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RESUMO  

Introdução: A hipertensão arterial sistêmica (HAS) e diabete tipo 2 (DM) são 

os principais fatores de risco para doenças cardiovasculares. Para estabelecer 

melhor controle da HAS e DM e prevenção de outras doenças foi implantado no 

Brasil no ano de 1994, o Programa de Saúde da Família (PSF). Objetivo: avaliar a 

prevalência de eventos cérebro-cardiovasculares dos últimos quinze anos em 

indivíduos hipertensos, acompanhados pelo PSF, do distrito do Capão Redondo, em 

São Paulo. Métodos:  O estudo é do tipo transversal descritivo, onde foi avaliada a 

prevalência de eventos cérebro-cardiovasculares, nos últimos 15 anos, em pacientes 

com HAS, acompanhados pelo Programa Saúde da Família no distrito do Capão 

Redondo. Resultado:  A média da idade dos participantes foi de 60,1±12,1. A PA 

sistólica variou de 120 a 260 mmHg e a média foi de 13,5 mmHg. Duzentos e 

cinquenta e cinco participantes estavam com o IMC acima de 27 kg/m2, destes 183 

(64,2%) eram do gênero masculino. A prevalência de eventos cérebro-

cardiovasculares da amostra  foi de 6% ao ano. Foi visto que 30% dos participantes 

já foram hospitalizados ao longo do acompanhamento. Foi verificado que nos 

últimos cinco anos (2011 a 2015) os eventos cérebro-cardiovasculares ocorrem mais 

tardiamente do que entre os anos anteriores (2000 a 2005) (p<0,0001). Discussão: 

Dentre os principais resultados, podemos citar que a frequência de eventos cérebro-

cardiovascular nos últimos 15, anos para nossa amostra, foi de 6% ao ano. Ao longo 

destes anos, os eventos ocorreram mais tardiamente, o risco esteve aumentado 

para eventos cérebro-cardiovasculares entre os fumantes e indivíduos que não 

tinham a doença controlada. Conclusão: A prevalência de acidentes cérebro-

cardiovasculares em pacientes com HAS acompanhados pelo PSF nos últimos 15 

anos foi de 6%, e os eventos vêm ocorrendo cada vez mais tardiamente nestes 

pacientes.  
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ABSTRACT 

 Introduction: Blood pressure hypentensia (BPH) and type 2 diabetes (DM) 

are major risk factors for cardiovascular disease. To establish better control of 

hypertension and diabetes and prevention of other diseases Family Health Program 

(PSF) was in Brazil in 1990’s the. Objective: To assess the prevalence of 

cardiovascular brain events of the previous fifteen years in hypertensive individuals 

accompanied by Capão Redondo district is PSF in Sao Paulo. Methods: This is a 

descriptive cross-sectional study where we evaluated the prevalence of vascular 

brain events in the last 15 years in patients with hypertension, that beguin tratam 

wilhin ent the Family Health Program in the Capão Redondo district. Result: The 

mean age of participants was 60.1 ± 12.1. The systolic BP ranged 120-260 mmHg 

and the mean BP was 13.5 mmHg. Two hundred and fifty five participants were with 

BMI above 27 kg / m2, of these 183 (64.2%) were male. The prevalence of 

cerebrovascular sample events was 6% per year. It has been seen that 30% of 

participants has been hospitalized during follow-up. It was found that over the past 

five years (2011-2015) the cerebrovascular events occurs later than in previous 

years (2000-2005) (p <0.0001). Discussion: Among the main results we mention 

that the frequency of cerebrovascular events in the last 15 years in our sample was 

6% per year, over the years the event occurred later, the risk was cerebrovascular 

events increased for smokers and individuals who had sustairad up controlled 

disease. Conclusion: The prevalence of cerebrovascular events in patients with 

hypertension accompanied by PSF over the past 15 years was 6% and that be 

events are triggering in later years in these patients.  
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1. INTRODUÇÃO 

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) e diabete tipo 2 (DM) são dois dos 

principais fatores de risco para doenças cardiovasculares, visto que 25% das mortes 

por doença arterial coronariana e 40% por acidente vascular encefálico (AVE) estão 

relacionados à hipertensão arterial (MION, 2004). Sabe–se que 22% dos pacientes 

com diabetes sofrem algum tipo de evento cérebro-cardiovascular na vida (KANNEL, 

1979). 

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma condição clínica multifatorial 

caracterizada por níveis elevados e sustentados de pressão arterial (PA). Associa-se 

frequentemente a alterações funcionais e/ou estruturais dos órgãos-alvo (coração, 

encéfalo, rins e vasos sanguíneos) e a alterações metabólicas, com consequente 

aumento do risco de eventos cardiovasculares. (SOCIEDADE, 2010). A partir 1980, 

quando as causas de morte no mundo foram mais divulgadas, as doenças do 

aparelho circulatório se estabeleceram como a principal causa, e permanecerão até 

em 2025 (EVOLUÇÃO, 2004). Assim como no mundo, no Brasil as doenças 

cardiovasculares, são a principal causa de morte (BRASIL, 2001).  

A HAS tem alta prevalência e baixas taxas de controle. É considerado um 

dos principais fatores de risco (FR) modificáveis e um dos mais importantes 

problemas de saúde pública. A prevalência de HAS entre os países em 

desenvolvimento e países desenvolvidos é semelhante (WHITWORTH, 2003). Uma 

revisão sistemática com 22 estudos, considerando-se valores de pressão arterial 

maiores do que 130/90 mmHg como hipertensão arterial, foram encontradas 

prevalências entre 22,3% e 43,9%, a média foi de 32,5%. Considerando a população 

com idade entre 60 e 69 anos a prevalência foi de 50%. Entre os indivíduos com 

idade acima de 70 anos a prevalência foi de 75%. Entre os gêneros, a prevalência 
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foi de 35,8% para os homens, e de 30% para as mulheres. Outra revisão sistemática 

com 44 estudos realizados entre 2003 a 2008, de 35 países diferentes mostrou uma 

prevalência global de 37,8% em homens e 32,1% em mulheres. Para o Estado de 

São Paulo a prevalência geral é de 20% (SOCIEDADE, 2010). 

DM é o nome de um grupo de disfunções crônicas que interrompem o modo 

com que o organismo aproveita os alimentos para fabricar a energia necessária para 

a vida. É uma modificação no metabolismo dos carboidratos, que também altera 

lipídeos e proteínas (BRITO, 2008). Caracteriza-se por hiperglicemia permanente, de 

etiologia múltipla, decorrente da falta de insulina ou, também, da impossibilidade da 

insulina em exercer adequadamente seus efeitos, condição conhecida como 

resistência à insulina (SECRETARIA, 2008).  Sendo assim, há duas formas 

principais de diabetes (Tipo 1 e Tipo 2), bem como estados de intolerância à glicose, 

diabetes gestacional e diabetes causada por doenças pancreáticas (BRITO, 2008). 

As pessoas portadoras de DM têm sido vítimas constantes de amputações de 

membros inferiores, decorrentes da evolução da doença. O Ministério da Saúde 

destaca que as pessoas com DM têm um risco de amputação 15 vezes maior 

quando comparadas com não diabéticos, o que corresponde a 50% das amputações 

não traumáticas (Brasil, 2007). 

Estimativas apontam que, enquanto no ano 2000 havia 171 milhões de 

pessoas com diabetes no mundo, no ano 2030 esse valor atingirá 366 milhões. 

Neste cenário, o Brasil terá cerca de 11,3 milhões de diabéticos (WILD S ET AL, 

2004). De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 

1998, a prevalência de diabetes auto referida pela população idosa brasileira foi de 

10,3%  (LIMA-COSTA MF ET AL, 2003.). Dados da PNAD 2003 apontam, na 
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população brasileira, prevalência de 12% nos homens e 16% nas mulheres, na faixa 

de 70 a 79 anos de idade (BARROS et al, 2006). 

As complicações mais frequentes da HAS e do DM são: infarto agudo do 

miocárdio, acidente vascular cerebral, doença renal crônica, amputações de 

membros inferiores e cegueira; além de acarretarem dor, ansiedade, menor 

qualidade de vida e menor expectativa de vida. HAS e DM consideradas também 

como a maior causa de partos prematuros e mortalidade materna. O grande impacto 

da morbimortalidade cardiovascular na população brasileira, que tem o DM e a HAS 

como importantes fatores de risco, traz um desafio para o sistema público de saúde: 

a garantia de acompanhamento sistemático dos indivíduos identificados como 

portadores desses agravos, assim como, o desenvolvimento de ações referentes à 

promoção da saúde e à prevenção de doenças crônicas não transmissíveis 

(BRASIL, 2006).  

A HAS e a DM fazem parte do grupo de doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNT). Em 2007, cerca de 70% das mortes no Brasil foram 

atribuídas às DCNT . Em 2008, o total de óbitos relacionados à DCNT foi de 63%. 

Doenças cardiovasculares, câncer, doença respiratória crônica e diabetes foram 

responsáveis pela maioria dos óbitos. Os principais fatores de risco para DCNT 

segundo a OMS, , são: fumo, inatividade física, alimentação inadequada e uso 

prejudicial do álcool. O fumo responde 10% dos casos de doenças cardiovasculares; 

a inatividade física aumenta em 20% a 30% o risco de mortalidade, portanto, adquirir 

doenças como HAS e DM, por exemplo, está intimamente ligado ao estilo de vida 

que o indivíduo tem (DUCAN et al 2012). 

