostras, diferença esta mais evidente na actividade pesada que é muito 

superior nos casos de EAM (p=0,04). 

A avaliação do tipo de personalidade dos indivíduos, descrito 

anteriormente, em A e B, nestes dois grupos de indivíduos não apresentam 

diferenças estatisticamente significativas (p=0,5). 

No quadro 3 comparam-se os métodos e frequência de confecção de 

alimentos entre os dois grupos. Estes não apresentam diferenças 

estatisticamente significativas, apesar de se verificar que os casos de EAM 

consomem com mais frequência fritos do que os controlos. 
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Quadro 3: Métodos e frequência de culinária* 

Casos Controlos P 
Cozidos 

>4vezes/sem 55 (32,9%) 47 (32,4%) 
1-3 vezes/sem 98 (58,7%) 85 (58,6%) 0,982 
<1 vez/sem 14 (8,4%) 13 (9,0%) 

Assados 
>4vezes/sem 12 (7,2%) 7 (4,8%) 
1-3 vezes/sem 89 (53,3%) 94 (64,8%) 0,115 
<1 vez/sem 66 (39,5%) 44 (30,3%) 

Fritos 
>4vezes/sem 78 (46,7%) 60 (41,4%) 
1-3 vezes/sem 64 (38,3%) 67 (46,2%) 0,365 
<1 vez/sem 25 (15,0%) 18 (12,4%) 

Grelhados 
>4vezes/sem 48 (28,7%) 32 (22,1%) 
1-3 vezes/sem 72(43,1%) 71 (49,0%) 0,378 
<1 vez/sem 47(28,1%) 42 (29,0%) 

Estufados 
>4vezes/sem 27 (16,2%) 30 (20,7%) 0,361 
1-3 vezes/sem 106 (63,5%) 93 (64,1%) 
<1 vez/sem 34 (20,4%) 22 (15,2%) 

*Estes valores podem não corresponder aos 312 indivíduos, porque foram excluídos 
os valores omissos e as respostas desconhecidas. 

Em relação aos resultados apresentados no quadro 4, verifica-se que o 

peixe é mais frequentemente consumido frito ou cozido e que a fritura é 

mais utilizada pelos casos de EAM. A carne é consumida com maior 

frequência frita, grelhada e estufada, sendo a fritura e o estufado mais 

frequente entre os controlos e os grelhados entre os casos. A variável que 

avaliou o facto de retirar ou não a gordura visível da carne, é 

significativamente diferente entre as duas populações, uma vez que os 

controlos retiram mais a gordura do que os casos (p=0,008). Em resposta às 

questões acerca da pele do frango, nos controlos é mais frequente retirarem 

a pele toda, mas as diferenças entre as duas amostras são muito pequenas. 
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Quadro 4: Características de preparação dos alimentos.* 

Casos Controlos P 
Peixe 

Cozido 58 (34,9%) 56 (38,9%) 
Grelhado 25(15,1%) 26(18,1%) 0,414 
Frito 76 (45,8%) 53 (36,8%) 
Assado + estufado 7 (4,2%) 9 (6,3%) 

Carne 
Cozido 24 (14,5%) 12 (8,3%) 
Grelhado 46 (27,9%) 36 (25,0%) 0,143 
Frito 41 (24,8%) 47 (32,6%) 
Assado 13 (7,9%) 6 (4,2%) 
Estufado 41 (24,8%) 43 (29,9%) 

Gordura visível 
Tira toda 84 (50,3%) 80 (55,6%) 
Tira a maioria 18 (10,8%) 28 (19,4%) 0,008 
Tira pouco 16 (9,6%) 15 (10,4%) 
Não tira 49 (29,3%) 21 (14,6%) 

Pele do frango 
Tira toda 91 (54,5%) 85 (59,4%) 
Tira a maioria 25 (15,0%) 20 (14,0%) 0,842 
Tira pouco 21(12,6%) 15 (10,5%) 
Não tira 30 (18,0%) 23(16,1%) 

*Estes valores podem não corresponder aos 312 indivíduos, porque foram excluídos 
os valores omissos e as respostas desconhecidas. 

Dos tipos de gordura mais utilizados na confecção e preparação dos 

alimentos (quadro 5), pode-se verificar que o óleo é a gordura mais utilizada 

pa ra fritar, tanto nos casos como nos controlos, apesar de ser mais frequente 

entre os primeiros. Pa ra os outros cozinhados (estufados, grelhados e 

assados), os casos utilizam mais o óleo ao contrário dos controlos onde 

predomina o uso de azeite. Para temperar, o azeite é a gordura mais 

utilizada, sendo mais comum entre os controlos. Pelo contrário o óleo é mais 

utilizado entre os casos de EAM. 

23 



Consumo de peixe e risco de EAM 

Quadro 5: Tipos de gordura utilizados na confecção e preparação dos 

alimentos.* 

Casos Controlos p 
Fritar 

Margarina 10 (6,5%) 23 (16,9%) 0,01 
Óleo 145 (94,8%) 116(85,3%) 0,01 
Azeite 23 (15,0%) 25 (18,4%) 0,545 
Banha 2 (1,3%) 2 (1,5%) 0,7 

Outros cozinhados 
Margarina 20 (15,7%) 25 (19,1%) 0,588 
Óleo 87 (68,5%) 72 (55,0%) 0,350 
Azeite 66 (52,0%) 90 (68,7%) 0,009 
Banha 7 (5,5%) 6 (4,6%) 0,954 
Manteiga 1 (0,8%) 1 (0,8%) 0,491 

Temperar 
Óleo 38 (22,8%) 20 (14,1%) 0,072 
Azeite 157 (94,0%) 138 (97,2%) 0,288 
Manteiga 0 (0,0%) 1 (0,7%) 0,935 
Margarina 1 (0,6%) 0 (0,0%) 0,935 

* Estes valores podem não corresponder aos 312 indivíduos, porque foram excluídos 
os valores omissos e as respostas desconhecidas, tal como um indivíduo pode usar 
mais do que um tipo de gordura. 

Em relação ao quadro 6, verifica-se que os casos fazem mais refeições 

por dia (5 a 6) do que os controlos e estes por sua vez fazem mais 

frequentemente 3 a 4 refeições por dia. Acerca das refeições fora de casa, os 

casos comem com mais frequência fora de casa do que os controlos, apesar 

de se verificar a mesma percentagem de indivíduos que não fazem nenhuma 

refeição por semana fora de casa. 

A variável de mudança de hábitos al imentares responde à questão se os 

indivíduos alteraram ou não a sua alimentação, no último ano. Não existem 

diferenças entre casos de EAM e controlos. 
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Quadro 6: Hábitos alimentares. 

Casos Controlos P 
Mudou hábitos alimentares 35(21,0%) 32(22,1%) 0,920 
Refeições por dia 

1-2 
3-4 
5-6 

13 (7,8%) 
118(70,7%) 
36 (21,6%) 

16(11,0%) 
115(79,3%) 

14 (9,7%) 

0,014 

Refeições fora de casa* 
0 
1-4 / sem 
5-6 / sem 
>7 / sem 

87 (52,4%) 
23 (13,9%) 
47 (28,3%) 

9 (5,4%) 

76 (52,4%) 
30 (20,7%) 
33 (22,8%) 

6(4,1%) 

0,346 

*Estes valores não correspondem aos 312 indivíduos, porque foram excluídos os 
valores omissos e as respostas desconhecidas. 

Da análise de ingestão alimentar (quadro 7), resultou que os controlos 

tem uma ingestão calórica média superior aos casos e como consequência 

também o consumo médio dos macronutrientes (proteínas, hidratos de 

carbono e gorduras) é superior nos controlos, encontrando-se as maiores 

diferenças para o total de hidratos de carbono e em particular para os 

hidratos de carbono simples. Pelo contrário, o consumo de etanol é superior 

nos casos. Em relação aos restantes nutrientes apenas a fibra total, a fibra 

insolúvel e a vitamina E apresentam diferenças estatísticas significativas, 

em que o consumo é superior nos controlos. Só se consideram resultados 

estatisticamente significativos os que apresentam um P inferior ou igual a 

0.002, uma vez que se estão a utilizar 27 alimentos, como variáveis, para 

esta análise, fazendo por isso uma correcção para múltiplas comparações. 
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Quadro 7: Médias de ingestão diária de energia total, nutrientes e etanol. 

