
   

Saúde Coletiva

ISSN: 1806-3365

editorial@saudecoletiva.com.br

Editorial Bolina

Brasil

da Silva, Ana Lúcia; César de Sales, Paloma

Participação familiar na prevenção primária dos fatores de risco para doença arterial coronária em

idosos

Saúde Coletiva, vol. 5, núm. 22, julho-agosto, 2008, pp. 1101-115

Editorial Bolina

São Paulo, Brasil

Disponível em: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=84202203

   Como citar este artigo

   Número completo

   Mais artigos

   Home da revista no Redalyc

Sistema de Informação Científica

Rede de Revistas Científicas da América Latina, Caribe , Espanha e Portugal

Projeto acadêmico sem fins lucrativos desenvolvido no âmbito da iniciativa Acesso Aberto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=842
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=84202203
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=84202203
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=842&numero=10021
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=84202203
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=842
http://www.redalyc.org


110 Saúde Coletiva 2008;05 (22):110-15 

Silva AL, Sales PC. Participação familiar na prevenção primária dos fatores de risco para doença arterial coronária em idosos

prevenção primária e saúde

Recebido: 04/01/2008       
Aprovado: 25/05/2008 

Participação familiar na prevenção 
primária dos fatores de risco para 
doença arterial coronária em idosos
Trata-se de estudo quanti-qualitativo financiado pela Fundação de Amparo a Pesquisa de São Paulo na modalidade de Inicia-
ção Científica que teve por objetivos identificar as relações de apoio familiar ao idoso no tocante a fatores de risco para do-
ença arterial coronária (DAC) e verificar e analisar os fatores de risco para DAC referidos por familiares de idosos. A análise 
de dados qualitativos seguiu a análise de conteúdo, na modalidade temática e para os dados quantitativos adotamos o Pro-
grama Statistical Package Social Sciences 11.0 (SPSS 11.0). Observa-se que a participação feminina é considerável na famí-
lia no que se refere a ações que contribuem para a redução dos fatores de risco para DAC nos idosos. Este estudo ampliará 
as pesquisas relacionadas às famílias de idosos com agravos degenerativos, contribuindo para a formulação de políticas pú-
blicas de atenção ao idoso no sentido de complementar ações que a família de alguma forma não conhece e para estimular a 
participação desta no apoio ao seu geronte. 
Descritores: Idosos, Família, Doença arterial coronária, Prevenção primária.

This research is a quantitative - qualitative study financed by Fundação de Amparo to the Research of Sao Paulo in the moda-
lity of scientific initiation and had as aim to identify the relations of familiar support to aged people in relation to the factors of 
risk for coronary arterial disease and to verify and to analyze the factors of risk referred by the familiar of the aged. The quali-
tative analysis followed the content analysis, in thematic modality and, to the quantitative data, we adopted the Statistical Pa-
ckage for Social Sciences 11,0 (SPSS 11,0). The study found a considerable participation of the women in the family related 
to actions that contribute to the reduction of the factors of risk for coronary arterial disease in the aged ones. This study will 
extend the research related to the families of aged with degenerative diseases, contributing to the creation of public politics 
attention to the aged ones, complementing the actions that the family somehow doesn’t know and to stimulate the participa-
tion of it in the support to their aged ones.
Descriptors: Aged, Family, Arterial coronary disease, Primary prevention.

