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Artigo Original

FATO RES DE RISCO MODIFICÁVEIS PARA AS DOENt;:AS CARDIOVASCULARES EM
MULHERES COM HIPERTENSAO ARTERIAL

MODIFIABLE RISKFACTORS FOR LARDIOVASCULAR DISEASES IN WOMEN WITH
HYPERTENSlON

FACTORES DE RIESGO MODlFILABLES PARA LASENFERMEDADES CARDIOVASCULARES EN
MUJERES CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL

[ucían Silva do Nascímentc-, Hruna Gomes-, Ana Hélia de Lima Sardínha'

Os fatores de risco modífícáveis estáo relacionados com hábitos de vida, como o tabagtsmc, etilismc, sedentartsmc, estresse,
cbesídade, hipertensác arterial, diabetes mellitus e dislípídemias. O objetivo é analisar os fato res de riscos mcdífícáveis para as
doencas cardíovasculares em mulheres hípertensas. Oestudo é transversal, descritívc de base populacícnal e quantítatívo, realizado
com BB mulheres hipertensas. Os dados foram ccletadcs de dezembrc de 2009 a malo de 2010. Dentre as vanávets compcrtamentais
observamos que o sedentartsmc e o estresse foram os ma¡s prevalentes ccm BO,6B% e 75% respectivamente. As vartáveis mais
significantes foram: I'ressáo arterial elevada em 73,3% e Índice de Massa Corporal com 71,59 110. Quantc a dislipídemia o HDL-C
foi a variável maís importante, estando abaixc do valor estimado para mulheres em B5,05cyo. A glicemia estava normal em 57,95%;
Intolerancia a gliccse dímínuída cm 20,45% e Diabetes em 20,45 das pacientes.
Descrttores. HipertensáojMulheres: Fatcres de Risco; Doencas Cardíovasculares.

The rtsk factors are related to lífestyle habits such as smoking, alcohol íntake, physícal inactívity, stress, obesity, hypertension,
diabetes mellitus and dyslípídemia. The objectíve of thís wcrk is te examine thc mcdífíable risk factcrs for cardíovascular disease in
hypertensive women. This is a descrtptive cross-secuonal population-based ami quantitatíve study; carrted out wíth BB hypertensive
women. Data were collected from December 2009 to May 2010. Among the behavíoral variables it was observed that sedentary
lifestyle and stress were thc most prevalent, representing BO.6B% and 75(%respectively. The most sfgníflcant variables were-High
blood prcssurc in 73.3% and bcdy mass índex wíth 71.59%. As for HDL-C dysltpidenua was thc most ímpcrtant variable, being
below the estímated value for women at B5.05%. Blood gluccse was normal in 57.95%, ímpaired glucose íntolerance at 20A5%
and 20A5 in patíents wíth diabetes.
Descrípters: Hypertensícn; womcn: Risk Factcrs: Cardíovascular Dtseascs.

Los factores de riesgo modificables están relacionados con hábitos de vida, como tabaquismo, consumo de alcohol, inactividad física,
estrés, obesidad, hipertensión, diabetes mellitus y dislipidemias. El objetivo fue analizar los factores de riesgo modificables para las
enfermedades cardíovasculares en mujeres hipertensas. Estudio transversal, descriptivo de base pohlacíonal y cuantitativo, con BB
mujeres hipertensas. Los datos fueron recolectados entre diciembrey Züü') y mayo/Zü Lü. Entre las variables comportamentales,
el sedentartsmc y estrés fueron los más frecuentes con BO,68% y 75%, respectivamente. Las variables más significativas fueron:
hipertensión arterial en 73,3(% e índice de masa corporal, con 71,59%. Mientras a la dislipidemia, el ]rDL-C fue la variable más
importante, inferior al valor estimado para las mujeres en 85,05%. La glucemia fue normal en 57,95%; intolerancia a la glucosa
disminuida en 20,45% y diabetes en 20,45 % de las pacientes.
Descriptores: Hipertensión; Mujeres; Factores de Riesgo; Enfermedades Cardícvasculares.
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INTRODU<:ÁO

As doencas cardiovasculares constituem urna das

principais causas de permanencia hospitalar prolongada

e sao responsáveis pela principal alocacáo de recursos

públicos em hospitalizacóes no Brasil e o ónus económi

co das doencas cardiovasculares tem crescido exponen

cialmente nas últimas décadas' 1].