Casos Controlos 
P Média ±Dp Média ±Dp P 

Calorias (kcal) 2582,7 726,8 2680,0 726,8 0,234 
Proteínas (g) 107,2 27,3 109,4 26,2 0,361 
Hidratos Carbono (g) 285,1 82,9 311,2 93,4 0,02 

HC complexos (g) 124,6 41,7 134,6 46,3 0,08 
HC simples (g) 103,1 39,5 114,7 45,2 0,02 

Gordura total (g) 75,9 21,6 81,6 26,5 0,108 
AGS (g) 23,3 8,2 25,5 10,2 0,104 
AGMS (g) 32,8 8,9 34,9 11,0 0,149 

r AGPS (g) 13,1 4,3 14,1 5,0 0,179 
Ácidos gordos o-3 (g) 1,4 0,5 1,4 0,4 0,354 

Ac. Linolénico (g) 0,9 0,3 1,0 0,3 0,073 
EPA+DHA (g) 0,5 0,3 0,4 0,2 0,133 

Ácidos gordos ©-6(g) 9,6 3,5 10,4 4,2 0,241 
Ác. Linoleíco (g) 9,5 3,5 10,3 4,3 0,253 

Isómeros trans(g) 1,0 0,8 1,0 0,6 0,834 
Colesterol (mg ) 350,5 122,2 353,8 119,9 0,721 
Fibra total (g) 24,8 8,6 27,4 8,6 0,002 

Fibra solúvel (g) 5,4 2,3 5,8 1,9 0,135 
Fibra insolúvel (g) 12,1 4,7 13,2 4,6 0,007 

Carotenos (RE) 1238,3 694,3 1383,4 726,7 0,072 
VitA total (RE) 1663,6 823,5 1755,1 873,4 0,342 
VitE (mg) 8,0 2,4 8,8 2,2 0,002 
VitC (mg) 123,9 49,6 136,7 59,0 0,114 
Sódio (mg) 2187,0 774,5 2324,4 833,3 0,132 
Etanol (g) 51,4 44,1 42,8 39,2 0,099 

1 Cafeína (mg) 86,2 65,0 73,3 56,5 0,28 

No quadro 8 observamos quartis de ingestão média diária de gordura total 

(<55,5; 55,6-70,9; 80,0-88,3; >88,4g), gordura polinsaturada (<9,1; 9,2-11,6; 

11,7-14,7; >14,8g), ácidos gordos polinsaturados n-3 (<1,09; 1,10-1,32; 1,33-

1,68; >l,69g), ácidos gordos polinsaturados n-6 (<6,40; 6,41-8,56; 8,57-10,85; 

>10,86g), ácido linolénico (<0,751; 0,752-0,925; 0,926-1,130; >l,131g), ácido 

eicosapentaenoico associado ao ácido docosahexaenóico (<0,263; 0,264-0,366; 

0,367-0,548; >0,549g), fibra total e vitamina E (<6,6; 6,7-8,1; 8,2-10,0 e 

>10,lmg). O quartil de ingestão mais baixo é usado como referência, quando 
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Q u a d r o 8: Vár ios t ipos de g o r d u r a inger ida , fibra, v i t a m i n a E e risco de EAM. 
Quartis 1 2 3 4 

Gordura total 
Casos 30(18.1%) 41 (24,7%) 52 (31,3%) 43 (25,9%) 
Controlos 19 (13,3%) 39 (27,3%) 40 (28,0%) 45 (31,5%) 

OR (IC 95%)' 1* 0,7(0,3-1,4) 0,8(0,4-1,7) 0,6(0,3-1,2) 
OR (IC 95%)2 1* 1 (0,4-2,5) 1,6 (0,5-5,0) 1,5 (0,4-5,8) 
OR (IC 95%)3 1* 0,9 (0,3-2,3) 1,5 (0,5-4,8) 1,4 (0,3-5,4) 

G. Pol insatur 
Casos 31 (18,7%) 31 (18,7%) 56 (33,7%) 48 (28,9%) 
Controlos 19 (13,3%) 34 (23,8%) 36 (25,2%) 54 (37,8%) 

OR (IC 95%)' 1* 0,6 (0,3-1,2) 0,9 (0,5-1,9) 0,5(0,3-1,1) 
OR (IC 95%)2 1* 0,6(0,2-1,7) 1,8 (0,6-5,2)) 1 (0,3-3,3) 
OR (IC 95%)3 1* 0,6(0,2-1,7) 1,9 (0,6-5,4) 1 (0,3-3,2) 

Ag pol ins n-3 
Casos 38 (22,9%) 35(21,1%) 58 (34,9%) 35(21,1%) 
Controlos 26 (18,2%) 38 (26,6%) 41 (28,7%) 38 (26,6%) 

OR (IC 95%)' 1* 0,6(0,3-1,2) 1 (0,5-1,9) 0,6(0,3-1,2) 
OR (IC 95%)2 1* 1 (0,4-2,3) 2,6 (1,0-6,5) 1,4 (0,5-3,7) 
OR (IC 95%)3 1* 1 (0,4-2,4) 2,8(1,1-7,2) 1,6 (0,6-4,4) 

A g po l ins n-6 
Casos 29 (17,5%) 40(24,1%) 40(24,1%) 57 (34,3%) 
Controlos 20 (14,0%) 37 (25,9%) 37 (25,9%) 49 (34,3%) 

OR (IC 95%)' 1* 0,7(0,4-1,5) 0,7(0,4-1,5) 0,6(0,3-1,2) 
OR (IC 95%)' 1* 0,9 (0,3-2,2) 1,4 (0,5-3,9) 1,5 (0,5-4,3) 
OR (IC 95%)3 1* 0,8(0,3-2,1) 1,4 (0,5-3,9) 1,4(0,5-4,1) 

Ác.Linolénico 
Casos 36 (21,6%) 50 (29,9%) 43 (25,7%) 38 (22,8%) 
Controlos 25 (17,2%) 38 (26,2%) 39 (26,9%) 43 (29,7%) 

OR (IC 95%)' 1* 0,9(0,5-1,8) 0,8(0,4-1,5) 0,6(0,3-1,2) 
OR (IC 95%)2 1* 1,7(0,7-4,1) 1,6 (0,5-4,6) 1,6 (0,5-5,2) 
OR a C 95%)3 1* 1,8 (0,7-4,6) 1,9 (0,6-5,7) 2 (0,6-6,9) 

EPA+DHA 
Casos 36 (21,6%) 38 (22,8%) 32 (19,2%) 61 (36,5%) 
Controlos 37 (25.5%) 30 (20,7%) 35(24,1%) 43 (29,7%) 

OR a C 95%)' 1* 1,3 (0,7-2,5) 0,9(0,5-1,8) 1,5 (0,8-2,7) 
OR (IC 95%)2 1* 1,1 (0,5-2,5) 1,5 (0,7-3,3) 1,9 (0,9-3,9) 
OR (IC 95%)3 1* 1,2 (0,5-2,6) 1,5 (0,6-3,3) 2 (1,0-4,3) 

Fibra total 
Casos 56 (33,5%) 42 (25,1%) 38 (22,8%) 31 (18,6%) 
Controlos 30 (20,7%) 31 (21,4%) 44 (30,3%) 40 (27,6%) 

OR (IC 95%)' 1* 0,7(0,4-1,4) 0,5 (0,2-0,9) 0,4 (0,2-0,8) 
OR (IC 95%)2 1* 0,7 (0,3-1,5) 0,6(0,2-1,3) 0,4(0,2-1,1) 

Vitamina E 
Casos 50 (29,9%) 46 (27,5%) 38 (22,8%) 33 (19,8%) 
Controlos 26 (17,9%) 36 (24,8%) 38 (26,2%) 45 (31,0%) 

OR (IC 95»/0)i 1* 0,7(0,3-1,3) 0,5(0,3-1,0) 0,4 (0,2-0,7) 
OR (IC 95%)2 1* 1 (0,4-2,2) 0,9 (0,4-2,2) 0,7(0,3-1,7) 
OR (IC 95%)3 1* 1,4 (0,6-3,4) 1,6 (0,5-4,5) 1,2 (0,4-3,5) 

*Classe de referência; ' OR bruto; 2 OR ajustado para a idade, escolaridade, tabaco, álcool, 
história familiar de enfarte, actividade física e ingestão calórica total; 3 OR ajustado 
também para a fibra total. 
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se avalia a relação destas ingestões com o risco de enfarte. Só se obtêm 

resultados estatisticamente significativos para o quartil 3 dos ácidos gordos 

polinsaturados da série n-3, que podem ser considerados de risco para o 

EAM quando ajustados para outros factores, para o quartil 4 da junção de 

EPA com DHA, que é considerado de risco apenas quando ajustado também 

para a fibra total, para os quartis 3 e 4 da vitamina E, que são considerados 

protectores quando analisados em bruto perdendo o significado quando 

ajustados, tal como acontece para os quartis 3 e 4 da fibra total. 

Fazendo uma apreciação geral destes resultados verifica-se que à 

medida que os quartis de ingestão aumentam, para os diferentes tipos de 

gordura, o risco de enfarte agudo do miocárdio mantém-se ou aumenta, em 

certos casos. Para a fibra e vitamina E, verifica-se o contrário, o risco de 

enfarte diminui com o aumento da ingestão. 

Os vários tipos de peixes foram agrupados em categorias de frequência 

de ingestão, como mostra o quadro 9, estando o peixe gordo, o magro e o 

bacalhau agrupados em três categorias (<1 vez/semana; 1 vez/semana e >1 

vez/semana). O peixe em conserva, os moluscos e os mariscos agrupam-se 

em 2 categorias (<1 vez/semana e >1 vez/semana). A categoria mais baixa foi 

utilizada como classe de referência. Para o peixe gordo, magro e bacalhau 

verifica-se uma tendência para o risco de enfarte aumentar com o aumento 

da frequência de ingestão, sendo o peixe magro o único que mostra um risco 

significativo para as categorias mais altas de frequência de ingestão, apenas 

quando ajustado a outros factores. O peixe em conserva mostra uma 

tendência para protector quando ingerido uma ou mais vezes por semana, 
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ao contrário dos moluscos e marisco que mostram uma tendência de risco de 

enfarte agudo do miocárdio. 

Quadro 9: Efeito dos vários tipos de peixe no EAM. 

