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• A aterosclerose é uma doença resultante do processo inflamatório de
cunho progressivo e multifatorial.

• O desenvolvimento de distúrbios séricos e lesões endoteliais se iniciam
ainda na infância e podem ser avaliados e monitorados por meio de
exames laboratoriais de rotina, os quais são importantes recursos para
prevenção de futuras complicações.

• A patogênese fundamenta-se em uma lesão de endotélio, ocorrendo o
acúmulo de lipoproteínas de baixa densidade (LDL) e LDL oxidadas
(alteradas) na camada íntima do vaso e/ou artéria., desencadeando
todo processo inflamatório.

• A mortalidade por doenças cardiovasculares (DCV) tem aumentado em
todo o mundo, decorrente do crescimento e envelhecimento
populacional. No Brasil, as DCV são as principais causas de morte.
Apesar disso, diminuíram 31% entre 1996 e 2007.

• Nos últimos 40 anos, a doença cerebrovascular foi responsável por mais
óbitos do que a doença coronária, mas com tendência declinante
durante as décadas de 1980 e 1990.
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• Este trabalho tem como objetivo realizar uma revisão bibliográfica para
explanar acerca de aterosclerose e doenças cardíacas.

• O estudo realizado foi uma pesquisa bibliográfica, sistemática,
exploratória, descritiva e quantitativa.

• Os recursos utilizados foram literaturas pesquisadas em bases de dados
do Pubmed, BVSalud, Scielo.

• Vários fatores colaboram para o desenvolvimento da aterosclerose,
dentre eles podemos citar: idade, genética, hipertensão sistêmica,
tabagismo, obesidade e etilismo.

• O rastreamento é uma estratégia de prevenção que busca por doentes
em uma subpopulação com alto risco individual assintomática, para que
se imponha tratamento que modifique a história natural da doença.

• Considera-se importante o controle dos fatores de risco e estratificação
deles.

• É importante delinear os fatores prognósticos, adotando-os como uma
ferramenta diária para prevenção de DCV.

• Além disso, a adoção de medidas intervencionistas deve ser iniciada na
infância, para que novos hábitos se estendam a vida adulta,
aumentando a qualidade e expectativa de vida.

• Assim, além da terapêutica medicamentosa, faz-se necessário a
intervenção multiprofissional.
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