No Brasil, as doencas cardiovasculares respondem

por cerca de 250.000 óbitos por ano, constituíndo-se no

primeiro grupo de causa de morte no país. Contudo os

fatorcs de risco modificáveis sao rcsponsáveis por 80%

das causas de doenca cardiovascular. As doencas car

diovasculares (DCV] mesmo quando nao sao let.ais, Ire

qüentemente levam o indívíduo a incapacidade parcial

ou total, alérn de proporcionar graves repercussóes nao

semente na pessoa acometida, mas também a familia e a

sociedadel 'J.

Dados da Organízacáo Pan-Americana da Saúde

(OPAS] indicam que aproximadamente 80% dos óbitos

por DCV ocorrarn nos países de baixa e media renda e até

2010, este grupo de doencas representou a principal cau

sa de morte nos países em desenvolvnnentoí'".

O termo doenca cardiovascular (eVO) do inglés,

cordiovasculur disease designa urna ampla gama de dis

túrbios que afctam o coracáo e os vasos sanguíneos. As

princípais manifestacóes sao a doenca arterial coronaria

na, a doenca cerebrovascular (AVe e ataques isquémicos

transitórios] e a doenca vascular periférica(3).

A partir dos anos 60, com a entrada das mulheres

no mercado de trabalho e, consequentemente, com maíor

exposicáo ao estresse, fumo e maus hábitos alímcntarcs,

a taxa de mortalídade por causa de docncas cardiovas

culares em mulheres rapidamente se elevou, No Brasil,

esse índice aumentou de 10% para 25 fl!iJ nos anos 60 a

70 (4). Os autores afírmam que as doencas cardiovascu

lares constítuem a maís importante causa de morte em

ambos os sexos em todas as rcgíóes do país e no mun

do ocidental e citam corno fato res de risco para doenca

cardiovascular: a prevalencia de diabetes (4%), o excesso

peso e a obesidade (44%), a inatividade física (49%) e ()

fumo (21%'). Acrescenta ainda, que neste mesmo cstudo,

dois importantes Ültores de risco para doen<;:a cardiovas

culal~ a hipercolesterolemia e a hipertens<1o, foram mais

prevalentes em mulheres do que em homem (4).

O estudo de Framingham demonstrou que com a

idade as mulheres apresentam aumento progressivo na
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íncidéncía da doenca isquémíca do coracáo (DIe'); assím,

após a menopausa o risco de DIC se eleva, aproximando

-se aos dos hornens em torno dos 65 anos. Os fatores im

plicados na géncse da DIe íncluern a elevacáo dos Iipíde

os séricos, a hipertensáo arterial, o tabagismo, o diabetes,

a obesidade, o sedentarismo, o estresse, os antecedentes

familiares e a própria menopausa, que, com a rcducáo de

estrógenos, acelera o depósito de lipídeos nas paredes

das artérias (5).

Os principais fatores de risco para as doencas car

diovasculares podem ser divididos em duas classes: os fa

rores de risco nao mndificáveis, que incluern o sexo, a ida

de e a hereditariedade (genéticos), e os fatores de risco

modíñcávcís, que sao adquiridos com o passar do t.empo

e estáo relacionados com hábitos de vida(6J. Dentre os fa

tores de risco modificáveis considerarn-se o tabagismo, o

etilismo, o sedentarismo, o estresse, a obesidade, a hiper

tensáo arterial, o diabetes mellitus e as dislípídenuast'I.

O risco associado ao tabagismo é proporcional ao

número de cigarros fumados e a profundidade da inalacáo.