OR1 (CI 95%) OR2 (CI 95%) OR5 (CI 95%) 
Px gordo 
<1 vez/sem 1* 1* 1* 
1 vez/sem 1,3 (0,7-2,3) 1,4 (0,7-2,7) 1,4 (0,7-2,8) 
>1 vez/sem 1,6 (0,9-2,7) 1,7 (0,9-3,2) 1,7 (0,9-3,3) 

P x magro 
<1 vez/sem 1* 1* 1* 
1 vez/sem 1,5 (0,8-2,8) 2 (0,9-4,3) 2,2 (1,0-5,0) 
>1 vez/sem 1,3 (0,7-2,4) 2,2(1,1-4,5) 2,4(1,2-5,1) 

Baca lhau 
<1 vez/sem 1* 1* 1* 
1 vez/sem 0,8 (0,5-1,4) 0,7(0,4-1,4) 0,8 (0,4-1,5) 
>1 vez/sem 0,8(0,4-1,4) 0,9 (0,4-1,8) 0,9 (0,4-1,9) 

Conserva 
<1 vez/sem 1* 1* 1* 
>1 vez/sem 0,7 (0,4-1,5) 0,7 (0,3-1,7) 0,7 (0,3-1,8) 

Lulas/polvo 
<1 vez/sem 1* 1* 1* 
>1 vez/sem 0,9 (0,5-1,6) 1,3 (0,6-2,8) 1,4 (0,7-3,0) 

Marisco 
<1 vez/sem 1* 1* 1* 
>1 vez/sem 2,1(0,9-4,9) 2,3 (0,8-6,7) 2,3 (0,8-6,8) 

*Classe de referência; **Frequência de ingestão de peixe. xOR bruto; 2 OR 
ajustado para a idade, escolaridade, tabaco, álcool, história familiar de enfarte, 
actividade física e ingestão calórica total; 3 OR ajustado também para a fibra 
total. 

O efeito que a fritura do peixe, quando agrupado nas mesmas categorias 

que no quadro anterior, provoca no risco de enfarte agudo do miocárdio, 

pode se observar no quadro 10. Verifica-se que a fritura não altera o efeito 

da ingestão de peixe na doença, pois apenas aumenta ligeiramente o risco de 

modo estatisticamente não significativo. 
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Quadro 10: Efeito da fritura do peixe no risco de EAM. 

Frequência de consumo 

<1 vez/sem 1 vez/sem >1 vez/sem 

Peixe Gordo 

OR bruto (95%IC) Não frito 
Frito 

1* 
1* 

1,2 (0,6-2,4) 
1,6 (0,7-3,5) 

1,5(0,8-3,1) 
1,6 (0,8-3,1) 

OR ajust (95%IC) ' Não frito 
Frito 

1* 
1* 

1,2 (0,5-2,8) 
1,6 (0,6-4,2) 

2,1(0,9-4,8) 
1,4(0,6-3,1) 

OR ajust (95%IC)2 Não frito 
Frito 

1* 
1* 

1,3 (0,6-3,2) 
1,5 (0,5-4,0) 

2,2 (1,0-5,2) 
1,4(0,6-3,1) 

Peixe Magro 

OR bruto (95%IC) Não frito 
Frito 

1* 
1* 

1 (0,5-2,2) 
2,2 (1,0-4,8) 

1,4 (0,7-2,5) 
1,3 (0,6-2,8) 

OR ajust (95%IC) ' Não frito 
Frito 

1* 
1* 

1,8 (0,7-4,4) 
2,4(0,9-6,1) 

2.5 (1,1-5,7) 
1.6 (0,6-3,8) 

OR ajust (95%IC)2 Não frito 
Frito 

1* 
1* 

2,2 (0,9-5,7) 
2,5 (1,0-6,5) 

3,1 (1,3-7,0) 
1,6 (0,7-4,0) 

Bacalhau 

OR bruto (95%IC) Não frito 
Frito 

1* 
1* 

0,6 (0,3-1,2) 
1,3 (0,6-2,5) 

0,6 (0,3-1,3) 
1 (0,5-2,1) 

OR ajust (95%IC) ■ Não frito 
Frito 

1* 
1* 

0,6 (0,3-1,3) 
0,9 (0,4-2,2) 

0,8 (0,3-1,8) 
1 (0,4-2,7) 

OR ajust (95%IC)2 Não frito 
Frito 

1* 
1* 

0,7(0,3-1,5) 
0,9 (0,4-2,2) 

0,9 (0,4-2,0) 
1,1 (0,4-2,9) 

* Classe de referência. 
1 OR ajustado para a idade, escolaridade, tabaco, álcool, história familiar de 
enfarte, actividade física e ingestão calórica total. 2 OR ajustado também para a 
fibra total 
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DISCUSSÃO 

O presente estudo limitou-se a indivíduos do sexo masculino para poder 

trabalhar com um tamanho amostrai suficiente, dado que a incidência de 

EAM é consideravelmente mais alta em homens do que em mulheres (2). 

Desta forma evita-se a necessidade de controlar o efeito eventualmente 

confundidor de características ligadas ao sexo, que podia trazer artefactos 

pelo seu pequeno número. Este facto pode por sua vez ter contribuído para 

um eventual erro do estudo, pelo motivo das características culturais 

próprias desta população com esta faixa etária (>40 anos) contribuírem para 

respostas imprecisas no que diz respeito ao modo como são confeccionados os 

alimentos, geralmente melhor referidos pelas mulheres. 

Utilizou-se o primeiro episódio de enfarte agudo do miocárdio como 

manifestação de doença coronária, porque é uma perturbação com vários 

sinais e sintomas que o diferenciam da angina (subida enzimática, dor 

prolongada, manifestações electrocardiográficas), de fácil diagnóstico e 

também devido ao facto de sendo a primeira manifestação grave da doença, 

a probabilidade de o doente ter mudado a sua alimentação e ter sido 

sensibilizado para a necessidade dessa mudança é pequena. 

A utilização do questionário semiquantitative de frequência alimentar 

(FFQ) em estudos de relação de factores alimentares com doenças crónicas é 

o método mais frequentemente utilizado por ser um método prático, que 

facilita o tratamento dos dados colhidos e provavelmente é o único método 

fiável para a recolha de informações referentes a um passado relativamente 
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longínquo (34). Tem de haver uma preocupação constante de situar os 

indivíduos no passado inquirindo-os de modo a que as frequências e 

quantidades de alimentos descritas não venham afectadas por preferências 

ou mudanças recentes. Este problema específico dos inquéritos 

epidemiológicos nutricionais fica mais facilmente ultrapassado quando a 

sua finalidade é obter comparações entre grupos, repartindo os indivíduos 

por classes de ingestão de nutrientes ou frequência de consumo, do que se o 

objectivo é determinar ingestões ou frequências absolutas. 

A estrutura deste questionário pode levantar problemas metodológicos 

como sejam: o uso de frequências fechadas, o uso de uma lista longa de 

alimentos e de porções médias pré-estabelecidas não representativas da 

média ingerida pela população, que conduzem a erros sistemáticos na 

avaliação da variabilidade intra e interpessoal (34, 35). Apesar dos possíveis 

erros, a sua utilização foi já validada em várias populações (36, 37, 38) e 

mostrou-se um método fiável na classificação dos indivíduos por categorias 

de ingestão alimentar. 

Outras fontes de erro podem estar presentes neste método de recolha de 

informações, como sejam as dificuldades devidas ao recurso à memória, 

frequentes em estudos retrospectivos, como a dificuldade de referir as 

porções de alimentos consumidos e a imprecisão na escolha de frequência de 

consumo, que se procurou que fossem minimizadas pelo treino dos 

inquiridores e pelo uso de material de apoio (fotografias de porções de 

alimentos). 
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Elaborou-se um questionário para uma população Portuguesa usando-se 

no cálculo das ingestões nutricionais uma base de dados de nutrientes 

Americana que obrigou a recorrer adicionalmente à T.C.A.P., já que certos 

alimentos tipicamente portugueses não constavam daquela base de dados, 

ou a trabalhos nacionais publicados, como aconteceu por exemplo para a 

sardinha e margarinas (23, 24, 31, 32). A utilização da T.C.A.P. acarreta 

problemas de precisão devido à falta de dados sobre certos nutrientes de 

alguns alimentos e devido aos alimentos serem analisados em cru, mas este 

eventual erro é minimizado quando se recorre a trabalhos publicados, como 

os já referidos. 

O uso de distribuições por quartis foi uma escolha para permitir 

ultrapassar problemas de precisão e aumentar a validade dos resultados, a 

característica que mais importa preservar em estudos epidemiológicos. 

Os casos apresentam um maior número de indivíduos com hábitos 

tabágicos diários, dislipidemia, diabetes e história familiar de enfarte, que 

os controlos, com diferenças estatisticamente significativas, encontrando-se 

este estudo em concordância com estudos anteriores que consideram estes 

factores de risco para a doença coronária (4, 6). 

A maioria dos estudos observacionais encontraram uma relação 

significativa entre a inactividade física e o risco de doença coronária, mas a 

duração, frequência e intensidade da actividade física que pode proteger em 

relação à doença, é ainda desconhecida (39). O presente estudo mostra 

diferenças significativas para a actividade física, estando a actividade 

pesada associada aos indivíduos com enfarte agudo do miocárdio, o que pode 
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ser explicado por se estar a estudar a fase aguda da doença coronária e por 

estudos como o "Seven Countries" (40) revelarem que um exercício físico 

regular e vigoroso pode não ter um efeito protector se a população 

apresentar uma elevada taxa de dislipidemia, como se verifica neste estudo. 