Em 1988, a promulgação da nova Constituição Brasileira estabeleceu o 

lema: “Saúde é direito de todos e dever do Estado”, ou seja, todo brasileiro tem, 
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garantido por lei, acesso às ações de prevenção, promoção e recuperação da 

saúde. Nesse processo, foi idealizado o Sistema Único de Saúde (SUS) que tem por 

base os princípios doutrinários da universalidade, equidade e integralidade 

(MINISTÉRIO, 1996). A partir desse período, várias iniciativas institucionais legais e 

comunitárias foram criando condições de viabilização do direito à saúde de acordo 

com a Lei 8.080/90 - “Lei Orgânica da Saúde”, promulgada pelo Ministério da Saúde 

que regulamenta o SUS (CORDEIRO, 1996).  

Segundo essa Lei, a saúde não é só a ausência de doenças. É determinada 

por uma série de fatores presentes no dia dia, tais como: alimentação, moradia, 

saneamento básico, meio ambiente, trabalho, educação, lazer, etc. O PSF teve início 

quando o Ministério da Saúde formulou, em 1991, o Programa de Agentes 

Comunitários de Saúde (PACS) com a finalidade de contribuir para a redução das 

mortalidades infantil e materna, principalmente nas regiões Norte e Nordeste, por 

meio da extensão de cobertura dos serviços de saúde para as áreas mais pobres e 

desvalidas. A partir da experiência acumulada no Ceará com o PACS, o Ministério 

da Saúde percebeu a importância dos Agentes nos serviços básicos de saúde no 

município e começou a enfocar a família como unidade de ação programática de 

saúde, não mais enfocando somente o indivíduo, mas introduzindo a noção de 

cobertura por família (VIANNA, 1998). 

O PSF é uma estratégia que visa atender o indivíduo e a família de forma 

integral e contínua, desenvolvendo ações de promoção, proteção e recuperação da 

saúde. Tem como objetivo reorganizar a prática assistencial, centrada no hospital, 

passando a enfocar a família em seu ambiente físico e social (MINISTÉRIO, 1997). 

O PSF pode ser definido como: “um modelo de atenção que pressupõe o 

reconhecimento de saúde como um direito de cidadania, expresso na melhoria das 
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condições de vida; no que toca à área de saúde, essa melhoria deve ser traduzida 

em serviços mais resolutivos, integrais e principalmente humanizados” (LEVCOVITZ, 

1998). O PSF tem como objetivo geral: “contribuir para a reorientação do modelo 

assistencial a partir da atenção básica, em conformidade com os princípios do SUS, 

imprimindo uma nova dinâmica de atuação nas unidades básicas de saúde, com 

definição de responsabilidades entre os serviços de saúde e a população” 

(MINISTÉRIO, 1997). As equipes de PSF, funcionando adequadamente, são 

capazes de resolver 85% dos problemas de saúde em sua comunidade, prestando 

atendimento, prevenindo doenças, evitando internações desnecessárias e 

melhorando a qualidade de vida da população (MINISTÉRIO, 2000).  

Os indivíduos portadores de doenças crônicas como a HAS e DM são 

acompanhados nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) onde está locada a equipe 

de saúde da família. Por meio desta estratégia, busca-se realizar uma assistência 

integral, contínua e de qualidade, desenvolvida por uma equipe multiprofissional 

(ASSOCIAÇÃO, 2004). Visando um acompanhamento constante e devido ao 

aumento dos agravos em pacientes portadores de doenças cardiovasculares, foi 

criado, em 2002, o Plano de Reorganização da Atenção à HAS e DM, denominado 

Hiperdia. O objetivo deste programa é atingir a fundo os agravos dessas doenças 

crônicas, estabelecendo metas e diretrizes para ampliar ações de prevenção, 

diagnóstico, tratamento e controle dessas doenças, por meio da reorganização do 

trabalho de atenção à saúde e das unidades da rede básica dos Serviços de Saúde 

(BRASIL, 2002).  Pela Equipe de Saúde da Família são organizados grupos de 

hiperdia visando atender a pessoas portadoras de HAS e DM. As atividades desses 

grupos consistem ha promoção da saúde, prevenção das doenças e também 

resolutividade, a capacidade de resolver a grande maioria dos problemas de saúde”. 
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“A partir do cadastramento criterioso e atualizado de toda a população assistida pelo 

PSF, dedica-se atenção especial às crianças, às mulheres, aos idosos, às pessoas 

que sofrem doenças crônicas (HAS e DM). Mas é igualmente muito grande a 

preocupação com as pessoas que não estão doentes” (MINISTÉRIO, 2002).  

Alguns estudos mostram a realidade da prevalência de HAS e DM de 

determinada área ou regiões (MARIA et al, 2006). Entretanto os dados referentes 

aos resultados do trabalho direto com a promoção de saúde e tratamento de 

indivíduos com HAS, especialmente a ocorrência de eventos cérebro-

cardiovasculares e hospitalização dos pacientes acompanhados pela Estratégia de 

Saúde da Família como o que é realizado pela ESF, ainda são escassos, dados de 

regiões rurais ou periféricas. 

Portanto, analisar o impacto da Estratégia de Saúde da Família em relação a 

incidências de eventos cérebro-cardiovasculares em indivíduos com HAS e DM nos 

últimos 15 anos no território de administração do PSF é uma necessidade, visto que 

pode ser uma fonte de dados para tomadas de decisão.   

Este estudo propõem avaliar a prevalência de eventos cérebro-

cardiovasculares dos últimos quinze anos em indivíduos hipertensos acompanhados 

pelo programa de estratégia de saúde da família do distrito do Capão Redondo em 

São Paulo. 
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2. OBJETIVOS 

      2.1. Objetivo geral  

 Avaliar a prevalência de eventos cérebro-cardiovasculares nos últimos 

15 anos em indivíduos hipertensos acompanhados pelo Programa de Saúde da 

Família do distrito do Capão Redondo em São Paulo. 

      2.2. Objetivos específicos  

 Avaliar o impacto do programa hiperdia sobre a incidência de eventos 

cérebro-cardiovasculares em indivíduos com o diagnóstico de HAS e DM nos últimos 

oito anos. 

 Analisar o estilo de vida e o risco cardiovascular dos indivíduos com 

HAS do distrito do Capão Redondo.  

3. JUSTIFICATIVA 

As Doenças Cardiovasculares (DCV) são responsáveis pela maior taxa de 

morbidade e mortalidade na maioria dos países e têm sido alvo de vários estudos e 

despertado interesse especial por atingirem grandes contingentes populacionais, 

além de representar elevados custos sociais e econômicos. No Brasil, tais doenças 

são responsáveis por grandes números de mortalidade prematura em adultos jovens 

com alta frequência de invalidez parcial ou total do indivíduo. (HIPERTENSÃO, 

2006) 

Do ponto de vista etiológico, a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é 

apontada como o fator de risco mais importante para as DCV. Cerca de 80% das 

mortes por acidente vascular cerebral (AVC) e 40% dos óbitos por doença 

coronariana são resultantes de HAS; a doença hipertensiva por si é responsável 
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diretamente por cerca de 5% dos óbitos dentro do grupo das doenças cardíacas. 

(HYPERTENS 2003) 

Dentre as diversas ações desenvolvidas pela PSF, estão incluídas aquelas 

dirigidas aos pacientes hipertensos e diabéticos, definidas como ações prioritárias a 

grupos de risco, determinadas na Norma Operacional Básica de Assistência à 

Saúde (NOAS). A relevância deste estudo é avaliar se a prevalência de eventos 

cardiovasculares tem reduzido ao longo do tempo. 
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3.1. Relevância Pessoal 

 Como profissional da área de saúde e trabalhando com informação por mais 

de 6 anos tabulando dados cuja fonte é o Sistema de Informação da Atenção Básica 

(SIAB), fui testemunha de que, tendo um profundo conhecimento do perfil 

epidemiológico, por meio de dados coletados da população, é possível causar um 

imenso impacto positivo nas estratégias de promoção da saúde. Durante os anos 

em que trabalhei com a tabulação de dados do SIAB, acompanhei os relatório de 

grupos sobre a situação de saúde e o indicador de acompanhamento de hipertensos 

na região de administração do PSF - UNASP no distrito do Capão Redondo. 

Analisando a oscilação da prevalência de HAS dessa região, inserido nesse 

contexto, foi despertado em mim o interesse de aprofundar o estudo e registrar a 

prevalência de eventos cérebro-cardiovasculares de pacientes hipertensos e as 

ações de busca ativa para melhor desenvolvimento de estratégias de promoção de 

saúde. 

 

3.2. Relevância social 

No Brasil, há cerca de 17 milhões de portadores de HAS, 35% da população 

acima de 40, esse número é crescente com a idade mais avançada; a HAS ocorre 

cada vez mais precocemente. Estima-se que cerca de 4% das crianças e 

adolescentes também sejam hipertensos. A taxa de morbimortalidade devido à 

doença é muito alta, sendo que a Hipertensão Arterial sistêmica tem sido tratada 

como um problema grave de saúde pública no Brasil e no mundo (HIPERTENSÃO, 

2006). O principal desfecho da HAS são os eventos cérebro cardiovascular; segundo 

o Ministério da Saúde, as estatísticas brasileiras indicam que o AVC é a causa mais 

frequente de óbito na população adulta  (10% dos óbitos) e consiste no diagnóstico 
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de 10% das internações hospitalares públicas. O Brasil apresenta a quarta taxa de 

mortalidade por AVC entre os países da América Latina e Caribe.  A mortalidade nos 

primeiros 30 dias pós-evento é de 10%, atingindo 40% no primeiro ano pós-evento. 

