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RESUMO 

 

 

Objetivos: Verificar a freqüência referida de fatores de risco cardiovascular, 

notadamente a hipertensão arterial sistêmica, de cuidadores de pacientes crônicos do 

município de Maringá, Paraná, comparativamente à observada em controles pareados 

por idade. Métodos: Estudo descritivo, com delineamento transversal envolvendo 146 

controles e 78 cuidadores, de ambos os sexos, com idade mínima de 40 anos. Foram 

coletados dados referentes às condições sociodemográficas, hábitos de vida e doenças 

pré-existentes. Foi avaliada a pressão arterial, estatura, massa corporal, circunferência 

da cintura e quadril. Para análise estatística dos dados utilizou-se os testes t-Student 

para amostras independentes, Qui-quadrado ou Exato de Fisher quando aplicáveis. 

Também foi calculado a odds ratio (OR) para definir a associação entre a hipertensão 

arterial e os demais fatores de risco cardiovascular, com intervalo de confiança (IC) de 

95%. O nível de significância adotado foi de p<0,05. Resultados: Houve predomínio de 

mulheres (58,9% no grupo controle e 82,1% no cuidador) com média de idade de 59 

(±10,7) e 56 (±12,42) anos nos grupos controle e cuidador respectivamente. Eram 

brancos 63% e 66,7%, tinham escolaridade referente ao ensino fundamental 50,7% e 

60,2%, referiram renda familiar em torno de 3 a 10 salários mínimos 42% e 53,8% e 

referiram história familiar para doenças cardiovasculares 60% e 64,1% para os grupos 

controle e cuidador respectivamente. Observou-se que o grupo controle foi 

estatisticamente mais idoso, com maior circunferência da cintura e razão cintura/quadril 

do que o grupo cuidador, ao passo que as médias das pressões arteriais sistólicas e 

diastólicas e o índice de massa corporal não foram diferentes. Foram encontradas 

freqüências de 29% e 37% de hipertensão arterial relatada, 6% e 9% de doença 

cardíaca, 8% e 4% de doença pulmonar, 13% e 9% de diabete melito, 69% e 73% de 

sedentarismo, 75% e 86% de alcoolismo nos grupos controle e cuidador 

respectivamente. Testando-se a associação das variáveis entre os grupos, não houve 

diferença entre eles. Em relação à associação entre hipertensão arterial referida e os 

fatores de risco cardiovascular, observou-se que o relato de colesterol elevado se 

apresentou fortemente associado em ambos os grupos (OR = 2,4; IC 95% = 1,06-5,27; 

p = 0,0322 no grupo controle e OR = 3,16; IC 95% = 1,04-9,56; p = 0,0368 no 
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cuidador). A hipertensão arterial também se relacionou positivamente, somente no 

grupo controle, com a circunferência da cintura (OR = 3,35; IC95% = 0,65-5,21; p = 

0,0014) e com a razão cintura/quadril (OR = 2,5; IC95% = 0,707-7,01; p = 0,0285). Não 

houve correlação entre hipertensão arterial referida e freqüência de tabagismo, 

alcoolismo e sedentarismo na amostra estudada. Conclusões: A ocorrência de fatores 

de risco cardiovascular não foi maior em cuidadores crônicos comparativamente aos 

controles. Independentemente da condição de cuidador ou não, a freqüência de relato 

de hipertensão arterial foi alto, portanto deve ser valorizado epidemiologicamente na 

predição de risco cardiovascular aumentado. 

 



 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

Nos últimos 100 anos, a melhora das condições de vida da população, embora 

insuficiente, levou a um controle na mortalidade de doenças transmissíveis, resultando 

no envelhecimento da população. Passaram, então, a predominar as doenças crônicas, 

particularmente as cardiovasculares, alterando todo o perfil de morbi-mortalidade dos 

diferentes países desenvolvidos (Araújo, 1992).  

As doenças cardiovasculares foram responsáveis por mais de 16,7 milhões de 

mortes, representando 29,2% da mortalidade mundial (World Health..., 1995; Bonow et 

al., 2002). No Brasil, de acordo com a publicação “Saúde Brasil 2006”, entre os anos de 

2002 e 2004, ocorreu 826.947 óbitos por DCV, correspondendo a 27,5% da 

mortalidade total do país (Brasil..., 2007). 

Apesar de as causas da maioria das doenças cardiovasculares serem 

desconhecidas, é de reconhecida importância a participação dos múltiplos fatores de 

risco no seu desenvolvimento, implicados diretamente na gênese, progressão e 

ocorrência dos eventos cardiovasculares (Ross, 1999; Davignon, 2004). São eles 

níveis sócio-econômicos baixos, hábitos alimentares, obesidade, aumento dos níveis 

de triglicérides e colesterol séricos, hipertensão arterial, alcoolismo, diabete melito, 

tabagismo, hereditariedade, estresse e sedentarismo (Brasil..., 1993; Sabry et al., 2002; 

V Diretrizes..., 2006). 

Muito recentemente, novas evidências na epidemiologia dos fatores de risco 

foram publicadas. O estudo INTERHEART, um estudo caso-controle internacional 

delineado para avaliar, de forma sistematizada, a importância dos fatores de risco para 

a doença coronariana ao redor do mundo, onde foram investigados 52 países dos 5 

continentes, demonstrou que nove fatores de risco explicaram mais de 90% do risco 

atribuível para infarto do miocárdio. De modo surpreendente, o tabagismo e 

dislipidemia compreenderam mais de dois terços deste risco, e os fatores 

psicossociais, obesidade central, diabete melito e hipertensão arterial também estavam 

significativamente associadas (Yusuf et al., 2004; Polanczyk, 2005). 

Entretanto, a hipertensão arterial (HA) tem sido reconhecida como o principal fator 

de risco para a morbidade e mortalidade precoces causadas por doenças 

cardiovasculares. É uma das doenças de maior prevalência na população brasileira e 
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mundial. No Brasil, a Sociedade Brasileira de Hipertensão estima que haja 30 milhões 

de hipertensos, cerca de 30% da população adulta. Entre as pessoas com mais de 60 

anos, mais de 60% têm hipertensão. No mundo são 600 milhões de hipertensos, 

segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) (Van Den Hoogen et al., 2000; 

Conceição et al., 2006; V Diretrizes..., 2006; Jardim et al., 2007). 

Um dos desafios na sua prevenção e tratamento é aumentar a sua detecção, a 

qual se inicia com a apropriada aferição da pressão arterial (PA). Esse simples 

procedimento pode detectar indivíduos assintomáticos com elevados níveis 

pressóricos, o que permite o início precoce do tratamento (Conceição et al., 2006). 

O sedentarismo, também participa de forma expressiva para o aparecimento e 

desenvolvimento de patologias relacionadas ao sistema cardiocirculatório. Este fator 

depende, principalmente, do estilo de vida adotado pelo indivíduo, que é definido pelo 

conjunto de ações habituais que refletem as atitudes, os valores e as oportunidades na 

vida das pessoas (Nahas, 2001). Já o consumo de álcool fora das refeições aumenta a 

PA e aumenta o risco de HA independente da quantidade ingeria (V Diretrizes..., 2006). 

Em relação aos aspectos da composição corporal, verifica-se que vários estudos 

têm apontado para a relação existente entre obesidade e morbimortalidade, também 

associado à possibilidade de ocorrência de doenças cardiovasculares (Sabry et al., 

2002; Mendes et al., 2006). 

 

O cuidador do paciente crônico e sua saúde 

 

A literatura internacional indica, por numerosos trabalhos revistos por Gatz et al. 

(1991) e Zarit (1994), que cuidar de dependentes traz uma variedade de efeitos 

adversos, reconhecendo o impacto emocional vivido por familiares que cuidam de 

pessoas com doença mental ou outros problemas decorrentes do envelhecimento. 

Esse impacto emocional ou sobrecarga tem sido definido como problemas físicos, 

psicológicos ou emocionais, sociais e financeiros que familiares apresentam por 

cuidarem de pessoas doentes (George, Gwyther, 1986; Cerqueira, Oliveira, 2002). 

Cuidadores apresentam taxas mais altas de depressão e outros sintomas 

psiquiátricos e podem ter mais problemas de saúde que pessoas, com a mesma idade, 

que não são cuidadores. Além disso, os cuidadores participam menos de atividades 
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sociais, têm mais problemas no trabalho, e apresentam maior freqüência de conflitos 

familiares, freqüentemente tendo como foco a forma como cuidam do parente comum 

(Zarit, 1997). 

Desta forma, este trabalho se justifica pelo fato de não haverem estudos 

populacionais que enfoquem a prevalência de fatores de risco para doenças 

cardiovasculares em cuidadores, visto que a mesma tem características diferentes das 

demais populações estudadas. Portanto, devido a dedicação contínua e prolongada 

aos seus dependentes, os cuidadores enfrentam situações estressantes decorrentes 

do cuidado prestado que podem afetar a sua saúde e qualidade de vida. Verifica-se 

assim, sua relevância para produzir indicadores referenciais ligados a realidade 

estudada, de forma a colaborar com estudos futuros. 
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1.1 Objetivos 

 

1.1.1 Geral 

Verificar a associação da Hipertensão arterial sistêmica  referida com os fatores 

de risco cardiovascular em sujeitos cuidadores informais de ambos os sexos do 

município de Maringá, Paraná. 

 

1.1.2 Específicos 

 

1. Correlacionar as variáveis hipertensão arterial referida, índice de massa 

corpórea, circunferência da cintura, índice cintura/quadril e os indicadores de hábitos 

de vida, como tabagismo, consumo de bebida alcoólica e sedentarismo. 

2. Definir e discutir as diferenças/similaridades nos resultados das variáveis 

estudadas de acordo com o grupo. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

2.1 Doenças Cardiovasculares 

 

Há mais de 55 anos, uma cidade dos Estados Unidos, Framingham em 

Massachusetts, foi selecionada pelo governo americano para ser o local de um estudo 

cardiovascular. Foram inicialmente recrutados 5.209 residentes saudáveis entre 30-60 

anos de idade para uma avaliação clínica e laboratorial extensiva. Desde então a cada 

2-4 anos, esta população e, atualmente as gerações descendentes, é reavaliada 

cuidadosamente e acompanhado em relação ao desenvolvimento de doença cardíaca. 

O consagrado estudo de Framingham foi uma das primeiras coortes onde foi 

demonstrando a importância de alguns fatores de risco para o desenvolvimento de 

doença cardíaca e cerebrovascular (Polanczyk, 2005). 

O conjunto das doenças cardiovasculares (DCV) representadas pela hipertensão 

arterial, aterosclerose coronária, doença cerebrovascular e suas complicações constitui 

a maior causa de morte precoce na idade adulta. Segundo Lloyd-Jone et al. (1999), 

entre as pessoas com 40 anos de idade, sem queixas cardiovasculares, metade dos 

homens e um terço das mulheres apresentam alguma manifestação da doença da 

artéria coronária, como angina de peito, insuficiência coronária, infarto do miocárdio ou 

morte pela doença. 

Em geral, as manifestações clínicas das DCV, como infarto do miocárdio, 

acidente vascular cerebral e doença vascular periférica têm início a partir da meia idade 

(Romaldini et al., 2004). 

Dos 16,7 milhões de mortes por DCV todos os anos, 7,2 milhões são devido à 

cardiopatia isquêmica, 5,5 milhões devido à doença cerebrovascular, e um adicional de 

3,9 milhões para a hipertensão e outras condições do coração. Além de que, pelo 

menos 20 milhões de pessoas sobrevivem aos ataques cardíacos todos os anos, e 

uma proporção significante deles requerem cuidados clínicos que demandam enormes 

recursos financeiros para os cuidados em longo prazo, impondo um fardo à saúde 

pública. Também é importante salientar que as DCV afetam as pessoas por volta da 
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meia-idade e mina o desenvolvimento socioeconômico, não só dos indivíduos afetados, 

mas de suas famílias, o que repercute em toda uma nação (World Health..., 2007). 

Os grupos socioeconômicos mais baixos geralmente têm uma maior prevalência 

de fatores de risco, enquanto que as doenças e a mortalidade são maiores em países 

desenvolvidos, entretanto, um padrão semelhante está emergindo nos países em 

desenvolvimento. A Organização Mundial de Saúde estima que por volta de 2010, as 

DCV serão a causa principal de morte em países em desenvolvimento (World Health..., 

2007). De acordo com as projeções da referida entidade, essa tendência de elevação 

na doença cardiovascular tende a persistir, agravando ainda mais o quadro de 

morbidade e mortalidade elevadas nos países em desenvolvimento. Caso medidas 

preventivas efetivas não sejam tomadas, prevê-se uma verdadeira epidemia de doença 

cardiovascular com conseqüências desastrosas para a saúde pública (V Diretrizes..., 

2006). 

Com a finalidade de servir como referência para sistemas de vigilância, a 

Organização Mundial da Saúde (OMS) classifica os fatores de risco que se associam à 

etiologia das doenças não-transmissíveis em dois grupos, um vinculado ao indivíduo e 

outro à comunidade. Em relação aos fatores de risco vinculados ao indivíduo, estão 

agrupados como gerais, associados ao estilo de vida, e intermediários ou biológicos. 

No primeiro agrupamento encontram-se a idade, sexo, escolaridade e herança 

genética. No segundo, o tabagismo, dieta inadequada, consumo elevado de bebidas 

alcoólicas e sedentarismo. No terceiro, a hipertensão arterial, obesidade e 

hipercolesterolemia. Entre os fatores de risco associados à comunidade estão as 

condições socioeconômicas, culturais, ambientais e de urbanização (Organización 

Panamericana..., 1997). 

Uma meta-análise de estudos observacionais concluiu que os indivíduos 

sedentários apresentam o dobro do risco para desenvolver evento coronariano 

comparados aos fisicamente ativos (Powell et al., 1987). O consumo elevado de 

bebidas alcoólicas confere risco para o desenvolvimento de hipertensão arterial e 

acidente vascular Hemorrágico (Criqui, 1987; V Diretrizes..., 2006). 

A aterosclerose surge em decorrência da formação de placas de gordura na 

parede arterial. As lesões avançadas podem obstruir a luz do vaso, resultando em 

síndromes isquêmicas agudas, que compreendem os quadros de doença arterial 

coronariana, doença cerebrovascular e doença vascular periférica. Existem evidências 

anatomopatológicas de que a formação da placa aterosclerótica inicia-se na infância e 
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progride lentamente até a vida adulta (Francoso, Coates, 2002). Portanto, é uma 

doença em que múltiplos fatores contribuem para a degeneração da parede arterial, 

sendo evidente que a intensidade e duração das agressões determinam a severidade 

das alterações. Muitos fatores têm sido identificados como influenciadores da 

progressão da aterosclerose, principalmente, idade, sexo, hereditariedade, composição 

da dieta, dislipidemia, tabagismo, atividade física, obesidade, hipertensão arterial 

sistêmica, diabete melito, hiperfibrinogenemia, hiperhomocisteinemia, hipertrofia 

ventricular esquerda e fatores psicossociais (Alencar et al., 2000).  

A dislipidemia, condição na qual há concentração anormal de lipídios ou 

lipoproteínas no sangue, é um fator de risco importante para o desenvolvimento de 

complicações da aterosclerose (Romaldini et al., 2004). A saber, existem quatro 

grandes classes de lipoproteínas: as maiores e menos densas, ricas em triglicérides, os 

quilomícrons, de origem intestinal, que são responsáveis pelo transporte dos lípides da 

dieta; as lipoproteínas de densidade muito baixa ou VLDL de origem hepática; as 

lipoproteínas de densidade baixa, as LDL, e as lipoproteínas de densidade alta, as 

HDL, que são ricas em colesterol. Existe ainda uma quinta classe, as lipoproteínas de 

densidade intermediária, as IDL (Maranhão, 2001). 

Em diferentes populações, estão bem estabelecidas as correlações entre o risco 

para a doença arterial coronariana e concentrações séricas elevadas de colesterol total 

(CT), particularmente de LDL, assim como concentrações reduzidas de HDL. Ainda, 

estudos correlacionam as concentrações de colesterol presentes na infância com as 

encontradas na vida adulta (Romaldini et al., 2004). 

As HDL exercem importante papel na concentração de colesterol nos tecidos. 

Atuam no retorno do colesterol dos tecidos periféricos para o fígado, onde é removido 

na forma de ácidos biliares. Exercem ação protetora contra a doença arterial 

coronariana. As LDL são formadas, principalmente na circulação, a partir das VLDL e, 

provavelmente, da degradação dos quilomícrons. LDL é a partícula lipídica mais 

aterogênica no sangue, pois constitui cerca de dois terços do colesterol total 

plasmático. Os níveis elevados de LDL estão diretamente associados no prognóstico 

de risco de aterosclerose coronariana (Motta, 2000). 

Os níveis séricos de colesterol total foram avaliados em alguns estudos no Brasil 

em regiões específicas, entretanto, um estudo conduzido em nove capitais, envolvendo 

8.045 indivíduos com idade mediana de 34,7±9,6 anos, no ano de 1998, mostrou que o 

nível sérico de colesterol total foi de 183±39,8mg/dL. Nesse estudo, os valores foram 
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mais elevados no sexo feminino e nas faixas etárias mais elevadas. Níveis elevados de 

CT foram encontrados em 8,8% dos indivíduos (Guimarães et al., 1998). 

Assim, a aterosclerose é definida como sendo um processo dinâmico, evolutivo, a 

partir de dano endotelial de origem multifatorial, com características de reparação 

tecidual (Luz, 2001). 

Os fatores de risco são capazes de lesar o endotélio vascular causando disfunção 

endotelial. A partir do dano vascular, ocorre a expressão de moléculas de adesão que 

mediarão a entrada de monócitos em direção ao espaço intimal, que por sua vez 

englobarão lipoproteínas modificadas (predominantemente LDL oxidadas), originando 

as células espumosas. Diferentes mediadores inflamatórios são liberados no espaço 

intimal, perpetuando e ampliando o processo, levando finalmente à formação da placa 

aterosclerótica. Esta é constituída por elementos celulares, componentes da matriz 

extracelular e núcleo lipídico. As placas podem ser divididas em estáveis ou instáveis. 