Parece ser maior eIH mulheres do que em homens. Em ava

liacáo por monítorízacáo ambulatorial da pressáo arterial

(MAPA] sistólica de hipertensos fumantes foi signíficativa

mente mais elevada do que em nao-fumantes, revelando o

importante efeíto hipertensivo transitório do fumol'",

Alguus estudos assccíam a íngestao moderada

de álcoo! com reducáo dos eventos cardiovasculares e

seu consumo excessívo é considerado como fator de ris

co para a hipertensáo. obesidade e DM, alérn de morte

acídental, suicidio e bomícídío, enquanto a reducáo na

íngestáo de álcool está assocíada a reducáo na pressáo

sanguínea eIH individuos hipertensos e normotensosl'".

Pacientes hipertensos devcm iniciar atividade fí

sica regular, pois alérn de diminuir a pressáo arterial, o

exercício pode reduzir consideravelmente o risco de do

enea arterial coronária e de acídentes vasculares cere

hrais e a mortalidade geral, facilitando ainda o controle

do pesolS],

O estresse psicológico tern sido observado como

fator de risco cardiovasculart 'Pl. A incapacidade para su

perar a vivéncia de experiéncias estressantes desgasta o

indivíduo, levando a urna ruptura do bem estar individu

al. Os estresses psicossociais estilo fortemente associa

dos as mudam;as hemodinamicas que levam ao aumento

do risco cardiovascular e de hipertens<1o(lO).

A hipertensao arterial (HA) e o diabete melito

(DM) configuram importantes problemas de saúdc co-



letiva no Brasil, pelas suas elevadas prevaléncias, pelas

complicacóes agudas e crónicas a que dáo orígem e por

representaren fatores de risco associados as doencas

cardiovasculares, condicionando elevadas taxas de mor

bidade e mortalidade e custos sociais e económicos, de

correntes do uso de servícos de saúde, absenteísmo, apo

sentadoria precoce e incapacidade para o trahalhot-U. O

diabetes, junto com a hípertensao arterial, é responsável,

no Brasil, pela primeira causa de mortalidade e de hos

pitalizacáo cardíovascular, de amputacoes de membros

inferiores e representa ainda 62,1% dos diagnósticos

prirnários em pacientes com insuficiéucia renal crónica

submetidos a diálise(12).

Dislipidemias sao modificacóes no metabolismo

dos lipídios que desencadeiam alteracóes nas concentra

<;oes das Iipoproteínas plasmáticas, favorecendo o dese Il

volvimento de dcencas crónicas, como diabetes e doen

cas cardiovasculares,

As dislipidemias podem ser classífícadas como

primárias ou secundárias(13). Os fatores desencadeado

res das dislipídemias primárias, ou de origem genética,

incluem alteracñes neuroendócrinas e dístúrbíos meta

bólicos. As dislipidernias secundárias sáo causadas por

outras doencas como: hiponreoídismo, diabetes melhtus,

síndrome nefrótíca, insuficiencia renal crónica, obesida

de, alcoolismo ou pelo uso indiscriminado de medica

mentos como: diuréticos, beta bloqueadores, corticoste

róides e anabolízantesl-J'.

As alteracóes lipídicas mais freqüentes sao: hi

pertrigliceridemia, hipercolesterolernia, reducáo das

concentracóes da lipoproteína de alta densidade (IIDLJ

e aumento das concentracóes da lipoproteína de baixa

dcnsídade (LDLJ, as quais podcm acorrer de forma ísola

da ou combínadast'{'.

As modificacóes nocivas nos lipídios sao mais

acentuadas após a menopausa, podendo ocorrer elevacáo

nos níveis de triglicerídeos (TG~150 mg/rll.], eleva,oes

nos níveis de LDL-C (>100 mg /dl.] e rcducáo dos níveis

de HDlA: «40 mg/dl.], condicóes sabidamente atero

génícas. Elevacáo de 1% nos níveis de LDL-C aumenta o

risco de DCV em 2%, e diminuicao de 1% nos níveis de

IIDL-C eleva este risco entre 2 e 4,7%(2], Em mullieres

brasileiras com idade entre 2S e 4S anos, a prevalencia

de hipercolesterolemia é de aproximadamente 40%, ha

vendo níveis mais elevados com o aumento da idade(14).