A personalidade tipo A, até aos meados de 1980, foi considerada um 

forte factor de risco para a doença coronária (4). Os primeiros estudos a 

estabelecerem uma associação para estas duas variáveis foram o " Western 

Collaborative Group Study" (41) e o " Framingham Study" (42), que 

encontraram um risco duplo de doença em indivíduos com personalidade 

tipo A quando comparados com indivíduos com personalidade tipo B. Neste 

estudo não se encontram diferenças entre os dois tipos de personalidade, 

mas estes resultados podem possuir erros, muito provavelmente devido à 

"Escala de avaliação de Bortner" ser um método de avaliação de difícil 

preenchimento, com um número limitado de questões e portanto pouco 

preciso, o que o faz ser mais eficaz quando utilizado em tamanhos amostrais 

maiores. 

Em seis estudos de coorte revistos por Willett (43), foram encontradas 

associações negativas entre a ingestão calórica e o risco de doença coronária. 

O presente estudo mostra também que a ingestão calórica está 

inversamente relacionada com a manifestação de enfarte do miocárdio 

(quadro 7), confirmando esta ideia já estudada, provavelmente devido à 

ingestão de hidratos de carbono ser significativamente menor nos indivíduos 

que desenvolvem a doença, tal como a ingestão dos outros macronutrientes. 

Esta menor ingestão calórica pode também ser devida ao facto dos obesos, 
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que se encontram em maior percentagem nos casos, terem tendência a 

subestimarem a sua ingestão, como já se demonstrou em estudos anteriores. 

Este estudo não apoia a hipótese de a ingestão de gordura mono e 

polinsaturada terem um efeito protector na doença e que a gordura saturada 

é um factor de risco, uma vez que não se verificam diferenças significativas 

entre as duas amostras de indivíduos e não se verificam resultados com 

significado estatístico quando é estudado o efeito da ingestão dos vários 

tipos de gordura no risco de enfarte do miocárdio (quadros 7 e 8). Estes 

resultados podem apresentar eventuais viés pelo facto de no questionário 

semi-quantitativo de frequência de alimentos se utilizar uma média da 

quantidade de gordura que cada tipo de confecção de alimentos pode conter, 

tornando a ingestão de gordura inferior à esperada uma vez que os casos 

utilizam com mais frequência os fritos e por os casos comerem com mais 

frequência fora de casa o que pode obrigar a uma alimentação mais 

gordurosa que não é contabilizada. 

O facto de os casos retirarem menos a gordura e peles visíveis das 

carnes (quadro 4), também pode contribuir para um viés neste estudo, uma 

vez que esta gordura, predominantemente saturada, não está a ser 

quantificada e estes resultados apresentam diferenças estatisticamente 

significativas entre as duas amostras de indivíduos. 

Poucos são os estudos que encontraram alguma relação entre a ingestão 

de ácidos gordos polinsaturados n-3 e a doença coronária, sendo mais 

evidente os efeitos sobre alguns dos factores de risco da doença, pois estes 

podem aumentar as concentrações plasmáticas de LDL e ApoB, contribuindo 
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para o aumento da dislipidemia (15, 16, 44). O presente estudo mostra um 

risco aumentado de doença com a ingestão destes ácidos gordos, que poderá 

ser parcialmente mediado pelo facto acima descrito de aumento da 

dislipidemia. 

Como se pode observar pelos resultados dos quadros 7 e 8, a fibra está 

inversamente relacionada com a doença, demonstrando concordância com 

outros estudos epidemiológicos que revelam um efeito protector da ingestão 

deste nutriente para a doença (45, 46, 47). 

Vários estudos epidemiológicos tem sido realizados com o objectivo de 

estudar a relação entre os antioxidantes e a doença cardiovascular, pois é 

sabido que micronutrientes como a vitamina E, os P-carotenos e o selénio 

podem proteger as partículas de colesterol das LDL contra a oxidação, no 

endotélio vascular, e portanto prevenir a chegada de células ao local com a 

consequente formação de uma placa de ateroma (48, 49). 

A ingestão de vitamina E tem sido associada a um efeito protector para 

a doença cardiovascular, mas apenas com ingestões muito altas, dificilmente 

obtidas através dos alimentos (50, 51). Os P-carotenos e o selénio também 

apresentam uma associação inversa com a doença, mas a um nível normal 

de ingestão (52, 53). 

Neste estudo, os resultados observados nos quadros 7 e 8 permitem 

associar a vitamina E à diminuição do risco de doença coronária com 

ingestões normais. Estes resultados podem estar a ser alvo de 

confundimento pelo facto de neste estudo não se ter considerado a possível 

toma de vitamina E proveniente de suplementos vitamínicos e minerais, por 
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dificuldade do inquirido em referir qual o tipo de suplementação que fazia. 

No entanto, a proporção de indivíduos que tomavam qualquer tipo de 

suplementos foi semelhante entre casos e controlos. 

Para os (3-carotenos, apesar da ingestão ser superior nos controlos, não 

se encontrou nenhuma diferença significativa (quadro 7). Este resultado 

pode ser explicado pelo facto da gordura polinsaturada interferir com os 

efeitos dos antioxidantes, pois existem estudos que demonstram que quando 

há um grande consumo deste tipo de gordura, se esta não for 

suficientemente protegida contra a oxidação, pode haver um risco 

aumentado de aterosclerose (54). 

Verificou-se que o peixe é mais frequentemente consumido frito pelos 

casos de EAM (quadro 4), mas não se verifica alterações significativas no 

risco de doença com a fritura do peixe (quadro 10), podendo estes resultados 

serem explicados pelo baixo consumo de peixe que se observa neste estudo. 

Estudos anteriores que procuraram relacionar a ingestão de peixe com a 

doença coronária obtiveram resultados contraditórios. Alguns não 

encontraram associações (15), outros concluíram que o peixe aumenta o 

risco quando consumido uma vez por semana ou em grandes quantidades 

(18, 55) e outros ainda encontraram efeitos protectores com frequências de 

consumo de uma a três vezes por semana (8, 44, 56, 57). Estes resultados 

contraditórios podem ser devidos a variações na ingestão de n-3 e n-6 PUFA, 

pois existem competições metabólicas entre estes dois tipos de ácidos gordos 

polinsaturados (58) e também devido aos diferentes períodos de tempo em 

que são efectuados os estudos. 
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O presente estudo apenas demonstra resultados estatisticamente 

significativos para o peixe magro, revelando aumentar o risco de EAM, 

quando consumido uma ou mais vezes por semana (quadro 9). Estes 

resultados não estão em concordância com estudos anteriores, mas certos 

aspectos como a divisão pelos seis tipos de pescado e o baixo consumo podem 

contribuir para estes resultados, uma vez que os estudos anteriores dividem 

o peixe apenas em dois tipos (magro e gordo) ou estudam-no em conjunto. 

Apesar do peixe magro conter quantidades modestas de n-3 PUFA que 

podem afectar adversamente as concentrações plasmáticas de LDL e ApoB, 

como referido, também estas quantidades podem ter um efeito benéfico em 

outros factores de risco da doença coronária, como na hémostase, na função 

plaquetária e na produção de eicosanóides. O efeito do peixe no risco de 

EAM depende do balanço entre estes dois efeitos opostos (10, 59). 

Outro aspecto que se deve considerar é que o peixe não é apenas uma 

fonte de n-3 PUFA mas também de outros constituintes como o mercúrio, 

podendo ser protector ou de risco para o EAM dependendo do conteúdo de 

n-3 PUFA e de mercúrio (60). 
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CONCLUSÃO 

Pode-se concluir da presente investigação, que a ingestão dos vários 

tipos de pescado não parece contribuir para a ocorrência de enfarte do 

miocárdio, quando consumidos em pequenas quantidades, excepto em 

relação ao peixe magro que se associou a um risco aumentado de EAM 

quando consumido uma ou mais vezes por semana. 

Também a ingestão de ácidos gordos polinsaturados n-3 (associada à 

ingestão de peixe, pois este é a sua maior fonte alimentar), quando em 

quantidades médias diárias de l,33g a l,58g, aumentou o risco de EAM, 

tornando-se este efeito menos pronunciado com o aumento da ingestão. 

Mais investigações deverão ser feitas no que diz respeito à influência do 

peixe no risco de EAM, visando esclarecer os resultados controversos dos 

estudos já realizados, uma vez que este contribui em grande parte para a 

dieta mediterrânea, ainda adoptada em Portugal, considerada saudável 

particularmente em relação a certos factores de risco da aterosclerose. 
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EPIcardis (Parte A) 
S. de Higiene e Epidemiologia-FMP 
S. de Cardiologia-HSJ 

IDENTIFICAÇÃO 

2. Nome 

3. Residência 

4. Localidade 

5. Código Postal 

6. Telefone 

N° ID do Inquirido 

7. Qual o seu Médico Assistente (ou de família)? 

8. Em que local é assistido'? lUCentro de Saúde 
2L_IConsultório Particular_ 
3LjConsulta Hospitalar 
-GOutro 

( Não preencher) 

D 



EPIcardis (Parte B) 
S. de Higiene e Ep'ulemiologia-FMP 

S. de Cardiologia-HSJ N° ID do Inquirido 

DADOS PESSOAIS 

9 Data de nascimento 
dia mes ano 

10. Idade 

11. Sexo 

anos 

O F IDM 

12. Etnia il—I Caucasiana n 2l_l Outra 

13. Estado Civil li—I Casado/União de facto 
31—I VÍÚVO 

21—I Solteiro 
4l—I Divorciado ou Separado 

14. Quantos anos completos de escolaridade tem? 

15. Qual a sua profissão? 

16. Qual a sua função actual no emprego'.' 

17. Se é doméstica, desempregado, reformado: 

Qual a sua função anterior? 

