
 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE BAURU 

 
 
 
 
 
 
 

ELEN CAROLINE FRANCO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Epidemiologia dos fatores de risco para o Acidente Vascular 
Cerebral em população assistida por Unidades Básicas de Saúde 

do município de Bauru, SP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BAURU 
2016 



 



 

ELEN CAROLINE FRANCO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Epidemiologia dos fatores de risco para o Acidente Vascular 
Cerebral em população assistida por Unidades Básicas de Saúde 

do município de Bauru, SP 
 
 
 
 
 

Tese apresentada a Faculdade de Odontologia de 
Bauru da Universidade de São Paulo para obtenção 
do título de Doutor em Ciências no Programa de 
Ciências Odontológicas Aplicadas, na área de 
concentração Ortodontia e Odontologia em Saúde 
Coletiva. 

 
Orientadora: Profa. Dra. Magali de Lourdes Caldana 

 
 
 

 

 
 
 

BAURU 
2016



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Franco, Elen 
      Epidemiologia dos fatores de risco para o 
Acidente Vascular Cerebral em população assistida 
por Unidades Básicas de Saúde do município de 
Bauru, SP / Elen Caroline Franco. – Bauru, 2016. 
       124 p. : il. ; 30cm. 
 
        Tese (Doutorado) – Faculdade de Odontologia 
de Bauru. Universidade de São Paulo 
 
        Orientadora: Profa. Dra. Magali de Lourdes 
Caldana  

 
F848e 

Autorizo, exclusivamente para fins acadêmicos e científicos, a 
reprodução total ou parcial desta tese, por processos 
fotocopiadores e outros meios eletrônicos. 
 
Assinatura: 
 
Data: 

Comitê de Ética da FOB-USP 
Protocolo nº: 725.459  
Data: 23/07/2014 



 

DEDICATÓRIA 

 

À Deus por sempre me dar força e sabedoria para aproveitar as 

oportunidades que surgiram em minha vida, e por sempre abençoar e proteger toda 

a minha família. 

 

À minha família, que é o bem mais precioso que eu tenho na vida e isso 

nunca vai mudar. Mãe, pai, Davi, Gabriel, Vinícius, Vitor, Stefânia e 

Francisco obrigada por sempre sonhar os meus sonhos e compreender os 

momentos de ausência em todos esses anos. O caminho percorrido teria sido difícil 

sem vocês. 

 

 



 



 

AGRADECIMENTOS 

 

À minha orientadora Profa. Dra. Magali de Lourdes Caldana, por 

todos os anos de convivência e pelos momentos de orientação profissional e 

pessoal. Agradeço a paciência, a serenidade, o entusiasmo e a sabedoria 

dispensados à mim. 

 

Ao Prof. Dr. José Roberto de Magalhães Bastos, pelos 

momentos de conversa, nos quais compartilhou sua sabedoria. Obrigada pelas 

palavras de incentivo nos momentos mais oportunos. 

 

À Profa. Dra. Jeniffer de Cássia Rillo-Dutka, pelo apoio e 

incentivo durante o doutorado sanduíche. 

 

À Profa. Janet Whiteside, pelo acolhimento, paciência e 

ensinamentos durante o doutorado sanduíche. 

 

À Profa. Linda Rosa Lugo e à University of Central Florida 

por permitir e apoiar a troca de saberes entre Brasil e Estados Unidos. 

 

Às amigas Cristina do Espírito Santo e Aline Megumi 

Arakawa, pelos momentos de discussão teórica e descontração, fazendo com que 

os desafios do dia a dia se tornassem mais leves. 

 

Aos amigos Natalia Gutierrez Carleto, Natalia Caroline 

Favoretto e Ramsés da Silva Bastos, pela convivência diária e divertida no 

Departamento de Saúde Coletiva. 

 

Aos amigos Patrícia Ribeiro Mattar Damiance, Vanessa 

Clivelaro Bertassi Panes, Adriana Freitas e Rafael José Damasceno, 

pelo auxílio teórico durante a elaboração desse trabalho. 

 



 

 

 



Às fonoaudiólogas Patrícia Oliveira Anholeto e Flávia 

Lopes, pelo apoio durante as primeiras coletas de dados. 

 

Ao Prof. Dr. Eliel Soares Orenha, pelas discussões e sugestões 

acerca da regressão logística múltipla. 

 

Ao Prof. Dr. Heitor Marques Honório e à Profa. Dra. 

Giédre Berretin Felix, pelas contribuições durante o meu Exame de 

Qualificação Geral. 

 

À Profa. Dra. Sílvia Helena de Carvalho Sales Peres, 

coordenadora da área departamental de Saúde Coletiva, pelo acolhimento, 

apoio e sabedoria compartilhada. 

 

Aos participantes desse estudo, que com a paciência em 

responder às minhas perguntas, permitiram o desenvolvimento desse estudo. 

 

Aos Coordenadores e Servidores dos núcleos de saúde 

participantes, pela confiança e apoio durante a realização desse trabalho. 

 

Às secretárias Rosa Maria Fernandes e Silvia Cristina 

Tonin Costa pela convivência diária e pela paciência em me auxiliar nas 

dúvidas e prazos. 

  

Às secretárias do Departamento de Pós-Graduação pela 

dedicação e pronto atendimento, sempre dispostas a solucionar os problemas 

dos pós-graduandos. 

 

À Faculdade de Odontologia de Bauru – Universidade de 

São Paulo, pelo apoio institucional sempre que necessário. 

 



 

 



 

À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior - CAPES, pelo apoio financeiro durante o desenvolvimento desse 

estudo e pela oportunidade de experiência profissional em uma renomada instituição 

norte americana. 

 

Enfim, à todos aqueles que de alguma forma contribuíram para o 

desenvolvimento desse estudo, meu muito obrigada. 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Lutar sempre. Vencer é a meta. Desistir, jamais” 

(Frase dita e vivida incansavelmente pelo meu pai) 

   



 



 

RESUMO 

 

Objetivou-se identificar os fatores de risco para o Acidente Vascular Cerebral em 

indivíduos adultos ou idosos assistidos por núcleos de saúde do município de Bauru-

SP. Trata-se de um estudo observacional de investigação transversal dos fatores de 

risco para o acidente vascular cerebral, realizado com 536 indivíduos que nunca 

tiveram esse acometimento neurológico e que possuíam idade igual ou superior a 40 

anos. Foi realizada entrevista individual para investigação dos fatores de risco e 

classificação socioeconômica. Na análise dos dados foi aplicado o teste qui-

quadrado e realizada a regressão logística múltipla (p<0,05). Houve predominância 

do sexo feminino (64,6%) e da faixa etária até 59 anos (56,9%). 47,0% se 

declararam brancos, 69,8% tinham de 1 a 8 anos de estudo, 78,2% pertenciam à 

classe socioeconômica baixa superior e 50,4% passaram por atendimento médico 

no último mês. 99,1% possuíam algum fator de risco. O excesso de peso e a 

inatividade física mostraram-se fatores predominantes (59,9%), seguido por 

hipertensão arterial (56,2%), histórico familiar (40,7%), dislipidemia (27,8%), diabetes 

mellitus (24,6%), uso de tabaco (18,7%), episódio anterior de Acidente Isquêmico 

Transitório (7,8%) e consumo excessivo de álcool (2,3%). A distribuição dos fatores 

de risco apresentou influência do sexo, grupo etário, grau de instrução, núcleo de 

saúde e período decorrente desde a última consulta médica, entretanto essa 

influência não ocorreu de forma homogênea. Para “excesso de peso”, indivíduos 

entre 40 e 59 anos tiveram 2.77 vezes mais chances do que indivíduos com mais de 

60 anos e pertencer ao núcleo A aumentou 2.50 vezes as chances do que 

frequentar o núcleo D. Para “inatividade física”, indivíduos entre 40 e 59 anos 

apresentaram 1.51 vezes mais chances quando comparados àqueles com mais de 

60 anos. “Hipertensão arterial” apresentou 2.49 vezes mais chances de ocorrer 

naqueles com mais de 60 anos e nos que foram ao médico há menos de um ano 

(2.85 vezes mais chances). Em relação ao “histórico familiar” pertencer ao sexo 

feminino aumentou em 1.63 vezes as chances. Quanto à “dislipidemia”, o sexo 

feminino mostrou 1.93 vezes mais chances, assim como os indivíduos com idade 

acima de 60 anos (1.68 vezes mais chances) e aqueles que foram ao médico há 

menos de um ano (2.43 vezes mais chances). A “diabete mellitus” teve 2.09 vezes 

mais chances de ocorrer em sujeitos com mais de 60 anos, assim como naqueles  



 

 



 

que foram ao médico há menos de um ano (2.50 vezes mais chances). Para “uso de 

tabaco”, homens tiveram 1.96 vezes mais chances, além disso, pertencer ao núcleo 

A aumentou 2.27 vezes as chances quando comparados ao núcleo C e aqueles que 

foram ao médico há mais um ano apresentaram cerca de 2.07 vezes mais chances 

de serem usuários de tabaco. O “episódio anterior de acidente isquêmico transitório” 

teve 2.29 vezes mais chances de ocorrer em indivíduos com mais de 60 anos. Para 

“consumo excessivo de álcool”, os homens apresentaram 25.0 vezes mais chances. 

Concluiu-se que 99,1% dos sujeitos apresentaram algum fator de risco, sendo o 

excesso de peso, inatividade física e hipertensão arterial os prevalentes. 

 
Palavras-chave: Acidente Vascular Cerebral. Fatores de Risco. Epidemiologia. 

Centros de Saúde. Saúde Pública. 