As primeiras caracterizam-se por predomínio de colágeno, organizado com capa 

fibrosa espessa, escassas células inflamatórias e núcleo lipídico menos proeminente.  

As últimas apresentam atividade inflamatória intensa, especialmente nos seus 

ângulos, com grande atividade proteolítica, núcleo lipídico proeminente e capa fibrótica 

tênue. Tem sido sugerido que a ruptura das placas parece relacionar-se com as suas 

características morfológicas e bioquímicas, e não com seu grau de estenose. Ao longo 

da vida, pequenas rupturas/tromboses parecem ocorrer, determinando remodelação 

das placas, freqüentemente sem manifestações clínicas. Todavia, o grau de trombose 

sobreposta à placa rota determinará a magnitude do evento cardiovascular.  

Mais recentemente, o papel da adventícia vem sendo revisto na aterogênese, a 

partir de observações histopatológicas, demonstrando a presença de células 

inflamatórias e de agentes infecciosos que poderiam migrar para o espaço intimal (Luz, 

2001). 

Quanto às doenças cerebrovasculares observa-se aumento na sua incidência 

com o avançar da idade, de 100/100.000 indivíduos com idade entre 45-54 anos, para 

acima de 1.800/100.000 naqueles com idade superior a 85 anos. Como conseqüência 

representa o grupo mais freqüente de doenças do sistema nervoso central no idoso 

(Pittela, Duarte, 2002). 

Um estudo retrospectivo de Pittela, Duarte (2002), em que descreveram a 

prevalência e os tipos das doenças cerebrovasculares em 242 indivíduos idosos 

necropsiados com idade igual ou superior a 61 anos, encontraram que dentre os 
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principais grupos de doenças do sistema nervoso central foram representados por 

doenças cerebrovasculares (71,9%), nos quais as mais freqüentes foram: aterosclerose 

(61,2%), doença cerebrovascular hipertensiva (25,6%) e infarto cerebral (14,9%). 

Observou-se também que houve aumento da freqüência e da gravidade da 

aterosclerose e da doença cerebrovascular hipertensiva com o avançar da idade, 

notando-se uma associação significativa entre ambas.  

As doenças cerebrovasculares são altamente incapacitantes para a população em 

geral e, em especial, para os idosos, que freqüentemente são portadores de outras 

DCV e possuem maior limitação para reabilitação após o acidente vascular cerebral 

(AVC). Ainda podem levar ao quadro de demência vascular, sendo esta a segunda 

causa de demência na maioria dos países (15-20% dos casos), com sua prevalência 

aumentando com a idade (Pittela, Duarte, 2002). 

O fator de risco mais fortemente associado com os AVCs é a hipertensão arterial 

sistêmica (Eluf Neto et al., 1990). No estudo de Framingham, o risco relativo de 

desenvolver trombose cerebral era de 4,6 vezes para os hipertensos em relação à 

população normotensa. Neste estudo não houve um nível crítico de pressão arterial a 

partir do qual se pudesse considerar de maior risco, sendo o mesmo proporcional ao 

nível de PA sistólica e/ou diastólica. Os portadores de HA sistólica isolada tinham 

também riscos mais elevados do que os normotensos (Kannel et al., 1970). 

No que se refere à hipertensão arterial, é reconhecida como um importante fator 

de risco, independente, linear e contínuo para as DCV por diversos autores (Pessuto, 

Carvalho, 1998; Van Den Hoogen et al., 2000; V Diretrizes..., 2006), pois atua 

diretamente na parede das artérias, podendo produzir lesões (Pessuto, Carvalho, 

1998). Ainda apresenta custos médicos e socioeconômicos elevados, decorrentes 

principalmente das suas complicações, tais como: doença cerebrovascular, doença 

arterial coronariana, insuficiência cardíaca, insuficiência renal crônica e doença 

vascular de extremidades (V Diretrizes..., 2006). 

Sendo assim, a HA é definida como sendo a pressão sistólica igual ou maior a 

140 mmHg e/ou a pressão diastólica igual ou maior a 90mmHg, em duas verificações 

em dias diferentes conforme estabelecido pelo Joint National Committee (Chobanian et 

al., 2003) e pela V Diretrizes Brasileiras de hipertensão (2006). É considerada uma 

doença crônica e pode ser influenciada pelo grau de participação do indivíduo portador, 

dependendo de fatores como aceitação da doença, controle e conhecimento da mesma 

e aparecimento de complicações (Pessuto, Carvalho, 1998). 
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Mesmo a HA leve ou moderada ocasiona aumento significativo do risco de 

acidente vascular cerebral, insuficiência renal, cardíaca, coronária (angina pectoris e 

infarto do miocárdio), diabete melito e hipertrofia ventricular esquerda. Além disso, a 

HA encontra-se freqüentemente associada à dislipidemia, diabetes e obesidade 

centrípeta ou visceral, constituindo a síndrome metabólica, entidade que eleva ainda 

mais os riscos de doença cardiovascular (Ferreira et al., 2005). 

Portanto, a HA primária ou essencial constitui o verdadeiro problema de saúde 

pública, e a combinação de fatores genéticos, familiares e ambientais parece ser a 

principal responsável por esta condição (Brasil...,1993). Dessa maneira, a patologia 

atinge toda uma população independente do sexo, da raça e de qualquer padrão social.  

De acordo com a V Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial (2006), os 

fatores de risco para a HA são: idade, aumentando linearmente com a idade; sexo e 

etnia, no qual estimativas globais sugerem taxas de hipertensão mais elevadas para 

homens até os 50 anos e para mulheres a partir da sexta década, e é mais prevalente 

em mulheres afro-descendentes em relação às mulheres brancas; fatores 

socioeconômicos, nível socioeconômico mais baixo está associado a maior prevalência 

de hipertensão arterial e de fatores de risco para elevação da pressão arterial, além de 

maior risco de lesão em órgãos-alvo e eventos cardiovasculares; hábitos dietéticos, 

incluindo consumo de sal e ingestão de álcool; índice de massa corpórea aumentado, 

ganho de peso e aumento da circunferência da cintura são índices prognósticos 

importantes de hipertensão arterial, sendo a obesidade central um importante indicador 

de risco cardiovascular aumentado; sedentarismo, aumentando a incidência de 

hipertensão arterial. Contudo, a presença de fatores de risco cardiovascular ocorre 

mais comumente na forma combinada.  No referido documento também reporta que 

além da predisposição genética, fatores ambientais podem contribuir para uma 

agregação de fatores de risco cardiovascular em famílias com estilo de vida pouco 

saudável.  

Um dos desafios na sua prevenção e tratamento é aumentar a sua detecção, a 

qual se inicia com a apropriada aferição da pressão arterial. Esse simples 

procedimento pode detectar indivíduos assintomáticos com elevados níveis 

pressóricos, o que permite o início precoce do tratamento (Conceição et al., 2006). 

Por outro lado, é de conhecimento geral que as condições sócio-culturais e 

econômicas inadequadas e a falta de adesão ao tratamento, constituem grandes 

obstáculos ao controle da HA, mesmo nos países desenvolvidos. O caráter crônico da 
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moléstia, que exige uso contínuo de drogas associado à ausência de sintomas 

específicos, ou de complicações que ocorreriam em longo prazo, são fatores que 

contribuem para o abandono do tratamento, especialmente o farmacológico. Devido a 

esse fato, a abordagem multidisciplinar, individual ou em grupo, tem a vantagem de 

motivar os pacientes a atingirem as metas e objetivos, por proporcionarem maior 

eficiência com menor quantidade de fármacos, diminuindo assim a probabilidade de 

efeitos adversos e tornando-se menos dispendioso, contribuindo para melhorar a 

adesão ao tratamento (V Diretrizes..., 2006). 

Considerando a natureza multifatorial da HA, seu controle implica principalmente 

no conhecimento da fisiopatogenia ou pelo menos dos fatores envolvidos em cada 

situação particular. Melhor seria o conhecimento da etiologia e para tanto, as pesquisas 

para elucidar as causas receberam grande impacto a partir do modelo unifatorial 

idealizado por Goldblatt na década de trinta e que praticamente a definia como 

renovascular (Ferreira et al., 2005). 

Seguiram-se a este modelo, inúmeras pesquisas e a aquisição de conhecimentos 

de enorme relevância, entre as quais as mais representativas talvez tenham sido a 

descoberta da renina em 1898 por Tigersted e Bergman, que trabalhando com extratos 

alcoólico e aquoso de córtex renal de coelhos, obtiveram uma substância que tinha 

efeito pressor quando injetada na veia dos animais denominando-a de renina, e a 

descoberta da Angiotensina em 1940, feita simultâneamente por Braun-Mendes na 

Argentina e Page nos Estados Unidos. Progressivamente as descobertas caminharam 

e consolidaram a teoria do mosaico proposta por Irving Page, que admitiu múltiplos 

fatores para a etiologia (Ferreira et al., 2005). 

No entanto dentro da concepção multifatorial da patogênese da hipertensão 

arterial deve-se considerar especialmente a participação do sistema nervoso simpático, 

que embora não seja exclusiva, apresenta inúmeras evidências apontando para o 

aumento da sua atividade (Grassi, Mancia, 2004) 

Desde a instalação à manutenção, os pressoreceptores e quimioreceptores 

arteriais, ou os receptores cardiopulmonares, possuem importância expressiva no 

controle e modulação de todas as formas de HA. Os pressoreceptores arteriais, de alta 

pressão, participam do mecanismo reflexo mais importante para o controle da pressão 

a todo o momento, e geram potenciais de ação pelas variações na forma da parede 

dos vasos, que são conduzidos ao núcleo do trato solidário no sistema nervoso central. 

Esses eventos promovem como resposta, o aumento da atividade vagal, redução da 
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atividade simpática para o coração e vasos, diminuição da freqüência e contratilidade 

cardíacas, da resistência vascular periférica e da capacitância venosa. 

Os receptores cardiopulmonares comportam-se como pressoreceptores aórticos e 

carotídeos, bem como por ajustes aos desvios de pO2, pCO2 e pH. Da mesma maneira 

os quimiorreceptores sensíveis à hipóxia, à hipercapnia e à acidose, desempenham 

papéis semelhantes para os ajustes químicos e indiretamente pressóricos. Dessa 

maneira, o controle da pressão arterial resulta da atividade desses sistemas que 

interagem por retro-alimentação (Grassi, Mancia, 2004). 

Também é importante ressaltar a relevante influência hormonal como a da renina-

angiotensina ou a ação de várias substâncias vasodilatadoras ou vasoconstritoras 

produzidas por células musculares lisas ou endoteliais sobre os vasos sanguíneos, 

sobretudo com disfunção, e que podem manter a pressão arterial normal ou resultar no 

desequilíbrio por vasoconstrição e crescimento vascular, resultando o estado 

hipertensivo (Irigoyen et al., 2003). 

Entre os fatores ambientais destaca-se a obesidade, pois, indivíduos obesos 

apresentam pressão arterial mais elevada em relação a outro eutrófico. Assim, há uma 

relação positiva entre o índice de massa corporal (IMC) e a pressão arterial (Sabry et 

al., 2002; Peixoto et al., 2006;). 

 

 

2.2 A obesidade  

 

A obesidade pode ser definida como um excesso de gordura corporal, resultante 

do desequilíbrio crônico no balanço entre a energia ingerida e a gasta para a 

manutenção dos processos metabólicos básicos (Peixoto et al., 2006). 

Complementando este conceito, Bouchard (2003) está de acordo que o excesso de 

gordura corporal é conseqüência do balanço calórico positivo, podendo ocorrer em 

função do aumento na ingestão energética, da redução no gasto energético total ou 

pela combinação dos dois fatores. 

A obesidade é considerada uma doença de caráter multifatorial. Segundo o 

Consenso Latino-Americano de Obesidade (1998), as causas da obesidade estão 

divididas em fatores genéticos, que englobam raça, idade, sexo, fatores endócrinos e 
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metabólicos; fatores macroambientais, que envolvem cultura, padrões sócio-

econômicos, hábitos alimentares e sedentarismo; além de fatores microambientais que 

incluem ambiente familiar, escolar e amigos. Estudos estatísticos mostram que, da 

variante transmissível total da doença, 25% são atribuídos a fatores genéticos, 30% a 

fatores culturais e 45% a outros fatores ambientais não transmissíveis e considera-se 

que exista uma influência maior da genética no acúmulo de gordura visceral do que na 

subcutânea. O excesso de gordura corporal, porém, está determinado pela herança 

cultural e pela herança genética, e a interação entre ambas promove o 

desenvolvimento de obesidade no indivíduo.  

As causas genéticas contêm todos os fatores orgânicos que podem contribuir 

para uma ingestão alimentar excessiva ou uma tendência elevada de acúmulo de 

gordura. Defeitos na expressão e na interação desses fatores podem contribuir para o 

aumento do peso corporal. Há evidências, também, que o fator genético possa 

influenciar o gasto energético, principalmente, a taxa metabólica basal. Há muitos 

genes envolvidos com estes mecanismos de controle e alterações nestes genes podem 

favorecer ou causar o desenvolvimento de obesidade. Entre eles se inclui o gene ob 

que codifica a leptina e seu receptor que se localiza no hipotálamo. Este hormônio é 

secretado pelo adipócito e aparentemente atua aumentando o gasto energético e 

reduzindo o consumo alimentar através da inibição das ações do neuropeptídeo Y 

(NPY), cuja ação aumenta o apetite e diminui a termogênese (Consenso Latino-

Americano..., 1998; Ferreira et al., 2006). 

As causas ambientais mostradas são a inatividade física, a alimentação rica em 

gordura e o estresse crônico. Numa pequena porcentagem dos casos, a obesidade 

pode ser determinada por transtornos endócrinos. Alguns medicamentos também 

podem ser causa de aumento de peso, como os glicocorticóides, os progestágenos 

sintéticos, os antidepressivos tricíclicos, a ciproeptadina, as fenotiazinas e o carbonato 

de lítio (Consenso Latino-Americano..., 1998). 

Nos países industrializados, a obesidade é mais prevalente em grupos 

socioeconômicos de baixa renda e baixo nível educacional. Nos países em 

desenvolvimento, como já demonstrado na América Latina, é entre as populações de 

renda mais baixa que a obesidade cresce mais rapidamente (Consenso Latino-

Americano..., 1998). 

Dentre os prejuízos causados pela obesidade, vários estudos apontam para a 

relação existente entre obesidade e risco etiológico de doenças cardiovasculares, 
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sendo considerado um fator de risco independente para a hipertensão arterial sistêmica 

e para mortalidade, especialmente em homens abaixo de 50 anos (Hubert et al., 1983; 

Whelton, 1994; Carneiro et al., 2003; Peixoto et al., 2006). Pode citar Mokdad et al. 

(1999), que em um estudo epidemiológico entre os anos 1991 e 1998, atentaram para 

a relação existente entre doenças crônico-degenerativas e obesidade, encontrando um 

aumento de 12.0% para 17.9% nos índices de obesidade nos Estados Unidos. 

Complementando este posicionamento, pode-se citar o estudo de Alison et al.,(1999), 

que ao analisarem seis estudos de coortes de entidades americanas que estudam a 

obesidade, tomando por base o Índice de Massa Corpórea (IMC), perceberam que a 

obesidade aumentou a morbi-mortalidade em uma população composta por não 

fumantes e nunca-fumantes. No Brasil, há o estudo de Cruz et al., (2004), em que 

avaliou a prevalência de obesidade e sua associação com fatores de risco e 

morbidades cardiovasculares em idosos longevos. Neste estudo a prevalência de 

obesidade foi de 23,3%, e considerando a prevalência de sobrepeso e obesidade do 

tipo I foi de 59%, sendo similar aos países desenvolvidos. 

No Brasil, o aumento da prevalência da obesidade começou a ser observado 

paralelamente à mudança econômica e epidemiológica ocorrida entre as décadas de 

1960 e 1990. Dois estudos transversais sobre a condição nutricional brasileira foram 

feitos e têm servidos como referência para a avaliação dos níveis de obesidade no 

País: o Estudo Nacional de Despesa Familiar, realizado em 1974-75 e a Pesquisa 

Nacional sobre Saúde e Nutrição realizada em 1989. Uma análise dos dados obtidos 

nesses dois estudos mostrou que adultos entre 24 e 64 anos de idade tiveram um 

aumento da prevalência de obesidade entre 1974 e 1989 de 5,5% para 9,6% (Cruz et 

al., 2004). 

O tecido adiposo é um tipo especializado de tecido conjuntivo, sendo um grande 

reservatório de gordura sobre a forma de triacilgliceróis. É identificado por meio de sua 

estrutura, localização, cor, função, inervação e vascularização e é dividido em: tecido 

adiposo amarelo (unilocular) e tecido adiposo pardo (multilocular). A gordura parda é 

importante na regulação térmica dos recém nascidos, e nos adultos está presente em 

torno dos rins, aorta e regiões do pescoço e mediastino, ao passo que a gordura 

amarela constitui cerca de 20% do peso corporal de um adulto. Deste modo, no homem 

adulto o tecido adiposo predominante é o amarelo, apresentando grande capacidade 

de hipertrofia. De 60% a 80% do peso deste tipo de tecido adiposo é constituído de 

lipídios, sendo de 90 a 99% de triacilgliceróis (Campos, 2004; Borges, 2006). 
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Quanto à localização, o tecido adiposo pode ser dividido em visceral e 

subcutâneo. Malina (1996) coloca que após a adolescência, o sexo masculino tem 

proporcionalmente menos tecido adiposo subcutâneo por unidade de massa gorda e a 

relação tecido adiposo subcutâneo/massa gorda declina com a idade sugerindo que o 

sexo masculino tende a acumular mais tecido adiposo visceral com o avanço da idade. 

