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Objetivos: Analisar a presença e o conhecimento de fatores de risco (FR) para doenças cardiovasculares (DCV) 

na periferia da cidade de Vassouras, RJ. Material e Método: Trata-se de um estudo observacional e transversal 

entre 2017 e 2019 realizado na cidade de Vassouras, utilizando um questionário anônimo com 32 perguntas sobre 

a presença e o conhecimento dos FR em indivíduos acima de 20 anos. Resultados: As DCV são um importante 

problema de saúde pública e as diferenças sociais e étnico-raciais resultam em variados padrões de adoecimento e 

morte. A tendência atual é o aumento dessas patologias, e sua ocorrência pode ser reduzida pela conscientização 

e prevenção de seus FR.  Com 291 participantes, a média de idade foi de 48 anos, sendo 182 mulheres. 54 são 

fumantes e 63 ex-fumantes. 126 referem pressão arterial acima do padrão e oito não souberam informar. Quanto 

ao colesterol total, 222 afirmaram já ter realizado dosagem e 6 não souberam responder. Desses, 55 apontam 

números acima de 200 mg/dl e 115 não souberam informar, e valor médio do colesterol total na população estudada 

foi de 201 mg/dl. Sobre o HDL, 221 não souberam informar e 28 relataram possuir HDL<45 mg/dl. 191 negaram 

ter glicose maior do que 126 mg/dl; 55 não souberam informar. Dos 41 que afirmaram ter valor elevado de 

glicemia, 39 utilizam hipoglicemiantes e/ou insulina e 10 não souberam informar. Quanto ao IAM, 226 

participantes negaram eventos, 24 afirmaram e 5 não souberam informar, todavia, 54 afirmaram ocorrência nos 

pais ou irmãos e 51 nas mães ou irmãs. 208 desconheciam se o IMC se encontrava maior do que 25.  A média do 

IMC na população foi de 27,69, sendo que 77 não tiveram o índice calculado por não saberem informar a altura. 

195 negaram a prática regular de exercícios. Quanto à percepção de alguns sinais e sintomas, 153 afirmaram 

cansaço, 92 palpitação, 94 dispneia, 38 desmaio sem explicação, 136 dores nas pernas ao caminhar, 59 dores no 

peito em esforço e 38 em repouso. Dentre os participantes, 215 negaram a ida regular ao cardiologista. Sobre 

autopercepção do estresse, 95 relataram muito frequente, 25 pouco frequente, 86 às vezes, 35 quase nunca e 50 

não sentiam. Conclusões: Pode-se observar a presença maciça de FR para DCV no grupo analisado. Observando 

os resultados, vê-se o desconhecimento acerca do assunto, o que impacta diretamente na dificuldade da prevenção 

da situação, e, especialmente, em uma região de vulnerabilidade, que pode influenciar nas estatísticas. 