 



 

ABSTRACT 

 

Epidemiology of the risk factors for stroke in a population attended by health 

centers in the city of Bauru, SP 

 
This study aimed to identify risk factors for stroke in adults or elderly assisted by 

health centers in the city of Bauru-SP. This is an observational study of transversal 

investigation of risk factors for stroke, conducted with 536 individuals who have never 

had this neurological involvement and had aged 40 years. Individual interview was 

conducted to investigate the risk factors and socioeconomic classification. In the data 

analysis we applied the chi-square test and performed multiple logistic regression 

(p<0.05). Patients were predominantly female (64.6%) and the age group up to 59 

years (56.9%). 47.0% reported they are white, 69.8% had 1 to 8 years of schooling, 

78.2% belonged to the upper low socioeconomic class and 50.4% have undergone 

medical care in the last month. 99.1% had some risk factor. Excess weight and 

physical inactivity proved predominant factors (59.9%), followed by hypertension 

(56.2%), family history (40.7%), dyslipidemia (27.8%), diabetes mellitus (24.6%), 

tobacco use (18.7%), previous episode Transient Ischemic Attack (7.8%) and 

excessive alcohol consumption (2.3%). The distribution of risk factors presented 

influence of gender, age group, education level, health centers and period from since 

the last medical visit, however this influence does not occur homogeneously. To 

"overweight" individuals between 40 and 59 years were 2.77 times more likely than 

those over 60 years old and belong to the health center A increased 2.50 times the 

chances to attend the health center D. For "physical inactivity", individuals between 40 

and 59 years had 1.51 times more likely than those with more than 60 years. 

"Hypertension" presented 2.49 times more likely to occur in those over 60 years and 

have been to the doctor for less than one year (2.85 times more likely). Regarding the 

"family history" being female increased by 1.63 times the odds. As for "dyslipidemia", 

the female showed 1.93 times more likely, as well as persons aged over 60 years 

(1.68 times more likely) and those who have been to the doctor for less than one year 

(2.43 times more likely). The "diabetes mellitus" had 2.09 times more likely to occur in 

individuals over 60 years as well as those who went to the doctor for less than one 

year (2.50 times more likely). For "tobacco use", men were 1.96 times more likely,  



 

 



 

moreover, belongs to the health center A increased 2.27 times the odds when 

compared to the health center C and those who went to the doctor for another year 

showed about 2.07 times more likely to be tobacco users. The "previous episode of 

Transient Ischemic Attack" had 2.29 times more likely to occur in individuals over 60 

years. To "excessive alcohol consumption", men were 25.0 times more likely. It was 

concluded that 99.1% of the subjects had any risk factor, being overweight, physical 

inactivity and hypertension prevalent. 

 
Keywords: Stroke. Risk Factors. Epidemiology. Health Centers. Public Health. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

O envelhecimento populacional é uma realidade mundial e é resultado de 

grandes avanços, principalmente na área da saúde, com a ampliação da expectativa 

de vida ao nascer, diminuição da mortalidade materna infantil, elevação da 

sobrevida, controle e erradicação de algumas doenças (CAVALCANTE et al., 2010; 

DRUMOND et al., 2013). Entretanto, mesmo com essas melhorias, a World Health 

Organization - WHO (2011a) vem demostrando preocupação na qualidade desse 

envelhecimento, podendo este ser acompanhado por um período mais longo de boa 

saúde, sensação de bem-estar e longos períodos de participação social e 

produtividade, ou estar associado a doenças, incapacidades e dependência.  

O aumento de Doenças Crônicas Não Transmissíveis - DCNT, em 

especial aquelas do sistema cardiovascular, adquiriu relevância nos dados de 

morbimortalidade do país principalmente entre os indivíduos com idade acima de 40 

anos. Anualmente, são registrados em média 308 mil óbitos decorrentes 

principalmente de infarto e Acidente Vascular Cerebral - AVC, acarretando gastos 

para o cofre público de aproximadamente R$270 milhões (CURIONI et al., 2009; 

ABRAMCZUK; VILLELA, 2009; BRASIL, 2011b; BRASIL, 2013c). 

A ciência vem, incansavelmente, investigando os fatores de risco para o 

AVC e de acordo com a World Health Organization (2004) existem mais de 300 

fatores de risco que podem potencializar as chances de um indivíduo ser acometido. 

Dentre estes, um pequeno conjunto de fatores respondem como sendo aqueles mais 

nocivos para a população, visto o significante impacto individual na saúde e sua alta 

prevalência na população mundial. 

A prevenção dos fatores de risco reduz custos, especialmente, em 

reabilitação e hospitalização, e deve ocorrer em todos os níveis de atenção, mas 

sendo a maior ênfase na atenção básica. A Unidade Básica de Saúde - UBS é a 

porta de entrada para o Sistema Único de Saúde – SUS e visa promover a saúde 

com maior integralidade, equidade e participação social (BRASIL, 2011). A 

permanência fixa dos profissionais nas unidades permite o estabelecimento de 

vínculo com a população, possibilitando o melhor conhecimento e entendimento dos 

problemas e necessidades de cada membro daquela comunidade. 
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O município de Bauru, local de desenvolvimento deste estudo, está 

localizado no interior do estado de São Paulo. Segundo o censo populacional, em 

2010 a cidade possuía 343.937 habitantes, sendo considerada a cidade mais 

populosa do centro-oeste paulista (BRASIL, 2010). Na área de atenção básica, em 

fevereiro de 2016, Bauru contava com 17 Unidades Básicas de Saúde – Núcleos de 

Saúde e 6 Unidades Básicas de Saúde – Saúde da Família (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE BAURU, 2016). Por meio desses núcleos de saúde é possível que 

se investigue a prevalência de fatores de risco, não somente nos indivíduos que 

apresentaram AVC, mas na população geral, especialmente entre as pessoas com 

idade acima de 40 anos, que na cidade de Bauru representa a faixa percentual de 

38,5% (132.312 habitantes).  
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2  REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1  EPIDEMIOLOGIA DO ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL 

 

A expectativa de vida no Brasil tem aumentado rapidamente nas últimas 

décadas, passando de 70,46 anos em 2000 para 73,48 anos em 2010. Em 2012, a 

esperança de vida ao nascer chegou aos 74,60 anos, com um crescimento de cinco 

meses e 12 dias quando comparado ao ano anterior. Para uma pessoa com idade 

igual a 40 anos, a estimativa é que ela viva até os 78,30 anos, tendo acréscimo de 

0,56 ano quando comparado aos indivíduos de 40 anos em 2010, e 2,23 anos a 

mais que em 2000 (BRASIL, 2014). 

Nas últimas décadas, o Brasil tem apresentado transformações 

importantes no seu padrão de mortalidade e morbidade, em função dos processos 

de transição epidemiológica (redução das doenças infecciosas e aumento de mortes 

por DCNT), demográfica (redução da taxa de mortalidade precoce, redução das 

taxas de fecundidade, aumento da expectativa de vida ao nascer e incremento da 

população idosa) e nutricional (declínio da desnutrição em crianças e adultos e 

aumento da prevalência de sobrepeso e obesidade na população) (MALTA et al., 

2009). Para Campolina et al. (2013), apesar dos avanços e mudanças demográficas 

e epidemiológicas, ainda existem percalços, desafios e problemas no campo da 

saúde que resistem e persistem no tempo, em clara demonstração de que a 

sociedade brasileira tem muito a avançar para estabelecer padrões de saúde 

almejados na constituição de 1988. 

O aumento das DCNT é um desafio mundial a ser enfrentado e um dos 

principais problemas da saúde pública brasileira, pois representa uma parcela 

substancial, senão a mais importante, dos gastos do SUS. As ações de vigilância em 

saúde relacionadas às doenças e agravos não transmissíveis são primordiais para 

algumas das funções essenciais de saúde pública como o monitoramento e a 

análise da situação de saúde, além da intervenção e o controle de riscos e danos 

nas populações (MALTA et al., 2009; BRASIL, 2012a). 

Dados nacionais demonstram que as doenças cardiovasculares são 

responsáveis por 29,4% de todas as mortes registradas em um ano (BRASIL, 

2011a). Se até os 39 anos de idade, a principal causa de mortalidade está 
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relacionada às causas externas, a partir dos 40 anos, essa realidade muda e a 

primeira causa de morte passa a ser as doenças do sistema cardiovascular, com 

grande destaque para o Acidente Vascular Cerebral (BRASIL, 2012b; CAMPOLINA 

et al., 2013). 

Mundialmente, no ano 2012, 6,7 milhões de pessoas morreram em 

decorrência de um AVC. No ranking de causas mortis, o AVC ficou em segunda 

posição, atrás das doenças isquêmicas do coração, que atingiu 7,4 milhões de 

pessoas (WHO, 2014a). No Brasil, a estimativa é de 2.231.000 pessoas com AVC e 

568.000 com incapacidades graves decorrentes deste acometimento neurológico 

(BENSENOR et al., 2015). 

O AVC carrega alta porcentagem de morte (ROLIM; MARTINS, 2011) e 

frequentemente os indivíduos que sobrevivem apresentam alterações decorrentes 

deste acometimento neurológico, tais como alterações comunicativas (TALARICO; 

VENEGAS; ORTIZ, 2011; FONTOURA et al., 2013; TIPPETT; NIPARKO; HILLIS, 

2014), alterações na mastigação e deglutição (REMESSO et al., 2011; BARONI; 

FÁBIO; DANTAS, 2012; SIMÃO et al., 2013; ORTIZ; MARINELLI, 2013), alterações 

motoras (LUCENA et al., 2011; MORO et al., 2013), além de alterações sociais 

(LUCENA et al., 2011; CARLETO; CALDANA, 2014). 

Tais dados demostram a necessidade de ações voltadas à saúde dos 

brasileiros, não só na reabilitação, mas principalmente na prevenção de agravos e 

promoção da saúde, a fim de favorecer a qualidade de vida da população. 

 

2.2 FATORES DE RISCO DO ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL 

 

De acordo com a World Health Organization (WHO, 2004), existe mais de 

300 fatores de risco que podem potencializar as chances de um indivíduo ser 

acometido por um AVC. Entretanto, dentre estes, um pequeno conjunto de fatores 

respondem como sendo aqueles mais nocivos para a população, visto o significante 

impacto individual na saúde e sua alta prevalência na população mundial. 

Um levantamento realizado em 22 países e coordenado por importantes 

associações de controle e combate ao AVC demonstrou que 10 fatores de risco são 

responsáveis por 90% dos casos (Hipertensão Arterial Sistêmica - HAS, uso de 

tabaco, ingestão de álcool, excesso de peso, dieta não saudável, sedentarismo, 
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Diabetes Mellitus - DM, estresse, doenças cardíacas e dislipidemia), sendo esses 

passíveis de prevenção e/ou mudança do estado (O'DONNELL et al., 2010). 