Entretanto, no sexo feminino esta relação tende a reduzir durante a adolescência 

sugerindo que para este sexo há um acúmulo de tecido adiposo visceral durante a 

maturação sexual, havendo uma estabilização da mesma após este período. 

A importância de saber como a gordura está distribuída, se deve ao fato de que 

dependendo de onde a gordura está preferencialmente localizada o individuo tem mais 

ou menos chances de adquirir certas doenças e tem aumentada ou diminuída a 

probabilidade de mortalidade. Segundo Dionne, Tremblay (2003) os tipos de fenótipos 

da obesidade sob uma perspectiva anatômica são: tipo I que é caracterizada pelo 

excesso de massa corporal ou porcentagem de gordura distribuída por todo corpo; tipo 

II que se constitui a forma andróide, caracterizada pelo acúmulo de gordura do tronco, 

particularmente no abdômen. É principalmente encontrada em homens e tem 

associação com HA e diabetes mellito. A obesidade tipo III é o acúmulo excessivo de 

gordura no compartimento visceral, relacionada com alto risco de mortalidade e 

morbidade cardiovascular. A tipo IV corresponde a forma feminina, em que o acúmulo 

de gordura concentra-se na parte inferior do corpo, essa forma de obesidade também é 

chamada de ginecóide. 

Zanela, Ribeiro (2002) ainda acrescentam que a obesidade com predomínio de 

deposição de gordura na região abdominal, com maior freqüência associa-se à 

intolerância à glicose, alterações do perfil lipídico do plasma e, principalmente, à 

hipertensão arterial. A associação desses fatores de risco cardiovasculares caracteriza 

a síndrome metabólica ou síndrome de resistência à insulina. Esta condição pode ser 

definida como a condição em que ocorre menor utilização da glicose em resposta à 

ação da insulina nos tecidos periféricos. O menor consumo de glicose faz com que 

seus níveis séricos tendam a se elevar, acarretando maior estímulo para a produção de 

insulina e conseqüente hiperinsulinemia.  

A gordura abdominal visceral mostra-se como tecido metabolicamente muito 

ativo, apresentando uma alta taxa de renovação. O tecido gorduroso visceral mostra-se 

muito sensível à ação lipolítica das catecolaminas e os ácidos graxos livres resultantes 

da lipólise chegam ao fígado pelo sistema portal. O maior aporte hepático de ácidos 
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graxos livres tem como conseqüências uma redução na captação e degradação da 

insulina, aumento na neoglicogênese e maior produção hepática de glicose. 

Paralelamente, os ácidos graxos livres e triglicérides, em maiores quantidades na 

circulação sistêmica, alcançam o músculo esquelético e reduzem a captação de glicose 

induzida pela insulina, favorecendo a elevação dos níveis glicêmicos que estimulam a 

produção de insulina. É bem conhecido que, atuando no sistema nervoso central, a 

hiperinsulinemia age aumentando a atividade do sistema nervoso simpático, gerando 

um estado hiperadrenérgico que promove vasoconstricção na musculatura e contribui 

para a elevação dos níveis da pressão arterial. Além disto, tanto a insulina quanto o 

aumento da atividade simpática podem estimular a reabsorção renal de sódio, que 

também contribui para a elevação da pressão arterial (Zanela, Ribeiro, 2002). 

Outra teoria proposta por Hall et al. leva a crer que o aumento da gordura visceral 

resulta em aumento na pressão tecidual renal com compressão da vasa reta e alça de 

Henle, com conseqüente aumento da reabsorção de sódio, redução de sódio na 

mácula densa e ativação do sistema renina-angiotensina (Zanela, Ribeiro, 2002). 

Quanto aos métodos desenvolvidos para o estudo da composição corporal, pode-

se dividi-los em três grandes grupos: métodos diretos, indiretos e duplamente indiretos. 

O método de fracionamento direto refere-se a dissecação de cadáveres e a 

manipulação in loco dos vários tecidos corporais. Segundo Heyward, Stolarczyk (2000), 

neste método a mensuração direta dos componentes da composição corporal é 

derivada da análise química de cadáveres humanos e animais, sendo um método 

também utilizado para dar suporte teórico para demais métodos.  

Quanto aos métodos indiretos, são aqueles que se baseiam em princípios 

químicos e físicos para estimar os diversos componentes da composição corporal. 

Dentre os mais utilizados estão a densitometria e a hidrometria que segundo Malina 

(1996) são dois métodos utilizados como referência para validar outros estudos e que 

se baseiam na idéia de que a quantidade total de água e mineral corporal, assim como 

a massa livre de gordura, é constante em todos os indivíduos. Estes procedimentos 

dividem o corpo em dois componentes, massa magra e massa gorda. Peixoto et al., 

2006 ainda citam a tomografia computadorizada, a absorciometria por raios X de dupla 

energia (DEXA) e a ressonância magnética. 

Já os métodos duplamente indiretos, são aqueles em que o fracionamento 

corporal é obtido a partir da utilização de equações de regressão, sendo os métodos 
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mais utilizados a impedância bioelétrica, a condutividade elétrica total e a antropometria 

(Heyward, Stolarczyk, 2000). 

Dentre estes métodos, o de maior utilização devido a seu baixo custo e facilidade 

de utilização para estudos epidemiológicos, tem sido recomendado a utilização de 

índices antropométricos como o índice de massa corporal (IMC), a relação cintura-

quadril (RCQ) ou apenas a circunferência da cintura (CC) e as dobras cutâneas (DC) 

(World Health..., 1995). Defendendo a utilização desta técnica, Petroski (1999), cita 

como vantagens da utilização da técnica antropométrica a significativa relação das 

medidas antropométricas com a densidade corporal obtida através dos métodos 

laboratoriais; o uso de equipamentos de baixo custo financeiro e a necessidade de 

pequeno espaço físico; a facilidade e rapidez na coleta de dados, e a não invasividade 

do método. 

Para a avaliação do IMC, é realizado o cálculo através da relação massa 

corporal/estatura2, através da qual se pode classificar um sujeito como desnutrido, 

normal, com sobrepeso ou obeso (Peixoto et al., 2006).  

O Índice de Massa Corpórea (IMC) é um índice antropométrico medido a partir da 

relação entre a massa corporal e o quadrado da estatura (IMC = massa 

corporal/estatura2), sendo a massa corporal registrada em quilogramas e a estatura em 

metros. Assim os sujeitos que apresentarem-se com sobrepeso, ou seja, que 

possuírem massa corporal acima de 25 Kg/m2, possuem maior propensão a 

apresentarem hipertensão arterial e doenças coronarianas. Pois o acúmulo de gordura 

nos tecidos está diretamente relacionado com a má alimentação e ao sedentarismo 

(Sabry et al.,2002; Peixoto et al., 2006). 

Segundo Heyward, Stolarczyk (2000), este índice é um preditor rudimentar de 

obesidade, não devendo ser usado como única fonte de informação. Entretanto a 

World Health... (1995), coloca que este é um indicador nutricional utilizado para 

verificar as variabilidades nutricionais, que apesar de sua efetividade pode variar de 

população para a população. Esta instituição também ressalta que o IMC é um bom 

indicador para sedentários e não para atletas. Ainda Peixoto et al., 2006 e Sabry et al., 

2002 destacam que apesar de não medir a composição corporal, o IMC possui bom 

potencial como indicador do estado nutricional em estudos epidemiológicos. 

A relação entre IMC e risco de morbidades, no entanto, pode ser afetada pela 

distribuição da gordura corpórea, visto que as principais complicações da obesidade, 

que incluem doenças cardiovasculares, diabete melito, hipertensão e hiperlipidemia, 
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estão associadas ao maior acúmulo de gordura abdominal, independente do peso 

corpóreo (Okosun et al., 2000).  

A comparação das medidas antropométricas com exames de diagnóstico por 

imagens, como a ressonância magnética e a tomografia computadorizada, mostra que 

a circunferência da cintura foi a variável antropométrica que apresentou melhor 

correlação com o tecido adiposo visceral. Dessa maneira, a circunferência da cintura 

(CC) constitui uma medida mais sensível para avaliar a gordura abdominal e para 

identificar fatores de risco associados à obesidade (Pouliot et al., 1994). As medidas da 

cintura maior ou igual a 88 para mulheres e 102 para homens caracterizam a 

distribuição central de gordura e tem sido utilizada para identificar indivíduos com maior 

risco cardiovascular (Carneiro et al., 2003; V Diretrizes..., 2006; Peixoto et al., 2006). 

A Relação Cintura/Quadril (RCQ) é encontrada a partir da divisão das 

circunferências da cintura pela do quadril. Este indicador refere-se ao acúmulo de 

tecido adiposo nas regiões corporais e parte do princípio de que quanto maior a 

quantidade de gordura visceral, maior a circunferência de abdômen e, 

conseqüentemente, maior o valor obtido, de forma que, de um modo geral, para 

homens e mulheres os valores de normalidade não devem ultrapassar respectivamente 

0,95 e 0,85 (Malina, 1996; Carneiro et al., 2003; V Diretrizes..., 2006). 

No que se refere às equações de dobras cutâneas, se faz interessante ressaltar 

que sua utilização deve atentar para o adequado conhecimento da padronização 

utilizada e se a equação é específica ou generalizada. Segundo Petroski (1999), 

equações específicas são aquelas que foram validadas para uma determinada 

população e partem de um modelo linear. Já as generalizadas podem ser utilizadas em 

várias populações, pois, em sua validação foi utilizada uma amostra heterogênea, 

sendo que para a sua validação foi utilizado um modelo quadrático. 

 

 

2.3. O impacto do álcool sobre a saúde 

 

Existem inúmeras evidências que permitem caracterizar o papel do álcool como 

fator de risco para doenças e morte. No âmbito individual, estão bem estabelecidas 

correlações fisiopatológicas entre ingestão alcoólica e desenvolvimento de problemas 
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de saúde. No entanto, a ponderação entre os efeitos benéficos e patogênicos do álcool 

nem sempre é clara, e a dificuldade é ainda maior quando se colocam questões ao 

nível populacional (Lima et al., 1999; Meloni, Laranjeira, 2004). 

Meloni, Laranjeira (2004) relatam que para a mensuração do impacto à saúde, 

relacionado ao consumo do álcool, em uma escala coletiva, deve-se explorar duas 

dimensões correlatas. Uma é a dimensão de exposição, que inclui volume médio de 

consumo per capita e padrões de consumo. A outra comporta as medidas das 

conseqüências, incluindo um extenso conjunto de dados de morbi-mortalidade geral e 

as frações de risco atribuíveis ao álcool. Colocam também que os eventuais efeitos 

benéficos do álcool devem ser levados em conta. O volume médio de consumo é um 

dos elementos fundamentais para avaliação do risco atribuível ao álcool como fator 

implicado nas taxas de morbi-mortalidade geral. De maneira geral, tanto maior o 

volume médio consumido, mais problemas de saúde ocorrem. 

Através de métodos epidemiológicos, os dados referentes ao volume médio de 

consumo e padrões de consumo podem ser correlacionados a diversas categorias de 

problemas de saúde que, de antemão, guardam consistente grau de associação com o 

consumo de álcool. Estas incluem: baixo peso ao nascimento, câncer bucal e 

orofaríngeo, câncer esofágico, câncer hepático, depressão unipolar e outras desordens 

psiquiátricas relacionadas ao consumo do álcool, epilepsia, hipertensão arterial, 

isquemia miocárdica, doença cérebro-vascular, diabetes, cirrose hepática, acidentes 

com veículos e máquinas automotoras, quedas, intoxicações, danos auto-infligidos e 

homicídios (Meloni, Laranjeira, 2004). 

É inegável que dentre os principais problemas de saúde pública no Brasil da 

atualidade, o mais grave é o consumo de álcool, posto ser este o fator determinante de 

mais de 10% de toda a morbidade e mortalidade ocorrida neste país. 

No que se refere às doenças cardiovasculares, nas últimas décadas, o consumo 

de álcool em níveis elevados vem sendo apontado como fator de risco, em particular 

para os acidentes vasculares cerebrais e a hipertensão arterial, sendo que esta última 

é reconhecida como um dos principais fatores de risco na determinação de AVC 

isquêmico ou hemorrágico. Algumas questões a respeito do papel desempenhado pelo 

padrão de ingesta alcoólica sobre a incidência de hipertensão arterial ainda não estão 

totalmente estabelecidas (Lima et al., 1999). 

Há estudos apontando para a existência de uma relação linear, direta, entre o 

consumo de álcool e a elevação da pressão arterial (Goldberg et al., 1994). Entretanto, 
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o efeito do consumo leve a moderado de etanol não está definitivamente estabelecido. 

Alguns autores apontam para a possibilidade de que o consumo moderado e leve 

exerçam um efeito protetor (Lima et al., 1999; Eluf Neto et al., 1990). Outro estudo 

observacional indica que o consumo de bebida alcoólica fora das refeições aumenta o 

risco de hipertensão, independente da quantidade ingerida (Stanges et al., 2004). 

 

 

2.4 A influência do tabagismo sobre as doenças cardiovasculares 

 

No que se refere ao tabagismo, o fumo é o único fator de risco totalmente evitável 

de doença e morte cardiovasculares. Evitar esse hábito, que em 90% dos casos ocorre 

na adolescência, é um dos maiores desafios em razão da dependência química 

causada pela nicotina. No entanto, programas agressivos de controle ao tabagismo 

resultam em redução do consumo individual e se associam à diminuição de mortes 

cardiovasculares em curto prazo (Menezes, 2004). 

O tabagismo é hoje um dos principais problemas de saúde pública; a relação 

causa e efeito entre o tabaco e várias moléstias já está plenamente demonstrada. É 

notória a participação do tabaco no aumento e/ou agravamento de doenças 

cardiovasculares, pulmonares, circulatórias e numerosos tipos de câncer, contribuindo 

para o incremento da morbidade e mortalidade populacional. A Organização Mundial 

de Saúde afirma que o tabagismo deve ser considerado uma pandemia, já que, 

atualmente morrem no mundo cinco milhões de pessoas pó ano, em conseqüências 

das doenças provocadas pelo tabaco, o que corresponde a aproximadamente seis 

mortes a cada segundo (Menezes, 2004; Prigol et al., 2007). 

As principais conseqüências do tabagismo são a acentuação da dislipidemia, com 

redução nos níveis de HDL e aumento do LDL e triglicerídios (TG), a elevação da 

pressão arterial, aumento do fluxo sanguíneo nas artérias coronárias, aumento da 

contratilidade e débito cardíaco, aumento dos níveis plasmáticos de glicose, e ainda 

constitui-se como a principal causa de doenças respiratórias. Em longo prazo, é nítida 

a relação do tabagismo com a elevação da morbimortalidade. Todos os riscos 

tabágicos de morbiletalidade são dose-dependentes. Há relação linear da mortalidade 

com o número de cigarros consumidos por dia e o tempo de hábito (Prigol et al., 2007). 
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A nicotina é o composto mais ativo da fumaça do cigarro e um dos agentes 

tóxicos mais potentes, responsável pelo efeito adverso do tabagismo sobre a incidência 

de doença cardiovascular. Cada cigarro contém 7 a 9 mg de nicotina, dos quais se 

estima que pouco mais de 1mg seja absorvido pelo fumante. É rapidamente absorvida 

pelos pulmões, atingindo o cérebro em dez segundos e sendo distribuída para todos os 

sistemas. Sua meia-vida é de aproximadamente 60 minutos, significando que seis 

horas após ter consumido um cigarro, 0,031mg de cada 1mg de nicotina que o 

tabagista aspirou ainda resta em seu organismo, provocando aumento da freqüência 

cardíaca, aumento da pressão arterial, aumento da freqüência respiratória,  queda da 

temperatura corporal e da irrigação sangüínea cutânea, diminuição da diurese, pelo 

aumento da vasopressina, aumento da glicemia, além de alterações no humor.  

A nicotina também provoca a diminuição da prostaciclina (PIG-2), que é o maior 

inibidor da aglomeração das plaquetas; as quais têm a dispersão diminuída, facilitando 

a formação de trombos. Simultaneamente, diminui prostaglandinas e eleva  o 

tromboxano A2, promovendo a maior aderência das plaquetas e inibindo sua 

dispersão. Ainda, diminui a produção do óxido nítrico, importante na desagregação e 

dispersão das plaquetas, facilitando a formação de trombos (Baker et al., 2000). 

Aproximadamente 80 a 90% da nicotina é metabolizada, principalmente no fígado, 

mas também, nos rins e pulmões. Uma fração significativa da nicotina inalada é 

metabolizada pelo pulmão. A cotinina é o seu principal metabólito. Esta e outros 

metabólitos são excretados pela urina. A cotinina possui uma meia-vida longa; assim, 

se o tabagista fumou nos últimos dois dias, aparecerá cotinina na sua urina e/ou 

sangue. A nicotina restante é filtrada do sangue pelo rim e é excretada na urina (Prigol 

et al., 2007). 

Prigol et al. (2007) ainda relatam que por meio do receptor cerebral de 

acetilcolina, a nicotina expressa a estimulação da linhagem de células endoteliais 

estimulando, inclusive, a angiogênese. Pela propriedade angiogênica, a nicotina facilita 

o crescimento de placas de ateroma porque, recebendo mais sangue, estas se 

multiplicam mais. Esse processo recebe também o influxo das lipoproteínas de baixa 

densidade, que são aumentadas, e da diminuição de prostaciclinas, ambos fatores 

desencadeados pela nicotina. Nas doses usadas pelos fumantes, a nicotina é tóxica e 

importante fator ao lado da angiogênese de danos como disfunção vascular e da 

aterosclerose. Em suma, as placas de ateroma progridem pela ação da nicotina que 
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provoca neovascularização, somada a vários outros fatores que desenvolvem 

aterosclerose.  