( Não preencher) 

10.1—L 

nu 

12.D 

13.D 

14.1—L 

15.D 

i,D 

17 D 



ANTECEDENTES PESSOAIS E FAMILIARES 
História Familiar de doença 
18.Os seus pais sofrem ou alguma vez sofreram de: ol—I Não l L j Sim 2LJ Não sabe 

Se sim: qual ou quais''  

Diabetes NID 

Diabetes ID 
Hipertensão 

AVC 

Enfarte 
Out. dça cardiac 1 

Morte súbita 

(l)Mãe (2)Pai (3) Mãe e Pai 

Se tiveram AVC ou Enfarte foi (p qualquer um deles): 

I—I ■ 55 anos 21—I 55-65 anos 3l I 65 anos U N S 
ll—I : 55 anos 21 I 55-65 65 anos 3 □ 65 anos 41 D N S 

19a. Quantos irmãos tem? 19b. Quantas irmãs tem9 

20. E os seus irmãos sofrem ou alguma vez sofreram de: oLJ Não lLJ Sim 2LJ Não sabe 
Se sim: quantos irmãos tem ou tiveram essa(s) doença(s)? 

Diabetes NID 

Diabetes ID 
Hipertensão 

AVC 

Enfarte 

Outra dça. cardíaca 

Morte súbita 

Outr. causas morte 

N° de irmãos c/ doença 
Masculino Feminino 

Se tiveram AVC ou Enfarte foi (para qualquer um deles): 

I—1^55 anos 21—I 55-65 anos 31 I 65 anos «LÍNS 
I D 55 anos 2 D 55 5-65 anos 3 D 65 anos 4LÍNÍ 

20.5.Algum dos seus tios ou avós tiveram Enfarte (antes dos 65 anos)? oLJ Não i d Sim 2CZI Não sabe 

Antecedentes pessoais de doença 
21. Alguma vez lhe foi dito que tinha: 

(O)Não (l)Sim (2)Não sabe 
Tensão arterial elevada 

"Colesterol" elevado 

Angina de peito 

Enfarte do miocárdio 

Acidente vascular cerebral 

Outra doença cardíaca* * Qual? 

22. Mediu a tensão arterial no último ano9 oLJ Não 1 CU Sim 

23. Fez análises ao colesterol/triglicerídeos 110 último ano? OLJ Não l L J Sim 2 D Não sabe 

( Não prencher) 

18a.l 1 

18b.l I 

,8e.D 
18d.l—I 18.1.1 I 

18e.l—I 18.2.1 I 

18f.D 

18g.l—I 

19a.l 19b.l 

20.1 D 20.2.D 

7PlJ U 1 1 
20bl _u_n 
20cl zum 

u 1 1 
20el . 120ml 1 1 
20«—L 

->rij,l 

... 120nl 1 1 

u 1 1 
20pl HoqŒ] 

O 20.4.EÍ 

D 

2 1 , D 

2tb.n 
21C.D 
2,,D 
2t,D 
2if.n 

22.D 

□ 2 3 

(Para Controlos Comunitários) 



SECÇÃO A: Dor Torácica de Esforço 

24.1. Alguma vez sentiu dor ou desconforto no peito'.' Ol—I Não 11—I Sim 

24, la. Se Não. alguma vez sentiu pressão ou peso no peito'.' 01—I Não 11—I Sim 

Se .\âo, prossiga á questão n° 25. 
Se Sim, faça a próxima pergunta. (Se nas restantes questões da secção A far registada alguma resposta 
assinalada com * , prossiga para a secção B.) 

24.2. Tem essa sensação quando caminha a subir ou apressadamente'.' 

Oi I Não* 11 I Sim 2\ I Nunca caminha em subidas ou apressadamente 

d Não 1D Sim 24.3. Tem essa sensação quando caminha a passo normal em plano'' 0 

24.4. O que costuma fazer quando tem essa sensação enquanto caminha0 

11 I Pára ou abranda o passo 21—I continua a cammhar* 

(Registe "Pára ou abranda o passo" se os indivíduos continuam a caminhar 
depois de tomarem nitroglicerina) 

24.5. Se ficar parado , o que é que acontece à dor0 11—I alivia 21—I continua* 

24.6. Quanto tempo demora a aliviar'.' li—I 10 mm. ou menos 21—I Mais de 10 min*. 

24.7. Pode-me indicar onde sentiu a dor° (Registe todas as áreas mencionadas) 

( Não preencher) 

24,.D 

24.1a.l 1 

24 2I 1 

24.3.D 

24 ,□ 

24.5.D 

24,n 

li 1 Esterno (superior ou médio) 2l—1 Esterno (inferior) 24.7 .D 

3I 1 Tórax anterior esquerdo 4l—1 Braço esquerdo 5l—1 Outro 

24.8. Sente a dor em algum outro sítio? ol—1 Não li—1 Sim 24.8.1 1 
(Se sim, registe a informação adicional em cima) 

24.9. Consultou algum médico por causa dessa dor (ou desconforto)?0I—1 Não 11—1 Sim 24.9.1 1 

Se Sim, 0 que é que ele lhe disse que era? 

SECÇÃO B: Possível Enfarte 

24.10. Alguma vez sentiu uma dor muito forte na "tábua" do peito (dor retro-esternal) durante meia hora ou mais? 

oDNâo i d Sim 
24.10.1 1 

Se Não, prossiga à questão n" 25. 

24.11. Consultou algum médico por causa dessa dor ? Ol—1 Não 11—1 Sim 
24.11.1 1 

Se Sim, 0 que é que ele lhe disse que era? 

24.1 la. Quantos ataques destes já teve? 1 1 
24.11 ai—1 

24.1 la. Quantos ataques destes já teve? 1 1 
I I I 1 1 1 

24.11b. 1° ataque: data (ano) duração da dor (min) bl 1 1 1 b2 1 1 1 

24.11c. 2"ataque: data (ano) duração dador (min) b.l 1 I J 1 1 



25. E diabético'7 7 oD Não LU Sim >DN, 

25a. Se sim. desde que idade'7 

Não sabe 

meses/anos* 

Que tipo de tratamento faz9 

Dieta 

Exercício físico regular 

Dieta +Exercício físico regular 

Comprimidos (anti-diabéticos orais) 

Insulina 

Insulina + comprimidos 

25b. Tratamento actual 25c. Desde 
iD 
2D 
3D 
4D 
5D 
6D 

anos 
anos 
anos 
anos 
anos 
anos 

25d. Tratamento inicial 
iD 
2D 
3D 
4D 
5D 
6D 

26. Sofre actualmente de alguma doença que o obriga a cuidados médicos regulares, i.e. 
tratamentos.análises. consultas.etc? 01—I Não II—I Sim 

26a. Se sim. qual ou quais? 

27. No último ano quantas vezes consultou um Médico'.' 

27a. E um Dentista? 

28. Toma habitualmente medicamentos (considere a medicação crónica no último ano)? 
o D Não l D Sim 

28a. Se sim. quais? 

28b. No último ano tomou algum suplemento de vitaminas ou minerais? 01—I Não l 1D Sim 

( Não preencher) 
«D 

28c. Se sim, quais"? 

Que quantidade ?_ 

Que quantidade ?_ 

Que quantidade ?_ 

Duração: 

Duração: 

Duração: 

meses 

meses 

meses 

79^7 I I I ! 

Duração: 

Duração: 

Duração: 

meses 

meses 

meses 

mês Duração: 

Duração: 

Duração: 

meses 

meses 

meses 

7fM 1 1 1 Duração: 

Duração: 

Duração: 

meses 

meses 

meses 
'mês 

Duração: 

Duração: 

Duração: 

meses 

meses 

meses 
os,^ 1 1 1 1 

Duração: 

Duração: 

Duração: 

meses 

meses 

meses ■mês 

Duração: 

Duração: 

Duração: 

meses 

meses 

meses 7«,^ 1 1 1 

Duração: 

Duração: 

Duração: 

meses 

meses 

meses 

Duração: 

Duração: 

Duração: 

meses 

meses 

meses 
7S,~S 1 1 1 1 

Duração: 

Duração: 

Duração: 

meses 

meses 

meses 

Duração: 

Duração: 

Duração: 

meses 

meses 

meses 

28c9.l 1 1 

, < J 1 II 1 

«w.m 
„..1 1 1 
25b2.L 1 1 

25c2.l 1 1 

KA 

26 D 
26al 

7fiii? II 1 
7.fífl1 II 1 

2 , 1 1 1 

77a L 1 1 
2 8 . D 
28al*.l—I 
28a2*.l—I 
28a3*.l—I 
28a4*.l 1 
28a5*.l I 
28a6*.l 1 
78a7*.l 1 
78a8*.l 1 

78a9*.l 1 

78al0*l 1 

28al 1*1 1 

28b.l 1 

J ano 

(* Riscar o que não interessa) 



EPIcardis (Parte C) 
S. de Higiene e Epidemiologia-FMP 

S. de Cardiologia-HSJ N° ID do Inquirido 

Este questionário tem várias perguntas sobre os seus hábitos, aspectos da sua actividade diária, alimentação, e 
outros factores que podem afectar a saúde. As informações que nos fornecer serão confidenciais e contribuirão 
para que se compreenda melhor porque é que certas doenças surgem e se possa tomar atitudes para as evitar. 
Vou começar por lhe pôr algumas questões sobre a sua actividade no dia a dia. 