Esta investigación es un estudio cuantitativo - cualitativo financiado por la Fundação de Amparo a Pesquisa de Sao Paulo en 
la modalidad de iniciación científica y tiene como objetivos identificar las relaciones de apoyo familiar al anciano en relación 
a los factores de riesgo para la enfermedad arterial coronaria y verificar y analizar los factores de riesgo para enfermedad 
arterial coronaria  apuntados por el familiar del anciano. Los análisis cualitativos siguieron el análisis del contenido, en la 
modalidad temática y para los datos cuantitativos fue adoptado el Programa Statistical Package Social Sciences 11.0 (SPSS 
11.0). El estudio encontró una participación considerable del familiar femenino, en relación a las acciones que contribuyen 
para la reducción de los factores del riesgo para enfermedad arterial coronaria en ancianos. Este estudio traiga amplitud a 
las investigaciones relacionadas a las familias de ancianos con enfermedades crónicas degenerativas, contribuyendo para la 
formulación de políticas públicas de atención a los ancianos, a fin de complementar acciones que la familia no conoce y para 
estimular la participación de esta en el apoyo a su anciano.
Descriptores: Anciano, Familia, Enfermedad arterial coronaria, Prevención primaria.
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INTRODUÇÃO

Estudos epidemiológicos e demográficos sobre a doença arterial 
coronária (DAC) começaram a ser desenvolvidos na segunda 

metade do século XIX. Na década de 1920-1930 foi identificada 
como problema de saúde crescente e comum entre a raça branca 
e abastada nas áreas urbanas da América do Norte e Europa. Sua 
ocorrência e etiologia passaram a ser investigadas em grandes 
grupos populacionais, bem como as diferenças entre países, 
grupos sociais, grupos religiosos ou ocupações e individualmente, 
cruzando-se estas diferenças com idade, sexo e hereditariedade.

Atualmente, diversos fatores biopsicosociais podem influenciar 
no aparecimento da DAC. Porém, é importante chamarmos a 
atenção para o grupo geronte que, segundo o Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística1, segue uma projeção considerável em 
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relação a morbi-mortalidade na população idosa. 
Embora o último censo do IBGE - 2000 tenha verificado que a 

faixa etária que mais cresceu foi aquela com 75 anos ou mais e de 
o infarto do miocárdio ser a principal causa de óbito nessa idade, 
os conhecimentos científicos existentes dificultam a promoção 
da saúde e a prevenção destes agravos nesses indivíduos1,2. A 
idade é o principal fator de risco (não modificável) para a doença 
arterial coronária em decorrência do maior número de placas 
ateroscleróticas, da diminuição da reserva cardíaca, do perfil 
trombogênico desfavorável, da maior prevalência de doenças sub-
clínicas e co-morbidades cardíacas e extracardíacas. 

Os idosos apresentam alta prevalência de eventos agudos que 
podem acontecer em suas residências, no âmbito do domicílio3. A 
presença de fatores de risco clássicos, assim como novos fatores que 
vêm sendo apresentados e discutidos conferem maior risco para 
aterosclerose. A melhor alternativa seria prevenir o desenvolvimento 
da aterosclerose, ou pelo menos identificar os indivíduos que 
tenham risco de eventos agudos e intervir antes da sua ocorrência. 
Moura acrescenta que “A estratégia de prevenção nas enfermidades 
cardiovasculares inclui medidas de prevenção primária, secundária 
e terciária [...]. A terapêutica deve ser iniciada com mudanças no 
estilo de vida que compreendem hábitos alimentares saudáveis, 
busca e manutenção do peso ideal, exercício físico aeróbico regular, 
combate ao tabagismo e promoção do equilíbrio emocional4”.

A doença aterosclerótica é considerada multifatorial, e a sua 
prevenção passam pela identificação dos fatores de risco. Os não-
modificáveis incluem a idade, o sexo, e a história familiar para DAC. 
Entre os modificáveis estão a dislipidemia, o diabetes, o tabagismo, 
o sedentarismo, a hipertensão arterial e a obesidade. O estresse tem 
tido destaque e a prevenção tem sido baseada no conhecimento 
dos fatores de risco modificáveis. Dados epidemiológicos mostram 
que a probabilidade de um indivíduo de 50 anos, sem exposição 
desenvolver um evento coronariano é de 6% em 10 anos. Além 
disso, o conhecimento dos fatores de risco permite que se tracem 
estratégias preventivas eficientes para o desenvolvimento de ações 
de saúde, que visem à promoção da qualidade de vida5.  