A imensa maioria dos sobreviventes necessita de reabilitação para as sequelas 

neurológicas consequentes, sendo que aproximadamente 70% não retornam ao seu 

trabalho e 30% necessitam de auxílio para caminhar. Entretanto, não se sabe se o 

número desses eventos tem reduzido com a implementação dos Programas Saúde 

da Família ou ainda se estes indivíduos acompanhados que recebem o 

medicamento em casa têm realizado o tratamento conforme o recomendado pelas 

UBS. 

 

3.3. Relevância com a linha de pesquisa 

Segundo a política nacional de saúde, os objetivos da atenção básica são: 

contribuir para o aumento da resolubilidade do sistema, garantindo qualidade, 

eficácia, eficiência e segurança das ações de promoção da saúde; estimular 

alternativas inovadoras e socialmente inclusivas/contributivas no âmbito das ações 

de promoção da saúde; contribuir para elaboração e implementação de políticas 

públicas integradas que visem à melhoria da qualidade de vida. Para tanto, se faz 

necessário conhecer o meio onde se pretende realizar a promoção da saúde a fim 

de que a estratégia seja mais eficiente, objetiva e atenda à real necessidade da 

população.  

Diante do exposto fica claro que identificar a prevalência de eventos cérebro-

cardiovasculares em indivíduos hipertensos acompanhados pela Programa de 

Saúde da Família no distrito do Capão Redondo e relacionar a realização do 

tratamento recomendado pela equipe de saúde da família. 
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4. Métodos  

O presente estudo é do tipo transversal descritivo, no qual foi avaliada a 

prevalência de eventos cérebro-cardiovasculares nos últimos 15 anos, em pacientes 

com HAS e ou DM, acompanhados pelo Programa Saúde da Família no distrito do 

Capão Redondo.  

  

4.1 Local de coleta dos dados  

 A pesquisa foi realizada no distrito do Capão Redondo, na Supervisão 

Técnica de Saúde do Campo Limpo, uma das Supervisões de Saúde localizadas na 

zona sul no município de São Paulo. Essa região é composta por uma população 

residente, segundo o Censo Demográfico do IBGE 2010, de 270.000 habitantes 

concentrados numa área de 16,8 km². Para coleta dos dados, os pacientes foram 

entrevistados em horário combinado com a equipe saúde da família. 

 

4.2 Procedimentos 

4.2.1 Levantamento de dados referentes eventos cardiovasculares 

entre as famílias atendidas pelo PSF 

Foram avaliados 424 pacientes com HAS cujo diagnóstico foi realizado 

minimamente há 15 anos antes do início do estudo. Todos os participantes 

responderam a um questionário se baseando nas questões das fichas A, B 

(HAS/DIA), D (diária do ACS), fichas estas utilizadas no dia dia do ACS (anexo 3). O 

questionário contém 14 questões referentes a eventos cérebro-cardiovasculares e 

hospitalizações ocorridos entre 2000 e 2015. Também foi avaliada a aderência do 

paciente ao tratamento, essa foi realizada  por meio de um questionário com 
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perguntas  diretas ao paciente sobre se o mesmo está tomando o medicamente 

conforme recomendado pela equipe de saúde da família.  

Para avaliar a frequência de eventos cérebro-cardiovasculares  nos últimos 

15 anos em indivíduos hipertensos, todos os participantes responderam a quatro 

questões previamente estabelecidas. Primeira: há quanto tempo você tem o 

diagnóstico de hipertensão?; segunda: você teve alguma hospitalização nestes 

últimos 15 anos?; terceira; você já teve algum infarto agudo do miocárdio ou 

acidente vascular cerebral? Caso a resposta seja positiva, em qual ano foi o 

ocorrido? Os questionários foram aplicados ao paciente com HAS, e /ou DM em 

forma de entrevista ou autoaplicável.  

Outro questionário aplicado foi o Perfil do Estilo Individual de Nahas  (anexo 

2). Este é um questionário sobre estilo de vida que avalia por meio de uma escala o 

perfil do indivíduo. É um instrumento baseado nas seguintes variáveis: “Nutrição”, 

“Atividade Física”, “Comportamento Preventivo”, “Relacionamentos Sociais” e 

“Controle do Estresse”. É uma escala composta por 15 questões que estão 

divididas, de forma uniforme, em cinco componentes. Cada questão possui uma 

escala likert de resposta que varia de “0” a “3”. Os valores “0” e “1” estão vinculados 

ao perfil negativo de estilo de vida, que correspondem respectivamente a: 

“absolutamente não faz parte do seu estilo de vida” e “às vezes corresponde ao seu 

comportamento”. As respostas associadas ao perfil positivo são os valores “2” e “3”, 

as quais descrevem, respectivamente, que: “quase sempre verdadeiro no seu 

comportamento” e “sempre verdadeira no seu dia dia”; “faz parte do seu estilo de 

vida”. 

Outra forma de interpretação é se a pontuação foi igual ou menor do que15 

pontos, o indivíduo tem um estilo de vida muito negativo e necessita de mudanças 
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urgente. Se a pontuação for entre 16 e 30 pontos, considera-se um estilo de vida 

regularmente positivo que ainda necessita de pequenas mudanças. Caso a 

pontuação seja superior a 30 pontos há um estilo de vida positivo e o entrevistado 

não precisa de mudanças no estilo de vida.  

A aplicação dos questionários e coleta dos dados foi realizada por alunos 

estagiários da faculdade de Fisioterapia, do Centro Universitário Adventista de São 

Paulo. Primeiramente, foram treinados 2 entrevistadores para padronização dos 

procedimentos. 

 

4.3 Critério de Inclusão 

 Pacientes hipertensos atendidos pelo Programa de Saúde da Família 

no distrito do Capão Redondo, situado na Supervisão Técnica de Saúde do Campo 

Limpo. 

 Pacientes hipertensos maiores de 30 anos com diagnósticos feitos 

antes do ano 2000. 

 Pacientes que concordaram em participar assinando o termo de 

consentimento livre e esclarecido (anexo 4). 

 Pacientes com diagnóstico médico feitos antes do ano 2000 de DM, 

maiores de 30 anos. 

 

4.4 Critério de Exclusão 

 Pacientes hipertensos que moram na região de saúde do Capão 

Redondo, situado na Supervisão Técnica de Saúde do Campo Limpo que não são 

acompanhados pelo Programa de Saúde da Família. 
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 Condições psíquicas as quais impedem que o paciente possa 

responder corretamente os questionários.  

 Não ter respondido os questionários corretamente e completamente. 

 

4.5 População do estudo 

Foram avaliados 424 indivíduos com diagnóstico de hipertensão arterial 

considerando os critérios adotados pelas diretrizes brasileiras de hipertensão, ou 

seja, pressão sistólica igual ou maior do que 130 mmHg e pressão diastólica maior 

ou igual a 90 mmHg (SOCIEDADE, 2010). 

Os indivíduos foram provenientes de 12 UBS localizadas no distrito de saúde 

do Capão Redondo, e obedeceram ao critério de proporcionalidade representativa 

da população total, ou seja, se uma UBS representa 12% da população hipertensa 

acompanhada pelo Programa de Saúde da Família no distrito de saúde do Capão 

Redondo, desta UBS também 12% compuseram a amostra analisada. 

 

4.6 Controle de qualidade do estudo 

Antes do trabalho de campo os entrevistadores foram treinados para a 

aplicação dos questionários, verificação de medidas da pressão arterial e 

antropometria. Durante o treinamento, os entrevistadores receberam um manual de 

aplicação do questionário, o qual continha informações sobre a forma correta de ler 

as questões, a padronização para o preenchimento das questões abertas e 

esclarecimentos sobre possíveis dúvidas que pudessem surgir por parte do 

entrevistado. 
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Medidas de controle de qualidade foram utilizadas, incluindo a calibragem 

regular das balanças utilizadas na antropometria, a verificação diária do 

funcionamento do esfignomanômetro e a realização de reuniões semanais com 

todos os entrevistadores para esclarecimento de dúvidas.  

Com o objetivo de supervisionar o trabalho dos entrevistadores, dois 

supervisores da pesquisa entraram em contato com 10% dos entrevistados 

(selecionados de forma aleatória através da lista de presentes). Essa técnica 

permitiu que os participantes confirmassem que a entrevista foi realmente feita, e 

que os supervisores avaliassem a qualidade dos dados e ouvissem os comentários 

dos entrevistados sobre o estudo. Adicionalmente, foi realizada entrada duplicada 

dos dados. Uma em posse do autor da pesquisa, outra dos coordenadores da 

pesquisa. 

4.7 Processamento dos dados 

Todos os questionários aplicados foram checados pelos supervisores e, na 

presença de alguma questão não respondida, eles entraram em contato com o 

entrevistado para obter a resposta.  