Considerando que as doencas cardiovasculares

sao responsáveis por altas taxas de morbimortalidade

Nascímentc [S, Gomes E) Sardinha AHL

em todo mundo, e que as mulheres tem se tornado ví

timas freqüentes destes agraves, percebemos a irnpor

táncia de estudar e identificar os fatores que propiciarn

esta condicáo clínica. Pretende-se com esta pesquisa am

pliar o conhecimento epidemiológico e incentivar estu

dos de tendencias do problema com diferentes níveis de

agregacáo, reconhecendo impacto de acóes de deteccáo

precoce, diagnóstico, tratamento e controle do evento

cardiovascular de modo a colaborar com urna orientacáo

metodológica que permita ser usada pelas Unidades Bá

sicas de Saúde e, assim, apontar novos caminhos para o

enfrentamento do problema.

OBJETIVO

Analisar os fatores de riscos modificáveis para as

doencas cardiovasculares em mulheres hipertensas.

MÉTODO

Estudo transversal e descritivo de base populacio

nal com urna abordagem quantitatíva. desenvolvido no

hairro Cidade OHmpica de S<1o Luís - Mi\, com um grupo

de 88 mulheres com hipertensáo arterial, cadastradas el
ou acornpanhadas pela estrategia saúde da familia nos

trés postas de saúde do bairro. As participantes foram

selecionadas aleatoriamente através de sorteros. Os cen

tros de saúde da Cidade Olímpica atendern 205 mullieres

hipertensas, as quais se encontram cadastradas pelo pro

grama de hipertensáo e diabetes do governo federal,

O tamanho amostral foi calculado pelo programa

estatístico Epi-Info 6.0 a partir dos seguintes parárne

tras: tamanho da populacáo de mulheres hipertensas

atendidas nos Centros de Salute da Cidade Olímpica e

prevalencia de hipertensao no Maranhao. Nivel de signi

ficáncia ((j.) de S%, e adicionado 10% de possíveis per

das, obtendo urna amostra de 88 mulheres.

O critério de inclusáo foi: diagnóstico prévio de Hí

pertensáo Arterial, estar cadastrada e/ou acompanhada

por um dos tres postas, residirem no baírro e consentir

em participar da pesquisa. A pesquisa teve inicio em ju

nlio de 2009, Os dados foram coletados no período de de

zernbro de 2009 a maio de 201f],

O instrumento para coleta de dados foi cornpos

to por um questionário contendo questoes abertas e

fechadas, abrangendo questóes referentes a estilo de

vida (tabagismo, etilismo, alimcntacáo, scdentarismo e

Rev Rene) Fortaleza, 2011 outjdez; 12(4):709-15. 711
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estresse], medidas antropométricas [pressáo arterial,

índice de massa corporal (IMC), peso, altura, circunferen

cia abdominal e relacáo cintura-quadril] e resultados de

exames laboratoriaís. Os exames Iaboratoriaís (glicemia

ern jejum e hpidograma) foram custeados pela pesquisa

dora e realizados em todas as participantes da pesquisa.

As participantes tíveram oríentacáo prévia para jejum de

12 horas.

Os exames Lahoratoriais foram coletados pela

puncáo da veía antícubital, senda coletado aproximada

mente 10 ml, pelo método de aspiracáo a vácuo e coloca

do em tubos tambérn a vácuo, de acordo com os critérios

utilizados pelo laboratório. Antes da coleta foi certifica

do se as clientes perrnaneciam em jejum de no mínimo

12 horas. O sangue coletado foi identificado com o no me

da participante, idade e data. da coleta, e com o número

de ínscrícáo da entrevista e encaminhado em seguida ao

Iaboratório, acondicionado em recipientes apropriados

para o transporte.