Sendo assim, entende-se que a família tem papel importante, 
na identificação dos fatores de risco clássicos modificáveis e 

não modificáveis durante o seu convívio com o idoso, a fim 
de prevenir o desenvolvimento da doença arterial coronária e 
desta forma contribuir para a promoção de sua saúde. Segundo 
Alvarez et. al., a prevenção primária inclui ações contra os 
fatores de risco para as enfermidades cardiovasculares mediante 
modificações no estado de vida, assim como o manejo dos 
fatores de risco a que uma pessoa está imposta6.

OBJETIVOS
Objetivo geral: avaliar a vulnerabilidade para agravos crônicos 
não transmissíveis em idosos na região centro-oeste do município 
de São Paulo. 

Objetivos específicos: verificar as relações de apoio familiar 
ao idoso em relação a fatores de risco para doença arterial 
coronária e analisar os fatores de risco para doença arterial 
coronária referidos por familiares.

METODOLOGIA
A pesquisa foi realizada em Unidades Básicas de Saúde (UBS) da 
Coordenadoria Regional de Saúde Centro-Oeste da Secretaria 
Municipal de Saúde, Prefeitura do Município de São Paulo, Brasil. 
Após a aprovação do Comitê de Ética da Universidade Nove de Julho 
e da Secretaria Municipal de Saúde, realizou-se a coleta de dados 
com um total de 100 participantes familiares de idosos entrevistados. 
Para responder ao questionário o familiar seguiu os seguintes critérios 
de inclusão: ser maior de 21 anos de idade, residir com o idoso que 
é atendido na UBS, concordar em responder, após orientação e 
assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.

A coleta de dados aconteceu inicialmente em três unidades 
básicas: UBS Vila Anglo, UBS Vila Anastácio e UBS Vila Ipojuca 
simultaneamente, seguindo à demanda de fluxo de idosos 
acompanhados por seus familiares. Em seguida as unidades: 
UBS Jardim Vera Cruz, UBS Vila Romana e UBS Parque da Lapa. 
A aplicação do instrumento de coleta dos dados foi realizada 
em espaços físicos adequados dentro das UBS, garantindo ao 
entrevistado maior entendimento em relação aos objetivos da 
pesquisa e interação com o pesquisador.

Os dados coletados foram digitados em base excel. Os dados 



112 Saúde Coletiva 2008;05 (22):110-15 

Silva AL, Sales PC. Participação familiar na prevenção primária dos fatores de risco para doença arterial coronária em idosos

prevenção primária e saúde

 qualitativos foram trabalhados por modalidade temática, adotando 
Minayo7 como referencial. Categorizaram-se as questões a partir da 
perspectiva biopsicossocial e cultural, pois ela proporciona uma visão 
integral do ser e do adoecer que compreende as dimensões: física, 
psicológica, social e cultural. Para a análise quantitativa se adotou o 
programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)8.

RESULTADOS
Após análise dos dados dos questionários aplicados a familiares 
de idosos, apresenta-se os resultados em dois momentos, sendo: 
primeiro momento, a análise quantitativa e; segundo momento, 
a análise qualitativa. 

Análise Quantitativa 
De acordo com a análise quantitativa, observa-se os seguintes 
resultados na tabela 1.

Na tabela 1, (lembrando que as 100 entrevistas foram realizadas 
nas seis UBS), as mulheres predominaram enquanto acompanhantes 
dos idosos (70%). Historicamente, mulheres têm sido cuidadoras em 
relação a seus familiares. Diversos estudos demonstram que a carga 
de cuidado dos idosos dependentes recai desproporcionalmente 
sobre as mulheres. Apesar disso, elas raramente reconhecem muitas 
das tarefas que realizam como “cuidado per si”, já que envolvem 
trabalhos que realizaram ao longo de toda a vida. A cultura lhes 
informa que o cuidado é indissociável das tarefas de uma mulher. A 
tendência a minorar ou, mesmo, a negar o fardo inerente ao exercício 
do cuidado que marca todas as narrativas remete fortemente à cultura 
que define, de maneira específica, o papel, as responsabilidades 
e as obrigações da mulher e estabelece que cuidar de um idoso 
dependente é uma obrigação “natural” da mulher9.