4.8 Cálculo da amostra  

 A amostra foi calculada com base na proporção de hipertensos 

acompanhados pelo Programa de Saúde da Família no distrito de saúde do Capão 

Redondo e pela proporção de hipertensos entre os indivíduos com incidentes 

cardiovasculares.  Considerando que entre os pacientes com IAM 52,1% são 

hipertensos (Arq Bras Cardiol, volume 71 (nº 5), 667-675, 1998), com erro estimado 

de proporção de 4% foram necessários 420 pacientes para responder a nossa 
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principal pergunta. Considerando a possibilidade de perda em 20% foi necessário 

serem avaliados 501 pacientes. 

4.9 ANÁLISE ESTATÍSTICA  

Os dados estão apresentados em média e desvio padrão. Variáveis discretas 

foram comparadas por meio do teste de diferença de proporções (quiquadrado ou 

exato de Fisher), enquanto que as variáveis contínuas foram comparadas por meio 

teste de diferenças de médias (teste “t” de Student) ou análise de variância. O risco 

para eventos foi realizado por meio do odds ratio. Em todos os casos foi adotado 

como valor crítico de significância o nível de p<0,05. 

 

 

 

 

 

 

 

  



26 
 

 

 

 

 

 

 

5 -  R E S U L T A D O S   
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5. RESULTADOS  

5.1 Características basais da amostra 

Foram avaliados 424 paciente com hipertensão arterial sistêmica e ou  

diabetes. Todos eram integrantes do grupo de hiperdia do Programa de Saúde da 

Família administrada pelo UNASP em parceria com a Prefeitura Municipal de São 

Paulo. A média da idade dos participantes foi de 60,1±12,1 anos e 68,9% da 

amostra foi do sexo masculino. 

A pressão arterial sistólica variou de 120 a 260 mmHg e a média foi de 13,5 

mmHg. Entre os pacientes, 287 (67,6%) não estavam com a pressão totalmente 

controlada (menor do que 130mmHg por 80 mmHg no momento da coleta de 

dados). Dezesseis virgula sete por cento dos indivíduos disseram que não tomavam 

a medicação corretamente como recomendado pela equipe, destes, 75% eram do 

sexo masculino. Outros 28,7% tinham dúvidas se tomavam a medicação 

corretamente, ou afirmaram que tomavam corretamente a maioria dos dias, o maior 

percentual (65%) destes foi de indivíduos menores de 50 anos; 69 (16,2%) 

participantes eram fumantes, sendo 44% do sexo masculino. Sessenta e quatro por 

cento (15,4%) indivíduos disseram que consumem bebidas alcoólicas regularmente 

sendo 50,5% do sexo masculino. 255 (60,1%) participantes estavam com o IMC 

acima de 27 kg/m2, destes 183 (64,2%) eram do sexo masculino. Nenhum indivíduo 

foi incluído no estudo com tempo de diagnóstico de HAS ou DM inferior a 15 anos 

prévio ao estudo. 

Foi proposto que todos os indivíduos realizassem atividades sugeridas pelos 

grupos de hiperdia, minimamente, duas vezes por semana, com duração de uma 

hora. As atividades mais comuns eram caminhadas, danças e alongamentos. O 

tempo em que estes indivíduos estavam no grupo de hiperdia variou de dois meses 
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quatro anos. A relação das unidades básicas de saúde e o percentual de 

participantes de cada UBS está na tabela 1. 

Tabela 1- relação das unidades básicas de saúde (UBS) e percentual de 

participantes por UBS 

  

UBS EVENTOS Não eventos 
HAS 

Controlada 
HAS não 

controlada 

Jd. Magdalena (n=19) 1 18 8 11 

Pq. Fernanda (n=11) 1 10 4 7 

Jd. Maracá (n=75) 29 46 20 55 

Jd. Germânia (n=22) 2 20 7 15 

Luar do Sertão (n=27) 1 26 9 18 

Pq. Do Engenho II  (n=24) 6 18 9 15 

Jd. Macedônia (n=44) 18 26 20 24 

Jd. São Bento (n=60) 11 49 17 44 

Jd. Eledy (n=71) 9 62 31 40 

Jd. Valquíria (n=14) 8 6 1 13 

Jd. Comercial (n=21) 13 8 4 17 

Jd. Lídia (n=36) 14 22 7 29 

Total 113 311 137 287 
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5.2 Característica dos pacientes com e sem histórico de eventos cérebro- 

cardiovasculares 

Não houve diferença significante para a idade, IMC, número de tabagistas, 

proporção de antecedentes familiares para ambos os grupos. Entretanto, há maior 

proporção de alcoolistas que não controlam a doença, e menor proporção de 

indivíduos que controlam a pressão arterial  no grupo de pacientes com eventos 

cérebro cardiovasculares, (Tabela 2).  

Tabela 2 – Característica dos grupos com e sem evento 

  

  Variável Eventos positivos 
(N=105) 

Não Eventos 
(N= 319) 

P 

Idade (anos) 59,1±12,3 60,4±12,1 ns 

Sexo (M/F) 76/29 213/106  

IMC (kg/m2) 28,6±5,1 28,9±5,7 ns 

Tabagista (%) 19 5,3 ns 

Alcoolista (%) 19 13,7 0,04 

Doença controlada (%) 45,7 59,2 0,03 

Doença sem controle 

(%) 

54,3 40,8 0,024 

Antecedente familiar 
Hipertenso (%) 

74,2 74,2 ns 

Antecedente familiar 
diabético (%) 

49,5 49,8 ns 
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5. 3 - Histórico de eventos cérebro-cardiovasculares ao longo dos 15 anos de 

acompanhamento  

A prevalência de eventos cérebro-cardiovasculares para nossa amostra  foi 

de 6% ao ano. Foi visto que 24 % dos participantes já apresentaram algum evento 

cérebrovascular ao longo do acompanhamento (figura 1). Nos anos de 2014 e 2013 

ocorreram 21 e 14 eventos respectivamente. 17 (14,8%) eventos ocorreram em 

pacientes com diabetes, 87 (85,2%) eventos em pacientes com diabetes mais 

hipertensão e/ou somente hipertenso; 20 (4,7%) pacientes apresentaram acidente 

vascular cerebral; e 21 (4,9%) pacientes apresentaram infarto agudo do miocárdio 

que ocasionou dano funcional.  Houve 87 hospitalizações em 15 anos, por AVC ou 

IAM cujos pacientes não tiveram dano funcional; 10 pacientes apresentaram mais de 

um evento cérebro cardiovascular durante o período de 15 anos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Kaplan Mayer para ocorrência de eventos ao longo de 15 anos  
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5. 3 - Histórico de eventos cérebro-cardiovasculares ao longo dos 15 anos de 

acompanhamento  

 A prevalência de hospitalização para nossa amostra  foi de 12% ao 

ano. Foi visto que 30% dos participantes já foram hospitalizados ao longo do 

acompanhamento (figura 2); 38 eventos (hospitalizações) ocorreram em pacientes 

com diabetes; 90 eventos em pacientes com diabetes mais hipertensão e/ou 

somente hipertenso.  
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Figura 2 – Kaplan Mayer para ocorrência de hospitalização nos 15 anos de 

acompanhamento. 
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5.3 Avaliação do estilo de vida para os pacientes com e sem evento cérebro 

vascular 

 Não foi encontrada diferença significante para o estilo de vida entre os 

pacientes com e sem histórico positivo de eventos cérebro-cardiovascular. A 

pontuação média obtida para os grupos foi 32±5,4 e 33±5,9 sem e com eventos 

respectivamente (figura 3), com variação de 16 a 44 e 15 a 45 pontos, sendo que 

27,8% dos pacientes sem histórico e 29,5% com histórico positivo de eventos, 

necessitam de mudanças no estilo de vida devido à pontuação inferior a 30 pontos 

no questionário.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3- estilo de vida para pacientes com e sem histórico positivo de eventos 

cérebro-cardiovasculares 
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5.4  Avaliação do estilo de vida por meio dos domínios do questionário de 

NAHAS 

Foi verificado que não houve diferença de pontuação entre os pacientes com 

e sem histórico positivo de eventos cérebro-cardiovasculares nos domínios nutrição, 

atividade física, comportamento preventivo e controle de estresse. Entretanto o 

grupo com histórico de eventos obteve maior pontuação no domínio comportamento 

social (p=0,002). 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – avaliação do estilo de vida pelos domínios do questionário NAHAS 
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5.5 Avaliação dos componentes nutricional e atividade física do questionário 

NAHAS para os grupos com e sem eventos  

A pontuação no componente nutricional foi significantemente maior do que o 

componente atividade física para ambos os grupos (p=0,0043 e p=0,044). A 

pontuação média no componente nutricional foi 6,4±1,9 e 6,3±2,1 com e sem 

eventos respectivamente, e para o componente atividade física foi de 4,1±2,0 e 

4,1±2,1 (figura 5). Foi também verificado que a proporção de indivíduos com 

pontuação inferior a três pontos no domínio atividade física foi maior no grupo sem 

eventos (p=0,03).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Avaliação dos componentes nutricional e atividade física do 

questionário NAHAS para os grupos com e sem eventos. 
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 5.4. Condições avaliadas entre pacientes com e sem histórico positivo de 

eventos cérebro-cardiovasculares  

 Foi visto que 19% e 15% dos pacientes com e sem histórico de eventos 

cérebro-cardiovasculares são tabagistas, assim como 73,4 e 69% são inativos 

fisicamente. Proporcionalmente, havia mais alcoolistas no grupo com histórico 

positivo de eventos cérebro-cardiovasculares, 19% e 13,7%  (p=0,04) (figura 4).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – avaliação da frequência de tabagistas, alcoolistas e sedentários para 

os indivíduos com e sem histórico positivo de eventos cérebro-

cardiovasculares. 
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5.6 - Percepção sobre o autoestado de saúde dos pacientes com e sem 

histórico positivo de eventos cérebro-cardiovasculares. 