Os fatores de risco frequentemente relatados em estudos científicos e 

elencados como focos de atuação mundial pela WHO e nacional pelo Ministério da 

Saúde do Brasil podem ser divididos em dois grandes grupos, sendo o primeiro 

referente ao grupo de fatores de risco modificáveis e o segundo ao grupo de fatores 

de risco não modificáveis. O conhecimento da fisiologia e epidemiologia destes 

fatores é de suma importância para o planejamento de ações que possibilitem e 

incentivem a mudança de hábitos, buscando uma vida mais saudável. Enquanto a 

atuação junto aos fatores de risco não modificáveis se beneficia com mais atenção 

nos cuidados básicos de saúde, o grupo pertencente aos riscos modificáveis precisa 

de incentivo e apoio para mudanças no estilo de vida (BRASIL, 2013a). 

 

2.3  FATORES DE RISCO MODIFICÁVEIS 

 

2.3.1 HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA 

 

De acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia (2010), a HAS é 

definida como sendo a pressão sanguínea sistólica acima de 140 mmHg e a pressão 

sanguínea diastólica acima de 90 mmHg. A HAS tem alta prevalência e baixas taxas 

de controle, sendo considerada um dos principais fatores de risco modificáveis e um 

problema de saúde pública importante. 

No ano 2012, a HAS como causa direta de mortalidade foi responsável 

por 1,1 milhão de mortes no mundo. Entretanto, nessa estimativa, não estão 

inclusas as mortes decorrentes de AVC, o qual tem como sua causa direta a HAS 

em 51% dos casos. O risco de ser acometido duplica a cada aumento de 10 pontos 

para a pressão diastólica ou a cada 20 pontos para a pressão sistólica (WHO, 

2013a). 

No Brasil, de acordo com os dados do Ministério da Saúde, em 2012, 

24,3% da população com idade igual ou acima de 18 anos possuíam diagnóstico 

médico de HAS. O avançar da idade apresenta uma relação direta e linear, 

aumentando a chance de se tornar hipertenso. Enquanto a prevalência de 

hipertensos entre os indivíduos de 35 a 44 anos é 19,3%, para sujeitos com idade 
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entre 45 e 54 anos essa taxa é 34,6%, passando para 50,0% na faixa etária entre 55 

e 64 anos, e apresentando a maior porcentagem entre os idosos dos quais 59,2% 

são hipertensos (BRASIL, 2012c). 

Estudos evidenciaram que dentre os indivíduos que foram acometidos por 

um AVC, o percentual de hipertensos supera os 75,0% (MORO et al., 2013; SALLES 

et al., 2013), podendo atingir mais de 94,0% da amostra (BRITO; PANTAROTTO; 

COSTA, 2011). 

 

2.3.2 DIABETES MELLITUS 

 

A insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas e utilizado pelo corpo 

para regular a taxa de glicose. O DM ocorre quando o corpo não produz insulina 

suficiente ou não consegue utilizá-la corretamente, fazendo com que o sangue fique 

com altas taxas de açúcar (WHO, 2014b).  

Existem dois tipos de DM, o I, que é resultado da destruição de células 

betapancreáticas com consequente deficiência de insulina e que corresponde por 5 

a 10% dos casos. E o tipo II, que representa a maior proporção de diabéticos e 

caracteriza-se por defeitos na ação e secreção da insulina. A maioria dos pacientes 

com a forma tipo II apresenta sobrepeso ou obesidade e idade acima de 40 anos 

(WHO, 2004; BRASIL, 2012d). 

De acordo com a WHO (2016), em 2014, havia 422 milhões de diabéticos 

no mundo. A expectativa é que no ano 2025 a faixa de população atingida por essa 

enfermidade chegue a 5,4% da população mundial (BRASIL, 2006a). O incremento 

do número de diabéticos é um evento mundial impulsionado tanto pelo crescimento 

demográfico quanto pelas mudanças nutricionais (MALTA et al., 2009; DAMAEI et 

al., 2011). Segundo os dados do Ministério da Saúde, a estimativa é que 11,7% da 

população nacional sejam diabéticas. Assim como ocorre na HAS, o DM sofre 

incremento com a variável idade, fazendo com que a prevalência seja de 3,9% para 

a faixa de 35 a 44 anos, 9,3% para os sujeitos de 45 a 54 anos, 18,5% para a 

população de 55 a 64 anos e, finalmente, 22,9% para os idosos com 65 anos ou 

mais (BRASIL, 2012d). 

O DM é um dos principais fatores de risco do AVC e estudos 

evidenciaram que, em pacientes acometidos, a faixa de diabéticos encontrou-se 

entre 13% (SANTOS et al., 2012) e 33% (KHOURY et al., 2013). 



2 Revisão de Literatura 43 

2.3.3 DISLIPIDEMIA 

 

No corpo humano o colesterol é transportado por dois tipos de 

lipoproteínas: a lipoproteína de baixa densidade – LDL (em inglês: Low Density 

Lipoprotein) e a lipoproteína de alta densidade – HDL (em inglês: Hight Density 

Lipoprotein). Na dislipidemia, há alteração dos níveis séricos dos lipídeos. Alto nível 

de LDL pode causar entupimento das artérias, aumentando o risco de doenças 

cerebrovasculares. Os depósitos de gordura ao longo do interior das paredes das 

artérias podem levar a aterosclerose e estreitamento das artérias (WHO, 2004; 

BRASIL, 2011b). 

Na literatura, os achados diferem quanto à porcentagem da dislipidemia 

como fator de risco em pacientes acometidos, variando de 28,4% (SALLES et al., 

2013) a 40,4% (MORO et al., 2013). 

 

2.3.4 USO DO TABACO 

 

O tabagismo é considerado um fator de risco importante do 

desenvolvimento de doenças crônicas, tais como doenças pulmonares, câncer 

(pulmão, boca, laringe, faringe, esôfago, pâncreas, bexiga, rim, colo do útero e 

leucemia mieloide aguda), doença coronariana, HAS e AVC (INCA, 2011). De 

acordo com a WHO (2014c), a epidemia do uso de tabaco vivida nos dias de hoje é 

uma das principais ameaças à saúde pública que o mundo já enfrentou. 

Anualmente, o uso de tabaco é responsável por cerca de seis milhões de mortes 

pelo mundo e nessa conta podem ser incluídos mais 600.000 óbitos como resultado 

da morte de não fumantes que estão expostos à fumaça. 

O Brasil busca seguir as orientações da WHO (2014c) para o controle do 

tabaco, realizando ações como a proibição da propaganda de produtos de tabaco na 

mídia, adoção de advertências nos maços de cigarro e restrição a exposição à 

fumaça em ambientes públicos nacionalmente, e ambiente fechados em alguns 

estados. Em resposta às ações governamentais e da sociedade, a Vigilância de 

Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico - 

VIGITEL (BRASIL, 2013c) evidenciou a redução de fumantes em território nacional, 

passando de 15,7% em 2006 para 11,3% em 2013. 
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Entretanto, mesmo diante a redução nacional do uso de tabaco, em 

relação às doenças cardiovasculares, em especial o AVC, fumar pode ser prejudicial 

através de vários mecanismos. Em fumantes é possível observar danos no 

revestimento no endotélio dos vasos sanguíneos, aumento das placas de colesterol 

e dos níveis de LDL, aumento da coagulação e espasmos da artéria coronária. Além 

disso, a nicotina acelera a frequência cardíaca e aumenta a HAS (WHO, 2004). 

Um estudo que coletou informações em 22 países demonstrou altas taxas 

de tabagistas tanto no AVC isquêmico quanto no hemorrágico. A taxa de tabagistas 

foi de 37% para os pacientes acometidos por AVC isquêmico e 31% para os 

acometidos por AVC hemorrágico (O'DONNELL et al., 2010). 

 

2.3.5 CONSUMO EXCESSIVO DE ÁLCOOL 

 

Em vários locais do mundo, o uso de bebidas alcoólicas é um padrão 

comum em eventos sociais. Entretanto, o consumo excessivo de álcool é descrito na 

literatura como um desencadeador e potencializador de problemas de saúde como 

HAS, cirrose, AVC, além de vários tipos de cânceres em locais como faringe, laringe, 

esôfago e fígado (MALTA et al., 2009; RICHARD et al., 2013; ANDERSEN et al., 

2014). 

Em relação às DCNT o consumo regular de algumas bebidas alcoólicas 

vem demonstrando efeito protetor às doenças deste grupo. Entretanto, 

pesquisadores afirmam que, por outro lado, o consumo excessivo em ambos os 

sexos anula esse benefício e aumenta a chance de desenvolver algum tipo de 

DCNT, em especial a doença coronária e o AVC (SNOW et al., 2009; LAMONT et 

al., 2011). Os resultados de um estudo realizado com 540 pessoas com idade média 

de 71 anos e que tinham sofrido um AVC, mostrou que aqueles que apresentavam 

comportamento nocivo de consumo alcoólico, sofreram AVC aos 60 anos, cerca de 

14 anos mais cedo do que os que não faziam uso excessivo de álcool (CASOLLA et 

al., 2012). 

Além das alterações diretamente relacionadas ao uso do álcool, existe 

uma forte relação entre o seu consumo e o uso de tabaco (FERREIRA et al., 2013; 

MCKEE; WEINBERGER, 2013), o que potencializa o risco da ocorrência de 

acometimento neurológico. 
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No Brasil, dados oficiais indicam que a prevalência do consumo abusivo 

de bebidas alcoólicas ultrapassa os 18%, sendo a região Nordeste a mais afetada 

com 20,5%, e a faixa etária dos 25 a 34 anos a que apresenta o maior índice de 

consumo alcoólico com 24,7% (BRASIL, 2012e). De acordo com a WHO (2011b), os 

padrões de consumo alcoólico dos brasileiros assemelham-se aos dos americanos 

com uma média per capita anual de 7,5 a 9,9 litros de álcool puro. 

 

2.3.6 INATIVIDADE FÍSICA 

 

O estilo de vida adotado está precisamente relacionado à longevidade. Em 

relação à atividade física, estudos demonstraram associação expressiva entre a sua 

prática, melhor qualidade de vida e menos possibilidade de morte. Em sujeitos que 

realizavam atividades físicas regularmente foi possível observar menos ocorrência 

de eventos cardíacos, AVC, HAS, DM tipo 2, cânceres de cólon e mama, fraturas 

osteoporóticas, doença vesicular, obesidade, depressão e ansiedade (BRAUN; 

HERBER; MICHAELSEN, 2012; AUTENRIETH et al., 2013). 