O grau predominante de acompanhamento a UBS foi de 
filho/filha em 43%, seguidos de esposa/esposo que se somado a 
companheiro/companheira na perspectiva de relação conjugal 
e afetiva tem-se 37%. Em relação à idade dos acompanhantes 
verificamos que 35% possuem mais de 60 anos, portanto, também 
se caracterizam como idosos e estão acompanhando outros idosos, 
numa relação interdependente de cuidado e participação da saúde 
um do outro. Os maiores percentuais em relação ao tempo de 
moradia foram de 0-5 anos (14.1%) e 21-25 anos (14.5%). 

O convívio familiar foi considerado ótimo a bom para 80.4%, 
o que favorece a relação para prevenção da DAC. O familiar 
avalia o estado de saúde do seu idoso como bom a regular para 
54.5%, sendo que 45,5% foram considerados bom e ótimo, 
apresentando um resultado próximo do eqüitativo entre os dois 
níveis de avaliação em relação aos outros. Em relação à queixa 
de saúde nos últimos doze meses: 76% consideraram presentes; 
e que têm acompanhado o estado de saúde de seu idoso (94%), 
o que também pode favorecer a prevenção da DAC. 

Em relação aos fatores de risco modificáveis, os familiares 
relataram que 82% dos idosos não fumam, que 60% não praticam 
atividade física, que 72% fazem acompanhamento da pressão 
arterial na UBS, que 65% não tiveram episódios de hipertensão 
arterial nos últimos doze meses e que quando tiveram, representou 
51.5% na freqüência de ‘menos ou igual a dois episódios’. 

Apontou-se pelos familiares que os idosos recebem orientações 
de profissionais da saúde (63%) e que têm conhecimento das 
causas para DAC: 52%, o que vem de encontro com a categoria 
3 ‘Prevenção de doença arterial coronária pelo familiar do idoso’, 
quando relatam  o modo como realizam a prevenção para DAC. 

De acordo com a experiência vivenciada com os entre-

vistados, observa-se que há um grande interesse por parte dos 
familiares em acompanhar os estado de saúde de seus familiares 
idosos. Conforme os resultados apresentados, identificou-se que 
a maioria dos acompanhantes é de filhos e filhas, que vivem há 
mais de 30 anos com seus familiares idosos, e que em sua maioria 
possuem mais de 60 anos, ou seja, são também considerados 
idosos e demonstram uma relação real de participação e interesse 
na saúde de seus familiares. Recebem orientações de saúde 
profissional de forma significativa e fazem acompanhamentos 
de pressão arterial regularmente, como forma de prevenção dos 
agravos que resultem à doença arterial coronária, entretanto, em 
relação ao conhecimento sobre as causas da doença, ainda há 
necessidade de informações específicas, pois há uma parcela 

Tabela 1. Variáveis sociodemográficas e de percepções 
de familiares quanto ao estado de saúde do idoso e 
conhecimento das causas para Doença Arterial Coronária. 
São Paulo, 2007.

