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Material e método

Objetivo

Conclusões

No Brasil, as doenças cardiovasculares (DCV)

representam cerca de 30% dos totais de óbitos,

sendo precipitada por fatores de risco como:

hiperglicemia, hipertensão arterial sistêmica (HAS),

obesidade e tabagismo. Ante a essa realidade, o

objetivo deste estudo é avaliar a progressão desses

determinantes de risco cardiovascular em 10 anos

nas capitais do sudeste.

Trata-se de um estudo observacional, descritivo e

retrospectivo que teve como fonte os dados do sistema

de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para

Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

(VIGITEL), sendo a população de estudo indivíduos

participantes entre 2008-2018 com ou acima dos 18

anos de idade, classificados quanto ao sexo e

residentes nas quatro capitais da região sudeste.

Resultados 

Apesar das campanhas de promoção de saúde, do

incentivo a modos de vida saudáveis, a taxa de fatores

de risco cardiovascular na região permanece

incólume. Apenas o tabagismo, que foi foco de

aguerridas campanhas patrocinadas por diversos

setores, apresentou redução. Diante disso, há a

necessidade de repensar estratégias atuais de controle

de fatores de risco. É preciso a inclusão de múltiplos

setores sociais e econômicos na busca da modificação

dos padrões brasileiros de vida responsáveis pelo

cenário atual desses fatores.

Diabetes

mellitus

– 2008: 4% da população entrevistada;

– 2018: média de 10% da população

entrevistada.

– Acomete homens e mulheres numa

proporção semelhante (7%).

HAS

– Apresentou constância em todas

capitais, mantendo-se elevada (20-

31% da população de estudo).

– São Paulo e Vitória apresentaram

uma maior taxa de mulheres

hipertensas, ao longo dos 10 anos,

variando em torno de 22-30%.

Obesidade

Constância na porcentagem de

participantes afetados, acometendo

em torno de 10-22% do grupo de

estudo e de forma semelhante em

relação ao sexo.

Tabagismo

Redução em todas as capitais,

contudo mais evidente em Vitória,

havendo decaimento de 13% para

aproximadamente 7%.

 

 

 

 