Lesando as artérias cerebrais, a nicotina nos tabagistas concorre com um quarto 

dos acidentes vasculares cerebrais, inclusive derrames subaracnoideanos. Além disso, 

por meio de lesões no endotélio associadas a outros processos da parede das artérias, 

a nicotina concorre para o desenvolvimento de aneurisma. Também participam da 

gênese de doenças vasculares periféricas como a tromboangeíte obliterante, redução 

da capacidade visual através da lesão vascular arteriolar da retina, tromboembolismo 

venoso, doença esta que engloba a trombose venosa profunda e o tromboembolismo 

pulmonar (Blancard, Godoy, 2004). 

O tabagismo não é apenas fator de risco de desordens cardiovasculares, mas 

também fator de prevalência e progressão de desordens microvasculares em pessoas 

com diabetes. Como inicialmente a nicotina causa uma rápida liberação de adrenalina, 

esta faz com que o organismo descarregue algumas reservas de glicose no sangue, 

prejudicando a saúde do diabético. Existem estudos que mostram que fumantes 

apresentam tolerância à insulina, o que acarreta um aumento da taxa de glicose no 

organismo. Ao que tudo indica, nicotina produz resistência à insulina, anormalidade 

metabólica associada à síndrome de resistência à insulina, e aumenta a morbidade 

cardiovascular (Prigol et al., 2007).  

A expectativa de vida de um tabagista de elevado grau de dependência à nicotina 

é 25% menor que a de um não fumante. Nos últimos vinte anos, a educação e a 

persuasão não foram suficientes para promover uma mudança política, cultural e social 

relacionada ao comportamento de fumar. Investimentos continuados e mais 

consistentes voltados para a prevenção e o tratamento são necessários em função das 

projeções sobre a mortalidade para os anos que se seguem (Prigol et al., 2007). 

 

 

2.5 O papel da atividade física sobre as doenças cardiovasculares 

 

O exercício físico é uma atividade realizada com repetições sistemáticas de 

movimentos orientados, com conseqüente aumento no consumo de oxigênio devido à 

solicitação muscular, gerando, portanto, trabalho. Pode também ser definido como 
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qualquer atividade muscular que gere força e interrompa a homeostase (Monteiro, 

Sobral Filho, 2004). 

A ausência de atividade física é um hábito de aquisição relativamente recente na 

história da humanidade, sendo o sedentarismo, como já mencionado um importante 

fator de risco para as doenças cardiovasculares. Indivíduos sedentários apresentam 

risco aproximado 30% maior de desenvolver hipertensão que os ativos (V Diretrizes..., 

2006; Mendes et al., 2006). 

Segundo o National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion 

mais de 60% dos adultos são sedentários, no Brasil o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) refere sedentarismo em 80,8% dos adultos, e na cidade de São 

Paulo sua prevalência é de 68,7% em adultos. Esses valores são de toda a forma 

bastante elevados, embora possam variar de acordo com a metodologia da abordagem 

(Ferreira et al., 2005). 

A predominância do sedentarismo dentre a prevalência dos demais fatores de 

risco associados à HA é a demonstração eloqüente da importância dos exercícios 

físicos, sobretudo nas elevações menos acentuadas da pressão arterial sem lesões de 

órgãos alvo e co-morbidades tais como o diabetes mellito ou nefropatias. Nestas 

condições, a estratégia de modificação do estilo de vida constitui o procedimento 

preferencial para a abordagem da HA (Joint National..., 2004; V Diretrizes..., 2006). 

Por outro lado, a prática regular de atividade física reflete-se na redução de 

diversos dos fatores de risco, tem efeitos positivos na qualidade de vida e se relaciona 

inversamente com o aparecimento de doenças crônico-degenerativa (Ferreria et al., 

2005). Deste modo, propiciam uma série de benefícios à saúde, como um melhor 

controle da obesidade, da hipertensão arterial, do diabetes mellito, da 

hipercolesterolemia, da osteopenia, além de proporcionar melhora da função cognitiva 

e da auto-estima. Ainda, o hábito da prática de exercícios físicos, quando estabelecido 

na infância, apresenta maiores chances de perdurar na vida adulta (Mendes et al., 

2006). 

Constitui, portanto atraente alternativa de tratamento aos portadores de HA, 

particularmente para a pré-hipertensão (até 139/89 mm Hg sem lesão de órgãos-alvo, 

nefropatia ou diabete melito) (Chobanian et al., 2003; V Diretrizes..., 2006), devendo 

ser incentivada fortemente a prática regular de exercícios físicos. Em situações de pré-

hipertensão com a concomitância de diabete melito ou nefropatia e nos estágios I e II 

com ou sem fatores de risco associados, onde a terapêutica farmacológica é 
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mandatória, os exercícios físicos potencializam o tratamento farmacológico, e 

minimizam os efeitos colaterais com evidente aumento da adesão (Ferreira et al., 

2005). 

Portanto, a prática regular de exercícios físicos é recomendada para todos os 

hipertensos, inclusive aqueles sob tratamento medicamentoso, porque reduz a pressão 

arterial sistólica/diastólica em 6,9/4,9 mmHg. Além disso, o exercício físico pode reduzir 

o risco de doença arterial coronária, acidentes vasculares cerebrais e mortalidade geral 

(V Diretrizes..., 2006). 

De acordo com a American College of Sports Medicine Position Stand (Pescatello 

et al., 2004), os níveis de evidências das atividades físicas foram agrupados em quatro 

categorias, sendo elas A,B,C e D, para relatarem as seguintes conclusões referentes 

aos benefícios da atividade física para os hipertensos:  

- Exercícios dinâmicos aeróbicos reduzem a pressão arterial de repouso dos 

indivíduos com pressão arterial normal e nos portadores de HA (evidência de categoria 

A). Complementando essa evidência, segundo a V Diretrizes... (2006) há uma relação 

inversa entre quantidade total de atividade física (qualquer movimento humano) e 

incidência de hipertensão arterial (C), sendo essa relação mais evidente com o 

envolvimento em atividades de lazer e vigorosas. Entretanto, ganhos substanciais já 

são obtidos com atividades acumuladas e moderadas. 

- A diminuição da PA decorrente de exercícios físicos regulares é mais 

pronunciada em hipertensos do que em normotensos (B), sendo o efeito hipotensor 

maior quanto maior for a PA inicial (A). 

- Exercícios aeróbicos regulares reduzem tanto a PA de ambulatório quanto a 

pressão sub-máxima de esforço (B); 

- A atividade física auxilia também no controle de outros fatores de risco, como o 

peso corporal, a resistência à insulina e a dislipidemia, reduzindo o risco cardiovascular 

geral (A). 

Considerando tais evidências, a referida entidade recomenda a freqüência ótima 

dos exercícios, a intensidade, o tempo e o tipo, ressalvando a necessidade da 

adequação individual dos esforços, levando em conta a faixa etária, gênero e grupo 

étnico. Portanto, é recomendada aos portadores de HA, a prática de exercícios físicos 

na freqüência tanto quanto possível, preferivelmente todos os dias da semana com 

descanso de apenas um dia; intensidade moderada, correspondente a 40-60% do VO2 

máximo; tempo de 30 minutos de exercícios contínuos ou de atividade física 
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acumulado ao dia; do tipo primariamente aeróbico complementados por exercícios 

resistidos com pouco peso. 

Os exercícios resistidos estão indicados como complemento dos aeróbicos. 

Caracterizam-se pela contração de músculos contra uma resistência externa, e são 

comumente denominados de exercícios de musculação. Essa atividade quando de 

baixa intensidade, com pequenos pesos melhora a resistência muscular localizada 

causando discretas elevações da PA durante o esforço, reduzindo-a posteriormente, 

em longo prazo. Ao contrário, os exercícios resistidos de alta intensidade, que visam a 

melhora da força e a hipertrofia muscular, provocam grandes elevações da PA e não 

devem ser recomendados para os hipertensos (Forjaz et al., 2003) 

No que se refere aos efeitos fisiológicos do exercício físico, pode-se afirmar que 

ele provoca uma série de respostas fisiológicas nos sistemas corporais e, em especial, 

no sistema cardiovascular, com o objetivo de manter a homeostasia celular face ao 

aumento das demandas metabólicas.  

Os mecanismos responsáveis pelos ajustes do sistema cardiovascular ao 

exercício e os índices de limitação da função cardiovascular constituem aspectos 

básicos relacionados ao entendimento das funções adaptativas. Esses mecanismos 

são multifatoriais e permitem ao sistema operar de maneira efetiva nas mais diversas 

circunstâncias. Os ajustes fisiológicos são feitos a partir das demandas metabólicas, 

cujas informações chegam ao tronco cerebral através de vias aferentes, até a formação 

reticular bulbar, onde se situam os neurônios reguladores centrais (Monteiro, Sobral 

Filho, 2004). 

Os efeitos fisiológicos do exercício físico podem ser classificados em agudos 

imediatos, agudos tardios e crônicos. Os efeitos agudos, denominados respostas, são 

os que acontecem em associação direta com a sessão de exercício; os efeitos agudos 

imediatos são os que ocorrem nos períodos peri e pós-imediato do exercício físico, 

como elevação da freqüência cardíaca, da ventilação pulmonar e sudorese; já os 

efeitos agudos tardios acontecem ao longo das primeiras 24 ou 48 horas (às vezes, até 

72 horas) que se seguem a uma sessão de exercício e podem ser identificados na 

discreta redução dos níveis tensionais, especialmente nos hipertensos, na expansão do 

volume plasmático, na melhora da função endotelial e no aumento da sensibilidade 

insulínica na musculatura esquelética. Por último, os efeitos crônicos, também 

denominados adaptações, resultam da exposição freqüente e regular às sessões de 

exercícios e representam aspectos morfofuncionais que diferenciam um indivíduo 
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fisicamente treinado de outro sedentário, tendo como exemplos típicos a bradicardia 

relativa de repouso, a hipertrofia muscular, a hipertrofia ventricular esquerda fisiológica 

e o aumento do consumo máximo de oxigênio (VO2 máximo) (I Consenso Nacional..., 

1997). 

O exercício físico realizado regularmente provoca importantes adaptações 

autonômicas e hemodinâmicas que vão influenciar o sistema cardiovascular. Pode-se 

citar o aumento no débito cardíaco, redistribuição no fluxo sanguíneo e elevação da 

perfusão circulatória para os músculos em atividade. A pressão arterial sistólica (PAS) 

aumenta diretamente na proporção do aumento do débito cardíaco. A pressão arterial 

diastólica reflete a eficiência do mecanismo vasodilatador local dos músculos em 

atividade, que é tanto maior quanto maior for a densidade capilar local. A vasodilatação 

do músculo esquelético diminui a resistência periférica ao fluxo sanguíneo e a 

vasoconstrição concomitante que ocorre em tecidos não exercitados induzida 

simpaticamente compensa a vasodilatação. Conseqüentemente, a resistência total ao 

fluxo sanguíneo cai drasticamente quando o exercício começa (Monteiro, Sobral Filho, 

2004). 

Em resumo, pode-se dizer que durante um período de exercício, o corpo humano 

sofre adaptações cardiovasculares e respiratórias a fim de atender às demandas 

aumentadas dos músculos ativos e, à medida que essas adaptações são repetidas, 

ocorrem modificações nesses músculos, permitindo que o organismo melhore o seu 

desempenho. Entram em ação processos fisiológicos e metabólicos, otimizando a 

distribuição de oxigênio pelos tecidos em atividade (Wilmore, Costill, 2003).  

Portanto, a prática de atividade física interfere na redução da PA pelo 

envolvimento de fatores hemodinâmicos, humorais e neurais (Ferreira et al., 2005). 

O treinamento físico regular e moderado em humanos promove a queda da 

pressão arterial por diminuição da atividade simpática periférica e do tônus simpático 

cardíaco. Este por sua vez, determina a diminuição da freqüência cardíaca e a 

conseqüente queda do débito cardíaco. Adicionalmente, o treinamento físico regular 

melhora a sensibilidade dos pressoreceptores em animais normotensos e 

espontaneamente hipertensos, favorecendo o controle da PA (Ferreira et al., 2005). A 

queda na resistência vascular sistêmica e, conseqüentemente, na pressão arterial seria 

outro mecanismo alternativo proposto para explicar a queda na pressão arterial pós-

exercício (Monteiro, Sobral Filho, 2004). 
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De acordo com Monteiro e Sobral Filho, 2004, indivíduos hipertensos mantêm a 

redução mais intensa da pressão arterial nas 24 horas seguintes às do exercício. É 

possível que a queda da pressão arterial nesse caso também se deva à diminuição na 

resistência vascular periférica, podendo ainda estar relacionada à vasodilatação 

provocada pelo exercício físico nas musculaturas ativa e inativa, resultante do acúmulo 

de metabólitos musculares provocado pelo exercício (potássio, lactato e adenosina) ou 

à dissipação do calor produzida pelo exercício físico. 

Ainda, o aumento do fluxo sanguíneo pode decorrer da redução do tônus 

simpático e o conseqüente acréscimo da vasodilatação periférica, que parece estar 

relacionada à elevação da secreção de opióides endógenos provocada pelo exercício e 

que possuem efeito vasodilatador direto.  

Alterações funcionais dos pressorreceptores arteriais e cardiopulmonares, como o 

aumento na sua sensibilidade e modificação no seu ponto de ativação e do tempo de 

recuperação, podem também contribuir para o efeito vasodilatador pós-exercício. E, 

ainda, fatores humorais como a adrenalina, o fator atrial natriurético e o óxido nítrico 

têm sido citados como fatores envolvidos na vasodilatação pós-exercício (Monteiro, 

Sobral Filho, 2004). 

 

 

2.6. O cuidador 

 

A freqüência das doenças crônicas e a longevidade atual dos brasileiros são duas 

principais causas do crescimento das taxas de idosos portadores de incapacidades. A 

prevenção das doenças crônicas e degenerativas, a assistência à saúde dos idosos 

dependentes e o suporte aos cuidadores familiares representam novos desafios para o 

sistema de saúde instalado no Brasil (Karsch, 2003). 

Estudos revelam que cerca de 40% dos indivíduos com 65 anos ou mais de idade 

precisam de algum tipo de ajuda para realizar pelo menos uma tarefa como fazer 

compras, cuidar das finanças, preparar refeições e limpar a casa. Uma parcela menor 

(10%) requer auxílio para realizar tarefas básicas, como tomar banho, vestir-se, ir ao 

banheiro, alimentar-se, sentar e levantar de cadeiras e camas. Assim, no Brasil, a 

transição demográfica e epidemiológica apresenta cada vez mais um quadro de 
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sobrevivência de idosos na dependência de uma ou mais pessoas que suprem as suas 

incapacidades para a realização das atividades de vida diária (Karsh, 2003). 

No que se refere aos cuidadores, são pessoas que se dedicam à tarefa de cuidar 

de outra pessoa, podendo ser algum familiar como cônjuge, filho, sobrinho, neto, 

amigo, o chamado "cuidador informal" ou pessoas que, embora não tenham vínculo 

com o sujeito cuidado, são contratadas para esse trabalho, o "cuidador formal" 

(Gonçalves, 2002).  

Complementando este conceito, a Política Nacional de Saúde do Idoso define 

cuidador como sendo a pessoa, membro ou não da família, que, com ou sem 

remuneração cuida do idoso doente ou dependente no exercício das suas atividades 

diárias, tais como alimentação, higiene pessoal, medicação, acompanhamento aos 

serviços de saúde e demais serviços requeridos no cotidiano, excluídas as técnicas ou 

procedimentos identificados como profissões legalmente estabelecidas, particularmente 

na área da enfermagem (Brasil, 1999). 

A literatura gerontológica tem caracterizado os cuidadores de várias formas, 

classificando-os de acordo com o vínculo entre cuidador e paciente, tipos de cuidados 

prestados e freqüência nos cuidados. Embora sejam diferenciados didaticamente 

através de denominações diversas, tais como: remunerado, voluntário, leigo, 

profissional, familiar, primário e secundário, é importante ressaltar que na prática essas 

categorias não são excludentes e, em alguns casos, se complementam. Ainda há a 

distinção entre cuidador primário e secundário, considerando a freqüência dos 

cuidados e o grau de envolvimento, caracterizando o cuidador primário como aquele 

que tem a principal, total ou maior responsabilidade pelos cuidados prestados no 

domicílio, e o secundário como aquele que presta atividades complementares às do 

cuidador primário (Lemos et al., 2006). 

A família costuma ser a principal origem do cuidador e as mulheres adultas e 

idosas preponderam nestes cuidados. Porém há registros também de cuidadores 

masculinos e de crianças e adolescentes. Sabe-se também que algumas situações 

costumam determinar esta escolha, como proximidade parental (cônjuges e filhos), 

proximidade física (vive junto), proximidade afetiva (conjugal, pais e filhos) e o fato de 

ser mulher (Karsch, 2003; Floriani, 2004; Saraiva et al., 2007). Entretanto, não é só no 

Brasil que as mulheres são a grande maioria dos cuidadores, salvo por razões culturais 

muito específicas, a mulher é a cuidadora tradicional, encontrando-se esta, na maioria 

das vezes já sobrecarregada por outras tarefas, e no Brasil, por causas culturais, o 
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papel da mulher cuidadora ainda é uma atribuição esperada pela sociedade (Karsch, 

2003). Em muitos casos, o cuidador é também uma pessoa frágil, já em idade de 

envelhecimento ou em vias de ficar doente (Saraiva et al., 2007). 

Sabe-se, também, que cuidar de uma pessoa com doença no domicílio causa 

importante ônus ao cuidador e sua família, e, em relação ao cotidiano do cuidador, há 

diversos estudos que demonstram a sobrecarga que ele tem com sua estafante e 

estressora atividade de cuidados diários e ininterruptos (Floriani, 2004). As 

conseqüências advindas das práticas e demandas emocionais do cuidado são 

caracterizadas por diversos estudos como impacto (Lemos et al., 2006). 