Queixa de saúde nos últimos 12 meses
Sim

Não

Acompanhamento do estado de saúde do 
idoso nos últimos 12 meses
Sim

Não

Tabagismo
Sim

Não

Atividade física
Sim

Não

Acompanhamento de Pressão 
Arterial nas UBSs
Sim

Não

Episódios de hipertensão nos 
últimos 12 meses
Sim

Não

Freqüências dos episódios de hipertensão 
nos últimos 12 meses
Menor ou igual a 2

Entre 3 e 5

6 ou mais

Orientações por profissionais de saúde em 
relação a DAC
Sim

Não

Conhecimento de causas para Doença 
Arterial Coronária
Sim

Não

* Desconsiderou-se na análise a porcentagem de entrevistados que não souberam ou 
não responderam as questões, considerando apenas o percentual válido de respostas 
informadas, por isto alguns itens não chegam a 100.
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considerável de familiares que desconhecem estas causas. 
O gráfico 1 detalha um item normalmente indicado para 

prevenir DAC, que são as atividades psicofísicas.
O gráfico 1 mostra que as atividades que os familiares relataram 

realizar com maior freqüência junto a seus acompanhantes/
familiares são: assistir televisão (60%), escutar música (35%). 

O lazer tem como finalidades: recreação, distração, descanso, 
reflexão sobre a realidade, imaginação, criatividade atenuação 
do estresse e renovação de energias pode levar a resultados 
como prazer, inquietação para a criatividade, tranqüilidade e 
sentimentos trazidos pela vivência humana10.

O gráfico 2 mostra que a atividade individual mais 
realizada pelo idoso é a caminhada (30%). Atividades na água 
restringem-se a 3%. Os benefícios da prática de atividade 
física não se restringem ao campo fisico-funcional e mental 
dos indivíduos, mas repercutem também na dimensão social, 
melhorando o desempenho funcional, mantendo e promovendo 
a independência e a autonomia daqueles que envelhecem11.

No gráfico 3 verifica-se que os familiares percebem melhor as 
alterações de saúde em seu idoso ‘conversando’ com ele (60%), 
em atividade(13%) e durante o repouso e assistindo televisão, estes 
dois últimos compondo 20%. A conversa é parte da comunicação 
que por sua vez facilita o vínculo. Ela pressupõe o entendimento 
das partes envolvidas, e sabe-se que não existe entendimento se não 
houver, anteriormente, a compreensão12. Conversar é uma estratégia 
para socializar informações rela cio nadas a atividades do dia a dia, 
mas também para atender demandas que visem prevenção da DAC.

Análise Qualitativa – quadros temáticos do estudo
A análise de conteúdo temática segue em três quadros, 
subdivididos em categorias e subcategorias agrupadas de acordo 
com o perfil biopsicosocial, a fim de identificar vulnerabilidades 
para agravos da DAC. Salienta-se que a análise foi feita tendo 
como referência os fatores de riscos para doença arterial 
coronária referidos por familiares dos idosos entrevistados.

Esta primeira categoria mostra que familiares recebem mais 
informações sobre a esfera biológica e nenhuma sobre a espiritual/
cultural, pelo menos neste estudo. É conhecido que a maior habilidade 
de profissionais de saúde está relacionada a conhecimentos do corpo 
físico, numa analogia biomédica de formação13.

Na seqüência, apresenta-se a segunda categoria que refere, 
exclusivamente, às causas identificadas para DAC relatadas 

0 25 50 75 100

 
Gráfico 1. Atividades realizadas junto com idoso. São 
Paulo, 2007.
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Gráfico 2. Atividades individuais dos idosos. 
São Paulo, 2007.
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Gráfico 3. Percepções de alterações de saúde em que 
tipo de atividade pelos idosos, no ponto de vista do 
familiar. São Paulo, 2007.
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pelos familiares dos idosos.
Nesta categoria, do mesmo modo da primeira, encontrou-se 

grande parte do conteúdo relatado, relacionado à esfera biológica 
das causas atribuídas para DAC. Também identificamos que as 
respostas conferem com a descrição dos fatores de risco contidos 
na literatura, seguindo uma terminologia própria do senso 
comum. É importante considerar que a família conhece em grau 
considerável as reais causas para DAC e neste sentido, favorece a 
participação da mesma na prevenção primária em foco.