A PA foi aferida por método auscultatório, utili

zando-se esfigmornanómetros aneróides, testados e de

vidamente calibrados, manguitos corn largura de bolsa

de borracha cornpatível a circunferencia braquial do in

dívíduo, Os valores de PA foram mensurados após a en

trevísta, possibilitando ao sujeito repouso de, no mínimo,

5 minutos, devendo ficar sentado com o braco apoiado

sobre a mesa. Forarn realizadas tres medidas consecu

tivas, com intervalos de 60 segundos entre as afericoes,

e registrados os valores da pressáo arterial sistólica e

pressáo arterial diastólica das tres medidas, O perímetro

da cintura e do quadríl foi identificado corn ñta métrica

íne lástica, com o paciente eIH posicáo ereta, bracos csten

didos ao longo do carpo e os pés juntos. O peso e a altura

foram obtidos por meio de urna balanca antropométrica

calibrada e com capacidade de 150 Kg. foi solicitado ao

paciente que ficasse sern calcado e com roupas leves. Ern

posicáo ereta, aferimos a altura com a baste afixada á pla

taforma da balanca,

A classificacao dos valores de referencia para o co

lesterol total, triglícérides, LDL-c e HDL-c corresponden

aos critérios das II1 Díretrízes Brasileiras sobre Dislipide

mías, Para a definícáo das prevaléncias foram utilizados

os níveís lipídicos classificados com altos e multo altos:

CT 2 240 mg/dl ou HDL < 40 mg/dl ou LDL 2160 mg/dl

OH TG ~ 200 mg/dl(13J.

A deterrninacáo do valor de corte da glicemia de

jejum para classíficacáo dos indivíduos como diabéticos

712 Rev Rene, Fortaleza, 2011 outjdez; 12 (4] :709-15.

e seus estágios pré clínicos foi glícernia normal menor

que 1OOmg/dl, toleráncia a glicose diminuída de 100mgl

dI a menor que 126 mgjdI, e diabetes maior ou igual a

126mg/dl, de acorde com o Consenso Nacional sobre

Diabetes(15J.

Individuos que negavam prátíca regular de atíví

dade física, com freqúéncia igual ou menor que 2 vezes

por semana, e duracao mínima de 30min foram conside

rados sedeutários. As variáveis cornportamentais como

estresse, alcoolismo, tabagísmo foram auto referidos.

Os participantes da pesquisa assinaram o Termo

de Consentimento Livre e Esclarecido em cumprímento

aos requisitos exigidos pela rcsolucáo 196/96 do Cense

lho Nacional de Saúde.

O projeto foi submetido aaprovacáo pelo Comité

de Ética em Pesquisa da universidade Federal do Mara

nháo. O protocolo de pesquisa recebeu autorízacáo de

número: 23115/007640/2009-93.

Os dados foram ínseridos e analisados em um pro

grama de computador tipo EPI-INFO-2000 e sao apre

sentados eIH freqüéncia absoluta e relativa, sendo os da

dos apresentados em tabelas,

RESULTADOS

A tabela 1 mostra as variáveis comportamentaís,

ou seja, fatores de riscos modificáveis. Quanto á variável

atividade física, observen-se que 80,610;(, (n=71) das pa

cientes sao sedeutárias: 96,59% (n:::85) nao sao tabagis

tas; e 92,05% (n=81) nao sao etihsras: já o estresse foi

identificado corno varíável importante neste estudo n1OS

trada em 75% (n=66) das pacientes.