Alguns fatores específicos vêm sendo apontados como preditores do impacto no 

cuidador, tais como a duração dos cuidados, idade, sexo, grau de parentesco e nível 

de escolaridade e socioeconômico dos cuidadores e pacientes (Lemos et al., 2006). 

A literatura internacional indica, por numerosos trabalhos revistos por Gatz et al., 

(1991) e Zarit (1994), que cuidar de dependentes traz uma variedade de efeitos 

adversos, e reconhece o impacto emocional vivido por familiares que cuidam de 

pessoas com doença mental ou outros problemas decorrentes do envelhecimento. 

Esse impacto emocional ou sobrecarga tem sido definido como problemas físicos, 

psicológicos ou emocionais, sociais e financeiros que cuidadores apresentam por 

cuidarem de pessoas doentes, e afetam o bem-estar do doente e do cuidador (George, 

Gwyther, 1986; Cerqueira, Oliveira, 2002; Martins et al., 2003; Floriani, 2004). 

Cuidadores apresentam taxas mais altas de depressão e outros sintomas 

psiquiátricos e podem ter mais problemas de saúde que pessoas, com a mesma idade, 

que não são cuidadores. Além disso, os cuidadores participam menos de atividades 

sociais, têm mais problemas no trabalho, e apresentam maior freqüência de conflitos 

familiares, freqüentemente tendo como foco a forma como cuidam do parente comum 

(Zarit, 1997). 

Freqüentemente os cuidadores entram em situação de crise, manifestando sinais 

e sintomas como tensão, constrangimento, fadiga, estresse, frustração, isolamento 

social, depressão, entre outros (Martins et al., 2003). Floriani 2004, ainda relata 

distúrbios do sono e maior uso de psicotrópicos, dentro do contexto psicossocial do 

cuidador e, em circunstâncias específicas, um maior risco de infarto agudo do 

miocárdio e de morte para os cuidadores adultos e idosos. A erosão financeira do 

cuidador e da família também é citada. 
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Por outro lado, cuidar de um familiar debilitado e/ou dependente representa 

também retribuir sentimentalmente a quem cuidou no passado, e essa situação 

também integra aspectos positivos gerados pela solidariedade, proximidade e 

intimidade (Martins et al., 2003). 

Um desenvolvimento interessante sobre o tópico do cuidado informal é o de M. P. 

Lawton, conhecido como Modelo de Dois Fatores. O estudo sugere que a avaliação do 

cuidado processa-se de acordo com dois vetores: (1) a explicação da natureza e a 

percepção que o cuidador tem da sobrecarga que se apresenta como elemento 

negativo do cuidado informal e, (2) o grau de satisfação do cuidador que se constitui 

como elemento positivo do cuidado. Sendo ambos componentes independentes, e 

ambos os elementos podendo se converter em potenciais preditores do bem-estar do 

cuidador informal (Martín et al., 2000). 

Sendo assim, o planejamento de estratégias que protejam o cuidador torna-se 

fundamental, pois a promoção do bem-estar dos cuidadores merece por parte dos 

profissionais da saúde uma atenção particular, pois deles dependem os doentes a seu 

cargo, bem como a sua permanência na comunidade (Martins et al., 2003). 
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3 MÉTODOS 

 

 

3.1 Caracterização da pesquisa 

 

Este estudo caracterizou-se por ser do tipo descritivo, pois as variáveis foram 

observadas, analisadas e descritas sem que houvesse manipulação das mesmas, com 

delineamento transversal (Thomas, Nelson, 1996).  

Seguindo as exigências éticas e científicas contidas na resolução 196/96 do 

Conselho Nacional de Saúde (CNS), o presente trabalho foi submetido à avaliação e 

aprovação do Comitê Permanente de Ética em Pesquisa do Centro Universitário de 

Maringá - CESUMAR para seres humanos sob o parecer nº 410, processo 403/2007 

(anexo 1). Todos os participantes foram devidamente informados sobre a natureza e os 

propósitos do estudo, assinando um termo de consentimento livre e esclarecido (anexo 

2). 

 

 

3.2 Caracterização da amostra 

 

A pesquisa abrangeu uma amostra de conveniência, na qual constaram dois 

grupos de sujeitos acima de 40 anos, de ambos os sexos, residentes no município de 

Maringá – Pr. O grupo controle constou os indivíduos que não exerciam a função de 

cuidador de pessoa dependente, enquanto que o grupo cuidador foi composto por 

sujeitos que exerciam a função de cuidadores informais de indivíduos dependentes 

submetidos a tratamentos de reabilitação física em clínicas conveniadas ao Sistema 

Único de Saúde (SUS).  

O município de Maringá está localizado no estado do Paraná, a 674 km de São 

Paulo. É cortado pelo trópico de Capricórnio em latitude 25°25’ Sul e longitude 51°59’ 

Oeste. De acordo com o Senso Brasileiro, 2000, conta com uma população total de 

aproximadamente 289 mil habitantes (IBGE, 2004b). 
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Os locais de coleta de dados foram uma loja de uma rede de supermercados para 

o grupo controle e três clínicas de reabilitação conveniadas ao SUS que oferecem 

serviços de fisioterapia para o grupo cuidador. Os dados foram coletados no período de 

agosto e setembro de 2007. 

No grupo cuidador foram incluídos os sujeitos que se apresentaram como o 

principal responsável pelo bem-estar, assistência e prestação de cuidados a um 

indivíduo, familiar ou amigo sem remuneração para tal, e que participam ativamente do 

tratamento, comparecendo às sessões de reabilitação como acompanhante. O sujeito 

alvo dos cuidados deveria apresentar uma situação de dependência ou incapacidade 

funcional com limitação em pelo menos uma atividade básica da vida diária (ABVD), há 

pelo menos seis meses, segundo o índice de Barthel (Martins et al., 2003; Westphal et 

al., 2005).  

O índice de Barthel é uma medida genérica que avalia o nível de independência 

do sujeito que recebe o cuidado, com respeito à realização de algumas ABDVs, 

mediante o qual recebem diferentes pontuações segundo a capacidade do indivíduo 

em exercer as atividades questionadas. É uma medida da incapacidade física com 

demonstrada validade e confiabilidade, fácil de aplicar e interpretar e cuja utilização é 

recomendada (Rufaza, Moreno, 1997). 

Os critérios de exclusão foram: receber remuneração para exercerem a função de 

cuidador para o grupo cuidador, ausência nos dias de coleta de dados, presença de 

incapacidade física para medição de alguma variável, incompreensão das questões do 

formulário. 

 

 

3.3 Coleta de dados 

 

Foi realizada uma entrevista, conduzida por pesquisador devidamente treinado 

para a aplicação do questionário (anexo 3) e realização das medidas objetivas, 

incluindo pressão arterial, massa corporal, estatura, circunferências da cintura e do 

quadril. 

O questionário utilizado foi avaliado previamente em um estudo piloto, sendo 

corrigidas as falhas na compreensão das perguntas. As informações eram referente a 
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sexo, idade, raça, dados socioeconômicos como escolaridade e renda per capita 

mensal e hábitos de vida, incluindo tabagismo, etilismo e prática de atividade física. 

As variáveis incluídas no presente estudo foram: 

 

3.3.1 Variáveis subjetivas 

 

Socioeconômicas e demográficas:  

Foram coletados dados referentes ao sexo; idade, em anos completos, 

categorizados nas faixas etárias: 40-49, 50-59, 60-69, ≥ 70 anos (Jardim et al., 2007). 

Quanto à raça categorizou-se as 5 raças reconhecidas pelo IBGE, sendo elas branco, 

negro, pardo, amarelo e indígena. 

Em relação à escolaridade, categorizou-se em analfabeto, ensino fundamental 

incompleto, ensino fundamental completo, ensino médio incompleto, ensino médio 

completo e ensino superior. Já a renda familiar mensal foi categorizada segundo as 

faixas salariais advindas do IBGE, ou seja, ½ a 2 salários mínimos, de 3 a 10, de 10 a 

15 e mais de 15 salários mínimos (Novaes Jr, Costa, 2007). 

 

Hábitos de vida 

Com relação ao tabagismo os participantes foram categorizados em três grupos: 

os que nunca fumaram; os ex-fumantes, aqueles que pararam de fumar há mais de 

seis meses; e os fumantes, os indivíduos que fumam atualmente, independente da 

quantidade de cigarros ou pararam de fumar há menos de seis meses (Organización 

Panamericana..., 1997).  

Foram considerados consumidores de bebida alcoólica todos aqueles que 

referirem fazer uso de tal bebida, independente do tipo, quantidade ou freqüência de 

uso (Heyward, 2004; Conceição et al., 2006).  

Atividade física regular foi definida como a prática de exercícios físicos aeróbicos 

como caminhada, corrida, ciclismo, dança e natação, no mínimo três vezes na semana, 

durante ao menos trinta minutos por dia, conforme recomendado pela V Diretrizes 

Brasileiras de Hipertensão de 2006. Foi considerado sedentário o sujeito que não 

participar de programa de exercícios ou atividades recreacionais regulares, ou ainda 

não praticar as recomendações mínimas de atividade física que é de acumular 30 
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minutos ou mais de atividade física moderada na maioria dos dias da semana 

(Chobanian et al., 2003; Heyward, 2004; V Diretrizes..., 2006; Mendes, et al., 2006).  

 

3.3.2 Variáveis objetivas 

 

Pressão arterial 

A pressão arterial foi aferida pelo método auscultatório indireto, que é o 

procedimento comum utilizado (PIina et al., 1995). Foi utilizado um estetoscópio clinico, 

marca Litman e um esfigmomanômetro com marcador aneróide devidamente calibrado 

e certificado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial 

- INMETRO, marca Becton Dicknson (anexo 4). Para evitar variações acentuadas da 

PA, estas foram obtidas após 5 minutos de repouso. Para aferição, os sujeitos foram 

posicionados sentados, com o braço repousado sobre uma superfície firme e à altura 

do precórdio. As fases I e V do som de Korotkoff foram adotadas para identificação da 

PA sistólica e diastólica, respectivamente (Chobanian et al., 2003; V Diretrizes....2006). 

A PA foi avaliada em duas ocasiões, no grupo cuidador e somente em uma 

ocasião no grupo controle. No grupo cuidador, na primeira ocasião foi aferida em 

ambos os membros superiores, e em caso de diferença foi utilizada o braço de maior 

valor para as medidas subseqüentes. Em cada avaliação foram realizadas três 

medidas com intervalo de 1 minuto, sendo a média das duas últimas considerada a PA 

do indivíduo (V Diretrizes..., 2006). Faz-se importante ressaltar que a entrevista foi 

realizada por ocasião da primeira aferição. 

Foi considerado hipertenso o indivíduo que relatou fazer uso de medicação anti-

hipertensiva ou apresentou pressão arterial sistólica (PAS) maior ou igual a 140 mmHg 

e/ou pressão diastólica (PAD) maior ou igual a 90 mmHg em duas verificações em dias 

diferentes, conforme critérios estabelecidos pela V Diretrizes Brasileiras de 

Hipertensão, 2006. 

 

Medidas antropométricas 

Os procedimentos para coleta de estatura e massa corporal seguiram a 

padronização proposta por Alvarez e Pavan (1999). Para a mensuração das 



35 

 

 

 

circunferências da cintura e quadril, considerou-se a padronização da V Diretrizes 

Brasileiras se Hipertensão (2006), como descritas a seguir: 

As medidas de massa corporal foram obtidas, utilizando-se de balança 

antropométrica da marca Welmy, capacidade de 150 kg e graduação de 100g, sendo 

que durante a avaliação o sujeito posicionou-se na posição ortostática, de frente ao 

avaliador, no centro da plataforma da balança, sem sapatos e com o mínimo de trajes 

possível.  

Para a aferição da estatura foi utilizado antropômetro contido na própria balança, 

com 2 m de comprimento e escala de 1 mm. O avaliado posicionou-se na posição 

ortostática, com as pernas unidas e pés descalços, estando os braços posicionados ao 

longo do corpo e cabeça posicionada paralelamente ao antropômetro, sendo a medida 

obtida com o avaliado em apnéia inspiratória. 

Para a medida da circunferência da cintura e quadril, foi utilizada uma fita métrica 

inextensível de 100 cm e precisão de 1 mm, marca Corrente. A circunferência da 

cintura (CC) foi considerada a medida do ponto médio entre a última costela e a crista 

ilíaca lateral, e do quadril (CQ) ao nível do trocânter maior. Foi realizado o cálculo da 

relação cintura/quadril (RCQ), e considerado o limite de normalidade para mulheres de 

CC = 88 cm e RCQ = 0,85; e para homens CC = 102 cm e RCQ = 0,95 (III Diretrizes..., 

2001; V Diretrizes ..., 2006). 

O índice de massa corporal (IMC) foi determinado através da equação peso 

(kg)/estatura2 (m) e foi classificado o estado nutricional segundo critérios preconizados 

pela World Health ...(1995) e V Diretrizes Brasileiras... (2006), ou seja, desnutrição 

(IMC < 18,50 kg/m2), normal (IMC 18,50 – 24,99 kg/m2), sobrepeso (IMC 25,00 – 29,99 

kg/m2) e obesidade (IMC  ≥ 30 kg/m2). 

 

 

3.4 Análise estatística 

 

Os dados da entrevista foram armazenados no gerenciador de banco de dados 

Microsoft Office Excel® 2007. Todos os formulários foram revisados e os dados foram 

duplamente digitados e posteriormente confrontados. 
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De forma a melhor atingir os objetivos deste trabalho, foram utilizados os recursos 

da estatística descritiva e inferencial, de forma a melhor demonstrar os dados coletados 

e os procedimentos descritos, como segue: 

A natureza da distribuição das variáveis foi inicialmente investigada pelo teste de 

Kolmogorov-Smirnoff. Após a confirmação da distribuição simétrica de todas as 

variáveis, os resultados obtidos foram agrupados em valores de média e desvio-

padrão. Com o intuito de se verificar possíveis diferenças entre os grupos em relação a 

idade, PAS, PAD, IMC, CC e RCQ, empregou-se o teste t-Student para amostras 

independentes.  

Posteriormente foi avaliada a existência de associação entre as variáveis 

categóricas, mediante a utilização do Teste Qui-quadrado ou do Teste Exato de Fisher, 

quando o primeiro não atendia às exigências necessárias. Também foi calculada a 

odds ratio (OR) para se definir a presença de associação entre HA e os demais fatores 

de risco, com intervalos de confiança de 95%.  

Os resultados foram gerados no aplicativo estatístico SPSS ® for Windows 

(Statistical Package for the Social Sciences) (Norusis, 1986) versão 10.0. O nível de 

significância adotado para todas as análises foi de p<0,05. 
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4 RESULTADOS 

 

 

4.1 Caracterização do Grupo Controle  

 

As características sócio-demográficas dos sujeitos pesquisados podem ser 

observadas na tabela 1, onde dos 146 indivíduos pesquisados, 60 (41,1%) eram do 

sexo masculino e 86 (58,9%), do sexo feminino. A idade média do sexo masculino foi 

de 58,26 ± 11,78 anos, e a do sexo feminino foi de 58,97 ± 9,93 anos. A idade média 

global do grupo controle foi de 59 ±10,7 anos e houve maior concentração de 

indivíduos nas faixas etárias de 50 a 59 anos, com 46 (31,5%) sujeitos e 60 a 69 anos 

com 43 (29,5%) (figura 1).  

Em relação à raça, 92 (63%) eram brancos e 44 (30,1%) negros e pardos, ainda 9 

(6,2%) eram amarelos e 1 (0,7%) indígena (figura 2). 

A maioria dos avaliados (74 - 50,7%) tinham escolaridade equivalente ao Ensino 

fundamental incompleto e completo, e 42 (28,8%) tinham instrução equivalente ao 

ensino médio completo (figura 3). 

 

 

Figura 1 – Distribuição de freqüências por faixa etária no grupo controle 
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Figura 2 – Distribuição de freqüências por raça no grupo controle 

 

 

Figura 3 – Distribuição de freqüências por escolaridade no grupo controle 

 

 

Quanto à renda familiar, a mesma foi considerada baixa e média-baixa, ficando 

em torno de ½ a 2 salários-mínimos para 62 (42%) sujeitos e 3 a 10 salários-mínimos 

para 69 (47%) (figura 4). 

Em relação à história familiar para doenças cardiovasculares, a hereditariedade 

esteve presente em 88 (60%) dos entrevistados, sendo que a história familiar positiva 

por parte de parente de primeiro grau do sexo masculino antes dos 55 anos foi de 50 

indivíduos, correspondente a 34% dos entrevistados. 

Quanto ao tabagismo, 14 (10%) se declararam fumantes, 34 (23%) ex-fumantes e 

98 (67%) nunca fumaram (figura 5). Já o hábito de ingerir bebidas alcoólicas esteve 

presente em 109 (75%) dos entrevistados (figura 6) e o sedentarismo em 101 (69%) 

(figura 7).  
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Quando questionados sobre ter conhecimento, por informação médica, de serem 

portadores de algumas co-morbidades, 43 (29%) sujeitos declararam ser hipertensos 

(figura 8), 8 (6%) possuírem doença cardíaca, 12 (8%) doença pulmonar, 19 (13%) 

diabete melito e 34 (23%) hipercolesterolemia (figura 9). 