Dentro destes fatores de risco para DAC os cuidados de prevenção 
para uma pessoa idosa devem visar à manutenção de seu estado de 
saúde, com uma expectativa de vida ativa máxima possível junto 
aos seus familiares e à comunidade, com independência funcional 
e autonomia máxima. Busca-se a necessária compreensão do 
envelhecimento como um processo benigno e não doentio14.

Na categoria três, está relacionada atitudes e atividades realizadas 
pelo familiar em função da prevenção primária da DAC com o idoso, 
mostrando a participação do familiar em função da prevenção do 
agravo, da promoção e da proteção da saúde deste idoso.

Percebe-se que a participação familiar na prevenção da DAC 
ocorre a partir de percepções diferenciadas, mas predominantemente 
da dimensão biológica, e são influenciadas com base no grau de 
convívio com o idoso e da análise da condição de saúde que o 
familiar realiza com o mesmo (conforme disposto na tabela 1).

Cada familiar tem sua forma de “enxergar” e de enfrentar 
situações diversas, e de sentir e perceber cada uma delas com 
suas singularidades. Diante de uma doença crônica na família, 
como é o caso da DAC, este se comporta de acordo com sua 
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Tabela 2. Categoria 1: Orientações profissionais em relação a doença arterial coronária referidas por familiares. São Paulo, 2007.

Tabela 3. Categoria 2: Causas para a doença arterial coronária relatadas pelo familiar do idoso. São Paulo, 2007.

Sociais
Ampliar círculo de 

relações sociais

Espirituais/CulturaisBiológicas
Melhorar alimentação, fazer caminhada e outras 

atividades de saúde.

Periodicamente medir a pressão

Prevenir colesterol

Receita medicamentos e pede exames relacionados

Tratamento adequado

Fala para ela se alimentar com frutas, verduras, diminuir 

óleos e gorduras por causa do colesterol alto, pra fazer 

caminhada e sempre dão vários panfletos.

Psicológicas
Sobre fumo e bebida alcoólica

Não se aborrecer

Sociais
Falta de atividade 

diária

Espirituais/Culturais
Falta de exercício, 

atividade física.

Pessoa parada que não 

faz atividade física

Vida sedentária

Ficar muito tempo em pé

Fatores do dia-a-dia,

Psicológicas
Pessoas que ficam muito 

caladas, depressão.

Fumo, estresse. Nervosismo

Não se preocupa com a pressão

Consumo de drogas, álcool.

Biológicas
Excesso de gordura na comida

Fritura

Problemas com colesterol

Excesso de sal na comida

Alimentação inadequada

Vida desregrada com relação à alimentação

Alimentação não controlada

Uma alimentação que não é saudável

Derivados de animais

Pessoas que não tomam água

Questão genética; Lado genético; Fatores genéticos.

Antecedentes familiares

Pressão alta pode causar problemas nos rins e no 

coração

Diabetes

Infarto

Acidente Vascular Encefálico

Câncer

representação do que seja saúde-doença, evidenciando saberes 
diversos acerca da prevenção, que pode, inclusive, contrapor-se 
aos saberes científicos15 como, por exemplo: “Não realizo nada 
para prevenir, o médico é quem faz a prevenção”.

Encontra-se também, numa sintonia com as recomendações 
científicas: “Incentivo a comer frutas e cuidar da alimentação, 
fazendo uma alimentação leve”; “Criar uma situação sempre de 
bem estar e de menor estresse”; “Comida japonesa, porque é mais 
saudável. Não come carne de porco, usa pouca gordura e pouco 
sal”. E ainda: “Ele se cuida sozinho, não preciso fazer nada”, 
podendo indicar autonomia do idoso em relação à família.