A atividade física mesmo em idosos pode reduzir significativamente o risco 

de desenvolver algumas doenças, além de acarretar benefícios para a qualidade de 

vida e saúde em geral (VIRTUOSO et al., 2012; LANGLOIS et al., 2013). 

 Apesar dos dados científicos referentes aos benefícios que a prática de 

exercícios físicos pode trazer, no Brasil, um a cada cinco brasileiros não realiza 

qualquer atividade física (KNUTH et al., 2011). A alta taxa de sedentarismo junto 

com outros fatores de risco potencializa a possibilidade do desencadeamento de um 

AVC. Entretanto, o aumento da atividade física de uma população influencia na 

qualidade da saúde da coletividade, minimizando custos com tratamento, inclusive 

hospitalares (BRASIL, 2013c). 

 

2.3.7 EXCESSO DE PESO 

 

Uma das crescentes preocupações da saúde pública é o excesso de 

peso. Uma vez considerado um problema de países de alta renda, atualmente vem 

se alastrando por países de média e baixa rendas (WHO, 2014d). Em escalas 

mundiais, a proporção de adultos considerados com peso acima do ideal aumentou 

de 28,8% em 1980 para 36,9% em 2013 nos homens, e de 29,8% nas mulheres 
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para 38,0% na mesma época. O Brasil representa o 5o país com maior número de 

indivíduos com peso acima do indicado, perdendo só para os Estados Unidos da 

América, China, Índia e Rússia, sendo que o primeiro país concentra 13% dos 

obesos no mundo (MARIE et al., 2014). 

 Na literatura, o excesso de peso é fortemente relacionado ao AVC 

(MALTA et al., 2009; O’DONNELL et al., 2010; MISHRA; RAVI; SHALECH, 2013), 

sendo que há evidências de que sua prevenção e controle têm o potencial de reduzir 

a carga deste acometimento (YATSUYA et al., 2010). 

 

2.4 FATORES DE RISCO NÃO MODIFICÁVEIS 

 

2.4.1 AVANÇO DA IDADE 

 

O envelhecimento populacional teve grande impacto nas características 

do processo de adoecimento e para o AVC. O avanço da idade é considerado o 

maior fator de risco independente não modificável, duplicando a probabilidade de ser 

acometido a cada década de vida após os 55 anos de idade (OVBIAGELE et al, 

2013). Estudos demonstraram que a partir da quinta década de vida, a causa mortis 

mais comum passa a ser às relacionadas às DCNT, com especial destaque para as 

de origem encefálica (NASCIMENTO et al., 2012; LA-ARENA-NAVARRO et al., 

2013).  

O aumento dos anos vividos associado ao incremento dos indicadores de 

riscos de doenças cerebrovasculares como HAS, DM, tabagismo, etilismo, 

dislipidemia e excesso de peso explica, em parte, a grande incidência do AVC 

(ROLIM; MARTINS, 2011; KANSO et al., 2013). 

 

2.4.2 SEXO 

 

Observa-se na literatura um equilíbrio entre os sexos na chance de ser 

acometido por um AVC (ROLIM; MARTINS, 2011; MORO et al., 2013), sendo assim 

não atribuído à nenhum dos sexos risco direto. Entretanto, fatores de risco como 

HAS, DM, obesidade e dislipidemia, são mais frequentes e prejudiciais em mulheres 

do que em homens, principalmente após a menopausa, idade que coincide com 
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maior risco de doenças cardiovasculares em ambos os sexos (GIJÓN-CONDE; 

GRACIANI; BANEGAS, 2014; ABRAMSON; MELVIN, 2014). 

As mulheres também apresentam fatores que estão presentes apenas 

neste sexo, como o uso de contraceptivos orais, a menopausa e a terapia de 

reposição hormonal, que na literatura são apontados como incrementadores do 

potencial de desenvolvimento de doenças cardiovasculares, em especial o AVC 

(PERSKY; TURTZO; MCCULLOUGH, 2010; HENDERSON; LOBO, 2012; 

KAMINSKI; SZPOTANSKA-SIKORSKA; WIELGOS, 2013; GOURBIL et al., 2014). 

 

2.4.3 HISTÓRICO FAMILIAR DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL 

 

 Famílias com histórico de doenças cardiovasculares apresentam maior 

propensão de desenvolverem doenças desse grupo. Estudos indicaram que 

indivíduos da mesma família têm mais chances de compartilhar os mesmos 

ambientes e hábitos, principalmente os relacionados à atividade física, alimentação 

e tabagismo (PONTES; AMORIM; LIRA, 2013; LIAO et al., 2014). 

O estudo desenvolvido por Seshadri et al. (2010) evidenciou aumento de 

três vezes no risco de AVC em indivíduos cujo um dos pais havia sido acometido. 

Os autores salientaram que a hereditariedade pode servir como um marcador, 

principalmente para evitar o acúmulo de outros fatores que potencializem esse risco. 

No estudo desenvolvido por Graffagnino et al. (1994) a história familiar de AVC não 

foi um fator de risco independente, mas um excelente marcador para a presença de 

outros fatores de risco para doenças cardiovasculares. 

Indiretamente, a relação que explica o aumento da ocorrência deste tipo 

de acometimento em indivíduos da mesma família diz respeito aos fatores de risco 

como a HAS, DM e dislipidemia, os quais apresentam estreita relação de herança 

genética e que indiretamente aumentaria a probabilidade do acometimento de mais 

de um indivíduo da mesma família (STEIN; MALONEY; POLLIN, 2014; WAKIL et al., 

2014). 

Dessa forma, frente ao perfil de morbi-mortalidade e dada a importância 

do monitoramento e prevenção dos fatores de risco para o Acidente Vascular 

Cerebral, justifica-se a realização deste estudo pela necessidade de produção de 

informações e análise da situação de saúde, almejando o implemento de estratégias 

setoriais e Intersetoriais que busquem um cuidado integral e focado nos fatores de 
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risco. Na literatura científica, muitos estudos e pesquisas buscaram conhecer esses 

fatores em pacientes já acometidos, os quais são fundamentais para a compreensão 

e prevenção de novos episódios. Entretanto, é essencial que se conheça tais fatores 

não somente nos indivíduos que apresentaram AVC, mas na população geral, de 

modo a realizar um trabalho educativo-preventivo, atuando para a modificação dos 

hábitos e comportamentos que colocam o indivíduo dentro do grupo de risco para 

tal, buscando evitar assim, não só um novo episódio desta problemática, e sim a 

conscientização da população para a ocorrência deste acometimento. A 

compreensão dos fatores de risco envolvidos, pode se converter em insumos 

importantes para a melhoria da qualidade de vida, sendo que o conhecimento 

desses fatores pode trazer ganhos sociais importantes se transmitidos para ações 

efetivas.  

 



 

3 Proposição 
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3  PROPOSIÇÃO 

 

3.1  OBJETIVO GERAL 

 

Este estudo teve por objetivo identificar os fatores de risco para o 

Acidente Vascular Cerebral em indivíduos adultos ou idosos assistidos por Unidades 

Básicas de Saúde – Núcleos de Saúde do município de Bauru – SP. 

 

3.2 HIPÓTESE NULA A SER CONSIDERADA 

 

A distribuição dos fatores de risco para o Acidente Vascular Cerebral não 

tem influência do sexo e/ou grupo etário e/ou grau de instrução e/ou núcleo de 

saúde frequentado e/ou período decorrente desde a última consulta médica.
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4  MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 ASPECTOS ÉTICOS 

 

O projeto desta pesquisa foi encaminhado, primeiramente, à Secretaria 

Municipal de Saúde do município de Bauru, Estado de São Paulo e previamente 

aprovada sua execução nas Unidades Básicas de Saúde – Núcleos de Saúde 

selecionadas. Após essa etapa, o mesmo projeto foi encaminhado para apreciação 

do Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da Faculdade de Odontologia 

de Bauru – Universidade de São Paulo e teve aprovação sob o parecer número 

725.459 - Certificado de Apresentação para Apreciação Ética – CAAE número 

31389314.8.0000.5417 (anexo A). Na condução do estudo foram seguidas as 

normas e diretrizes regulamentadoras de pesquisa em seres humanos, conforme a 

resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2013b).  

 

4.2  OPÇÃO METODOLÓGICA 

 

Trata-se de um estudo observacional de investigação transversal dos 

fatores de risco para o AVC, que foi realizado no período de Julho/2014 a 

Fevereiro/2016 em quatro núcleos de saúde do município de Bauru. Optou-se por 

tratar os núcleos de saúde selecionados como unidades A, B, C ou D buscando 

preservar a privacidade das unidades e seus respectivos dirigentes e usuários, no 

entanto uma cópia dos resultados de cada núcleo de saúde será enviado para o 

responsável pela unidade, bem como um relatório geral será entregue para o 

secretário municipal de saúde de Bauru.  

 

4.3  CÁLCULO DA AMOSTRA 

 

A população residente no município de Bauru com idade igual ou superior 

a 40 anos, foi estimada utilizando os dados obtidos no Censo Demográfico de 2010, 

fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (BRASIL, 

2010). De acordo com os dados obtidos, a população de Bauru consistia em 

343.937 habitantes, sendo que os indivíduos com idade igual ou superior a 40 anos 
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representam a faixa percentual de 38,47% (132.312 habitantes). Com base nesses 

dados, foi realizado o cálculo amostral para população infinita, considerando um 

intervalo de confiança de 95%, margem de erro de 5% com efeito de desenho 1,4 e 

esperando a pior proporção das doenças (50%). Com isso, o total da amostra para o 

município de Bauru foi de 536 indivíduos, que foram divididos igualmente entre os 

quatro núcleos de saúde selecionados. 

 

4.4  POPULAÇÃO DE ESTUDO 

 

Os núcleos de saúde participantes foram selecionados por meio de um 

sorteio simples entre as unidades disponibilizadas pela Secretaria Municipal de 

Saúde. A população alvo consistiu em indivíduos adultos ou idosos que se 

enquadraram nos critérios de inclusão e que frequentavam as unidades 

selecionadas. 

  

4.5 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO 

 

Para fazer parte deste estudo, além de frequentar um dos núcleos de 

saúde participantes, os indivíduos deveriam apresentar idade igual ou superior a 40 

anos e concordar em participar da pesquisa assinando o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido – TCLE (anexo B). Foram excluídos os indivíduos que relataram 

terem sido acometidos por um AVC em algum momento de suas vidas. 