39. Data da entrevista 
dia mes ano 

40. N° ID do Inquiridor 

40a. N° ID do Inquiridor da parte B (ID2a) 

40b. N° ID do Inquiridor do inquérito alimentar (ID3) 

41. CASO: oDNão l D S ím 

41a. Classificação do Mini-mental Test ( >65 anos ) 

( Não preencher) 

39.1 

40.1 

40a D 

40b. I 1 

41.D 

41a.L 

ID inquiridor : Carla-1; Paula-2; lsabel-3; Cláudia-4; Elisabete-5; Susana-6; Ana Cristina-7; AnaAlves-8; Aline-9; Pedro von Hafe-J; 

Paulo-L; \í"João-\l; Bravo Faria-N; Pedro Mateus-O; Ana Azevedo-P. 

4L Caso: 0- controlo; l- caso; 2- \I\IT< 24; 3- idade < 40; 4-falecido < 4 dias após internamento; 5- incapaz de responder; 

6- mudança de hábitos alimentares < 1 ano. 



A C T I V I D A D E F Í S I C A A C T U A L 
Dormir/descansar: 

42. Quantas horas dorme em média por dia? :.□ horas 

Na profissão: (Se não trabalha passe à questão 47) 

43. Quantas horas por semana trabalha0 
horas/sem 

44. Como se desloca para o emprego e quanto tempo demora.' 

I—I a pé 

I—I carro ou transportes públicos 

1—I outro (especifique) 

min/dia/sem* 

mm/dia/sem* 

45. Que tipo de actividade tem no seu emprego'.' 

11 I Está sentado a maior parte do tempo 
21—I Está de pe e anda, mas sem outra actividade tísica 
3i—I Está de pé e anda, mas também sobe escadas e carrega objectos 
4l—I Tem actividade tísica pesada 

46. Há quanto tempo exerce esta profissão0 

No trabalho doméstico: 
47. Costuma tázer trabalhos domésticos ? Ol—I Não iDs Sun 

Se sim, de que tipo e quanto tempo0 

I—I cozinhar, lavar a louça, passar a ferro 

I—I limpar a casa, fazer compras, tratar dos filhos, jardinagem 

I—I polir o chão, bricolage,agricultura 

I—I outro (especifique) 

Nos tempos livres: 
48. Quanto tempo passa por dia sentado, a ver televisão, a 1er. a escrever, jogar cartas, etc0 

min/dia/sem* 

mm/dia/sem* 

min/dia/sem* 

49. Costuma fazer algum desporto ou actividade física'.' Ol—I Não II I Sim 

Se sim: Qual o tipo e a duração dessa actividade física0 

I—I Caminhar calmamente, golf, ténis de mesa, bilhar 

I—I Caminhar apressado, ténis, dança, natação, ciclismo 

I—I Correr, aeróbica, basquetebol, futebol, atletismo 

I—I outro (especifique) 

min/dia 

min/dia/sem* 

min/dia/sem* 

min/dia/sem* 

min/dia/sem* 

( Não preencher) 

nl 1 1 1 

43.1 1 1 

-U:l _ JU 

44b. II 1 

45.D 

46. 

47 D 

47a 

47b. 

47c. 

48 

49 D 

I dia 

l/dia 

I dia 

l/dia 

I dia 

J dia 

.IO-, 

J Q h 

49c. II 1 

I dia 

I dia 

I dia 

(* Riscar o que não interessa) 



ACTIVIDADE FÍSICA ANTERIOR 

42.a. Há quanto tempo alterou a sua actividade física'.' 

42.: 

43. 

44. 

Dormir/descansar: 

Quantas horas dormia em média por dia'.' O horas 

Na profissão: [Se não trabalha passe à questão 47.1) 

Quantas horas por semana trabalhava'7 
horas/sem 

45.1. 

Como se deslocava para o emprego e quanto tempo demorava? 

I—I a pé 

I—I carro ou transportes públicos 

I—I outro (especifique) 

Que tipo de actividade tinha no seu emprego'.' 
11—I Esta sentado a maior parte do tempo 
21—I Está de pé e anda, mas sem outra actividade física 
3l—I Está de pé e anda, mas também sobe escadas e carrega objectos 
41—I Tem actividade física pesada 

min/dia/sem* 

min/dia/sem* 

46.1. Quanto tempo exerceu esta profissão? 

No trabalho doméstico: 
47.1. Costumava fazer trabalhos domésticos '.' 01—I Não 11 I Sim 

Se sim, de que tipo e quanto tempo'.' 

I—I cozinhar, lavar a louça, passar a ferro 

I—I lnnpar a casa, fazer compras, tratar dos filhos, jardinagem 

I—I polir o chão, bricolage,agricultura 

I—I outro (especifique) 

Nos tempos livres: 
48.1. Quanto tempo passava por dia sentado, a ver televisão, a 1er, a escrever, jogar cartas, etc? 

min/dia/sem* 

min/dia/sem* 

min/dia/sem* 

min/dia/sem* 

min/dia 
49.1: Costumava fazer algum desporto ou actividade física'.' 

Se sim: Qual o tipo e a duração dessa actividade física? 

I—I Caminhar calmamente, golf, ténis de mesa, bilhar 

I—I Caminhar apressado, ténis, dança, natação, ciclismo 

I—1 Correr, aeróbica, basquetebol, futebol, atletismo 

I—I outro (especifique) 

O Não 1D Si 

min/dia/sem* 

min/dia/sem* 

min/dia/sem* 

min/dia/sem* 

( Não preencher) 

n . 

— 

, , , l 1 II 1 

„ , l 1 1 

44 la II 1 

44.1b. II 1 

45.1.D 

46.1. í 

47 ,.□ 

49.1 D 

49.1a. 

49.1b. 

49.1c. 

I dia 

47 la 

47 lb | | | 

47 lc II 1 

48.1 . l 

J/dia 

i. dia 

l/dia 

l/dia 

I dia 

I dia 

1'dia 

(* Riscar o que não interessa) 



HÁBITOS TABÁGICOS E ALCOÓLICOS 

50. Fuma ou alguma vez fumou'.' 
1L_I Fumador (pelo menos 1 vez/dia) 
21 I Fumador ocasional í menos de 1 vez/dia) 

50a. Cigarros n" 50a. Cigarros 

n° 

50c. Cachimbo n° 

31—I Não-Fumador 
4l—I Ex-fumador 

por dia/semana* 

por dia/semana* 

gramas por dia/semana* 

51 a. Iniciou o consumo aos anos 51 b. Se é ex-fumador, parou aos 

52.Bebe ou alguma vez bebeu bebidas alcoólicas0 

li I Bebedor (pelo menos 1 copo/sem) 
21 I Bebedor ocasional (menos de 1 copo/sem) 

Bebe vinho'1 

52a. N:l de copos dia/semana/mês* 

31—i Não-bebedor 
- i D Ex-bebedor 

52b. Tipo de copo 

52c. Que tipo bebe mais frequentemente? 
11 I Verde branco 
31 I Maduro branco 
5l—I Americano/Morangueiro 

2 L J Verde tinto 
41—I Maduro tinto 
61—I Verde + Maduro 

52d. Iniciou o consumo de vinho aos 

Bebe cerveja'1 

53a. N° de copos 

anos 52e. Se é ex-bebedor, parou aos 

dia/semana/mês* 53b. Tipo de copo 

53c. Que tipo bebe mais frequentemente'1 II—I Com álcool 2\—I Sem álcool 

53d. Iniciou o consumo de cerveja aos anos 53e.Se é ex-bebedor, parou aos 

54. Bebe bebidas brancas (aguardente,whisky, gin,vodka, etc)'1 

dia/semana/mês * 54a. N° de copos 54b. Tipo de copo 

54c. Iniciou o consumo aos anos 54d. Se é ex-bebedor, parou aos 

55. Bebe outras bebidas espirituosas (vinho do Porto, licores,etc)? 

55a. N° de copos 

55c. Iniciou o consumo aos 

dia/semana/mês* 55b.Tipo de copo 

anos 55d. Se é ex-bebedor, parou aos anos 

(Não preencher) 

50 D 

50a. -XL*. 
50b. HO* 
50c. HO*. 

5 1 a . l — I — I 51b.l 

5 k lc.{MUDT}.l—I 

52 D 

52a.l 1 1.1 l/sem 

D 52b 

5 2 c .n 

52d.L 

52f.{MUDV 

520.L 

D 

53a.I L 

5 3 , D 
53C.D 
53d.i—L 

53f.{MUDC 

53e.L 

D 

54a.L 

54b.l i 

54c.L 

54e.{.\IUDB 

54d.L 

D 

55,1 1 
5 5 , D 

J,l—l/sem 

, 5 , 1 1 1 sj 1 1 
55e.;\n -DEj . D 

(* Riscar o que não interessa) 



HÁBITOS ALIMENTARES 

56. Modificou os seus hábitos alimentares? 01—I Não li—I S 

56a. Se sim. há quanto tempo1? 

mi 

meses/anos* 

57. Quantas refeições faz habitualmente por dia'.' 

58. Quantas refeições (principais) faz habitualmente fora de casa? 

59. Bebe ou alguma vez bebeu Café9 01—I Não II—I Sim 

Se sim: Quantos bebe, de que tipo e desde que idade até que idade0 

Expresso 

/dia 

/sem 

Desde os 

Descafeinado 

Desde os 

dia/semana/mês* 

até aos 

dia/semana/mès* 

até aos 

(Tipo de chávena 

Saco/filtrado (100% café) 

Desde os ate aos 

anos 

dia/semana/mês* 

anos 

(Tipo de chávena 

Saco/filtrado (mistura) 

Desde os ate aos 

dia/semana/mês* 

anos 

(Tipo de chávena 

Instantâneo ( 100% café) 

Desde os ate aos 

dia/semana/mês* 

anos 

(Tipo de chávena 

Instantâneo (mistura) 

Desde os l— até aos 

dia/semana/mês* 

anos 

(Tipo de chávena 

60. Bebe ou alguma vez bebeu Chá? 01—I Não 11—I Sim 

Se sim: Que quantidade bebe, de que tipo e desde que idade até que idade? 