Quando foi perguntado aos participantes sobre o seu estado de saúde em 

relação a indivíduos de sua mesma idade, foi visto que o grupo de pacientes sem 

histórico de eventos apresentou maior proporção daqueles que afirmaram que a sua 

saúde é melhor do que as de pessoas de sua mesma idade em relação ao grupo 

eventos (p=0,002). Para o grupo de pacientes com histórico positivo houve maior 

proporção daqueles que declararam que sua saúde é pior do que a de indivíduos de 

sua mesma idade em relação ao grupo não evento (p=0,003)  (tabela 3). 

 

Tabela 3- Autopercepção sobre o estado de saúde dos participantes 

Variável Não Eventos 

(%) 

Eventos 

(%) 

p 

Muito melhor 6,5 3,1 ns 

Melhor 42,4 36,7 0,002 

Igual 30 25 ns 

Pior  18 14,1 ns 

Muito pior 3,1 21,0 0,003 

Total 100 100  
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5.7- Avaliações da idade de ocorrência de eventos durante os 15 anos 

verificados  

Foi verificado que nos últimos cinco anos (2011 a 2015) os eventos cérebro-

cardiovasculares ocorreram mais tardiamente do que entre os anos 2000 a 2005 

(p<0,0001). A média da idade dos participantes que apresentaram eventos nos 

primeiros cinco anos avaliados foi de 47±9,4 anos. No segundo período houve 

aumento da idade para 54±13 anos, e no último período aumentou para 58±11 anos 

(figura 7). 

 

 

 

 

 

 

Figura 7- avaliação da idade em que ocorreram eventos cérebro-

cardiovasculares para a amostra estudada. 
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5.8 Avaliação da idade que ocorreram eventos cérebro-cardiovasculares pré e 

pós implantação do Hiperdia 

Foi verificado que após a implantação dos grupos de hiperdia houve 

aumento significativo da idade média em que ocorreram os eventos cérebro- 

cardiovasculares (p=0,0005). Previamente à implantação dos grupos de  hiperdia, a 

média da idade em que os pacientes apresentavam o evento foi de 49±12 anos, e 

após a implantação foi de 58±13 anos (figura 8). 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 – avaliação da idade em que ocorreram os eventos nos períodos pré e 

pós implantação dos grupos de hiperdia. 
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5.9 - Avaliação da idade em que os pacientes apresentaram eventos AVC e IAM 

Foi verificado que não há diferença de idade dos pacientes que sofreram 

AVC ou IAM ao longo do tempo, somente no último período, entre 2011 e 2015, é 

que a idade para os indivíduos com IAM foi significantemente maior do que para os 

indivíduos com AVC (figura 9). 

 

 

 

 

 

 

   

 

Figura 9 – comparação da idade em que os indivíduos sofreram IAM ou AVC 
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5.10 – Avaliação do risco para eventos cérebro-cardiovasculares  

Quando avaliado o risco para eventos cérebro-cardiovasculares entre 

tabagistas e não tabagistas, o risco esteve aumentado em  OR 1.3 vezes maior IC 

95% (1,2 a 2,7). Assim também foi visto   para aqueles com a doença não controlada 

OR 1,6 IC 95% (1,2 a 2,9). Entretanto, o risco não esteve aumentando para os 

homens em relação às mulheres OR 1,3 IC 95% (0,8 a 2,1). Para aqueles que 

faziam uso de bebidas alcoólicas o OR foi de 1.5 com IC 95% (0,72 a 3,3) (Figura 

10). 

 

Tabagista Vs não tabagista  

Homens Vs mulheres 

Alcoolista Vs não alcoolista 

Doença não controlada Vs controlada 

 

 

Figura 10 – Forest Plot para risco de eventos cérebro-cardiovasculares. 
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6. DISCUSSÃO  

 O principal objetivo deste estudo foi avaliar a frequência de eventos 

cérebro-cardiovasculares nos últimos 15 anos em pacientes hipertensos e/ou 

diabéticos atendidos pelo Programa de  Saúde da Família administrado pelo UNASP 

em parceria com a Prefeitura Municipal de São Paulo. Dentre os principais 

resultados podemos citar, primeiro que, a prevalência de eventos cérebro-

cardiovasculares nos últimos 15 anos, para nossa amostra, foi de 6% ao ano. 

Segundo, ao longo destes anos, os eventos ocorreram mais tardiamente, ou seja, 

em indivíduos com idade mais avançada. A partir de 2007, quando foram 

implantados os grupos de hiperdia, isto ficou mais evidente. Terceiro, o estilo de vida 

foi considerado positivo tanto para os pacientes com quanto para os sem histórico 

positivo de eventos, entretanto, a maioria é inativa fisicamente. Quarto, a maioria 

dos pacientes não tinha o controle total da pressão arterial no momento da coleta 

dos dados e o risco de eventos esteve aumentado entre os indivíduos tabagistas e 

que não controlavam a doença.   

Para avaliar a frequência de eventos cérebrovasculares  nos últimos 15 anos 

em indivíduos hipertensos, todos os participantes responderam quatro questões, 

previamente estabelecidas. Primeira, há quanto tempo ele tinha o diagnóstico de 

hipertensão; segunda, se ele já tivera alguma hospitalização os últimos 15 anos, 

terceira, se ele já tivera algum infarto agudo do miocárdio ou acidente vascular 

cerebral, caso positivo, em qual ano foi o ocorrido. Embora não tenha sido feito um 

acompanhamento dos pacientes nos últimos 15 anos, acreditamos que este método 

é seguro, pois dificilmente alguém deixaria de lembrar algum desses eventos em um 

período de15 anos. Os grandes estudos nacionais como o VIGITEL e ISOCAPITAL 
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utilizam metodologia semelhante (MOURA et al , 2013; SELEM et al, 2013). O tempo 

de 15 anos foi escolhido por ser o tempo de parceria entre o UNASP e a prefeitura 

de São Paulo no programa de Saúde da Família.  

Também foi avaliado o estilo de vida os participantes por meio do 

questionário de NAHAS. Em relação a consistência interna deste questionário, 

encontrou-se um coeficiente alfa de Cronbach de 0,78. Este é um método seguro e 

validado, portanto os dados deste estudo refletem com segurança a realidade para 

esta amostra. 

A prevalência anual de eventos encontrada em nosso estudo foi de 6%, 

estes dados são muito inferiores aos demonstrados pelo estudo de Kannel (2002) 

em que a prevalência anual foi de 14,6% em pacientes hipertensos com hipertensão 

sistólica isolada (HSI), e 17,5 em hipertensos sistólicos e diastólicos, que não 

controlam regularmente a pressão. Evidências epidemiológicas do Framingham 

Heart Study demonstraram que a HAS está associada ao aumento do risco de 

doença cardiovascular. Nesse mesmo estudo, após seguimento de 34 anos, o risco 

de desenvolver insuficiência cardíaca foi 2 a 4 vezes maior nos pacientes com HAS. 

Ainda nesse estudo, Framingham demonstrou que a HSI aumentou o risco de 

doença cardiovascular em geral, e de infarto do miocárdio em particular. O estudo de 

Evangelista et al (2003) encontrou uma prevalência de 11,6% de IAM e/ou AVC em 

hipertensos acompanhados pelo serviço de saúde local e a prevalência aumento 

para 13,5% quando analisado em um subgrupo de tabagistas.  

A baixa prevalência de eventos cerebrovasculares encontrada na população 

pesquisada pode ser atribuída a alguns motivos, entre eles a de todos os indivíduos 

pesquisados estarem cadastrados no PSF. Estando cadastrados, todos os pacientes 

são monitorados pela equipe de saúde da família, além de terem à disposição 
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programas como Remédio em Casa, Programa de Automonitoramento Glicêmico 

(PAMG) destinados aos pacientes com diagnóstico médico de diabetes. Aos 

pacientes cadastrados, estende-se, também, a visita do Agente Comunitário de 

Saúde (ACS), Todo mês, o ACS visita cerca  de 85% dos pacientes que residem em 

território da sua micro área (SECRETARIA, 2008).  

A equipe de saúde da família recebe o apoio de um núcleo de profissionais 

multidisciplinar (NASF – Núcleo de Apoio à Saúde da Família) para atender de forma 

mais integral aos pacientes, incluindo os pacientes com HAS e diabetes, além de 

serem direcionados para os grupos de Hiperdia, onde são diretamente monitorados. 

Nesse grupo são realizados troca de receita, verificação da pressão arterial, testes 

para verificar a glicemia, peso, altura e circunferência abdominal incentivo ao estilo 

de vida saudável (prática de atividade física, alimentação natural, controle de 

tabagismo, alcoolismo e controle de estresse).  