 

4.6 PROCEDIMENTOS GERAIS 

 

4.6.1 INVESTIGAÇÃO DOS FATORES DE RISCO DO ACIDENTE VASCULAR 

CEREBRAL 

 

Após minuciosa busca em artigos científicos e documentos oficiais 

relacionados aos fatores de risco que aumentam as chances de um indivíduo ter um 

AVC, foi desenvolvido pela pesquisadora um questionário (anexo C) para a 

investigação dos fatores de risco mais comumente relacionados a esse 

acometimento neurológico. As perguntas iniciais abordaram características sociais 

dos indivíduos (idade, sexo, estado civil e raça). A classificação de raça e anos de 
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estudo foi adotada de acordo com as pesquisas domiciliares realizados pelo IBGE 

(BRASIL, 2009). Os anos de estudo foi obtido em função da série e do grau que o 

indivíduo estava frequentando ou havia frequentado, considerando a última série 

concluída com aprovação, de forma que cada série concluída com aprovação, 

correspondeu a um ano de estudo. 

Também foram coletadas informações referentes ao: 

• Histórico familiar de AVC e história pregressa de Acidente Isquêmico 

Transitório – AIT; 

• Diagnóstico médico prévio de HAS, DM e dislipidemia; 

• Uso de tabaco e consumo excessivo de álcool; 

• Prática de atividades físicas; 

• Período decorrente desde a última consulta médica; 

• Uso de contraceptivo oral e realização de terapia de reposição 

hormonal (somente para mulheres). 

 

Em relação ao histórico familiar de AVC foram investigados parentes com 

laços consanguíneos em até terceiro grau (bisavós, bisnetos, sobrinhos e tios). Para 

o item prática de atividades físicas, foi seguida a orientação da WHO (2010) e, 

dessa forma, foi considerado como praticante de atividades físicas o indivíduo que 

relatou realizar no mínimo 150 minutos de atividades físicas semanais, sendo 

consideradas atividades físicas de lazer, recreação, transporte (caminhando ou de 

bicicleta), trabalho, atividades domésticas, jogos, esportes ou exercício físico 

planejado. Quanto ao tabagismo considerou-se fumante todo o indivíduo que 

respondeu positivamente à questão: “O(a) sr. (a) fuma?” e ex-fumante todo indivíduo 

que em algum momento de sua vida tenha fumado, mas não o faz atualmente. Para 

o consumo excessivo de álcool o participante foi questionado se a ingestão de álcool 

interferia o seu dia a dia, aqueles que relataram consumir somente nos finais de 

semana e/ou moderadamente não foram classificados como consumidores de álcool 

em excesso. 

Para a avaliação do Índice de Massa Corpórea - IMC foram utilizados um 

estadiômetro e uma balança devidamente calibrada. Ao final da entrevista, os 

indivíduos foram orientados a retirar os sapatos para a mensuração do peso e altura. 

O peso foi aferido mediante o emprego da balança digital Wiso W939, e por meio da 

divisão entre o peso (obtido em quilogramas) e o quadrado da altura (medida em 
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metros) foi obtido o IMC. Seguindo as orientações do Ministério da Saúde (BRASIL, 

2011c), foram utilizados pontos de corte diferentes para adultos e idosos. As 

classificações utilizadas para podem ser observadas nas tabelas 1 e 2. 

 

Tabela 1 – Classificação do Índice de Massa Corpórea para adultos (< 60 anos de idade). 

Categoria IMC (kg/m²) 

Baixo peso < 18,5 

Adequado ou Eutrófico ≥ 18,5 e < 25,0 

Sobrepeso ≥ 25,0 e < 30,0 

Obesidade ≥ 30,0 

Fonte: BRASIL, 2011c. 

Legenda – IMC: Índice de Massa Corpórea; Kg: Quilogramas; M: Metros 

 

Tabela 2 – Classificação do Índice de Massa Corpórea para idosos (≥ 60 anos de idade). 

Categoria IMC (kg/m²) 

Baixo peso ≤ 22,0 

Adequado ou Eutrófico > 22,0 e < 27,0 

Sobrepeso ≥ 27,0 

Fonte: BRASIL, 2011c. 

Legenda – IMC: Índice de Massa Corpórea; Kg: Quilogramas; M: Metros 

 

4.6.2 CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA 

 

A caracterização socioeconômica foi realizada utilizando o questionário 

proposto e revisado por Graciano e Lehfeld (2010) (anexo D). Este instrumento diz 

respeito à classificação dos indivíduos e grupos sociais correspondentes. As 

caracterizações são definidas a partir de um sistema de pontuação simples que 

resulta, por correlações, em uma classificação por estratos definidos pelo número de 

pontos acumulados (tabela 3). A coleta dos dados foi realizada pela pesquisadora, 

mas a etapa de tabulação e classificação da amostra foi realizada sob orientação de 

uma assistente social. 
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Tabela 3 – Sistema de pontos para Classificação Socioeconômica. 

Pontos Classificação Siglas 

0 a 20 Baixa Inferior BI 

21 a 30 Baixa Superior BS 

31 a 40 Média Inferior MI 

41 a 47 Média ME 

48 a 54 Média Superior MS 

55 a 57 Alta AL 

Fonte: GRACIANO, 2010. 

 

4.6.3 COLETA DOS DADOS 

 

Os horários para as coletas foram estabelecidos junto à diretoria do 

núcleo de saúde, sendo realizada nos dias de atendimento do médico clínico geral, 

buscando assim evitar o viés que poderia ocorrer caso a coleta fosse realizada no 

dia de atendimento médico especializado. Nos horários estabelecidos, os indivíduos 

que procuraram por atendimento no núcleo de saúde e que se encaixaram nos 

critérios de inclusão, foram abordados na sala de espera e após aceitarem o convite 

para participar da pesquisa, foram conduzidos para uma sala reservada. Cada 

entrevista durou em média 20 minutos, incluindo a apresentação do estudo, leitura 

do TCLE, aplicação dos questionários e mensuração do peso e altura.  

 

4.7 TRATAMENTO ESTATÍSTICO 

 

Os dados amostrais coletados foram estratificados, analisados e 

processados por meio de planilhas Excel (Microsoft ® 2013). A análise descritiva 

consistiu de frequências absolutas (n) e relativas (%). 

Os fatores de risco para o AVC foram considerados como as variáveis 

dependentes e os dados referentes ao sexo, grupo etário, grau de instrução, núcleo 

de saúde e última consulta médica como variáveis independentes.  

Na análise da distribuição dos fatores de risco entre as variáveis 

independentes optou-se por utilizar o teste qui-quadrado (AGRESTI, 2012; SCOTT; 
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FLAHERTY; CURRALL, 2013), pois trata-se de um teste não paramétrico que avalia 

a associação entre variáveis qualitativas (nível de significância adotado 5%, p<0,05). 

Após essa etapa, foram conduzidas análises múltiplas por meio da regressão 

logística múltipla (AGRESTI, 2012; HOSMER; LEMESHOW; STURDIVANT, 2013), 

em que foi utilizado como método de seleção as variáveis independentes que 

demonstraram associação em p<0,05 no teste qui-quadrado. 

 

A dicotomização dos dados foi realizada conforme descrito abaixo: 

 

Variáveis independentes: 

• Sexo: Masculino= 0; Feminino= 1 

• Grupo etário: 40-59 anos= 0; ≥60 anos= 1 

• Grau de instrução: para essa variável os dados foram estratificados 

em três grupos (“sem instrução ou < 1 ano de estudo”; "1 a 8 anos de estudo"; "≥ 9 

anos de estudo"). Pelo fato de haver três possibilidades de resposta, foi utilizado a 

variável Dummy, sendo o grupo "Sem instrução ou < 1 ano de estudo" utilizado 

como referência. 

• Núcleo de Saúde: assim como ocorreu na variável grau de instrução, 

havia quatro opções de resposta (núcleo de Saúde A, B, C ou D), dessa forma 

novamente foi utilizada a variável Dummy, considerando o núcleo de saúde A como 

referência. 

• Período decorrente deste a última consulta médica: <1 ano= 0; ≥1 

ano= 1 

 

Variáveis dependentes:  

Pelo fato de todos os fatores de risco serem variáveis qualitativas 

nominais, para a dicotomização foi assumido 0= fator de risco ausente; 1= fator de 

risco presente. Para os fatores de risco “Uso de tabaco” e “Consumo excessivo de 

álcool”, no modelo de regressão logística, foi considerado como presente somente 

para o indivíduo que fazia uso atualmente. 

Buscando a facilitação da compreensão da Odds Ratio - OR, quando esta 

apresentou valor menor que 1 (indicando menor chance de apresentar o fator de 

risco em relação à referência) foi invertida a interpretação utilizando a equação 

“1/OR”. 
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Para a condução das análises estatísticas foi adotado o nível de 

significância de 5% (p<0,05) e todas as análises foram efetuadas com o software 

MedCalcversion 16.2.1 (© 1993-2016 MedCalc Software bvba). 
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5  RESULTADOS 

 

5.1  DISTRIBUIÇÃO DA AMOSTRA 

 

Participaram deste estudo 536 indivíduos, dos quais 346 (64,6%) eram do 

sexo feminino e 190 (35,4%) do sexo masculino. A idade média geral permaneceu 

em 57,5 anos, sendo os limites inferior e superior de 40 e 91 anos, respectivamente. 

Analisando por sexos, a média de idade feminina foi de 56,6 anos, enquanto a 

masculina foi de 59,1 anos. A tabela 4 apresenta a distribuição dos participantes 

deste estudo de acordo com a idade, sexo, raça e grau de instrução. 

 

Tabela 4 – Frequências absolutas e relativas quanto à idade, sexo, raça e grau de instrução dos 

participantes, Bauru, SP, 2016. 