Tabela 1 - Distnbuicáo da amostra segundo variáveis
comportamentaís, Sao Luís, MA, Brasil, 2010

Variáveis Categorías N=88 %1

Atívídade Física Sim 17 19,32

Nao 71 80;68

Iabagísmc Sim :J 3,41

Nao 85 96,59

Etilismo Sim 7 7,95

Nao 81 92,05

Estresse Sim 66 75,00

Nao 22 25,00

A tabela 2. mostra a distribuicáo segundo variá

veis clínicas. Observen-se que apenas 17,04% (n=15) das



pacientes possuem colesterol total acima de 240mg/dl,

o HOlA: encontrava-se abaixo de 50mg/dl em 84,05%

(N=74); o LOI,-C encontrava-se 'leima de 160mg/dl em

20,40% (n=18); o triglicerídeo acima de 200mg/dl em

31,82% (n:::28); a gHcemia corn valores normaís esta

vam presentes em 57,95% (n=51) das pacientes; 21,60

(n:::19) apresentaram valores compatíveis com intolerán

cía a glicose dimínuída e 20,45% (n:::18) apresentaram

diabetes, ou se¡a, glicemia acuna de 126mg/dL Quanto a

pressáo arterial. 73,3% (n=68) das pacientes apresenta

rarn valores acima da normalidade e ¡Me acima de 25 em

71,59% (n=63) das pacientes,

Nascímentc [S, Gomes E) Sardinha AHL

D1SCUSSAO

o tabagismo é um fatal' de risco para a híperten

sáo arterial e para as DeVs, estando o cornprometimento

círculatório relacionado aos elementos tóxico presentes

no tabaco(8J. Quanto a prevaléncia do tabagismo, em

nosso estudo, observou-se urna porcenragem de 3,41 %,

estando abaixo dos valores estimados pelo Ministério da

Saúde que apresenta urna taxa de 7% para a populacáo

feminína em países ern desenvolvírnento'J''!

Quanto ao sedentarismo observo u-se que mais da

metade, 80,68% das mullieres nao praticam ativídade fí-

Tabela 2 - Distribuicáo da amostra segundo variáveis clínicas. Sao Luís, MA, 2010

Variáveis

Colesterol total

HDL-C

LDL-C

Tríglícérides

Glicemia em jejum: Glicemia normal

Intolerancia a glicose diminuída (100-126)

Diabetes (glicemia acima ou igual a 126mg/dl

Hipertensáo (PA acima de 139 x 89mmHg)

Pré-obesidade e Obesidade (IMC acima de 25)

Caregorías N-SS %

<160 18 20,45

160-199 28 31,82

200 - 239 27 30,68

240 - 279 10 11,36

>= 280 5 5,68

<J5 16 18,18

35-44 45 5U4

45-49 13 14,77

50-59 10 11,36

>=60 4 4,55

< lOO 27 30,68

'J 00 -129 27 30,68

no -159 16 18,18

160 - 189 14 15,91

<= 190 4 4,55

< 150 44 50,00

'J 50 - 200 'J6 18,18

201- 499 27 30,68

>= 500 1 1,14

< 100 51 57,95

100 -125 19 21,60

>= 126 18 20,45

sim 68 77,30

nao 20 22,70

sim 63 7'J,59

nao 25 28,41
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sica e apenas uma pequena parcela, praticam algum tipo

de atividade. Nesse contexto, convém salientar; segundo

um estudo realizado en Sao Paulo por Matsudo, a pre

senca do scdcntarísmo ocorre ern uma porcentagem de

51,4% nas mulheres(l7].

A prevalencia de estresse psicológico na popula

<;:ao ferninina é de 80,S% segundo um estudo realizado

ern Santa CatarinaU8J. Em nossa pesquisa observou-se

urna porcentagem de 7S%, mostrando urna pequena di

ferenca de 10,S°¡(J com a literatura.

O IBGE(19J estimou que 12,7% das mullieres sao

obesas. Contudo no presente trabalho foi possível verificar

na tabela 2 que a obesidade estove presente em 71,59%

das mulheres, desta forma, observou-se incompatibilida

de entre nossos estudos e as estimativas do IBGE.