 

 

Figura 4 – Distribuição de freqüências por renda familiar no grupo controle 

 

 

 

Figura 5 – Distribuição de freqüências por tabagismo no grupo controle 
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Figura 6 – Distribuição de freqüências por alcoolismo no grupo controle 

 

Figura 7 – Distribuição de freqüências por atividade física no grupo controle 

 

 

Figura 8 – Distribuição de freqüências por hipertensão arterial conhecida no 

grupo controle 
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Figura 9 – Distribuição de freqüências por portadores de hipercolesterolemia no 

grupo controle 

 

4.2 Caracterização do Grupo Cuidador  

 

Assim como no grupo controle, as características sócio-demográficas dos sujeitos 

pesquisados pertencentes ao grupo cuidador podem ser visualizadas na tabela 1, onde 

foram avaliados 78 indivíduos. Destes 14 (17,9%) eram do sexo masculino e 64 

(82,1%), do sexo feminino. A idade média do sexo masculino foi de 61 ± 11,96 anos, e 

a do sexo feminino foi de 52 ± 12,47 anos. A idade média global do grupo cuidador foi 

de 56 ± 12,42 anos e houve maior concentração de indivíduos nas faixas etárias de 40 

a 49 anos, com 28 (35,9%) sujeitos e 50 a 59 anos com 24 (30,8%) (figura 10). Estes 

dois grupos comportaram 66,7% do total de voluntários pesquisados. 

 

Figura 10 – Distribuição de freqüências por faixa etária no grupo cuidador 
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Ainda, 52 (66,7%) dos entrevistados eram brancos e 21 (26,9%) negros e pardos, 

e 5 (6,4%) eram amarelos (figura 11). 

Em relação à escolaridade, na maioria dos avaliados (47 – 60,2%) foi equivalente 

ao Ensino fundamental incompleto e completo, e 14 (17,9%) foi equivalente ao ensino 

médio completo (figura 12). Já a renda familiar foi considerada baixa e média-baixa, 

ficando em torno de ½ a 2 salários-mínimos para 35 (44,9%) sujeitos e 3 a 10 salários-

mínimos para 42 (53,8%) (figura 13). 

A presença de hereditariedade para doenças cardiovasculares esteve presente 

em 50 (64,1%) dos entrevistados, sendo que a história familiar positiva por parte de 

parente de primeiro grau do sexo masculino antes dos 55 anos foi de 23 (29,5%) 

entrevistados. 

Figura 11 – Distribuição de freqüências por raça no grupo cuidador 

 

 

 

Figura 12 – Distribuição de freqüências por escolaridade no grupo cuidador 
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Figura 13 – Distribuição de freqüências por renda familiar no grupo cuidador 

 

Quanto aos hábitos de vida, 12 (15%) dos cuidadores avaliados declararam ser 

tabagistas, 11 (14%) ex- tabagistas e 55 (71%) não tabagistas (figura 14). O consumo 

de álcool esteve presente em 67 (86%) dos entrevistados (figura 15), e o sedentarismo 

foi relatado por 57 (73%) dos sujeitos (figura 16). 

Quando questionados se sabiam ser portadores de certas doenças por 

informação médica, declararam ser hipertensos 29 (37%) dos indivíduos avaliados 

(figura 17), ser portadores de doença cardíaca 7 (9%), portadores de doença pulmonar 

3 (4%), de diabete melito 7 (9%) e de hipercolesterolemia 17 (22%) (figura 18). 

 

 

Figura 14 – Distribuição de freqüências por tabagismo no grupo cuidador 
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Figura 15 – Distribuição de freqüências por alcoolismo no grupo cuidador 

 

 

 

Figura 16 – Distribuição de freqüências por atividade física no grupo cuidador 

 

 

Figura 17 – Distribuição de freqüências por presença de hipertensão arterial 

conhecida no grupo cuidador 
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Figura 18 – Distribuição de freqüências por presença de hipercolesterolemia no 

grupo cuidador 

 

 

Tabela 1 - Características sócio-demográficas da população estudada (n = 224) 

 

Variáveis apresentadas em forma de freqüência (percentagem) 
 

Variáveis Controle (n = 146) Cuidador (n = 78) 
 n (%) n (%) 
Sexo   
Masculino 60 (41,1) 14 (17,9) 
Feminino 80 (58,9) 64 (82,1) 
 
Faixa etária 

  

40 I--- 50 32 (21,9) 28 (35,9) 
50 I--- 60 46 (31,5) 24 (30,8) 
60 I--- 70 43 (29,5) 16 (20,5) 
70 I--- 25 (17,1) 10 (12,8) 
 
Raça 

  

Branca 92 (63) 52 (66,7) 
Parda 38 (26) 16 (20,5) 
Negra 6 (4,1) 5 (6,4) 
Amarela 9 (6,2) 5 (6,4) 
Indígena 1 (0,7) 0 (0) 
 
Escolaridade 

  

Sem escolaridade 12 (8,2) 6 (7,7) 
Fundamental incompleto 43 (29,5) 31 (39,7) 
Fundamental completo 31 (21,2) 16 (20,5) 
Médio incompleto 13 (8,9) 6 (7,7) 
Médio completo 29 (19,9) 14 (17,9) 
Superior incompleto 5 (3,4) 3 (3,8) 
Superior completo 
 

13 (8,9) 2 (2,6) 

Renda familiar em salários mínimo    
1/2 I---- 2  62 (42,5) 35 (44,9) 
02 I---- 10 69 (47,3) 42 (53,8) 
10 I---- 15 6 (4) 0 (0) 
15 I----  1 (0,7) 0 (0) 
TOTAL 146 (100) 78 (100) 
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A tabela 2 descreve as características sócio-familiares entre cuidador e paciente, 

onde se observou que 25 (32,1%) cuidadores exerciam a função entre seis meses a 

um ano, 34 (43,6%) entre 14 meses a cinco anos, e 19 (24,3%) há mais de cinco anos. 

Ainda, 30 (38,5%) eram cônjuges do paciente cuidado, 19 (24,4%) filhos, 11 (14,1%) 

pais, 7 (9%) tinham outras relações de parentesco como noras e irmãs e ainda 11 

(14,1%) não tinham relação de parentesco. 

Quanto aos pacientes que recebiam os cuidados, 40 (51,3%) eram do sexo 

masculino e 38 (48,7%) do sexo feminino, com média etária de 67,87 anos ± 18,81, 

com idade mínima de 13 e máxima de 100 anos. 

Em relação ao diagnóstico do paciente, a maioria tinha sofrido acidente vascular 

cerebral (AVC) com 52 (66,7%) sujeitos, seguido de doenças ortopédicas e reumáticas 

com 11 (14,1%); outras doenças englobaram traumatismo raqui-medular, trauma crânio 

encefálico, tumores cerebrais e medulares, Parkinson, Alzhaimen e distrofia muscular 

de Duchenne, com 15 (19,2%) indivíduos (tabela 3). 

Os sujeitos alvo dos cuidados ainda foram enquadrados nos diversos níveis de 

dependência, segundo o índice de Barthel (Ruzafa e Moreno, 1997). Nota-se que a 

maioria apresentava grau de dependência severa para as ABVD, conforme tabela 3. 

 

 

Tabela 2 – Características sócio-familiares entre cuidador-paciente 

 

Variáveis N (%) 
Tempo de cuidado  
6 meses a 1 ano 25 (32,1) 
14 meses a 5 anos 34 (43,6) 
Mais de 5 anos 
 

19 (24,3) 

Parentesco  
Cônjuge 30 (38,5) 
Filhos 19 (24,4) 
Pais 11 (14,1) 
Sem parentesco 11 (14,1) 
Outros 7 (9) 
TOTAL 78 (100) 

                               Variáveis apresentadas em forma de freqüência (percentagem) 
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Tabela 3 – Características dos sujeitos alvo dos cuidados prestados (n= 78) 

 

Variáveis Valores 
Sexo *  
Masculino 40 (51,3) 
Feminino 

 
38 (48,7) 

Idade† 
 

67,87 (±18,91) 

Diagnóstico*  
Acidente vascular cerebral 52 (66,7) 
Doenças ortopédicas e 
reumáticas 

11 (14,1) 

Outros 
 

          15 (19,2) 

Nível de dependência*  
Dependência total 22 (28,2) 
Dependência severa 41 (52,6) 
Dependência moderada 15 (19,2) 
Dependência escassa 0 
Independência 0 

*Variáveis apresentadas em forma de freqüência (percentagem) 
†Variáveis apresentadas em forma de média (desvio-padrão) 

 

4.3 Fatores de risco para doenças cardiovasculares 

 

A tabela 4 apresenta um resumo dos dados referentes às variáveis mensuradas 

no exame físico dos sujeitos, de acordo com o grupo, e observou-se que o grupo 

controle foi ligeiramente mais idoso (cerca de 4 anos) e com maior CC e C/Q do que o 

grupo cuidador (p<0,05), ao passo que as médias das PAS, PAD e IMC não foram 

diferentes.  

 

Tabela 4 – Análise comparativa das variáveis objetivas entre controles e 

cuidadores  

Variáveis  Grupo controle (n=146) Grupo cuidador (n=78) p-valor 
 Média Desvio-padrão Média Desvio-padrão  

Idade 59 10,70273 56 12,42718 0,0454* 
PAS 129 17,03131 130 22,16785 0,6802 
PAD 81 12,60119 80 13,36500 0,8066 
IMC 27,81 4,48993 26,83 5,43954 0,174 
CC 94 12,42332 90 14,58616 0,0181* 
RCQ 0,93 0,11948 0,88 0,9640 0,0004* 

* Resultados estatisticamente significantes, com p<0,05 referente ao teste t-Student 
Legenda: PAS: pressão arterial sistólica; PAD: pressão arterial diastólica; IMC: índice de massa corporal; 
CC: circunferência da cintura; RCQ: relação cintura-quadril 
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Ao se comparar os sujeitos com e sem história pregressa de HAS, observou-se 

que tanto no grupo controle quanto no cuidador, a PAS e a PAD estavam mais 

elevadas nos sujeitos com história de Hipertensão arterial sistêmica relatada. O IMC e 

o CC também estavam maiores nos sujeitos do grupo controle, mas isto não atingiu 

significância nos do grupo cuidador (tabela 5). 

 

 

Tabela 5 – Análise comparativa das variáveis objetivas entre controles e 

cuidadores considerando-se a presença ou não de hipertensão arterial sistêmica 

relatada 

Variáveis  Grupo controle Grupo cuidador  
  Média Desvio-padrão p-valor Média Desvio-padrão p-valor 

PAS Hipertensos 135 16,89876 0,003* 139,6 22,05742 0,002* 
 Não hipertensos 126 16,41239  124 20,30698  

PAD Hipertensos 84,5 11,77817 0,017* 86 14,66233 0,002* 
 Não hipertensos 79 12,64501  77 11,33109  

IMC Hipertensos 29 4,65045 0,014* 28 5,80659 0,055 
 Não hipertensos 27 4,30960  26 5,05343  

CC Hipertensos 98 12,01697 0,021* 92 16,75534 0,246 
 Não hipertensos 93 12,32434  88 13,09622  

RCQ Hipertensos 0,94 0,7254 0,460 0,88 0,11233 0,600 
 Não hipertensos 0,93 0,13435  0,87 0,08657  

* Resultados estatisticamente significantes, com p<0,05 referente ao teste t-Student. 
Legenda: PAS: pressão arterial sistólica; PAD: pressão arterial diastólica; IMC: índice de massa corporal; 
CC: circunferência da cintura; RCQ: relação cintura-quadril 
 

No presente estudo, dos 224 sujeitos avaliados, 72 relataram ter conhecimento da 

condição de hipertensos, sendo que 43 (19%) pertenciam ao grupo controle, 

representando 29% da amostra deste grupo, e 29 (13%) ao grupo cuidador, 

representando 37% do grupo. Observa-se representado na tabela 6 as prevalências de 

hipertensão arterial referida e algumas co-morbidades e fatores de risco dentro do total 

da amostra estudada. Também testou-se a associação entre os grupos através dos 

testes Qui-quadrado ou Exato de Fisher e observou-se que não houve diferença 

estatística entre eles. Deste modo, nas variáveis testadas não houve diferença entre 

fato de o sujeito ser cuidador ou não. 
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Tabela 6 – Análise comparativa dos fatores de risco cardiovascular relatados por 

controles e cuidadores  

Variáveis  Grupo controle (n=146) Grupo cuidador (n=78) p-valor 

 Freqüência % Freqüência %  
Hipertensão Arterial 43 29 29 37 0,2381  
Doença cardíaca 8 6 7 9 0,4019 
Doença pulmonar 12 8 3 4 0,27 
Diabete Melito 19 13 7 9 0,5118 
Sedentarismo 101 69 57 73 0,3718 
Alcoolismo 109 75 67 86 0,0603 
p-valor: referente ao teste Qui-quadrado ou Exato de Fisher 

 

Considerando somente os indivíduos que relataram história de hipertensão 

arterial, as figuras 19 e 20 mostram as prevalências de HA referida pelos sujeitos 

entrevistados e os fatores de risco cardiovasculares identificados nos hipertensos. Do 

total de indivíduos que referiram ser portadores de hipertensão arterial, 32 (22%) 

controles e 23 (29%) cuidadores declararam consumir bebidas alcoólicas, destacando-

se como o fator de risco mais prevalente nos cuidadores, seguido pelo sedentarismo 

com 28 (19%) controles e 21 (27%) cuidadores. O IMC > 25 kg/m2, corresponde às 

pessoas com sobrepeso e obesidade, sendo encontrado em 37 (25%) dos indivíduos 

do grupo controle e 17 (22%) dos cuidadores que relataram história de HA. O 

tabagismo revelou-se presente em 4 (3%) e 3 (4%) nos controles e cuidadores 

respectivamente. A circunferência da cintura > 88 cm para as mulheres e > 102 para os 

homens foi encontrado em 30 (21%) e 14 (18%) e a RCQ > 0,85 nas mulheres e > 0,95 

nos homens foi de 34 (23%) e 19 (24%) no grupo controle e cuidador respectivamente. 
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Figura 19 – Prevalência dos fatores de risco cardiovasculares em sujeitos com 

relato de Hipertensão arterial, segundo o grupo 

 

 

 

 

 

Figura 20 – Prevalência de sujeitos com relato de hipertensão arterial, CC e CRQ 

nestes sujeitos, segundo o grupo 
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4.3.1 Associação entre hipertensão arterial referida e os fatores de risco e co-

morbidades nos grupos controle e cuidador 

 

A associação entre HA e os fatores de risco cardiovasculares está representada 

na tabela 7, por meio de razões de chance (OR) ajustadas por grupo, e também 

através do teste Qui-quadrado ou teste Exato de Fisher. Em ambos os grupos 

observou-se que o colesterol elevado se apresentou fortemente associado à HA (OR = 

2,4; intervalo de confiança de 95% = 1,06 – 5,27; p = 0,0322 para o grupo controle e 

OR = 3,16; intervalo de confiança de 95% = 1,04 – 9,56; p = 0,0368 para o grupo 

cuidador). Não houve nenhuma correlação entre HA referida e prevalência de 

tabagismo, alcoolismo e sedentarismo na amostra estudada.  

Dessa maneira, foi possível verificar que no grupo controle, os avaliados que 

relataram possuir colesterol elevado tem uma probabilidade de 2,4 mais vezes de 

apresentar hipertensão, comparado aos que não relataram tal condição. Já o teste Qui-

quadrado demonstrou que os resultados são estatisticamente significativos entre a 

associação do colesterol elevado e a HA, com p-valor resultando em 0,0322. Neste 

grupo, o teste Exato de Fisher e Qui-quadrado respectivamente não apresentaram 

associação significativa para doença cardíaca e diabetes, mas obteve associação 

estatisticamente significativa entre a HA referida e a circunferência da cintura (OR = 

3,35; intervalo de confiança de 95% = 0,65 – 5,21; p = 0,0014) e a relação 

cintura/quadril (OR = 2,5; intervalo de confiança de 95% = 0,707 – 7,01; p = 0,0285). 

Da mesma maneira, observou-se que no grupo cuidador, os sujeitos que 

apresentavam colesterol elevado, tem uma chance 3,16 vezes maior de apresentar 

hipertensão arterial comparado aos sujeitos que não possuiram esse fator. Observou-

se também que o teste Qui-quadrado demonstrou que os resultados são 

estatisticamente significativos entre a associação de colesterol elevado e a HA, pois o 

p-valor resultou em 0,0368.  
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Tabela 7 – Associação entre hipertensão arterial relatada e a presença de fatores                    

de risco para doença cardiovascular em controles e cuidadores 

 

Variáveis Grupo controle Grupo cuidador 

 OR IC 95% p-valor OR IC 95% p-valor 
IMC > 25 kg/m2 2,41 0,4053 – 6,4674 0,0669 1,06 0,7569 – 3,2243 0,8984 
CC 3,35 0,6515 – 5,2083 0,0014* 1,24 1,1554 – 4,6510 0,6419 
RCQ 2,5 0,707 – 7,0076 0,0285* 2,15 1,0651 – 4,5926 0,1117 
Tabagismo 0,95 0,0354 – 2,5889 1 0,5 0,3585 – 2,9686 0,51 
Alcoolismo 0,98 0,4341 – 2,2228 0,9658 0,44 0,12 – 1,5817 0,3124 
Sedentarismo 0,77 0,6111 – 2,7807 0,4922 1,05 0,3758 – 2,9613 0,9191 
Hipercolesterolemia 2,4 1,0634 – 5,2750 0,0322* 3,16 1,0433 – 9,5583 0,0368* 
Doença cardíaca 2,5 0,5985 – 10,5500 0,237 1,3 0,2693 – 6,2574 1 
Diabete Melito 1,9 0,71 – 5,1469 0,1945 1,3 0,2693 – 6,2574 1 
* Resultados estatisticamente significantes, com p<0,05 para o teste Qui-quadrado ou teste Exato de 
Fisher 
Legenda: IMC: índice de massa corporal; CC: circunferência da cintura; RCQ: razão cintura-quadril; OR: 
Odds ratio (razão de chances);IC 95%: intervalo de confiança de 95% 
 

 

Faz-se importante ressaltar que para as análises realizadas consideraram-se os 

sujeitos que relataram história de hipertensão arterial, os quais faziam uso de 

medicação anti-hipertensiva. Ainda, somando-se ao grupo de hipertensos, além dos 

que relataram possuir tal condição, os sujeitos que apresentaram PAS ≥ 140 mmHg 

e/ou PAD ≥ 90 mmHg durante a aferição da PA, conforme critérios estabelecidos pela 

V Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial (2006), obteve-se uma freqüência de 

hipertensos no grupo controle de 69 (47%), onde 26 (18%) deles desconheciam tal 

condição, e 41 (53%) no grupo cuidador, onde a hipertensão era desconhecida para 12 

(16%) sujeitos (figura 21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

 

 

 

Figura 21 – Prevalência de hipertenção arterial na amostra estudada 
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5 DISCUSSÃO 

 

A identificação dos fatores de risco para doenças cardiovasculares nas diferentes 

populações é essencial para a adoção de medidas preventivas. O presente estudo 

analisou 224 sujeitos de ambos os sexos, onde foram divididos em grupo controle (146 

sujeitos) e cuidador (78 sujeitos), e procurou verificar a prevalência de HA referida e 

correlacioná-la com outros fatores de risco coronarianos e co-morbidades e também 

procurou verificar se houve associação entre os fatores de risco e o fato do indivíduo 

ser ou não cuidador. 