 N % 

IDADE 

Adulto (≤ 59 anos) 305 56,9 

Idoso (≥ 60 anos) 231 43,1 

SEXO 

Feminino 346 64,6 

Masculino 190 35,4 

RAÇA 

Branca 252 47,0 

Preta 58 10,8 

Parda 211 39,4 

Amarela  10 1,9 

Indígena 5 0,9 

GRAU DE INSTRUÇÃO 

Sem instrução ou < 1 ano 39 7,3 

1 à 8 anos 374 69,8 

≥ 9 anos 123 22,9 

TOTAL 536 100,0 

 

 Com relação à classificação socioeconômica, mais de 75,0% da 

amostra se enquadraram na classe baixa superior, conforme apresentado 

detalhadamente na tabela 5. 
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Tabela 5 – Frequências absolutas e relativas quanto à classificação socioeconômica dos 

participantes, Bauru, SP, 2016. 

Classificação 

socioeconômica 
N % 

Baixa inferior 72 13,4 

Baixa superior 419 78,2 

Média inferior 44 8,2 

Média 1 0,2 

Média superior - 0,0 

Alta - 0,0 

TOTAL 536 100,0 

 

Do total de participantes, 99,1% (531) apresentaram algum fator de risco 

para o AVC. O IMC indicando excesso de peso (sobrepeso e obesidade) juntamente 

com a inatividade física foram os fatores de risco predominantes na população deste 

estudo. A distribuição dos fatores de risco na amostra geral pode ser observada na 

tabela 6. 

Entre os participantes diabéticos, oito (6,1%) possuíam DM tipo I e 124 

(93,9%) eram do tipo II.  

Com relação aos usuários de tabaco, os participantes fumantes 

apresentaram tempo médio de uso de 31,1 anos, sendo os limites inferior e superior 

4 e 70 anos. O uso de cigarros industrializados foi relatado por 89,0% dos sujeitos, 

enquanto 11,0% referiram o uso do tipo cigarro de palha. A média de cigarros 

utilizados diariamente foi de 15,2 unidades (mínimo consumido: 1 unidade; máximo 

consumido: 40 unidades). 

Entre os ex-tabagistas, o tempo médio de uso foi de 20,7 anos, com 

limites inferior e superior de 1 e 55 anos. A média de cigarros consumidos foi de 

19,8 unidades (mínimo consumido: 1 unidade; máximo consumido: 80 unidades). O 

uso de cigarros industrializados foi referido por 94,4%, seguidos por uso de cigarro 

de palha (4,9%) e cachimbo (0,7%). 

O tempo médio de consumo excessivo de bebida alcoólica foi de 29,4 

anos para os usuários e 20,4 anos para os ex-usuários. 
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Tabela 6 – Frequências absolutas e relativas quanto à presença dos fatores de risco nos 

participantes, Bauru, SP, 2016. 

Fator de risco  N % 

Índice de Massa Corpórea 

Baixo peso 

Adequado 

Sobrepeso / Obesidade 

39 

176 

321 

7,3 

32,8 

59,9 

Inatividade física 
Sim 

Não 

321 

215 

59,9 

40,1 

Hipertensão Arterial Sistêmica 
Sim 

Não 

301 56,2 

235 43,8 

Histórico familiar de AVC 
Sim 218 40,7 

Não 318 59,3 

Dislipidemia 
Sim 149 27,8 

Não 387 72,2 

Diabetes Mellitus 
Sim 

Não 

132 

404 

24,6 

75,4 

Uso de tabaco 

Sim 

Não 

Ex-usuário 

100 

292 

144 

18,7 

54,5 

26,8 

Episódio anterior de AIT 
Sim 

Não 

42 

494 

7,8 

92,2 

Consumo excessivo de álcool 

Sim 

Não 

Ex-usuário 

12 

489 

35 

2,3 

91,2 

6,5 

TOTAL  536 100,0 

Legenda – AVC: Acidente Vascular Cerebral; AIT: Acidente Isquêmico Transitório. 

 

Entre os participantes deste estudo 50,4% haviam passado por 

atendimento médico no mês anterior à realização da entrevista, seguidos por 20,3% 

consultados entre 1 e 3 meses. Entre os sujeitos, 14,0% não tinham passado por 

atendimento médico há mais de 1 ano. Os dados completos sobre o período 

decorrente desde a última consulta médica podem ser observados na tabela 7. 

 

 

 

 



5 Resultados 68 

Tabela 7– Período decorrente desde a última consulta médica dos participantes, Bauru, SP, 2016. 

Tempo N % 

< 1 mês 270 50,4 

1 à 3 meses 109 20,4 

4 à 6 meses 41 7,6 

7 à 11 meses 41 7,6 

≥ 12 meses 75 14,0 

TOTAL 536 100,0 

 

Ao se comparar as variáveis sexo, grupo etário, grau de instrução e última 

consulta médica, houve diferença estatisticamente significante entre os núcleos de 

saúde para as variáveis grau de instrução e última consulta médica (tabela 8). 

 

Tabela 8 – Comparação das variáveis sexo, grupo etário, grau de instrução e período decorrente desde a última 

consulta médica de acordo com o núcleo de saúde pertencente, Bauru, SP, 2016. 

  A B C D P 

Sexo 
Feminino 

Masculino 

92 (68,7%) 

42 (31,3%) 

88 (65,7%) 

46 (34,3%) 

88 (65,7%) 

46 (34,3%) 

78 (58,2%) 

56 (41,8%) 
0.3221 

Grupo 

etário 

40 – 59 anos 81 (60,4%) 74 (55,2%) 73 (54,5%) 77 (57,5%) 
0.7580 

≥ 60 anos 53 (39,6%) 60 (44,8%) 61 (45,5%) 57 (42,5%) 

Grau de 

instrução 

< 1 ano 12 (9,0%) 9 (6,7%) 12 (9,0%) 6 (4,5%) 

<0.0001 1 – 8 anos 

≥ 9 anos 

104 (77,6%) 

18 (13,4%) 

91 (67,9%) 

34 (25,4%) 

72 (53,7%) 

50 (37,3) 

107 (79,9%) 

21 (15,6%) 

Última 

consulta 

< 1 ano 

≥ 1 ano 

108 (80,6%) 

26 (19,4%) 

130 (97,0%) 

4 (3,0%) 

114 (85,1%) 

20 (14,9%) 

114 (85,1%) 

20 (14,9%) 
0.0002 

TOTAL  134 (100,0%) 134 (100,0%) 134 (100,0%) 134 (100,0%)  

Teste utilizado: Qui-Quadrado (p<0,05) 

 

5.2 DISTRIBUIÇÃO DOS FATORES DE RISCO DO ACIDENTE VASCULAR 

CEREBRAL EM RELAÇÃO AO SEXO 

 

 A tabela 9 demonstra a presença dos fatores de risco entre os 

participantes de acordo com o sexo. O teste qui-quadrado mostrou haver diferença 

estatisticamente significativa entre os sexos para os fatores de risco excesso de 
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peso, histórico familiar de AVC, dislipidemia, uso de tabaco e consumo excessivo de 

álcool (p<0,05). 

 

Tabela 9 – Frequências absolutas, relativas e valor de p quanto à presença dos fatores de risco nos 

participantes de acordo com o sexo, Bauru, SP, 2016. 

Fator de risco  Feminino Masculino TOTAL P 

Excesso de peso 
Sim 

Não 

218 (63,0%) 

128 (37,0%) 

103 (54,2%) 

87 (45,8%) 

321 

215 
0.0471 

Inatividade física 
Sim 216 (62,4%) 105 (55,3%) 321 

0.1058 
Não 130 (37,6%) 85 (44,7%) 215 

HAS 
Sim 200 (57,8%) 101 (53,2%) 301 

0.3003 
Não 146 (42,2%) 89 (46,8%) 235 

Histórico familiar 

de AVC 

Sim 155 (44,8%) 63 (33,2%) 218 
0.0087 

Não 191 (55,2%) 127 (66,8%) 318 

Dislipidemia 
Sim 112 (32,4%) 37 (19,5%) 149 

0.0014 
Não 234 (67,6%) 153 (80,5%) 387 

Diabetes Mellitus 
Sim 86 (24,9%) 46 (24,2%) 132 

0.8684 
Não 260 (75,1%) 144 (75,8%) 404 

Uso de tabaco 

Sim 52 (15,0%) 48 (25,3%) 100 

<0.0001 Não 225 (65,1%) 67 (35,3%) 292 

Ex-usuário 69 (19,9%) 75 (39,4%) 144 

Episódio anterior 

de AIT 

Sim 23 (6,6%) 19 (10,0%) 42 
0.1675 

Não 323 (93,4%) 171 (90,0%) 494 

Consumo 

excessivo de 

álcool 

Sim 

Não 

Ex-usuário 

1 (0,3%) 

337 (97,4%) 

8 (2,3%) 

11 (5,8%) 

152 (80,0%) 

27 (14,2%) 

12 

489 

35 

<0.0001 

TOTAL  346 (64,6%) 190 (35,4%) 536  

Teste utilizado: Qui-Quadrado (p<0,05) 

Legenda – HAS: Hipertensão Arterial Sistêmica; AVC: Acidente Vascular Cerebral; AIT: Acidente 

Isquêmico Transitório. 

 

Com relação às participantes do sexo feminino, mais dois fatores podem 

ser evidenciados, sendo eles o uso de anticoncepcional e a terapia de reposição 

hormonal que esteve presente respectivamente em 8,1% e 7,2% das mulheres. 
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5.3 DISTRIBUIÇÃO DOS FATORES DE RISCO PARA O ACIDENTE VASCULAR 

CEREBRAL EM RELAÇÃO AO GRUPO ETÁRIO 

 

Na tabela 10 pode-se observar a presença dos fatores de risco entre os 

participantes de acordo com o grupo etário. O teste qui-quadrado mostrou haver 

diferença estatisticamente significativa entre os grupos etários para os fatores de 

risco excesso de peso, inatividade física, HAS, dislipidemia, DM, uso de tabaco e 

episódio anterior de AIT (p<0,05). 

 

Tabela 10 – Frequências absolutas, relativas e valor de p quanto à presença dos fatores de risco 

nos participantes de acordo com o grupo etário, Bauru, SP, 2016. 