Chá (preto) 

Desde os 

dia/semana/mês* 

até aos 

Outras infusões 

Desde os 

dia/semana/mês* 

até aos 

Qual(ais)'.' 

Quantidade de água que bebe: 

61. Água: N° de copos dia/sem/mês* Tipo de copo D 
62. Água Gaseificada: N° de copos dia/sem/mês* Tipo de copo e copo I 1 

Nome Comercial 

(Não preencher) 

56.D 
56a . l—I—1,1—I ar 

57.1 

58.1 

59 D 
59,1 L —1—1,1—l/sem 

59b.L 1 1 59,1 1 1 

59dL —1 1,1 l/sem 

59eL 1 1 «J 1 1 

592.L —1 1,1 l/sem 

59h L 1 1 ,J 1 1 
59jl_ IXLn 
59k L 1 1 «J 1 1 

59ml —1 1,1 l/sem 

59n L 1 1 «J 1 1 

59pL BCL 
59q! 

59s.{ 

i i « j i i 59q! 

59s.{ V1UDCAF} 1—1 

OU D 
60a.l 

60b.l 60c. L 

60d.l J/sem 

60e.l—I—I 60f.t 

61.L 

(.2.1 

l/dia 

l/dia 

(* Riscar o que não interessa) 



63. Com que frequência usa os seguintes tipos de culinária9 

1 2 3 4 
1 ou + vezes/dia 4-6 vezes/sem 1-3 vezes/sem < 1 vez/sem 

Cozidos 

Assados 

Fritos 

Grelhados 

Estufados 

1 2 -> 4 5 
64. Como come o peixe na maioria das vezes? Cozido Grelhado Frito Assado Estufado 

65. Como come a carne na maioria das vezes? Cozido Grelhado Frito Assado Estufado 

66. 0 que faz com a gordura visível da carne? Tira toda Tira a maioria Tira um 
pouco 

Não tira 

67. 0 que faz com a pele do frango? Tira toda Tira a maioria Tira um 
pouco 

Não tira 

68. Costuma usar sal na mesa'.' Sempre Algumas 
vezes 

Nunca 

69. Costuma comer a comida picante9 Sempre Algumas 
vezes 

Nunca 

70. Costuma usar alho no prato9 Sempre Algumas 
vezes 

Nunca 

71. Que tipo de gordura utiliza mais frequentemente para fritar? 

II I Manteiga 2i—I Margarina 3l—I Óleos 

4i I Azeite 51—I Azeite + óleo ól—I Banha 

72.Que tipo de gordura utiliza mais frequentemente para outros cozinhados9 

II I Manteiga 2\—I Margarina 31—I Óleos 

41 I Azeite 51—I Azeite + óleo ól—I Banha 

73. Que tipo de gordura utiliza mais frequentemente para temperar9 

li I Manteiga 2l—I Margarina 31—I Óleos 

41 I Azeite 51—I Azeite + óleo 

(iXão preenchei 

63a.U 

63b.LJ 

63C.D 

63d.l—I 

63e.D 

64.D 

65.D 

66.D 

67.D 

68.D 

69.n 

70 D 

71.1 

73. L 

(* Riscar o que não interessa) 



74 INQUÉRITO DE FREQUÊNCIA AUMENTAR 

Agora vou perguntar-lhe sobre os alimentos que costuma consumir. Pense durante o último ano quantas vezes 
por dia, semana ou mês em média consumiu cada um dos alimentos que vou referindo 

I. P. LÁCTEOS 
Nunca 
OlKl 
mês 

1-3 
por 
mês 

1 
por 
sem 

2-4 
por 
sem 

5-6 
por 
sem 

1 
por 
dia 

2-3 
por 
dia 

4-5 
por 
dia 

6 + 
por 
dia 

1. Leite gordo ( 1 chávena. 250 ml) s d 
2. Leite meio-gordo (1 chávena, 250 ml) s d 
3. Leite magro ( 1 chávena. 250 ml) s d 
4. Iogurte (Um. 125 g) s d 
5. Queijo curado,semi-curado ou cremoso (Uma fatia, 30g) s d 
6. Sobremesas lácteas: pudim flan, pudim de chocolate.etc (Um) s d 
7. Gelados (Um. 2 bolas ou copo) s d 

1 

II. OVOS, CARNES E PEIXES 
Nunca 
ou<l 
mês 

1-3 
por 
mês 

1 
por 
sem 

2-4 
por 
sem 

5-6 
por 
sem 

1 
por 
dia 

2-3 
por 
dia 

4-5 
por 
dia 

6 + 
por 
dia 

8. Ovos (Um) s d 
9. Frango (1 porção ou 2 peças, 150g) s d 

10. Perúxoemo ( 1 porção ou 2 peças, 150g) s d 
11. Carne vaca. porco, cabrito como prato principal (1 porção, 120g) s d 
12. Figado de vaca, porco, frango ( 1 porção, 130g) s d 
13. Línguajnão de vaca,tripas,chispe,coraçâo,rim ( 1 porção,100g) s d 
14. Fiambre, chouriço, salpicâo. presunto,etc ( 1 porção, 20g) s d 
15. Salsichas (3 médias) s d 
16. Toucinho, bacon (2 fatias, 50g) s d 
17. Peixe gordo: sardinha, cavala, carapau,etc ( 1 porção. 125g) s d 
18. Peixe magro: pescada, faneca, linguado, etc (1 porção. 125g) s d 
19. Bacalhau (1 porção, 125g) s d 
20. Peixe conserva: atum, sardinhas,etc (1 lata) s d 
21. Lulas, polvo ( 1 porção, 100g) s d 
22. Camarão (1 porção, 100g) amêijoas, mexilhão,etc. (1/2 chávena) s d 

niÓLEOS E GORDURAS 
Nunca 
0U<1 
mês 

1-3 
por 
mês 

1 
por 
sem 

2-4 
por 
sem 

5-6 
por 
sem 

1 
por 
dia 

2-3 
por 
dia 

4-5 
por 
dia 

6 + 
por 
dia 

23. Azeite (1 collier sopa) s d 
24. Óleos: girassol, milho, soja (1 colher sopa) s d 
25. Margarina (1 colher chá) s d 
26. Manteiga (1 colher chá) s d 

IV. PÃO, CEREAIS E SIMILARES 
Nunca 
0U<1 
mês 

1-3 
por 
mês 

1 
por 
sem 

2-4 
por 
sem 

5-6 
por 
sem 

1 
por 
dia 

2-3 
por 
dia 

4-5 
por 
dia 

6 + 
por 
dia 

27. Pão branco ou tostas (Um ou 2 fatias forma. 40g) s d 
28. Pão (tostas) integral, centeio, mistura (1 ou 2 fatias forma, 50g) s d 
29. Broa, broa de avintes (1 fatia, 80g) s d 
30. Arroz cozinhado (Meio prato, 100g) s d 
31. Massas: esparguete, macarrão cozinhadas (Meio prato. 100g) s d 
32. Batatas fritas (1 porção. 100g) s d 
33. Batatas cozidas, assadas, estufadas (2 batatas médias, 160 g) s d 

V. DOCES E PASTEIS 
Nunca 
OlKl 
mês 

1-3 
por 
mês 

1 
por 
sem 

2-4 
por 
sem 

5-6 
por 
sem 

1 
por 
dia 

2-3 
por 
dia 

4-5 
por 
dia 

6 + 
por 
dia 

34. Bolachas tipo maria, água e sal ou integrais (3 bolachas) s d 
35. Outras bolachas ou biscoitos (3 bolachas) s d 
36. Croissant, pasteis (Um) ou bolos caseiros ( uma fatia ) s d 
37. Chocolate barra (3 quadrados) ou em pó ( 1 colher sopa') s d 
38. Marmelada,compota,geleia.mel (1 colher sobremesa) s d 
39. Açúcar (1 colher sobremesa ou 1 pacote) s d 



V.HORTALIÇAS E LEGUMES 
Nunca 
0U<1 
mês 

1-3 
por 
mês 

1 
por 
sem 

2-4 
por 
sem 

5-6 
por 
sem 

1 
por 
dia 

2-3 
por 
dia 

4-5 
por 
dia 

6 + 
por 
dia 

40. Couve branca, c. lombarda cozinhadas (1/2 chávena. 75g) s d 
41. Penca, tronchuda cozinhadas ( 1/2 chávena, 65g) s d 
42. Couve galega cozinhada (1/2 chávena. 65g) s d 
43. Bróculos cozinhados (1/2 chávena. 85g) s d 
44. Couve-flor, couve-bruxelas cozinhada ( 1 chávena. 135g) s d 
45. Grelos, nabiças, espinafres cozinhados (1/2 chávena, 72g) s d 
46. Feijão verde cozinhado (1/2 chávena. 65g) s d 
47. Altáce, agrião ( 1/2 chávena. 15g) s d 
48. Cebola (uma média) s d 
49. Cenoura (uma média) s d 
50. Nabo (um médio) s d 
51. Tomate fresco (1/2 médio. 63g) s d 
52. Pimento (1/2 médio, 68g) s d 
53. Pepino (1/4 médio. 50g) s d 
54. Leguminosas cozinhadas: feijâo.grão de bico ( 1 chávena) s d 
55. Ervilha grão, fava cozinhadas ( 1/2 chávena) s d 