Entre os indivíduos analisados, pôde-se observar que a prevalência de 

hipertensão arterial referida foi elevada nos dois grupos, com 29% no grupo controle e 

37% no grupo cuidador. Entretanto, não houve diferença estatisticamente significante a 

prevalência da hipertensão arterial referida e dos diversos fatores de risco entre os 

grupos. Assim, este fato leva a crer que a população de cuidadores avaliada tem perfil 

de fatores de risco semelhantes à população geral. 

 

 

5.1 Características gerais da amostra 

 

O grupo controle foi ligeiramente mais idoso do que o grupo cuidador, cerca de 4 

anos, e com maior CC e RCQ, conforme pôde ser observado na tabela 5. Portanto, 

como os fatores de risco se relacionam com essas características, não pode-se afastar 

a hipótese de que a falta de diferença entre os grupos possa ter sido influenciada por 

um grupo controle mais velho e mais “doente”.  

Zarit (1997) relata que cuidadores apresentam taxas mais altas de depressão e 

outros sintomas psiquiátricos e podem ter mais problemas de saúde que pessoas, com 

a mesma idade, que não são cuidadores. 

Karsch (2003) relata o estudo realizado entre 1992 e 1997 denominado “Estudo 

do Suporte Domiciliar aos Adultos com Perda de Independência e Perfil do Cuidador 

Principal”, realizado no Município de São Paulo, o qual revelou quem são os 

cuidadores principais nos domicílios de 102 pessoas com mais de 50 anos, que 

sofreram o primeiro episódio de acidente vascular cerebral, e retornaram às suas casas 
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apresentando um quadro de dependência de outra pessoa para a realização das suas 

atividades de vida diária.  Os dados mostraram que 39,3% de cuidadores, entre 60 e 80 

anos, cuidavam de 62,5% de pacientes da mesma faixa etária, o que mostrou que 

pessoas idosas estão cuidando de idosos. As condições físicas desses cuidadores 

levaram a inferir que os cuidadores são doentes em potencial e que sua capacidade 

funcional está constantemente em risco. Os dados sobre a saúde dos cuidadores neste 

estudo mostrou que dos casos entrevistados, 40,7% tinham dores lombares, 39,0%, 

depressão, 37,3% sofriam de pressão alta, 37,3% tinham artrite e reumatismo, 10,2%, 

problemas cardíacos, e 5,1%, diabete melito. 

No presente estudo, apesar de os cuidadores entrevistados possuírem uma 

média etária menor, de 56 anos, os resultados vão de encontro ao trabalho 

supracitado, com 37% dos cuidadores entrevistados referindo história de HA, 9% 

problemas cardíacos e 9% diabete melito. Apesar de que não houve evidências de que 

os problemas de saúde relatados pelos cuidadores sejam em decorrência do fato de 

cuidar de pessoa dependente.  

Por outro lado, Vilela et al. (2006) encontrou prevalências menores em entrevista 

com 238 cuidadores, onde referiram a hipertensão arterial e alterações cardíacas como 

as mais freqüentes, totalizando 21,2% dos cuidadores, problemas osteomusculares em 

12,5%, cefaléia em 4,6% e diabete melito em 4,2%. Ainda, Laham (2003) encontrou 

entre os cuidadores entrevistados uma freqüência de relato de HA de 16%, 10% de 

problemas cardíacos e 5% de diabete melito. 

Em relação ao sexo dos cuidadores entrevistados, 82,1% eram do sexo feminino, 

esse fato corrobora com os dados de outros estudos (Karsch, 2003; Laham, 2003; 

Floriani, 2004; Vilela et al., 2006; Saraiva et al., 2007) mostrando que as mulheres são, 

em nossa sociedade, cuidadoras por excelência. 

A população idosa vem crescendo significativamente em números absolutos e 

relativos em todo o mundo. Embora seja ainda um país jovem, o Brasil vem 

demonstrando um perfil populacional do tipo de transição demográfica que sinaliza 

rápida mudança em termos de aumento vertiginoso do estrato idoso da população, 

representando 8,3% do total no ano de 2000 (IBGE, 2000). Segundo projeções 

estatísticas, esse percentual se aproximará de 15% em 2025, aumento esse que 

representa do ponto de vista da adoção de políticas públicas e sociais, solução de 

difícil alcance para contemplar adequadamente as peculiaridades emergentes desse 

estrato populacional, caso a questão não seja tomada a sério com antecipação. 
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Contudo, à condição de longevidade associa-se a fragilização do envelhecimento 

humano, tornando o idoso vulnerável às diversas condições patológicas. No contexto 

brasileiro estima-se que 85% dos idosos apresentem pelo menos uma doença crônica, 

e destes pelo menos 10% com no mínimo cinco afecções concomitantes (Ramos, 

2002). Desse modo, a prevalência de doenças crônicas e a longevidade atual dos 

brasileiros contribuem para o aumento de idosos com limitações funcionais, implicando 

a necessidade de cuidados constantes.  

 

 

5.2 A hipertensão arterial sistêmica como fator de risco cardiovascular 

 

Quanto aos níveis pressóricos, 47% dos entrevistados do grupo controle e 53% 

do grupo cuidador apresentavam PA ≥ 140 x 90 mmHg, e/ou relatou fazer uso de 

medicação anti-hipertensiva. Também verificou-se que 18% e 16% dos integrantes do 

G1 e G2 respectivamente estavam hipertensos e não tinham conhecimento de tal 

condição, configurando a necessidade de implementar o controle pressórico, segundo 

as recomendações das diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia para HA (V 

Diretrizes..., 2006). Em seu estudo Trindade et al., 1998 obtiveram achado semelhante, 

onde detectaram 17,8% de casos de hipertensão entre a população estudada, que até 

o momento desconhecia essa situação, representando a evidência de um segmento da 

população que sendo hipertenso não tinham conhecimento da doença. 

Por outro lado, a proporção de hipertensos que sabiam de sua condição, incluindo 

a essa parcela os sujeitos que referiram a HA, era de 62,3% no controle e 70,7% nos 

cuidadores, proporção esta alta em relação aos 57,7% encontrados por Fucks et al. 

(1994) na população de Porto Alegre e aquém dos 82,2% encontrados por Trindade et 

al. (1998) em estudo realizado com a população de Passo Fundo, RS. 

A hipertensão arterial sistêmica é considerada uma das mais importantes causas 

de morbidade e mortalidade em adultos no mundo civilizado, tanto pela sua elevada 

prevalência, como pelas complicações que determina (Alencar et al., 2000). Calcula-se 

que em todo o mundo exista aproximadamente um bilhão de indivíduos hipertensos, e 

que nos Estados Unidos a doença afete cinqüenta milhões de pessoas (Conceição et 

al., 2006).  
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No Brasil, os dados epidemiológicos relativos a risco cardiovascular, apesar de já 

se mostrarem consistentes pela existência de estudos bem delineados e 

representativos, ainda estão restritos a algumas regiões, o que acaba deixando 

algumas dúvidas se as informações existentes representam o país como um todo 

(Jardim et al., 2007). Deste modo, estudos de base populacional realizado em algumas 

cidades do Brasil mostram uma prevalência de 22,3 a 43,9% (V Diretrizes..., 2006).  

Cabe também ressaltar que a prevalência da HA aumenta com a idade, 

estimando-se em 50% das pessoas com mais de sessenta anos, bem como o risco de 

tornar-se hipertenso ao longo da vida, chegando a 90% em indivíduos normotensos 

aos 55 anos. A idade contribui para o aparecimento da HA devido às alterações na 

musculatura lisa e no tecido conjuntivo dos vasos, como conseqüência do processo de 

envelhecimento. Evidencia-se assim, que na sociedade em desenvolvimento ao lado 

do aumento da longevidade da população ocorre uma agregação de outros riscos que 

terminam por comprometer a qualidade de vida dos idosos, além de causar sérios 

prejuízos ao país e ao sistema de saúde como um todo (Pessuto, Carvalho, 1998; 

Conceição et al., 2006; Jardim et al., 2007).  

No presente estudo, realizado com indivíduos acima de 40 anos, a alta 

prevalência de HA pôde ter sido influenciada pela média de idade elevada dos sujeitos 

participantes, ou seja, idade média de 59 ± 11 no controle e 56 ±12 anos nos 

cuidadores. Resultados ainda mais expressivos foram encontrados por Alencar et al. 

(2000) em que encontraram uma prevalência de 61,2% nos homens e 70,1% na 

mulheres com idade média de 75,6 anos e Firmo et al. (2003) , em que 61% dos 

indivíduos idosos da cidade de Bambuí, MG apresentavam HA. 

No presente trabalho, dentre os demais parâmetros analisados, encontrou-se 

associação positiva com a HA referida, a presença de colesterol aumentado em ambos 

os grupos, enquanto que a CC e RCQ se correlacionou positivamente com a HA 

somente no controle. Ainda, não se encontrou associação com o IMC, consumo de 

álcool, sedentarismo, uso de tabaco, história de doença cardíaca e história de diabete 

melito. 

Em relação à CC e RCQ nos sujeitos com HA referida do grupo controle, como 

exposto à cima, houve associação estatisticamente significativa, evidenciada nos testes 

Qui-quadrado e razões de chance, com os sujeitos com circunferência aumentada além 

dos limites estabelecidos para o sexo pela V Diretrizes de Hipertensão arterial (2006), 

apresentando 3,35 mais chances de serem hipertensos. Já os sujeitos com RCQ 
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aumentada apresentaram 2,5 vezes mais chances. Porém nos cuidadores essas 

variáveis não se relacionaram.  

Acredita-se que a falta de associação dessas variáveis nos sujeitos do grupo 

cuidador seja a média de idade significantemente menor neste grupo associada ao fato 

de a grande maioria da amostra ser composta por sujeitos do sexo feminino, com 

82,1% da amostra. Pois, segundo o IBGE, 2004a, o excesso de peso e obesidade na 

idade adulta são diferentes entre homens e mulheres, e tende a aumentar com a idade, 

de modo mais rápido nos homens e de modo mais lento, porém mais prolongado nas 

mulheres . Assim, pode-se acreditar que as variáveis CC e CRQ que se relacionam à 

obesidade, foram significativas no controle por sua amostra ser composta por mais 

homens e com média de idade maior. 

Resultados semelhantes foram encontrados em estudos populacionais 

transversais realizados no Brasil, onde em Goiânia Peixoto et al. (2006), avaliou 1.238 

adultos de 21 a 64 anos, e observou associação entre a CC e a HA em ambos os 

sexos. Em Porto Alegre, em uma amostra de 1.089 adultos, a hipertensão foi 

igualmente associada com o IMC, o RCQ e a CC para mulheres, enquanto para os 

homens apenas o IMC apresentou associação (Gus et al., 1998). No Rio de Janeiro, na 

Pesquisa Nutrição e Saúde, realizada em 1005-1996 com 3.281 indivíduos acima de 20 

anos, a RCQ apresentou maior capacidade preditiva de HA e menor correlação com o 

IMC (Pereira et al., 1999). Já em São Paulo, dentre 1.042 sujeitos estudados, a RCQ e 

a CC associaram-se de forma semelhante com a hipertensão (Matins, Marinho, 2003). 

E, em Belo Horizonte, a CC associou-se significativamente com a HA em uma amostra 

de mulheres (Meléndez-Velásquez et al., 2002).  

Estudos demonstram que a medida da circunferência da cintura maior que 88 cm 

para mulheres e maior que 102 cm para homens é capaz de identificar paciente com 

maior risco de DCV. Da mesma forma, a razão entre as medidas da circunferência da 

cintura e quadril (RCQ) maior que 0,95 para homens e maior que 0,85 para mulheres, 

que caracterizam a distribuição central de gordura, têm sido utilizadas para identificar 

indivíduos com maior risco cardiovascular (Carneiro et al., 2003; V Diretrizes..., 2006; 

Peixoto et al., 2006). 

De acordo com Martins e Marinho (2003) os indicadores da obesidade 

centralizada, representados pela relação entre as medidas das circunferências da 

cintura e do quadril e pela medida da circunferência da cintura, expressam distúrbios 

metabólicos diferentes. A CC seria melhor indicador da massa adiposa visceral, 



59 

 

 

 

estando fortemente relacionada com as doenças cardiovasculares ateroscleróticas. Por 

outro lado, a RCQ, que contém a medida da região glútea com numerosos tecidos 

musculares, principais reguladores da sensibilidade à insulina sistêmica, seria mais 

fortemente associada à resistência à insulina. Os autores ainda ressaltam que a 

deposição de gordura na região abdominal é mais grave fator de risco cardiovascular e 

de distúrbio na homeostase glicose-insulina do que a obesidade generalizada. 

A maior prevalência de hipertensão na obesidade tem sido atribuída à 

hiperinsulinemia decorrente da resistência à insulina presente em indivíduos obesos, 

principalmente naqueles que apresentam excesso de gordura na região do tronco 

(Carneiro et al., 2003). Zanela, Ribeiro (2002) ainda acrescentam que a obesidade com 

predomínio de deposição de gordura na região abdominal, com maior freqüência 

associa-se à intolerância à glicose, alterações do perfil lipídico do plasma e, 

principalmente, à hipertensão arterial. A associação desses fatores de risco 

cardiovasculares caracteriza a síndrome metabólica ou síndrome de resistência à 

insulina. A hiperinsulinemia promove ativação do sistema nervoso simpático e 

reabsorção tubular de sódio, o que contribui para aumentar à resistência vascular 

periférica e a pressão arterial (Zanela, Ribeiro, 2002; Carneiro et al., 2003). 

 

 

5.3 O papel da hipercolesterolemia 

 

No presente estudo, em relação à variável hipercolesterolemia, é importante 

ressaltar que o aumento dos níveis de colesterol sangüíneo foi a única variável que se 

correlacionou com a HA em ambos os grupos, sendo a história de colesterol elevado o 

único preditor de HA referida para toda a amostra avaliada, evidenciada através do 

teste Qui-quadrado e confirmada pelo teste de razões de chance. 

Nos últimos anos, o papel do colesterol ficou bem demonstrado por meio de 

estudos clínicos e observacionais, comprovando que a redução dos seus níveis, mais 

especificamente o do LDL-colesterol, promovia benefícios na prevenção da doença 

arterial coronariana, como demonstra o estudo longitudinal de Framingham, que 

evidenciou a importância do nível de colesterol em indivíduos normais no 

desenvolvimento de complicações da doença aterosclerótica (Avezum, Duncan, 2001). 
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Deste modo, em diferentes populações, estão bem estabelecidas as correlações 

entre o risco para a doença arterial coronariana e concentrações séricas elevadas de 

colesterol total (CT), particularmente de lipoproteínas de baixa densidade (LDL), assim 

como concentrações reduzidas de lipoproteínas de alta densidade (HDL). Ainda, 

estudos correlacionam as concentrações de colesterol presentes na infância com as 

encontradas na vida adulta (Motta, 2000; Romaldini et al., 2004). 

Entretanto, os lípides plasmáticos, como fatores de risco para doença 

aterosclerótica foram amplamente estudados em adultos jovens e de meia idade, 

porém há poucas investigações em idosos (Alencar et al., 2000). Em seu estudo, com 

516 pacientes idosos de uma unidade ambulatorial, encontrou que as prevalências de 

colesterol total e LDL-colesterol foram significativamente mais elevadas nas mulheres. 

Esses resultados estão de acordo com investigação anterior, de Figueira et al., 1987, 

onde se verificou que colesterol total e LDL-colesterol aumentam em ambos os sexos, 

com o progredir da idade, mas principalmente nas mulheres. Assim, é importante 

ressaltar que no presente estudo a população estudada foi predominantemente 

feminina, com 58,9% no G1 e 82,1% no G2.  

Alencar et al. (2000) também verificaram que, em idosos, o HDL-colesterol 

plasmático apresentou níveis mais baixos em relação aos jovens, em ambos os sexos, 

mas principalmente nos homens. 

Diversos estudos têm concluído pela importância do colesterol total e do LDL-

colesterol, como fator de risco de doença coronariana, porém são concordantes quanto 

ao seu menor impacto em idosos em relação aos indivíduos de meia idade (Alencar et 

al., 2000). Por outro lado Krumholz et al. (1994), acompanhando durante quatro anos a 

evolução de 997 indivíduos de ambos os sexos com mais de 70 anos de idade, não 

verificaram correlação entre colesterol total ≥240mg/dl e maior índice de mortalidade 

por coronariopatia ou hospitalização por infarto agudo do miocárdio e angina instável. 

