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Resumo  

O objetivo deste artigo traçar um perfil epidemiológico de fatores de risco de doenças 

cardiovasculares (FRDCV) nos vigilantes e descobrir os principais motivos para o 

agravo. Um estudo descritivo e transversal, que será realizado com vigilantes do 

município de Novo Gama - GO. Será aplicado um questionário, aferido a pressão 

arterial e realizado medidas antropométricas. Os fatores a serem avaliados serão sexo, 

faixa etária, raça, sedentarismo, tabagismo, etilismo, histórico familiar, presença de 

diabetes mellitos, hipertensão arterial sistêmica, obesidade/sobrepeso e circunferência 

da cintura aumentada. Foram avaliados 21 vigilantes, sendo (19,05%) do sexo feminino 

e (80,95%) do sexo masculino. A faixa etária avaliada foi de 30 a 56 anos. A prática de 

atividade física foi confirmada com (66,67%) e os (33,33%) sedentarismo. Apenas 

(14,28%) confirmaram tabagismo e o etilismo está presente somente no sexo masculino 

com (4,76%).  (43%) dos tem uma história familiar com doença cardiovascular. O 

índice de portadores de diabetes foi de (5%) e hipertensos (14,28%). O fator 

sobrepeso/obesidade foi alarmante com (85,71%) e (23,80%) com circunferência da 

cintura aumentada, sendo prevalente no sexo feminino com (19,04%). 
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ABSTRACT  

The goal is to draw an epidemiological profile of risk factors for cardiovascular disease 

(FRDCV) vigilant and discover the main reasons for the grievance. A descriptive cross-

sectional study, to be conducted with vigilant of Novo Gama - GO. A questionnaire 

measured blood pressure and anthropometric measurements performed will be applied. 

The factors to be evaluated; sex, age, race, physical inactivity, smoking, alcohol 

consumption, family history, diabetes mellitos, hypertension, obesity / overweight and 

waist circumference. 

Keywords: Cardiovascular Diseases; Risk factors; Health. 

 

 

 

 

 



Introdução 

O coração é um órgão vital e a disfunção cardíaca está associada às 

consequências fisiológicas devastadoras
1
, portanto, sem uma frequência e ritmo 

regulares, o coração pode não trabalhar de maneira eficiente como uma bomba para 

circular o sangue oxigenado e outros nutrientes de sustentação da vida para todos os 

tecidos e órgãos do corpo incluindo o próprio coração
2
. O fluxo sanguíneo adequado 

depende da eficiência do coração como uma bomba, da permeabilidade e 

responsividade dos vasos sanguíneos e da adequação do volume sanguíneo circulante
2
. 

Os fatores de risco das doenças cardiovasculares (FRDCV) existem os não-

modificáveis: idade crescente, histórico familiar, sexo masculino e raça. E os 

modificáveis: tabagismo, sedentarismo, diabetes mellito, obesidade, hipertensão arterial 

sistêmica (HAS), hiperlipidemia, estresse excessivo, fatores trombogênicos e etilistas. 

Esses fatores podem predispor as doenças cardiovasculares (DCV)
3,2

. Entretanto, os 

fatores de risco que foram estabelecidos de terem maior probabilidade de ocorrer DCV 

são o tabagismo, hipertensão arterial, as dislipidemias e o diabetes mellitus (DM)
4
 e a 

obesidade total e central e o sedentarismo também se associam positivamente com o 

risco de desenvolver DCV
5
. O tabagismo é um dos fatores de risco mais comumente 

implicado e prontamente modificável para a doença da artéria coronária
2
 e a incidência 

dos fumantes é aproximadamente duas vezes a incidência dos não-fumantes
6
. 

Sabe-se que os fatores de risco têm ligação direta com o estilo de vida das 

pessoas
5
, uma vez que, são classificados pela extensão em que eles podem ser 

modificados através da mudança do estilo de vida da pessoa ou da modificação dos 

comportamentos pessoais
2
. Os aspectos adicionais da história de saúde incluem a 

identificação dos fatores de risco para a cardiopatia e as medidas empreendidas pelo 

paciente para evitar a doença
2
. 

A principal causa de mortes de doenças não-transmissíveis foram as DCV em 

2008 (17 milhões de mortes) dados mundiais. Eles também foram responsáveis pela 

maior proporção de mortes por doenças não-transmissíveis com idade inferior a 70 

(39%)
7
. 

De acordo com os dados epidemiológicos, as DCV constituem importante causa 

de morbidade mortalidade em vários países, no que diz respeito à população adulta com 

mais de 30 anos
8
.  