Os dados do estudo atual sugerem fortemente a presença de HAS e DM 

como um fator de risco potente e independentemente associado ao aumento da 

prevalência de IAM. Essa associação foi demonstrada em diversos estudos 

epidemiológicos, (KEYS, 1980), Stamler et al (1993) MACMAHON, (1996). A 

redução do risco de DCV com seu controle também foi documentada por estes 

autores. A HAS é um fator preditor independente para a ocorrência de eventos 

coronarianos  por DAC (OR=3,67; em mulheres e OR=4,38, em homens) (KEYS, 

1980). De acordo com Keys (1980), cada incremento de 10 mmHg na mediana da 

pressão arterial sistólica na população correspondia à duplicação do risco de óbito 

por IAM. O estudo de  Stamler et al (1993) também demonstrou relação direta entre 

elevação dos níveis das pressões arteriais sistólica e diastólica e incidência 

subsequente de mortalidade por DAC durante seguimento de 11,6 anos em homens 
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inicialmente sem DAC. Finalmente, os resultados de uma meta-análise de nove 

estudos observacionais prospectivos, incluindo 418.343 indivíduos inicialmente livres 

de DAC, demonstraram que o aumento para eventos cérebro-cardiovasculares 

vascular e mortalidade por DAC iniciava-se em níveis de pressão arterial diastólica 

entre 73 mmHg e 78 mmHg, sendo esse aumento superior a cinco vezes quando os 

níveis se encontravam entre 73 mmHg e 105 mmHg (MACMAHON, 1996). 

A média da idade para pacientes com histórico positivo de eventos cérebro-

cardiovasculares foi relativamente baixa, (59 anos). Provavelmente isto se deu pelo 

fato de ser uma população específica de pacientes hipertensos. 

 Em um estudo com 74 pacientes infartados, foi visto que houve maior 

incidência de infartos nos pacientes  do sexo masculino, e isto ocorreu na faixa 

etária dos 40 aos 70 anos (35,9%); já para o sexo feminino, entre 60 e 80 anos, 

(29,6%). A partir dos 80 anos de idade, foi observado que esta incidência se igualou. 

Em outro estudo com pacientes hipertensos e não hipertensos, 52% dos eventos 

ocorreram em indivíduos menores de 60 anos (OANTAS, 1998). Provavelmente os 

eventos para pacientes com uma doença pré-estabelecida, como a HAS, ocorrem 

mais precocemente.  

Entretanto, ao longo destes 15 anos em que os pacientes foram 

acompanhados pelo Programa de Saúde da Família, os eventos ocorrem mais 

tardiamente, ou seja, em indivíduos com idade mais avançada, e principalmente a 

partir de 2007 quando foram implantados grupos de hiperdia. Portanto, programas 

com este tipo de acompanhamento se mostram se eficazes para controle de eventos 

cerebrovasculares.  

Estudos mostraram que o controle do tabagismo, dos níveis séricos de 

colesterol, controle do uso de álcool, controle de diabetes da obesidade, e a pratica 
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de atividade física são potencialmente favoráveis para reduzir eventos cérebro-

cardiovasculares e mortalidade em indivíduos hipertensos. Outro ponto a ser 

considerado é a contribuição dada pela assistência à saúde para o declínio da 

mortalidade por AVC. Alguns autores têm sugerido que a maioria da mortalidade por 

AVC (assim como a mortalidade por doença coronária) vem ocorrendo fora do 

sistema de assistência médica, sendo que o declínio se relaciona a fatores 

ambientais, sociais ou culturais e a mudanças no comportamento relacionado à 

saúde (BONITA, 1988). Outros, contudo, acreditam que a aceleração da queda do 

número de eventos a partir dos anos 70 se deva à maior efetividade das ações de 

saúde (OSTFELD, 1980). 

O estilo de vida foi considerado positivo tanto para os pacientes com e sem 

histórico positivo de eventos cérebro-cardiovasculares. Um dos aspectos mais 

positivos nos grupos de hiperdia é a estimulação de um estilo de vida com hábitos 

saudáveis. Dentre as atividades para desenvolver este hábitos se destacam 

palestras de prevenção e promoção da saúde, com temas que abordam a 

importância de se adotar hábitos alimentares saudáveis , exercícios físicos 

rotineiros, controle absoluto do tabagismo, do alcoolismo, do colesterol e do 

estresse. Estas palestras são ministradas pelos próprios profissionais da UBS.  

COLOMBO (1997) em seu estudo que avaliou o  estilo de vida e fatores de 

risco de pacientes com primeiro episódio de infarto agudo do miocárdio, realizado na 

Unidade Coronária, integrante do Núcleo de Assistência Médica Intensiva do HC-

UNICAMP, com 78 pacientes, refletiu sobre a necessidade de investir na educação 

do indivíduo propenso a IAM,  a fim de contribuir para a sua qualidade de vida e 

prevenir a incidência de infarto. Dos 78 pacientes avaliados, 36 referiram não 

conhecer o  seu diagnóstico, nem saber o motivo da sua internação, 60% dos 
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pacientes analisados relacionaram o infarto a algum hábito do seu estilo de vida. A 

pesquisa também enfatiza a necessidade de levantar subsídios para a elaboração 

de um programa de orientação que mostre os fatores de risco associados ao IAM e 

ao AVC. A assistência a estes pacientes voltada ao bom estilo de vida, como é dada 

no programa de hiperdia, de reduzir o risco de IAM e AVC. 

Segundo a quinta Diretriz Brasileira de Dislipidemias e prevenção da 

arterosclerose a aplicação de mudanças de estilo de vida sem a farmacoterapia 

pode diminuir os fatores de risco para doenças cardiovasculares (XAVIER 2013).  

Doenças crônicas como a HAS e DM, apesar de terem forte ligações com 

pessoas que possuem antecedentes familiares, também estão intimamente ligadas o 

estilo de vida. Adotar um bom estilo de vida é fundamental para evitar algumas 

complicações típicas destas doenças, como IAM e AVC (HARBRON, 2002). A 

promoção de saúde com ações direcionadas à educação e à prática de prevenção 

dos fatores de risco já se mostrou eficaz no prolongamento da vida e da melhor 

qualidade de vida (NASCIMENTO, 2002). 

 Uma pesquisa realizada na Universidade Estadual do Ceará com 32 

trabalhadores, sobre a prevenção da hipertensão e sua relação com o estilo de vida, 

concluiu que a mudança do estilo de vida está relacionada a ações educativas e à 

necessidade imperiosa de cada indivíduo frente aos seus problemas de saúde e á 

sua resolução de querer atingir seu nível funcional ótimo (CASTRO et al, 2005). 

Enfim a maioria dos pacientes não tinha o controle total da pressão arterial apesar 

de todo acompanhamento e recursos estendidos a todos os indivíduos cadastrados 

no PSF.  

Em um estudo com quase mil pacientes hipertensos os autores verificaram 

que o nível de controle da hipertensão arterial sistêmica não apresentou crescimento 
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nos últimos anos. Isto tem ocorrido, pois a maioria dos casos são de  pessoas de  

idade mais avançada, obesas e de baixa escolaridade, o que dificulta o controle. Os 

mesmos autores mostraram que cerca de 80% dos indivíduos que se sabiam ser 

hipertensos apresentavam pressão arterial maior do que 140/ 90 mmHg. 

Considerando apenas os indivíduos hipertensos que seguiam tratamento 

medicamentoso, somente 25,6% atingiam controle dos seus níveis pressóricos 

(FREITAS et al, 2001).    

Em um estudo com população norte-americana de hipertensos, apenas 23% 

entre os que tinham os medicamentos à disposição realizavam controle adequado 

da hipertensão arterial sistêmica. Entre aqueles que apenas faziam uso de 

medicamentos para controle da pressão arterial apenas 10% conseguiu o controle 

absoluto dos níveis pressóricos (HYMAN, 2001).  

Através destes resultados, fica evidente que, além da falta de 

reconhecimento da hipertensão arterial sistêmica, o seu controle efetivo ainda não 

alcançou um nível satisfatório, representando um desafio a ser enfrentado pelo 

sistema de saúde. Neste sentido, novos estudos devem ser direcionados para a 

identificação das causas da ausência de êxito do tratamento anti-hipertensivo, 

abordando aspectos como a falta de adesão ao tratamento, a dificuldade de acesso 

à medicação e aos serviços médicos, a efetividade dos esquemas terapêuticos 

utilizados, a conduta dos profissionais de saúde frente aos hipertensos, a influência 

dos efeitos adversos na adesão e a relação da classe social, da escolaridade e de 

aspectos culturais com o tratamento da doença. 

A implicação clínica deste estudo nos leva a entender que, embora muitos 

destes pacientes não tenham o controle absoluto dos níveis pressóricos, 

apresentaram um estilo de vida voltado a hábitos saudáveis e, possivelmente, isto 
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tem contribuído eficazmente para a postergação dos eventos-cérebro 

cardiovasculares. Portanto o estilo de vida deve ser mais estimulado entre pacientes 

com risco aumentado de eventos cérebro-cardiovasculares. 

As limitações deste estudo estão relacionadas ao fato do controle absoluto 

sobre o uso correto da medicação não ter sido monitorada, assim como o número de 

comorbidades associadas. 
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7. CONCLUSÃO:  

Este estudo com 424 pacientes hipertensos e/ou diabéticos avaliando a 

prevalência de eventos cérebro cardiovasculares em pacientes acompanhados pelo 

programa de estratégia da família mostrou que os eventos cérebro-cardiovasculares, 

atualmente, estão ocorrendo mais tardiamente nesta população estudada, isto ficou 

mais evidente após implantação dos grupos de hiperdia, e que a prevalência anual 

de eventos foi de 6%. O estilo de vida mostrou ser positivo e possivelmente isto 

tenha contribuído para postergação da ocorrência de eventos cérebro-vasculares.  