VI. FRUTOS 
Nunca 
ou<l 
mês 

1-3 
por 
mês 

1 
por 
sem 

2-4 
por 
sem 

5-6 
por 
sem 

1 
por 
dia 

2-3 
por 
dia 

4-5 
por 
dia 

6 + 
por 
dia 

56. Maça, pêra (uma média) s d 
57. Laranjas (1 média) tangerinas (2 médias) s d 
58. Banana (uma média) s d 
59. Kiwi (um médio) s d 
60. Morangos (1 chávena) s d 
61. Cerejas ( 1 chávena) s d 
62. Pêssego (1 médio), ameixa (3 médios) s d 
63. Melão, melancia ( 1 fatia média, 150g) s d 
64. Diospíro (1 médio) s d 
65. Figo fresco, nêsperas,damascos (3 médios) s d 
66. Uvas (1 cacho médio) s d 
67. Frutos conserva: pêssego, ananás (2 metades ou rodelas) s d 
68. Frutos secos: amêndoas, avelãs, amendoins,etc (meia-chávena) s d 
69. Azeitonas (6 unidades) s d 

VIL BEBIDAS E MISCELÂNEAS 
Nunca 
ou<l 
mês 

1-3 
por 
mês 

1 
por 
sem 

2-4 
por 
sem 

5-6 
por 
sem 

1 
por 
dia 

2-3 
por 
dia 

4-5 
por 
dia 

6 + 
por 
dia 

70. Vinho (1 copo, 125 ml) s d 
71. Cerveja (1 garrafa ou 1 copo, 330 ml) s d 
72. Bebidas brancas: aguardente, whisky, brandv, etc. (lcálice, 40 ml) s d 
73. Refrigerantes: sumol, laranjada.etc (1 garrafa ou 1 copo, 330 ml) s d 
74. Coca-cola (1 garrafa ou 1 copo, 330 ml) s d 
75. Café ( 1 chávena café) s d 
76. Chá preto ( 1 chávena) s d 
77. Croquetes, rissois, bolinhos de bacalhau,etc (3 unidades) s d 
78. Maionese (1 colher sobremesa) s d 
79. Molho de tomate,ketchup (1 colher sopa) s d 
80. Pizza (meia pizza-tamanho normal) s d 
81. Hamburger (Um médio) s d 
82. Sopa de legumes ( 1 prato ) s d 

Existe algum alimento ou bebida que eu não tenha mencionado e que tenha consumido 
pequenas quantidades, ou numa época em particular. Por ex: flocos de cereais, frutas 
íarinheiras, produtos dietéticos, rebuçados, cevada, ice-tea, bebidas espirituosas, etc. 

pelo menos I vez por semana, mesmo em 
exóticas, farinha de pau, canja, alheiras, 

ALIMENTOS 
Nunca 
0U<1 
mês 

1-3 
por 
mês 

1 
por 
sem 

2-4 
por 
sem 

5-6 
por 
sem 

1 
por 
dia 

2-3 
por 
dia 

4-5 
por 
dia 

6 + 
por 
dia 

s d 
s d 
s d 
s d 



75 ASPECTOS PSICOSOCIAIS 
(Escala de Avaliação de Bortner) 

preencher 
- Muito Bastante Pouco Neutro Pouco Bastante Muito 

75a. E sempre pontual Descuida-se com os horários 75aD 
75b. Não é competitivo (no emprego, 

nos jogos, na família ) 
É muito competitivo 75bD 

75c. Não espera que os outros acabem 

de falar (interrompe, acaba por eles ) 
Escuta com atenção até ao fim 75cD 

75d. .Anda sempre apressado Nunca tem pressa mesmo sobre pressão 75dD 
75e. Tem paciência para esperar É impaciente quando espera 75eD 
75f. Costuma dar o máximo em tudo 

que se empenha 
Costuma participar irregularmente 75D 

75g. Faz uma coisa de cada vez Tenta fazer muitas coisas ao mesmo tempo 

e já a pensar no que vai fazer a seguir 
75gD 

75h. Ao faiar é enérgico e explosivo Fala calmo e devagar |75hD 
75i. Deseja um bom emprego, que seja 

apreciado pelos outros 
Preza acima de tudo a sua satisfação 

pessoal seja qual for a opinião dos 

outros 

75.D 

75j. Costuma ser rápido (a comer, a 

andar, etc. ) 
É lento no que faz 

7 5 j n 
751. Em geral é despreocupado É muito empenhado em conseguir grandes 

objectivos 
75,D 

75m. Costuma "engolir" o que sente 

(não conta os seus problemas a ninguém) 
Exprime abertamente o que sente (e 

desabafa com alguém os seus 

problemas) 

75ml—1 

75n. Interessa-se por muitas coisas 

além do trabalho (actividades 

desportivas, ações na comunidade, etc, ) 

Vive só para o trabalho 75nD 

75o. Está satisfeito com o seu emprego Ambiciona sempre mais e melhor 75oD 
Muito Bastante Pouco Neutro Pouco Bastante Muito 

76. Tem animais de estimação? 
76a. Se sim. quais? 

O D Não l D s ím 76 

76a. 

..D 
*~6. (1= gato; 2=cão; 3=pássaros, 4= outros: 9= "missing") 

RENDIMENTOS: 
77.- Qual é o seu rendimento médio por mês'^ 

(0)1—I Sem rendimentos (1)1—I <50 

(3) I—I 101-150 (4) I—I 151-200 

(6) I—I 251-300 (7) I—I >300 

(2)1—151-100 

(5) U 201-250 

(8) I—I Não sabe 

(Não aplicável a solteira(o)s) 

77a,- Qual é o rendimento médio por mês do cônjuge (inclui pensão de viuvez e pensão de divórcio)? 

(0) I—I Sem rendimentos (1)1—I <50 (2)1 I 51 -100 

(3) 1—í 101-150 ( 4 ) L J 151-200 (5) L J 201-250 

(6)1-1251-300 ( 7 ) L J > 3 0 0 (8) L J Não sabe 

(Não preencher) 

77.D 

77 ,□ 



DADOS ANTROPOMÉTRICOS 

78. Peso máximo 

79. Peso actual 

80. Altura 

80b Calcanhar-joelho 

81. Perímetros: 

81a. Braço 

81b. Cinta 

81c. Anca 

82. Pregas Cutâneas: 

82a. PCT 

82b. PCB 

82c. PCSE 

82d. PCSI 

82e. PCA 

IMPEDÂNCIA BIOELÉTRICA 

83a.Resistência (R) 

83b 1. Reactância (Xc) 

83b2. Capacitância (C) 

anos i.l iKg aos 

I.I iKg 79a. Quanto pesa'.' 

1,1 Icm 80a. Quanto mede? 

cm 

cm 

cm 

cm 

mm ( . I 

mm ( . / 

mm ( , / 

mm ( , / 

mm ( . / 

ohms 

ohms 

TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTORIZADA (TAC) 

83c. GIA I I I I.l I cm2 

83d. GSC cnr 

84.Tensão arterial: 84a. Sistólica 

84b. Diastólica 

mmHg 

mmHg 

84c. Evidência de lesão isquémica electrocardiográfíca: OLJ Não I L J Si 

N" IP do Inquirido 

Muito obrigada pelo tempo dispendido e pelo contributo que deu a esta investigação 

O Kg 

.1 icm 

(Não preencher) 

78.L 

78a. 

79. ; 

79a. 

81a.I 

Slb.I 

81c. 

83a. 

83b. 1 

83b2 

S3c. 

83d 

84a 

84b. 

JD 
-

«Obl 1 I I 1 

«.mn 
«.i i H i 

»7^1 

S , J 1 11 1 

82e.i— 1 II 1 

84c.D 
84d.{FC}l 

•iínf 



EPIcardis (Parte D) 
S. de Higiene e Epidemiologia-FMP 
S. de Cardiologia-HSJ 

DADOS ANALÍTICOS 

85 Hemograma: 

85a. Hemoglobina (HBG) 

85b. Vol. Globular (HCT) 

85c. Leucócitos (WBC) 

86. Glicose 

87. Ácido Úrico 

88. Creatinina 

89. Colesterol sérico Total 

90. LDL 

91.HDL 

92. Triglicerídeos 

N° ID do Inquirido 

Data da colheita 

g/dl 

dia 

jr o/ 

1 

1 1 

1 

l 

1 1 1 e/l 

1 

l 

1 1 

' mp7 1 

l 

II ' mp7 1 

l 1 me/ 

1 

l II 1 me/ 

1 

l 

1 1 

1 

l 

1 1 1 2/1 

1 

l 

1 1 
< _ * ' 

1 

l 

1 1 
1 g/l 

1 

l 

1 1 1 , e/1 

1 

l 

1 1 

1 

l 

1 1 
1 g/l 

1 

l 

/mm3 

mes ano 

(Não preencher) 
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