No Brasil 31,88% das causas de óbitos são de DCV
9
, porém, as doenças 

isquêmicas do coração mostrou tendência de queda nas regiões Sudeste, Sul e Norte, em 



ambos os sexos e em todas as faixas etárias, no período de 1979 a 1996
8
. Os casos de 

óbitos de doença circulatória em 2011 no centro-oeste foram 6,8%, 2,3% no Estado de 

Goiás e 0,02% no município do Novo Gama-GO
10

. 

Há duas décadas, observou-se importante progresso na prevenção de DCV por 

meio de intervenções e suas causas
3
 e também os aumentos das pesquisas cientificas

6
. 

Assim, procurou-se nesse artigo validar o protocolo do Conjunto de Ações para a 

Redução Multifatorial de Enfermidades Não Transmissíveis (CARMEN) focando nas 

doenças cardiovasculares. 

 Objetivo-se traçar um perfil epidemiológico dos FRDCV e levantar dados 

estatísticos para estimar a prevalência de fatores de risco de doenças cardiovasculares 

nos vigilante do município do Novo Gama-GO. A pesquisa é importante para descobrir 

os principais FRDCV deles. 

 

Metodologia 

Trata-se de um estudo descritivo com delineamento transversal. O estudo 

composto por vigilantes de ambos o sexo, com idade acima de 29 anos do município de 

Novo Gama - GO. Será aplicado questionário semi-estruturado da Organização Pan-

americana de Saúde, no protocolo do estudo CARMEN e da Organização Mundial de 

Saúde (OMS) e realizados procedimentos como aferição de pressão arterial, medidas 

antropométricas (Apêndice A). 

Os fatores de riscos analisados será: sexo, faixa etária, sedentarismo, tabagismo, 

etilismo, histórico familiar, presença de diabetes mellitos, hipertensão arterial sistêmica, 

obesidade/sobrepeso e circunferência da cintura. 

Será considerado sedentário quem não pratica atividade física pelo menos 30 

minutos todos os dias
11

.  Tabagista quem fumava mais de três cigarros por dia, há um 

ano ou mais. Etilista os que fizerem uso diário de 0,3% de álcool. Todos com parentes 

de 1º grau com história familiar para doenças cardiovasculares são considerado positivo. 

Será definido como diabéticos os pacientes que afirmar durante a entrevista e que faz 

uso de medicação do mesmo. A pressão arterial foi aferida duas vezes seguindo o 

procedimento, com repouso de 5 minutos sentado e um intervalo de 2 minutos entre 

elas, quem apresentou pressão arterial sistólica >140mmHg e/ou pressão arterial 

diastólica >90mmHg será considerado hipertenso junto quem confirmar respondendo 

que é. O índice de massa corpórea (IMC) será calculado [peso (kg) /estatura (m)²] e 



organizado conforme a tabela da Organização Mundial de Saúde (OMS)
12

. A 

circunferência da cintura (CC) foi mensurada usando uma fita antropométrica e 

analisada seguindo os padrões feminino e masculino, respectivamente: normal (< 80 cm 

e < 94 cm); nível 1 de risco (80-87,9 cm e 94-101,9 cm); nível 2 de risco (> 88 cm e > 

102 cm)
13

. 

Realizar-se à análise dos dados pelo Microsoft Office Excel 2007. Todos os 

vigilantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice C) 

depois de receberem informações detalhadas sobre objetivo do estudo e os 

procedimentos utilizados, serão garantidos aos sujeitos da pesquisa, o sigilo, o 

anonimato de suas informações respeitando a Resolução 196/96 do Conselho Nacional 

de Saúde. 

 

Resultados e Discussões 

Figura 1. Valores de prevalência dos fatores de risco, sedentárismo, tabagismo, 

etilismo, história familiar para doenças cardiovasculares (HFDVC), diabetes 

mellitos (DM) e hipertensão arterial sistêmica (HAS). (N=21) 



Foram avaliados 21 vigilantes, (19,05%) do sexo feminino e (80,95%) do sexo 

masculino. A faixa etária avaliada foi de 30 a 56 anos. A prática de atividade física foi 

confirmada com (66,67%) e os (33,33%) sedentarismo. Apenas (14,28%) confirmaram 

tabagismo e o etilismo está presente somente no sexo masculino.  (43%) dos vigilantes 

tem uma história familiar com DCV. O índice de portadores de diabetes foi de (5%) e 

hipertensos (14,28%) (Figura 1).  