Fator de risco  40 – 59 anos ≥ 60 anos TOTAL P 

Excesso de peso 
Sim 

Não 

214 (70,2%) 

91 (29,8%) 

107 (46,3%) 

124 (53,7%) 

321 

215 
<0.0001 

Inatividade física 
Sim 196 (64,3%) 125 (54,1%) 321 

0.0177 
Não 109 (35,7%) 106 (45,9%) 215 

HAS 
Sim 138 (45,2%) 163 (70,6%) 301 

<0.0001 
Não 167 (54,8%) 68 (29,4%) 235 

Histórico familiar 

de AVC 

Sim 133 (43,6%) 85 (36,8%) 218 
0.1123 

Não 172 (56,4%) 146 (63,2%) 318 

Dislipidemia 
Sim 72 (23,6%) 77 (33,3%) 149 

0.0129 
Não 233 (76,4%) 154 (66,7%) 387 

Diabetes Mellitus 
Sim 56 (18,4%) 76 (32,9%) 132 

0.0001 
Não 249 (81,6%) 155 (67,1%) 404 

Uso de tabaco 

Sim 65 (21.3%) 35 (15,1%) 100 

0.0047 Não 174 (57,1%) 118 (51,1%) 292 

Ex-usuário 66 (21,6%) 78 (33,8%) 144 

Episódio anterior 

de AIT 

Sim 16 (5,2%) 26 (11,3%) 42 
0.0104 

Não 289 (94,8%) 205 (88,7%) 494 

Consumo 

excessivo de 

álcool 

Sim 

Não 

Ex-usuário 

7 (2,3%) 

279 (91,5%) 

19 (6,2%) 

5 (2,2%) 

210 (90,9%) 

16 (6.9%) 

12 

489 

35 

0.9454 

TOTAL  305 (56,9%) 231 (43,1%) 536  

Teste utilizado: Qui-Quadrado (p<0,05) 

Legenda – HAS: Hipertensão Arterial Sistêmica; AVC: Acidente Vascular Cerebral; AIT: Acidente 

Isquêmico Transitório. 
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5.4 DISTRIBUIÇÃO DOS FATORES DE RISCO PARA O ACIDENTE VASCULAR 

CEREBRAL EM RELAÇÃO AO GRAU DE INSTRUÇÃO 

 

A tabela 11 demonstra a presença dos fatores de risco entre os 

participantes de acordo com o grau de instrução. O teste qui-quadrado mostrou 

haver diferença estatisticamente significativa entre os anos de estudo para os 

fatores de risco HAS e uso de tabaco (p<0,05). 

 

Tabela 11 – Frequências absolutas, relativas e valor de p quanto à presença dos fatores de risco nos participantes de 

acordo com o grau de instrução, Bauru, SP, 2016. 

Fator de risco  
< 1 ano de 

estudo 

1 – 8 anos de 

estudo 

≥ 9 anos de 

estudo 
TOTAL P 

Excesso de peso 
Sim 

Não 

20 (51,3%) 

19 (48,7%) 

225 (60,2%) 

149 (39,8%) 

76 (61,8%) 

47 (38,2%) 

321 

215 
0.4969 

Inatividade física 
Sim 25 (64,1%) 225 (60,2%) 71 (57,7%) 321 

0.7635 
Não 14 (35,9%) 149 (39,8%) 52 (42,3%) 215 

HAS 
Sim 30 (76,9%) 215 (57,5%) 56 (45,5%) 301 

0.0017 
Não 9 (23,1%) 159 (42,5%) 67 (54,5%) 235 

Histórico familiar 

de AVC 

Sim 18 (46,2%) 152 (40,6%) 48 (39,0%) 218 
0.7319 

Não 21 (53,8%) 222 (59,4%) 75 (61,0%) 318 

Dislipidemia 
Sim 16 (41,0%) 101 (27,0%) 32 (26,0%) 149 

0.1563 
Não 23 (59,0%) 273 (73,0%) 91 (74,0%) 387 

Diabetes Mellitus 
Sim 13 (33,3%) 92 (24,6%) 27 (22,0%) 132 

0.3557 
Não 26 (66,7%) 282 (75,4%) 96 (78,0%) 404 

Uso de tabaco 

Sim 3 (7,7%) 82 (21,9%) 15 (12,2%) 100 

0.0263 Não 24 (61,5%) 190 (50,8%) 78 (63,4%) 292 

Ex-usuário 12 (30,8%) 102 (27,3%) 30 (24,4%) 144 

Episódio anterior 

de AIT 

Sim 6 (15,4%) 28 (7,5%) 8 (6,5%) 42 
0.1788 

Não 33 (84,6%) 346 (92,5%) 115 (93,5%) 494 

Consumo 

excessivo de 

álcool 

Sim 

Não 

Ex-usuário 

1 (2,6%) 

36 (92,3%) 

2 (5,1%) 

11 (2,9%) 

338 (90,4%) 

25 (6,7%) 

0 (0,0%) 

115 (93,5%) 

8 (6,5%) 

12 

489 

35 

0.4293 

TOTAL  39 (7,3%) 374 (69,8%) 123 (22,9%) 536  

Teste utilizado: Qui-Quadrado (p<0,05) 

Legenda – HAS: Hipertensão Arterial Sistêmica; AVC: Acidente Vascular Cerebral; AIT: Acidente Isquêmico Transitório. 
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5.5 DISTRIBUIÇÃO DOS FATORES DE RISCO PARA O ACIDENTE VASCULAR 

CEREBRAL EM RELAÇÃO AO NÚCLEO DE SAÚDE 

 

A tabela 12 apresenta a distribuição dos fatores de risco entre os 

participantes de acordo com o núcleo de saúde pertencente. O teste qui-quadrado 

mostrou haver diferença estatisticamente significativa entre os núcleos de saúde 

para os fatores de risco excesso de peso, inatividade física, dislipidemia e uso de 

tabaco (p<0,05). 

 

Tabela 12 – Frequências absolutas, relativas e valor de p quanto à presença dos fatores de risco nos 

participantes de acordo com o núcleo de saúde pertencente, Bauru, SP, 2016. 

Fator de risco  A B C D P 

Excesso de peso 
Sim 

Não 

94 (70,1%) 

40 (29,9%) 

78 (58,2%) 

56 (41,8%) 

84 (62,7%) 

50 (37,3%) 

65 (48,5%) 

69 (51,5%) 
0.0034 

Inatividade física 
Sim 85 (63,4%) 70 (52,2%) 75 (56,0%) 91 (67,9%) 

0.0382 
Não 49 (36,6%) 64 (47,8%) 59 (44,0%) 43 (32,1%) 

HAS 
Sim 66 (49,3%) 81 (60,4%) 80 (59,7%) 74 (55,2%) 

0.2283 
Não 68 (50,7%) 53 (39,6%) 54 (40,3%) 60 (44,8%) 

Histórico de AVC 

na família 

Sim 49 (36,6%) 61 (45,5%) 48 (35,8%) 60 (44,8%) 
0.2137 

Não 85 (63,4%) 73 (54,5%) 86 (64,2%) 74 (55,2%) 

Dislipidemia 
Sim 39 (29.1%) 34 (25,4%) 49 (36,6%) 27 (20,1%) 

0.0228 
Não 95 (70,9%) 100 (74,6%) 85 (63,4%) 107 (79,9%) 

Diabetes Mellitus 
Sim 29 (21,6%) 38 (28,4%) 38 (28,4%) 27 (20,1%) 

0.2508 
Não 105 (78,4%) 96 (71,6%) 96 (71,6%) 107 (79,9%) 

Uso de tabaco 

Sim 25 (18,7%) 31 (23,1%) 11 (8,2%) 33 (24,6%) 

0.0020 Não 74 (55,2%) 59 (44,0%) 89 (66,4%) 70 (52,3%) 

Ex-usuário 35 (26,1%) 44 (32,9%) 34 (25,4%) 31 (23,1%) 

Episódio anterior 

de AIT 

Sim 9 (6,7%) 13 (9,7%) 6 (4,5%) 14 (10,4%) 
0.2370 

Não 125 (93,3%) 121 (90,3%) 128 (95,5%) 120 (89,6%) 

Consumo 

excessivo de 

álcool 

Sim 

Não 

Ex-usuário 

5 (3,7%) 

119 (88,8%) 

10 (7,5%) 

3 (2,3%) 

117 (87,3%) 

14 (10,4%) 

1 (0,7%) 

129 (96,3%) 

4 (3,0%) 

3 (2,3%) 

124 (92,5%) 

7 (5,2%) 

0.1410 

TOTAL  134 (25,0%) 134 (25,0%) 134 (25,0%) 134 (25,0%)  

Teste utilizado: Qui-Quadrado (p<0,05) 

Legenda – HAS: Hipertensão Arterial Sistêmica; AVC: Acidente Vascular Cerebral; AIT: Acidente Isquêmico 

Transitório. 
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5.6 DISTRIBUIÇÃO DOS FATORES DE RISCO PARA O ACIDENTE VASCULAR 

CEREBRAL EM RELAÇÃO AO PERÍODO DECORRENTE DESDE A ÚLTIMA 

CONSULTA MÉDICA 

 
A tabela 13 demonstra a presença dos fatores de risco entre os 

participantes de acordo com o período decorrente desde a última consulta médica. O 

teste qui-quadrado mostrou haver diferença estatisticamente significativa entre os 

participantes para os fatores de risco HAS, dislipidemia, DM e uso de tabaco 

(p<0,05). 

 
Tabela 13 – Frequências absolutas, relativas e valor de p quanto à presença dos fatores de risco nos 

participantes de acordo com o período decorrente desde a última consulta médica, Bauru, SP, 2016. 