Já na análise de Framingham, HDL-colesterol <35mg/dl correlacionou- se com maior 

prevalência de doença cardiovascular em idosos de ambos os sexos (Alencar et al., 

2000). Capurso (1992) acredita que os resultados conflitantes obtidos por diversos 

pesquisadores, seriam causados pelo fato de que, em idosos, a dislipidemia está, 

muitas vezes, relacionada a causas não genéticas, como hipotireoidismo e uso de 

drogas, como diuréticos. Estas formas secundárias de dislipidemia poderiam estar 

menos relacionadas a risco cardiovascular, pois surgem mais tardiamente e assim 

agiriam por um período mais curto de tempo.  
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Diversos estudos têm chamado a atenção para os triglicérides como importante 

fator de risco de doença cardiovascular, independentemente da associação com outros 

fatores como diabete melito e HDL-colesterol baixo. Em seu estudo, Alencar et al. 

(2000) obtiveram associação significativa entre triglicérides ≥250mg/dl e complicações 

da aterosclerose.  

 

 

5.4 Outros fatores de risco cardiovascular 

 

Como já mencionado, apesar de serem fatores de risco já definidos para 

hipertensão, no presente estudo não se encontrou correlação entre tabagismo, 

ingestão de bebidas alcoólicas, sedentarismo, doenças cardíacas e diabete melito e a 

ocorrência de hipertensão arterial. Resultados semelhantes foram encontrados no 

estudo de Jardim et al. (2007), onde também não encontraram correlação entre a 

ocorrência de hipertensão arterial e o tabagismo, ingestão de bebidas alcoólicas ou 

sedentarismo. Em estudo transversal em servidores da Universidade de Brasília, com 

sujeitos acima de 40 anos, não houve correlação entre o tabagismo e a hipertensão 

arterial (Conceição et al., 2006). Outro estudo transversal, de base populacional da 

população urbana de Passo Fundo - RS, não houve correlação entre hipertensão 

arterial e consumo de bebida alcoólica e fumo (Trindade et al., 1998). Acredita-se que a 

falta de associação com a variável tabagismo foi devido a um baixo índice desses 

indivíduos identificados entre os sujeitos que relataram história de HA, sendo de 

apenas 4%. Também não houve avaliação quantitativa da ingestão de álcool, o que 

não permitiu identificar os sujeitos com consumo excessivo. 

Entretanto, sabe-se que a restrição do consumo de bebida alcoólica pode diminuir 

a pressão arterial e é uma modificação do estilo de vida recomendada pelo JNC-7 

(Chobanian et al., 2003). Sabe-se que o estilo de vida tem um papel crítico na 

determinação do nível de PA nos indivíduos e na prevalência da hipertensão nas 

populações. Vários fatores de estilo de vida parecem influenciar diretamente os níveis 

pressóricos, tanto numa dimensão individual quanto numa populacional. Desses, os 

mais importantes são gordura corporal em excesso, consumo de álcool, atividade física 

e uma variedade de componentes da dieta. Modificações no estilo de vida têm o 
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potencial de prevenir a hipertensão, são efetivas em diminuir a PA e podem reduzir 

outros fatores de risco cardiovasculares a um custo pequeno e com risco mínimo 

(Beilin et al., 1999). 

 

 

5.5 Limitações do estudo 

 

Por fim, é importante ressaltar que este estudo teve alguns fatores limitantes. 

Pode-se citar o delineamento transversal, sendo o coorte provavelmente mais 

adequado. Houve também o fato de se ater em dados referenciados pelo sujeito 

entrevistado em relação às variáveis hipercolesterolemia, diabete melito, doença 

cardíaca, onde não foram coletados dados laboratoriais comprobatórios. Assim, os 

indivíduos sabidamente hipertensos podem se preocupar mais ou seus médicos 

solicitar mais exames laboratoriais, acompanhando assim suas condições metabólicas 

do que os que não têm conhecimento ou não possuem HA. Uma terceira limitação foi a 

consciência informada de ter hipertensão ter sido incluída nos cálculos de prevalência 

de hipertensão e associação com os fatores de risco. Embora diagnóstico relatado por 

pacientes possam ser equivocados, o estudo de Faerstein et al. (2001), com 

funcionários da Universidade Estadual do Rio de Janeiro mostrou boa confiabilidade na 

história referida de diagnóstico e tratamento da hipertensão arterial. 

Outra limitação foi a pressão sanguínea do grupo controle ter sido analisada 

somente uma vez. Desse modo, a freqüência de hipertensão baseada no critério de 

aumento da pressão arterial no momento da mensuração pode ter sido superestimada. 

Entretanto, segundo Mion Jr et al. (2004), grande parte de estudos desta natureza não 

verifica a medida da pressão arterial em diversas ocasiões.  

Por fim, teve também o fato de que os cuidadores avaliados tinham um tempo de 

cuidado relativamente curto, entre seis meses a 1 ano (32,1%) e 14 meses a 5 anos 

(43,6%), pois dessa maneira, os achados não podem ser aplicados a cuidadores mais 

crônicos. Entretanto, é importante ressaltar que a maioria dos pacientes cuidados 

possuía grau de dependência severa (52,6%) a total (28,2%), sendo este um 

importante fator estressor para os cuidadores. 
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6 CONCLUSÕES 

 

 

Conforme os objetivos e as limitações do estudo têm-se as seguintes conclusões: 

 

1. Não houve diferença estatisticamente significante entre cuidadores e controles 

na ocorrência dos principais fatores de risco cardiovascular. 

2. Embora a ocorrência de hipertensão arterial referida tenha sido elevada no 

grupo dos cuidadores, esta não diferiu da observada no grupo controle. 

3. Somente alguns atributos antropométricos no grupo controle, sendo eles a 

circunferência da cintura e a relação cintura/quadril e a história de 

hipercolesterolemia em ambos os grupos associaram-se positivamente com a 

hipertensão arterial referida. 

4. Tendo em vista o grupo específico que compõe o presente estudo, surge a 

limitação de não se poder generalizar seus dados e conclusões para demais 

populações de cuidadores. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Partindo das conclusões, tem-se por considerações e sugestões: 

 

1. Desenvolver novos estudos com amostras mais expressivas e com cuidadores 

mais crônicos, ou seja, com tempo de cuidado maior, a fim de verificar a 

variabilidade das variáveis estudadas com o tempo de cuidado. 

2. A realização de estudos semelhantes a este, separando o paciente cuidado de 

acordo com o quadro apresentado, seja ele psiquiátrico e/ou demencial ou físico. 

3. A realização de estudos longitudinais para a verificação do comportamento dos 

fatores de risco cardiovascular em cuidadores em relação ao tempo. 

4. A realização de estudos transversais ou longitudinais obtendo-se a comprovação 

laboratorial de alguns fatores de risco cardiovasculares. 
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8 ANEXOS 

Anexo 1. Certificado de aprovação do comitê de ética em pesquisa do CESUMAR 
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Anexo 2. Termo de compromisso livre e esclarecido 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

 

Prevalência de Hipertensão Arterial e Sua Relação Com os Fatores de 
Risco Cardiovasculares em Cuidadores de Pacientes de Clínicas de Reabilitação 

da Cidade de Maringá-Pr 

 

Eu _____________________________________  declaro que fui satisfatoriamente esclarecido 
pelas pesquisadoras Sônia Maria Marques Gômes Bertolini e Alessandra Benatti Burkle em relação a 
minha participação no projeto de pesquisa intitulado “Prevalência de Hipertensão Arterial e Sua Relação 
Com os Fatores de Risco Cardiovasculares em Cuidadores de Pacientes de Clínicas de Reabilitação da 
Cidade de Maringá-Pr”, cujo objetivo é verificar a prevalência de hipertensão arterial referida e sua 
relação com os fatores de risco para doenças coronarianas em cuidadores de sujeitos freqüentadores de 
clínicas de reabilitação da cidade de Maringá – Pr. Serão incluídos neste estudo cuidadores de pessoa 
dependente e farão parte o grupo controle sujeitos não-cuidadores. Responderei a um questionário com 
questões sobre sexo, idade, raça, nível sócio-econômico, escolaridade e hábitos de saúde, entre os 
quais: prática de atividade física, tabagismo e uso de álcool. Após, será verificado minha pressão arterial, 
bem como massa corporal, estatura, circunferência do quadril e da cintura. Os métodos de avaliação 
utilizados na pesquisa não causam nenhum desconforto ou risco para o voluntário. Estou ciente e 
autorizo a realização dos procedimentos acima citados e a utilização dos dados originados destes 
procedimentos para fins didáticos e de divulgação em revistas científicas brasileiras ou estrangeiras 
contanto que seja mantido em sigilo informações relacionadas à minha privacidade, bem como garantido 
meu direito de receber resposta a qualquer pergunta ou esclarecimento de dúvidas acerca dos 
procedimentos, riscos e benefícios relacionados à pesquisa, além de que se cumpra a legislação em 
caso de dano. É possível retirar o meu consentimento a qualquer hora e deixar de participar do estudo 
sem que isso traga qualquer prejuízo à minha pessoa, assim como não há despesas pessoais nem 
compensação financeira para o participante do estudo. Desta forma, concordo voluntariamente e dou 
meu consentimento, sem ter sido submetido a qualquer tipo de pressão ou coação. 

 

Maringá, ____ de  ______________de 2007. 
 
 
 
___________________________________________________________ 
Assinatura (do pesquisado ou responsável) ou impressão datiloscópica 
 

Eu, Profª. Dr Sônia Maria Marques Gômes Bertolini declaro que forneci rodas as informações referentes 
ao estudo ao voluntário. 
 
Para maiores esclarecimentos, entrar em contato com os pesquisadores nos endereços abaixo 
relacionados: 
 
Nome: Sônia Maria Marques Gômes Bertolini                e-mail: smmgbertolini@cesumar.br 

Alessandra Benatti Burkle                                   e-mail: aleburkle@cesumar.br  

Endereço: CESUMAR – Avenida Guedner, 1610. 

Bairro: Jardim Aclimação 

Cidade: Maringá UF: Pr 

Fone: (44) 3027-6360 ramal: 246   
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Anexo 3. Questionário de coleta de dados 

 

QUESTIONÁRIO PARA COLETA DE DADOS REFERENTE A PESQUISA: 

“PREVALÊNCIA DE HIPERTENSÃO ARTERIAL E SUA RELAÇÃO COM OS 

FATORES DE RISCO CARDIOVASCULARES EM CUIDADORES DE PACIENTES 

DE CLÍNICAS DE REABILITAÇÃO DA CIDADE DE MARINGÁ-PR” 

 

QUANTO AO PACIENTE: 
NOME:_________________________________________ 

1. Idade: ................anos 
2. Sexo: (   ) masculino (   )feminino 
3. Diagnóstico clínico: _____________________ 

 
 

QUANTO AO ENTREVISTADO (CUIDADOR OU CONTROLE) 
1.NOME: __________________________________ 
FONE RES.: __________________________FONE PARA CONTATO: ___________________ 
 
2. IDADE:  _________anos 
 
Faixa etária 1 (   ) de 40 a 49 anos 
 2 (   ) de 50 a 59 anos 
 3 (   ) de 60 a 69 anos 
 4 (   ) acima de 70 anos 
 
3. SEXO:  1 (   ) masculino 
  2 (   ) feminino 
 
4. RAÇA 1 (   ) branca 
 2 (   ) pardo (mulato claro, médio e escuro) 
 3 (   ) negro 
 4 (   ) amarela 
 5 (   ) indígena 
 
5. GRAU DE PARENTESCO COM O PACIENTE CUIDADO 
 1 (   ) pai/mãe 
 2 (   ) filho 
 3 (   ) neto 
 4 (   ) cônjuge 
 5 (   ) outro: _____________________ 
 6 (   ) não tem relação de parentesco  
  
6. Há quanto tempo cuida do paciente? ___________________________ 
 
7. ESCOLARIDADE: 
 1 (   ) analfabeto 
 2 (   ) ensino fundamental incompleto 
 3 (   ) ensino fundamental completo 
 4 (   ) ensino médio incompleto 

 5 (   ) ensino médio completo 
 6 (   ) superior incompleto 
 7 (   ) superior completo 
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8. RENDA FAMILIAR (renda total por mês somando de todas as pessoas que moram em seu 

domicílio) 
 1 (   ) de ½ a 2 salário mínimo (até 720,00) 
 2 (   ) de 3 a 10 SM (1.140,00 a 3.800,00) 
 3 (   ) de 10 a 15 SM (3.800,00 a 5.700) 
 4 (   ) mais de 15 SM (mais de 5.700,00) 
 5 (   ) não sabe 
 6 (   ) não respondeu 
 
9. HEREDITARIEDADE: hipertensão, diabele, ataque cardíaco, infarto, cirurgia cardíaca, morte 

súbita de um parente do 1º grau 
 1 (   ) nenhuma história conhecida 
 2 (   ) parente do 1º grau do sexo masculino (pai, irmão ou filho) antes dos 55 anos 
 3 (   ) parente do 1º grau do sexo feminino (mãe, irmã, ou filha) antes dos 65 anos

   
 
10. TABAGISMO 

1 (   ) fumante atual 
          há quanto tempo? _____________ 
          quantos maços/dia? ____________ 
 2 (   ) ex-fumante 
          há quanto tempo parou?_________ 
          fumou por quantos anos? _______ 
          quantos maços/dia? ____________ 
 3 (   ) Nunca fumou 

 
11. ALCOOLISMO 
 1 (   ) não consome bebida alcoólica 
 2 (   ) sim. 
 
12. ATIVIDADE FÍSICA 

 1 (  ) ATIVO: Participa de programa de exercícios ou atividades recreacionais 
regulares por mínimo de 30 min 3 ou mais vezes por semana.   

 2 (   ) SEDENTÁRIO 
 
 SABE SE TEM, POR INFORMAÇÃO MÉDICA: 
 
13. HIPERTENSÃO ARTERIAL?  (   )SIM     (   )NÃO 
Usa quais remédios? ___________________________________________________________ 
 
14. DOENÇA CARDÍACA? (   ) SIM     (   )NÃO  
Qual (is) ?____________________________________________________________________ 
Usa quais remédios?___________________________________________________________ 
 
15.COLESTEROL ALTO ? (   )SIM     (   )NÃO  
Usa quais remédios ?___________________________________________________________ 
 
16. DOENÇA PULMONAR ? (   )SIM     (   )NÃO 
Qual ?_______________________________________________________________________ 
Usa quais remédios ?___________________________________________________________ 
 
17. DIABETES ? (   )SIM     (   )NÃO 
Usa quais remédios ?___________________________________________________________ 
 
18. OUTRA DOENÇA? (   )SIM     (   )NÃO 
Qual?_______________________________________________________________________  
Usa quais remédios ?___________________________________________________________ 
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19. EXAME FÍSICO: 
 
 1° DIA: __/__/07   
 
PRESSÃO ARTERIAL  

1ª MEDIDA : BRAÇO DIREITO: ______________ BRAÇO ESQUERDO: _________ 

2ª MEDIDA: _______________ 

3ª MEDIDA: _______________ 

 

PESO (kg): ________________     ALTURA (m): ______________          IMC: _____________ 

 

CINTURA (cm): ____________      QUADRIL (cm): ____________         ÍNDICE C/Q:__________   

 

 

2º DIA: __/__/07 

 

PRESSÃO ARTERIAL   

1ª MEDIDA: ___________ 

2ª MEDIDA: ___________ 

3ª MEDIDA:______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 

 

 

 

Anexo 4. Certificado de aprovação do INMETRO quanto à calibragem do 

esfigmomanômetro 
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Abstract 

 

 

Objectives: To check the referred frequency of cardiovascular risk factors, notably the 

systemic arterial hypertension, in caregivers of chronic patients from the city of Maringá, 

Paraná, comparatively to observed in controls equaled by age. Methods: A descriptive 

and cross-sectional design study, with 146 people in control group and 78 in caregivers, 

of both sex and minimum age of 40 years old. Data of the socioeconomic conditions, 

demographics, life style and pre-existent diseases were collected. The arterial pressure, 

height, weight, and waist and hip circumferences were measured. For the statistic 

analysis of the data it was used the t-Student test, Q-square test or Fisher Exact test, 

where applicable. The odds ratio (OR) were also calculated in order to define the 

association between the arterial hypertension and other cardiovascular risk factors, with 

a confidence interval (CI) of 95%. The adopted level of significance was p<0,05. 

Results: There was a predominance of women (58.9% in the control group and 82.1% 

in the caregivers) and the mean age was 59 (±10.7) and 56 (±12.42) years old in the 

control and caregivers groups, respectively. 63% and 66.7% were white, 50.7% and 

60.2%, had finished and unfinished school degree,  42% and 53.8% reported a familiar 

income between 3 and 10 minimum wages, and 60% and 64.1% reported a familiar 

history for cardiovascular diseases, for the control and caregivers groups, respectively. 

The control group was statistically more elderly, with a larger waist circumference and 

ratio waist/hip than the caregivers group, while the average arterial systolic and diastolic 

pressure and body mass index were similar. Frequencies of 29% and  37% of referred 

arterial hypertension, 6% and 9% of cardiac disease, 8% and 4% of pulmonary disease, 

13% and 9% of diabetes mellitus, 69% and 73% of sedentary lifestyle, 75% and 86% of 

alcohol consumption were found in the control and caregivers groups, respectively. 

Regarding the association between the referred arterial hypertension and the 

cardiovascular risk factors, the referred high cholesterol was associated in both groups 

(OR = 2.4; CI 95% = 1.06-5.27; p = 0.0322 in the control group and OR = 3.16; CI 95% 

= 1.04-9.56; p = 0.0368 in the caregivers group). The arterial hypertension was also 

positively associated, only in the control group, with the waist circumference (OR = 

3.35; CI 95% = 0.65-5.21; p = 0.0014) and with ratio waist/hip (OR = 2.5; CI 95% = 

0.707-7.01; p = 0.0285). No correlations were found among arterial hypertension and 



iv 

 

 

 

smoking habit frequency, alcohol consumption and sedentary lifestyle in the studied 

sample. Conclusions: The occurrence of cardiovascular risk factors was not larger in 

caregivers comparatively to the controls. Independently of caregiver's condition or not, 

the report of arterial hypertension was high and should be valued epidemiologically in 

the prediction of increased cardiovascular risk. 

 

 

 