Fonte: Pesquisa realizada.2014 

 

Tabela 1. Distribuição das prevalências de fatores de risco para doenças 

cardiovasculares, por sexo. Município de novo Gama - GO. (N=21) 

 

Fator de risco 

Feminino Masculino Total 

Nº %   Nº     %   Nº      % 

        SEDENTARISMO 1 4,76     13 61,90     14 33,33 

        TABAGISMO 1 4,76       2 9,52       3     14,28 
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Notaram-se na Tabela 1 prevalências de sedentarismo em (33,33%) em ambos os sexo e 

CC aumentada (19,04%) no sexo feminino e HFDCV no sexo masculino em (28,57%). 

Observou-se o etilismo está presente somente no sexo masculino e que o tabagismo está 

presente em ambos os sexo (Tabela 1). 

Fonte: Pesquisa realizada.2014 

 

No município do Novo Gama – GO há predominância dos vigilantes é do sexo 

masculino. A prevalência de sedentarismo estar presente em outros estudos e esse fator 

mostrou-se uma prevalência no sexo feminino no estudo Carnelosso et al (2010)
15

. 

Vários estudos como de Carnelosso et al (2010)
15

, Martins et al (2011)
16

, Mendes et al 

(2006)
17

, Muniz et al (2012)
18

, e Beck et al (2011)
19

, mostraram uma prevalência de 

tabagismo e etilismo no sexo masculino. Neste estudo observou-se tabagismo no sexo 

masculino e etilismo em ambos os sexo. O estudo Coltro et al (2009)
20

 mostrou (41%) 

que tem HFDCV similar com os dados referido na tabela. No estudo com do perfil de 

risco cardíaco no DM de Schaan et al(2004)
21

 que mostrou a HAS estar mais prevalente 

que DM em várias idades, igual ocorreu nesta pesquisa.  

Os dados do IMC obtiveram (0%) na magreza grau I, II, III e obesidade grau II, 

entretanto, na Eutrofia (normal) (14,28%), e pré-obeso/sobrepeso deram (76,19%), a 

obesidade grau I e grau III apresentou (4,76%) (Figura 2). 

 Os indicadores da CC para indicar a obesidade central mostraram (47,61%) 

foram normal, (28,57%) obteve nível 1 e (23,80%) do nível 2 (Figura 3). 

 

        ETILISMO 0 0       1 4,76       1       4,76 

         HFDCV    3 14,28       6 28,57       9     42,85 

         HAS 1 4,76       2 9,52       3     14,28 

         DM    0 0       1 4,76       1       4,76 

SOBREPESO/OBESIDADE 4 19,04 14 66,66     18      85,71 

         CCA  4 19,04       1 4,76       5      23,80 

HFDCV= Historia familiar para doenças cardiovasculares; HAS=Hipertensão arterial 

sistêmica; DM=Diabetes Mellitos; CCA=Circunferência da cintura aumentada. 

Figura 2. Valores de porcentagem relacionada os padrões da tabela de IMC. 

(N=21) 



Fonte: Pesquisa realizada.2014 

 

 

 

 

Figura 3. Apresenta o índice da CC e a prevalência do nível 2 comparado aos outros. (N=21) 

 

Fonte: Pesquisa realizada.2014 

No presente estudo o sobrepeso/obesidade determinada pelo IMC e obesidade 

central considerada pela circunferência da cintura aumentada, observou-se ser um fator 

considerável, o mesmo ocorreu no estudo de Ganguli et al (2011) que mostrou uma 

prevalência na obesidade apontado pelo IMC
22

. Segundo o estudo de Lavrador et al 

(2011) analisou-se seus resultados e quanto maior o grau da obesidade, maior o risco de 

haver alterações glicídicas, lipídicas e de pressão arterial
23

. 
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Conclusão 

Neste estudo observou-se os principais fatores de riscos para doenças 

cardiovasculares (FRDCV) nos vigilantes do município de Novo Gama - GO. Foram 

avaliados 21 vigilantes, sendo (19,05%) do sexo feminino e (80,95%) do sexo 

masculino. A faixa etária avaliada foi de 30 a 56 anos. A prática de atividade física foi 

confirmada com (66,67%) e os (33,33%) sedentarismo. Apenas (14,28%) confirmaram 

tabagismo e o etilismo está presente somente no sexo masculino com (4,76%).  (43%) 

dos vigilantes tem uma história familiar com doença cardiovascular. O índice de 

portadores de diabetes foi de (5%) e hipertensos (14,28%). O fator sobrepeso/obesidade 

foi alarmante com (85,71%) e (23,80%) com circunferência da cintura aumentada, 

sendo prevalente no sexo feminino com (19,04%). Foi observado que os principais 

fatores nos mesmos foram os modificáveis, sendo assim esse estudo sugere a atenção da 

Estratégia de saúde da família, implantar ações para promoção à saúde, como elaborar 

palestras e educação de saúde estimável para atividades físicas, e modificar esse 

panorama. 
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