As variáveis vinculadas ao estilo de vida que mais influenciaram os 

resultados foram: inatividade física, obesidade, tabagismo, e a HAS não controlada.  

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



52 
 

1. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

 

 

 

 

 

  

2. CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIO 

 

  

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT

Correções do projeto

Encaminhamento ao concelho 

de ètica
Autorização para realizar a 

pesquisa

Coleta de dados

Analise dos dados

Redação Final

2014 2015
ATIVIDADE

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT

Xerox R$ 75,00

Encardenação R$ 300,00

Telefonemas R$ 500,00

R$ 875,00

2014 2015

DESPESAS TOTAIS

ATIVIDADE VALORES



53 
 

REFERÊNCIAS 

ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MEDICINA. SUS: O que você precisa saber 

sobre o Sistema Único de Saúde, vol. 1. São Paulo: Atheneu, 2004. 

BARROS MBA, CESAR CLG, CARANDINA L, TORRE GD. Desigualdades 

sociais na prevalência de doenças crônicas no Brasil, PNAD-2003. Ciênc 

Saúde Coletiva 2006; 11:911-26.) 

BRASIL MINISTÉRIO DA SAÚDE . In Departamento da Atenção básica 2001 

Disponível em: <http://dtr2004.saude.gov.br/dab/conhecadab.php>. Acesso 

em 20 de outubro de 2012. 

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. HIPERDIA – Sistema de Cadastramento e 

Acompanhamento de Hipertensos e Diabéticos – Manual de Operação. Rio de 

Janeiro, 2002 

BRASIL. GRUPO DE TRABALHO INTERNACIONAL SOBRE PÉ DIABÉTICO. 

Conselho Internacional sobre pé diabético. Brasília: Ministério da Saúde; 

2001 Internecional Consensus on the Diabétic Foot and Pratical Guidelines on 

the Manegement and Prevention of the Diabetic Foot. Consultive Section of the 

IDF; 2007 

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE.SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE. 

Hipertensão Arterial Sistêmica. Caderno de Atenção Básica, Brasília - DF, n. 

15, 2006ª 

BRITO, C. J.; VOLP, A. C. P. Nutrição, Atividades Físicas e Diabetes. 2008. 

Universidade Federal de Viçosa. Brasil.Revista Digital Buenos Aires: n. 3, p. 119, 

2008 

BONITA, R.; BEAGLEHOLE R. The decline in stroke mortality; the limited role of 

antihypertensive therapy. N. Z. med. J., 100: 454-6, 1987.) 



54 
 

COLOMBO R. C. R.; AGUILAR O. M. Estilo De Vida E Fatores De Risco De 

Pacientes Com Primeiro Episódio De Infarto Agudo Do Miocárdio. Rev. 

latino-am. enfermagem - Ribeirão Preto - v. 5 - n. 2 - p. 69-82 - abril 1997 , 

CASTRO M. E.; ROLIM O. R.; MAURICIO T. F. Prevenção da hipertensão e 

sua relação com o estilo de vida de trabalhadores; Acta Paul Enferm. 

2005;18(2):184-9   

CORDEIRO H. O PSF como estratégia de mudança do modelo assistencial 

do SUS. Cad. Saúde Família. 1996 janeiro-junho; 1: 10-5. 

DUCAN B. D., CHOR D, AQUINO E. M. L., BENSENOR I. M., MILL J. G., 

SHIMIDT, M. I., LOTUFO P. A., VIGO A., BARRETO M. S. Doenças Crônicas 

Não Transmissíveis no Brasil: propriedade para enfrentamento e 

investigação. Revista de Saúde Pública 2012;46(supl):126-34  

EVANGELISTA R.; SILVA A. M. E. S.; NOGUEIRA P. Relação da Hipertensão 

Arterial com Eventos Cardiovasculares – Implicações na Prevenção da 

Doença Coronária. Rev Port Cardiol 2003;22 (10):1215-1224 

EVOLUÇÃO DA MORTALIDADE NO BRASIL. IN PORTAL DA SAÚDE 2004. 

Disponível em: <http ://portal. saude. gov. br / portal / arquivos / pdf/ 

capitulo3_sb.pdf>. Acesso em 29 de outubro de 2012.  

FREITAS O. C.; CARVALHO F. R.; NEVES J. M. Prevalência de hipertensão 

arterial sistêmica na população urbana de Catanduva, SP. Arq Bras Cardiol 

2001; 77: 9-21. 24. 

HARBRON E. Medical and complementary. Nurs Times 2002;98:32-4. 

HIPERTENSÃO Arterial Sistêmica, 2006. Cadernos de Atenção Básica n. 15. 

Ministério da Saúde. Brasília – DF. 

 



55 
 

HYPERTENS J. 2003 World Health Organization (WHO). International Society 

of Hypertension (ISH) statement on management of hypertension. 2003 

Nov;21(11):1983-92. 

HYMAN D. J.; PAVLIK V. N. Characteristics of patients with uncontrolled 

hypertension in the United States. N Eng J Med 2001; 345: 479-86. 

KANNEL WB, MCGEE DL. DIABETES AND CARDIOVASCULAR DISEASE. The 

Framingham study. JAMA 1979; 241: 2035-38. 12. Keys A. The Seven 

Countries Study: a multivariate analysis of death and coronary heart 

disease. Cambridge, MA, Harvard University Press, 198 

KANNEL WB. Coronary Heart Disease Risk Factors in the Elderly. Am J 

Geriatric Cardiol 2002;11:101-7 

KEYS A. The Seven Countries Study: a multivariate analysis of death and 

coronary heart disease. Cambridge, MA, Harvard University Press, 1980. 

LEVCOVITZ E, GARRIDO NG. Saúde da Família: a procura de um modelo 

anunciado. Cad. Saúde Família, 1996 janeirojunho; 1: 3-8. 

LIMA-COSTA MF, BARRETO SM, GIATTI L. Condições de saúde, capacidade 

funcional, uso de serviços de saúde e gastos com medicamentos da 

população idosa brasileira: um estudo descritivo baseado na Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios. Cad Saúde Pública 2003; 19:735-43. 

MARIA INES SCHMIDTI BRUCE B DUNCANI JULIANA FELICIATI HOFFMANNII 

LENILDO DE MOURAII,III DEBORAH CARVALHO MALTAIII,IV ROSA MARIA 

SAMPAIO VILANOVA DE CARVALHO. Prevalence of diabetes and 

hypertension based on self-reported morbidity survey, Brazil, 2006. Rev 

Saúde Pública 2009;43(Supl. 2):74-82 (Marilisa Berti de Azevedo Barros 1 

Chester Luiz Galvão César 2 Luana Carandina 3 Graciella Dalla Torre. Social 

inequalities in the prevalence of chronic diseases in Brazil, PNAD-2003. Ciência 

& Saúde Coletiva, 11(4):911-926, 20 



56 
 

MACMAHON S.; PETO R.; CUTLER J.; MORAES A. S.; SOUZA J. M. P. 

Diabetes mellitus e doença isquêmica do coração. Comparação por sexo. 

Arq Bras Cardiol 1996; 66: 59-63.)           

MINISTÉRIO DA SAÚDE (BR). Saúde da Família: uma estratégia para a 

reorganização do modelo assistencial. Brasília (DF): MS; 1997. 

MINISTÉRIO DA SAÚDE (BR). Secretaria de Políticas de Saúde. A 

implantação da Unidade de Saúde da Família: caderno 1. Brasília (DF): 

Departamento de Atenção Básica; 2000 

MINISTÉRIO DA SAÚDE GOVERNO FEDERAL. Guia Prático do Programa 

Saúde da Família. Brasília – 2002 

MINISTÉRIO DA SAÚDE (BR). Assessoria de comunicação social, ABC do 

SUS/MS. 2a.ed. Brasília (DF): MS; 1991. 8.  

MION JR. D; MACHADO, C. A., GOMES, M. A. M., et al.,  IV Diretrizes 

Brasileiras de Hipertensão Arterial. Arquivo Brasileiro de Cardiologia. Mar, 

2004, vol. 82 suppl.4, p.1-1. ISSN 0066-782X. 

MOURA A. P.; SANTOS D. F.; RODRIGUES P. R.; BRAGA J. U. Fatores 

associados à Hipertensão Arterial Sistêmica autorreferida segundo VIGITEL 

nas 26 capitais brasileiras e no Distrito Federal em 2008. Ciência & Saúde 

Coletiva, 18(5):1387-1398, 2013 

NASCIMENTO L. C.; MENDES I. J. M. Perfil de saúde dos trabalhadores de 

um Centro de Saúde-Escola. Rev Lat Am Enferm 2002;10(4):502-8 

OANTAS R. A. S.; AGUILAF D. M. Infarted Patient Profile Concerning The 

"Health. R. Bras. Enferm. B Rasíl Ia, V. 5 1 , N . 4, P. 571 -588 Out./Dez. 1 998, 

OSTFELD, A. A review of stroke epidemiology. Epidem. Rev.,2: 136-52, 1980 



57 
 

SELEM S. S. C.; CASTRO M. A.; CESAR C. L. G.; MARCHIONI D. M. L.; 

FISBERG R. M. Validade da Hipertensão Autorreferida Associa-se 

Inversamente com Escolaridade em Brasileiros. Arq Bras Cardiol. 

