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Objetivos: Identificar a prevalência dos FR autodeclarados para doença cérebro vasculares (DCVs) na população 

da periferia do Município de Vassouras-RJ. Material e Método: Trata-se de um estudo observacional e transversal 

entre agosto de 2017 e agosto de 2020, através da aplicação e validação de questionário de 25 perguntas de resposta 

rápidas, sobre o autoconhecimento dos FR e condições socioeconômicas. Resultados: O acidente vascular 

encefálico (AVE) constitui a segunda principal causa de óbito no mundo nos últimos 15 anos com, 

aproximadamente, 6 milhões. Vários fatores (FR) para AVE já foram identificados como hipertensão arterial 

sistêmica, diabetes mellitus, tabagismo, etilismo, sedentarismo, dislipidemias, fibrilação atrial, doença coronariana 

e uso de prótese valvar sintética, além do uso de anticoncepcionais, idade superior a 55 anos, raça negra, história 

familiar positiva e AVE prévio. Do total de 291 indivíduos, média de idade 48,3 anos; mulheres182(62,54%); 

tabagistas 54(18,56%); ex-tabagistas 63(21,65%); negaram tabagismo 174(59,79%); 146(50,17%) negaram 

PA>120/80mmHg; 126(43,30%) afirmaram PA>120/80;  62(21,31%) desconheciam; média PA informados foi 

127x81mmHg; nunca dosaram colesterolemia 62(21,30%); 222(76,29%) afirmaram colesterolemia >200mg/dl em 

55(18,90%) e negaram 121 (41,58%); 115(39,52%) desconheciam; afirmaram níveis de HDL <45mg/dl 28(9,62%) 

e 42(14,43%) negaram, 221 (75,94%) desconheciam; média dos valores informados colesterolemia total 201 e 

HDL 50mg/dl ; afirmaram glicemia ≥126mg/dl em 41(14,09%); 195(67,01%) negaram; 55(18,90%) desconhecia; 

236 afirmaram dosagem glicemia (81,09%); 49 negaram (16,83%); IMC>25 em 49(16,84%); 209(71,82%) 

desconheciam e 32 negaram (10,99%). médias de IMC calculada foi de 27,5; 93(31,96%) exercícios físicos 

regulares; história familiar de AVE 54(18,56%) em pai e 51(17,53%) mãe ou irmã; renda mensal menor que 

R$1.700,00 em 70%. Conclusões: Na população foi evidenciado o predomínio de desconhecimento da própria 

condição acerca dos FR para as DCVs como colesterolemia, hipertensão e medidas antropométricas. Observou-se 

baixa condição socioeconômica com mais de dois terços vivendo com menos que um salário mínimo e meio atual. 

Programas de prevenção primária devem ser progressivamente instituídos e incentivados. 