A hipertensáo arterial, segundo Ministério da Saú

de, é uma das principais doencas do grupo das doencas

cardiovasculares e nos últimos anos vem crescendo de

forma significativa. Nessc contexto ressalta que apro

ximadamente, 17 nulhóes de brasíleíros sao portado

res da doenca e sua prevalencia varia de 22,3% a 43%

na populacáo adulta(8J. O presente estudo foi composto

por 100% de mulheres hipertensas, sendo que a malcría

encontrou-se em uso de medicamento antí-hípertensivo,

conferindo controle da pressáo arterial em 22,7% das pa

cientes, mesmo assim, obscrvou-se que no momento da

afericáo da pressño arterial 77,3 % apresentaram valores

acima do normal.

°Diabetes Mellitus na populacao adulta tem pre

valencia de 7,6%(8J. Devido a sua elevada carga de mor

bímortalidade associada, a prevencáo do diabetes e de

suas complicacóes é boje prioridade de saúde pública.

No presente estudo observen-se que, quanto aglicemia

ern jejum, 42,S% das pacientes, apresentaram alteracoes,

seudo que 21,60 fl!iJ apresentaram intolerancia a glicose

diminuída e 20,4S% apresentaram diabetes.

Um estudo realizado no Brasil em 2006, estimou

prevalencia de hipercolesterolemia de 27,9%, LDL de

66,1%; HDL de 33,8% e bipertrigbceridemia de 15,9% em

mulhcresí-"! Na presente pesquisa observamos uma pre

valencia de 17,22% para o colesterol total, 20,46% para o

LDL-C, 81,82% HDL-C e 31,82% para os tnglícérídes.

Percebe-se que em relacáo a alguns fatores de

risco, já existe certa ccnscíentízacáo por parte das pa

cientes como sendo prejudicial a saúde, como etilismo

e tabagismo que foram de baixíssima prevalencia nesta

pesquisa, devido a maior divulga¡;ao, em forma de cam-
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panhas nas redes de comunícacáo, o entanto, outros fa

tores de risco como sedentarismo, estresse, dislipídemia

e hipertensáo se apresentam de forma mais expressiva,

talvcz estejam relacionados a questócs como: acesso aos

servicos de salute, díñculdades ñnanceiras, ou mesmo

falta de conhecimento a respeíto da sua condicáo clínica

como portadora de urna doenca crónica.

CONCLUSOES

O estudo dcmonstrou, que dentre os fatores de

risco modifícáveis para as doencas cardiovasculares em

mulheres hipertensas, os mais relevantes foram baixo

nível de HDL-C e a inatividade física presentes em mais

de 80% dos pacientes, seguidos de cstresse, hipertensáo,

pré-obesidade e obesidade em mais de 70% das pacien

tes. A intolerancia a glicose diminuída e diabetes tambérn

forarn significativas, evidenciando um risco potencial

para doencas cardíovascularcs,

Para que haja mudanca no estilo de vida se faz ne

cessário que o paciente entenda que é portador de uma

dcenca crónica, as possibilidades de tratamcntos, meios

de como cuidar da sua saúde e como prevenir agraves. É

importante mencionar a rede de apoío necessária a esta

assisténcia, com profissionais treinados e qualificados,

acesso a scrvicos de saúde e servicos de referencia e con

tra-referencia eficiente.

Apesar das Iímitacóes ínerentes a este estndo,

os resultados mostram a importancia da identiñcacáo e

quantificacáo dos diferentes fato res de risco (FR) para a

doenca arterial coronariana, possibilitando assim, desen

volver acóes direcionadas a prevencáo e/ou controle des

tes FR. Reafirma-se a importancia da educacao em saúde

voltada ao auto cuidado nestes grupos vulneráveis, pro

porcionando qualidade de vida. Os achados dessa investí

gacáo reforcam a relevancia da temática e permite que os

profissionais de enfermagem utilizern o instrumento de

pesquisa para ampliar seus conhecimentos e passe a ter

urna visáo mais direcionada a grupos de maior vulnera

bílídadc dentro da atcncao básica, partindo do princípio

que a promocáo da salute e prevencáo de agravos sao pe

cas fundamentais para a saúde dos individuos.
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