2013;100(1):52-59 

SECRETARIA Municipal da Saúde Coordenação da Atenção Básica. Protocolo 

de Tratamento  da Hipertensão Arterial e do Diabetes Melito Tipo 2 na 

Atenção Básica. Secretaria Municipal de Saúde do Município de São Paulo-SP. 

São Paulo-SP/2008. 

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO 

BÁSICA. Protocolo de tratamento da Hipertenção Arterial e do Diabetes 

Melito Tipo 2 na Atenção Básica. Área Técnica de Saúde do Adulto - 

Secretaria Municipal da Saúde - São Paulo-2008 

SCHMIDT MS, DUNCAN BB, SILVA GA, MENEZES AM, MONTEIRO CA, 

BARRETO SM ET AL. Doenças crônicas não transmissíveis no Brasil: carga 

e desafios atuais. The Lancet 2011:61-74 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

HIPERTENSÃO, SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEFROLOGIA. VI Diretrizes 

Brasileiras de Hipertensão. Arq. Bras. Cardiol. Vol.95 Supl. 1 São Paulo 2010. 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

HIPERTENSÃO, SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEFROLOGIA. VI Diretrizes 

Brasileiras de Hipertensão. Arq. Bras. Cardiol. Vol.95 Supl. 1 São Paulo 2010. 

STAMLER J.; STAMLER R.; NEATON JD. Blood Pressure, systolic and 

diastolic, and cardiovascular risks: U.S. population data. Arch Intern Med 

1993; 153: 598-615. 

TOROS XAVIER. Study of the Prevalence and Multiplicity of Cardiovascular 

Risk Factors in Hypertensive Individuals from the city of Brusque, SC, 

Brazil. Arquivos Brasileiros de Cardiologia - Volume 86, Nº 3, Março 2006 



58 
 

WHITWORTH J.A., Organização Mundial da Saúde, Sociedade Internacional de 

Hipertensão Writing  2003 Organização Mundial da Saúde (OMS) / Sociedade 

Internacional de Hipertensão (ISH) declaração sobre a gestão da 

hipertensão. WORD Health Organization (WHO). International Society of 

Hypertension (ISH) statement on management of hypertension. J Hypertens. 

Novembro 2003; 21 (11): 1983-1992. 

WILD S, ROGLIC G, GREEN A, SICREE R, KING H. Global prevalence of 

diabetes: estimates for the year 2000 and projections for 2030. Diabetes Care 

2004; 27:1047-53 

VIANNA ALA, DAL POZ MR. Estudo sobre o processo de reforma em saúde 

no Brasil. (RJ): Abril; 1998. 

XAVIER H. T.; IZAR M. C.; FARIA NETO J. R.; ASSAD M. H.; ROCHA V. Z.; 

SPOSITO A. C.; FONSECA F. A.; DOS SANTOS J. E.; SANTOS R. D., 

BERTOLAMI M. C.; FALUDI A. A.; MARTINEZ T. L. R.; DIAMENT J.; 
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Anexo 2 - Matriz do instrumento “Perfil do Estilo de Vida Individual” 

a) Sua alimentação diária inclui pelo menos 5 porções de frutas e hortaliças 

( 0 )  Nunca  ( 1 )  raramente  ( 2) as vezes (3) Sim frequentemente 

b) Você evita ingerir alimentos gordurosos (carnes gordas, frituras) e doces.  

( 0 )  Nunca  ( 1 )  raramente  ( 2) as vezes (3) Sim frequentemente 

b) Você faz 4 a 5 refeições variadas ao dia, incluindo café da manha completo 

( 0 )  Nunca  ( 1 )  raramente  ( 2) as vezes (3) Sim frequentemente 

d) Você realiza ao menos 30 minutos de atividades físicas moderadas/intensas, de forma 

continua ou acumulada, 5 ou mais dias na semana  

( 0 )  Nunca  ( 1 )  raramente  ( 2) as vezes (3) Sim frequentemente 

e) Ao menos duas vezes por semana você realiza exercícios que envolvam força e 

alongamento muscular. 

( 0 )  Nunca  ( 1 )  raramente  ( 2) as vezes (3) Sim frequentemente 

f) No seu dia-a-dia, você caminha ou pedala como meio de transporte e, preferencialmente, 

usa as escadas ao invés do elevador.  

( 0 )  Nunca  ( 1 )  raramente  ( 2) as vezes (3) Sim frequentemente 

g) Você conhece sua pressão arterial, seus níveis de colesterol e procura controla-los. 

( 0 )  Nunca  ( 1 )  raramente  ( 2) as vezes (3) Sim frequentemente 

 h) Você não fuma e não ingere álcool (ou ingere com moderação)  

( 0 )  Nunca  ( 1 )  raramente  ( 2) as vezes (3) Sim frequentemente 

i) Você respeita as normas de transito (como pedestre, ciclista ou motorista); se dirige, usa 

sempre o cinto de segurança e nunca ingere álcool. 

( 0 )  Nunca  ( 1 )  raramente  ( 2) as vezes (3) Sim frequentemente 

j) Você procura cultivar amigos e está satisfeito com seus relacionamentos 

( 0 )  Nunca  ( 1 )  raramente  ( 2) as vezes (3) Sim frequentemente 

k) Seu lazer inclui encontros com amigos, atividades esportivas em grupo, participação em 

associações ou entidades sociais  

( 0 )  Nunca  ( 1 )  raramente  ( 2) as vezes (3) Sim frequentemente 

l) Você procura ser ativo em sua comunidade, sentido-se útil no seu ambiente social 

( 0 )  Nunca  ( 1 )  raramente  ( 2) as vezes (3) Sim frequentemente 

m) Você reserva tempo (ao menos 5 minutos) todos os dias para relaxar  

( 0 )  Nunca  ( 1 )  raramente  ( 2) as vezes (3) Sim frequentemente 

n) Você mantém uma discussão sem alterar-se, mesmo quando contrariado. 

( 0 )  Nunca  ( 1 )  raramente  ( 2) as vezes (3) Sim frequentemente 

o) Você equilibra o tempo dedicado ao trabalho com o tempo dedicado ao lazer  

( 0 )  Nunca  ( 1 )  raramente  ( 2) as vezes (3) Sim frequentemente 
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anexo 3 
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Anexo 4 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Você está sendo convidado (a) a participar da pesquisa sobre “IMPACTO DA ESTRATÉGIA DE 

SAÚDE DA FAMÍLIA SOBRE INCIDÊNCIA DE EVENTOS CÉREBRO CARDIOVASCULARES EM INDIVÍDUOS 

COM HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA – FOLLOW UP SETE ANOS” de responsabilidade dos 

pesquisadores Jônatas Silva Souza (RG 305542588), orientados pelo Doutor Professor Elias Ferreira 

Porto (RG 356540388), do curso de Fisioterapia e mestrado Profissionalizante em promoção da 

saúde do UNASP. Os objetivos desta pesquisa são: avaliar se o número de eventos cérebro 

cardiovasculares tem reduzido nos últimos sete anos com a implantação da Estratégia de Saúde da 

Família em Capão Redondo. A sua participação (a) na pesquisa ocorrerá da seguinte forma: você 

responderá alguns questionários, sobre risco cardiovasculares, estilo de vida e um questionário sobre 

os eventos cérebro cardiovasculares. Serão também coletados, o seu peso e a sua altura. Em nenhum 

momento durante a pesquisa a sua saúde será colocada em risco.  A sua participação nessa pesquisa 

não é obrigatória, você pode desistir a qualquer momento desta pesquisa, retirando seu 

consentimento sem ser prejudicado por isso. Você não receberá pagamento pela sua participação no 

estudo e nem haverá custos.  Os resultados da pesquisa serão divulgados, mas você terá a garantia 

do sigilo dos dados que te identificam. Caso você tenha dúvidas sobre o comportamento dos 

pesquisadores ou sobre as mudanças ocorridas na pesquisa que não estão neste termo e caso 

considerar que está sendo prejudicado (a) na sua dignidade e autonomia, você pode entrar em 

contato com os pesquisadores Jônatas Silva Souza (11) 98203-2564, ou com a orientador professor 

Elias Ferreira Pôrto (11) 96824-4412. Também pode consultar o Comitê de Ética em Pesquisa do 

UNASP Campus São Paulo pelo telefone (11) 2128-6230 e com o Comitê de Ética da Secretaria 

Municipal da Saúde pelo e-mail   smscep@gmail.com e pelo telefone (11) 3397-2464.  

Diante do exposto, eu concordo em participar da pesquisa, e sei que terei uma cópia deste termo 
(TCLE assinado em duas vias).  

 
São Paulo, ___/____/_____  
 
Nome do(a) participante: ________________________________________________  
 
Assinatura: ____________________________________________________________  
 
Nome dos pesquisadores: Jônatas Silva Souza:   
 
Assinatura:_____________________________________________________________ 
 
Nome do orientador: Elias Ferreira Pôrto  
 
Assinatura: ____________________________________________________________  

E-mail dos responsáveis pela pesquisa:  Elias.porto@unasp.edu.br e jonatas.souza@unasp.edu.br 

 

mailto:smscep@gmail.com
mailto:Elias.porto@unasp.edu.br
mailto:jonatas.souza@unasp.edu.br
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