CONCLUSÃO
A partir do contato com os familiares pesquisados e os resultados 
encontrados, pode-se identificar que há real interesse por parte 
de familiares em acompanhar o estado de saúde de seus idosos. 
Verificou-se também que há um maior envolvimento do familiar 
feminino nas relações de apoio e monitoramento da saúde de 

seu familiar, o que nos remete a uma reflexão da integralidade 
do cuidado ao longo do ciclo de vida humano, pela qual tem-se 
a presença majoritária de mulheres presentes no cuidado.

A família, partindo do convívio com idosos tem mostrado 
responsabilidade na promoção da saúde e proporcionando 
mudanças na sua qualidade de vida e com isso produzindo 
benefícios em termos preventivos. 

As pessoas com 60 ou mais anos de idade geralmente encontram 
dificuldades em enfrentar a cronicidade dos processos de enfermidades 
e agravos. Um novo modelo de saúde para as condições crônicas 
compreende uma estrutura que inclui uma parceria harmoniosa entre 
pacientes e familiares, equipes de cuidado à saúde e instituições de 
apoio da comunidade que atuem de forma intersetorial. Quando 
há integração dessa tríade, as pessoas participam ativamente na 
prevenção das condições crônicas de saúde. 

Ressalta-se a importância de estimular a participação de 
membros da família dos idosos na prevenção da DAC, pois sua 
ajuda pode aliviar as tensões cotidianas, além do que também 
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podem se beneficiar, adquirindo maior compreensão da situação 
dos seus familiares e, dessa maneira, podem se tornar um reforço no 
estímulo para a busca de múltiplas estratégias de enfrentamento.

Os achados revelaram que os participantes utilizaram 
múltiplas estratégias de enfrentamento para as diversas situações 
e que essas se apresentam inter-relacionadas e, da mesma forma 
que o humor humano, podem se caracterizar como incertas. 

Na figura 1 tem-se uma representação espacial do como 
poderiam acontecer as relações/atividades entre as dimensões 
ligadas à vida humana na prevenção da DAC, entre outras.

Tabela 4. Categoria 3: Prevenção de doença arterial coronária pelo familiar do idoso. São Paulo, 2007. 

Sociais
Procuro caminhar 

com ele

Ajudo nos serviços 

domésticos.

Espirituais/Culturais
Muito dengo

Ele se cuida sozinho, não 

preciso fazer nada.

Não sei o que fazer

Não sei responder

Viver bem

Psicológicas
Mantenho a calma

Não deixo tomar álcool

Criar uma situação sempre de 

bem estar e de menor estresse.

Converso com meu irmão para 

não deixá-la nervosa.

Estar sempre alegre e amando

Devido ao problema mental, é 

difícil prevenir a doença, mas 

evita deixá-la nervosa.

Biológicas
Não realiza nada para prevenir, o médico é quem 

faz a prevenção.

Controlo a alimentação dela, gosto de comida 

insossa, a base de legumes e frutas. 40% da 

alimentação é nesta base.

Levo ao hospital e faço todos os exames 

que pedem a ela

Incentivo à alimentação saudável e à caminhada.

Incentivo a comer frutas e cuidar da alimentação, 

fazendo uma alimentação leve. Levo ao médico.

Dou o medicamento e observo o que ele tem

Comunica os familiares imediatamente em caso de 

pressão alta ou mal-estar

Faço ele fazer exercícios de alongamento em casa

Acompanho o que o médico diz

Alimentação com pouca gordura

Comida japonesa, porque é mais saudável. Não come 

carne de porco, usa pouca gordura e pouco sal.

Peço pra ela ir sempre ao médico e pra ela obedecer 

às recomendações que ele passar.

Evitar comprar alimentos gordurosos.

Oriento a cozinheira a diminuir quantidade de óleo e a 

não fazer alimentos fritos

 Figura 1: 
Intersecção 
bio-psico-socio-
cultural e sua 
relação com os 
fatores de risco 
para DAC.

Fatores sociais Fatores 
culturais/
espirituais

Prevenção dos 
fatores de  risco 
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Fatores biológicos

Fatores psicológicos