Fator de risco  < 1 ano ≥ 1 ano TOTAL P 

Excesso de peso 
Sim 

Não 

278 (60,3%) 

183 (39,7%) 

43 (57,3%) 

32 (42,7%) 

321 

215 
0.6268 

Inatividade física 
Sim 273 (59,2%) 48 (64,0%) 321 

0.4338 
Não 188 (40,8%) 27 (36,0%) 215 

HAS 
Sim 276 (59,9%) 25 (33,3%) 301 

<0.0001 
Não 185 (40,1%) 50 (66,7%) 235 

Histórico familiar de AVC  
Sim 193 (41,9%) 25 (33,3%) 218 

0.1634 
Não 268 (58,1%) 50 (66,7%) 318 

Dislipidemia 
Sim 138 (29,9%) 11 (14,7%) 149 

0.0062 
Não 323 (70,1%) 64 (85,3%) 387 

Diabetes Mellitus 
Sim 123 (26,7%) 9 (12,0%) 132 

0.0063 
Não 338 (73,3%) 66 (88,0%) 404 

Uso de tabaco 

Sim 79 (17,1%) 21 (28,0%) 100 

0.0028 Não 247 (53,6%) 45 (60,0%) 292 

Ex-usuário 135 (29,3%) 9 (12,0%) 144 

Episódio anterior de AIT 
Sim 38 (8,2%) 4 (5,3%) 42 

0.3850 
Não 423 (91,8%) 71 (94,7%) 494 

Consumo excessivo de álcool 

Sim 

Não 

Ex-usuário 

9 (2,0%) 

422 (91,5%) 

30 (6,5%) 

3 (4,0%) 

67 (89,3%) 

5 (6,7%) 

12 

489 

35 

0.5366 

TOTAL  461 (86,0%) 75 (14,0%) 536  

Teste utilizado: Qui-Quadrado (p<0,05) 

Legenda – HAS: Hipertensão Arterial Sistêmica; AVC: Acidente Vascular Cerebral; AIT: Acidente Isquêmico 

Transitório. 
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5.7 ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DAS VARIÁVEIS INDEPENDENTES SOBRE AS 

VARIÁVEIS DEPENDENTES POR MEIO DA REGRESSÃO LOGÍSTICA 

 

Após a aplicação do modelo de regressão logística múltipla, as variáveis 

que permaneceram no modelo podem ser observadas na tabela 14. 

 

Tabela 14 – Regressão logística tendo os fatores de risco como variáveis dependentes e o sexo, grupo 

etário, grau de instrução, núcleo de saúde e período decorrente desde a última consulta médica, como 

variáveis independentes, Bauru, SP, 2016. 

 OR 
OR corrigido 

(1/OR) 
IC 95% P 

EXCESSO DE PESO     

Grupo etário 

(40-59=0; ≥60=1) 

0.36 2.77 0,2555 to 0,5292 <0,0001 

Núcleo de Saúde 

(A, B e C= 0; D= 1) 

0.40 2.50 0,2382 to 0,6721 0,0005 

INATIVIDADE FÍSICA     

Grupo etário 

(40-59=0; ≥60=1) 

0.66 1.51 0,4657 to 0,9415 0,0217 

HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA  

  Grupo etário 

(40-59=0; ≥60=1) 

2.49 - 1,7064 to 3,6589 <0.0001 

Última consulta médica 

(< 1 ano= 0; > 1 ano= 1) 

0.35 2.85 0,2081 to 0,6046 0.0001 

HISTÓRICO FAMILIAR DE AVC    

Sexo 

(M=0; F=1) 

1.63 - 1,1312 to 2,3659 0,0089 

DISLIPIDEMIA     

Sexo 

(M=0; F=1) 

1.93 - 1,2501 to 3,0094 0,0031 

Grupo etário 

(40-59=0; ≥60=1) 

1.68 - 1,1348 to 2,4988 0,0096 

Última consulta médica 

(< 1 ano= 0; > 1 ano= 1) 

0.41 2.43 0,2087 to 0,8385 0,0140 

DIABETE MELLITUS     

Grupo etário 2.09 - 1,4039 to 3,1366 0,0003 
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(40-59=0; ≥60=1) 

Última consulta médica 

(< 1 ano= 0; > 1 ano= 1) 

0.40 2.50 0,1951 to 0,8449 0,0159 

USO DE TABACO     

Sexo 

(M=0; F=1) 

0.51 1.96 0,3234 to 0,8190 0,0051 

Núcleo de Saúde 

(A, B e D= 0; C= 1) 

0.44 2.27 0,2020 to 0,9631 0,0399 

Última consulta médica 

(< 1 ano= 0; > 1 ano= 1) 

2.07 - 1,1244 to 3,8274 0,0195 

EPISÓDIO ANTERIOR DE AIT 

Grupo etário 

(40-59=0; ≥60=1) 

2.29 - 1,1983 to 4,3794 0,0122 

CONSUMO EXCESSIVO DE ÁLCOOL  

Sexo 

(M=0; F=1) 

0.04 25,00 0,0060 to 0,3683 0,0036 

Teste utilizado: Regressão Logística Múltipla (p<0,05) 

Legenda – OR: OddsRatio; IC: Intervalo de Confiança; AVC: Acidente Vascular Cerebral; AIT: 

Acidente Isquêmico Transitório. 

 

EXCESSO DE PESO 

 

Para o fator de risco “Excesso de Peso”, as variáveis estatisticamente 

significativas foram grupo etário e núcleo de saúde. Analisando a OR, quanto ao 

grupo etário, nota-se que os indivíduos com mais de 60 anos apresentaram cerca de 

0.36 vezes menos chances de terem excesso de peso em relação aos indivíduos 

entre 40 e 59 anos, ou seja, indivíduos entre 40 e 59 anos tiveram, 

aproximadamente, 2.77 vezes mais chances de estarem com excesso de peso do 

que aqueles com mais de 60 anos. Quanto ao núcleo de saúde, nota-se que a 

pertença ao núcleo D fez com que o indivíduo tivesse 0.40 vezes menos chances de 

ter excesso de peso em relação ao núcleo de A, ou seja, um indivíduo do núcleo A 

teve cerca de 2.50 vezes mais chances de apresentar excesso de peso que um do 

núcleo D. 
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INATIVIDADE FÍSICA 

 

Para a “Inatividade física”, a variável estatisticamente significativa, a 5% 

de significância, foi o grupo etário. Pela análise da OR, é notável que os indivíduos 

com mais de 60 anos tiveram cerca de 0.66 vezes menos chances de inatividade 

física em relação aos indivíduos com idade entre 40 e 59 anos. Ou seja, nessa 

amostra, os indivíduos com idade entre 40 e 59 anos apresentaram cerca de 1.51 

vezes mais chances de serem inativos fisicamente quando comparados aos sujeitos 

com idade igual ou acima de 60 anos. 

 

HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA 

 

Para o fator de risco “HAS”, as variáveis estatisticamente significativas 

foram grupo etário e última consulta médica. Com base nas OR das análises, 

indivíduos com mais de 60 anos tiveram cerca de 2.49 vezes mais chances de 

apresentarem HAS do que aqueles com idade entre 40 e 59 anos. Quanto à 

consulta médica, aqueles que não se consultaram no último ano tiveram, 

aproximadamente, 0.35 vezes menos chances de apresentarem HAS em relação 

àqueles que foram ao médico no último ano, ou seja, os que foram ao médico há 

menos de um ano apresentaram cerca de 2.85 vezes mais chances de 

apresentarem HAS. 

 

HISTÓRICO FAMILIAR DE AVC 

 

Para “Histórico familiar de AVC”, a variável significativa foi sexo. Pela OR 

nota-se que as pessoas do sexo feminino tiveram cerca de 1.63 vezes mais chances 

de terem histórico de AVC na família do que as pessoas do sexo masculino. 

 

DISLIPIDEMIA 

 

Para o fator de risco “Dislipidemia”, as variáveis estatisticamente 

significativas, a 5%, foram sexo, grupo etário e última consulta médica. Ao se 

observar as OR, notam-se como resultados que o sexo feminino apresentou cerca 

de 1.93 vezes mais chances de possuir dislipidemia do que o sexo masculino. 
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Quanto ao grupo etário, os indivíduos com idade acima de 60 anos apresentaram 

cerca de 1.63 vezes mais chances de terem dislipidemia do que os sujeitos com 

idade entre 40 e 59 anos. 

Em relação à última consulta médica, os indivíduos que foram ao médico há 

mais de um ano apresentaram aproximadamente 0.41 vezes menos chances de 

terem dislipidemia em relação aos que foram ao médico no último ano, ou seja, os 

indivíduos que foram ao médico no último ano tiveram cerca de 2.43 vezes mais 

chance de apresentar dislipidemia do que os que foram ao médico há mais de um 

ano. 

 

DIABETES MELLITUS 

Para o fator de risco “Diabetes Mellitus”, as variáveis estatisticamente 

significativas pela regressão logística foram grupo etário e última consulta médica. 

Quanto ao grupo etário, pela análise da OR nota-se que os indivíduos 

com mais de 60 anos tiveram aproximadamente 2.09 vezes mais chances de 

apresentarem DM. Quanto à última consulta médica, os indivíduos que não foram ao 

médico no último ano tiveram cerca de 0.40 vezes menos chances de apresentarem 

DM em relação aos que foram ao médico no último ano, ou seja, os indivíduos que 

foram ao médico há menos de um ano tiveram cerca de 2.50 vezes mais chances de 

apresentarem diabetes mellitus do que os sujeitos que não foram ao médico há mais 

de um ano. 

 

USO DE TABACO 

 

Para o “Uso de Tabaco”, as variáveis estatisticamente significativas foram 

sexo, núcleo de saúde e última consulta médica. Pelas OR, é possível notar que o 

sexo feminino apresentou cerca de 0.51 vezes menos chances de uso de tabaco em 

relação ao sexo masculino, ou seja, os homens da amostra tiveram chances 1.96 

vezes maior de apresentarem uso de tabaco do que as mulheres.  

Quanto ao núcleo de saúde, indivíduos do núcleo de saúde C 

apresentaram cerca de 0.44 vezes menos chances de uso de tabaco em relação aos 

do núcleo A, ou seja, indivíduos do núcleo A tiveram cerca de 2.27 vezes mais 

chances de uso de tabaco do que aqueles do núcleo C. 
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Em relação à última consulta médica, aqueles que foram ao médico há 

mais de um ano apresentaram cerca de 2.07 vezes mais chances de serem usuários 

de tabaco do que aqueles que foram ao médico no último ano. 

 

EPISÓDIO ANTERIOR DE ACIDENTE ISQUÊMICO TRANSITÓRIO 

 

Para o fator de risco “Episódio Anterior de AIT”, somente o grupo etário foi 

estatisticamente significativo. Pela OR, nota-se que os indivíduos com mais de 60 

anos tiveram cerca de 2.29 vezes mais chances de apresentarem episódio anterior 

de AIT do que aqueles com idade entre 40 e 59 anos. 

 

CONSUMO EXCESSIVO DE ÁLCOOL 

 

Para o “Consumo Excessivo de Álcool” apenas a variável sexo foi 

estatisticamente significativa. Pela OR, nota-se que as mulheres apresentaram 

chance muito menor de fazer uso excessivo do álcool do que os homens (cerca de 

0.04), ou seja, os homens da amostra apresentaram cerca de 25.0 vezes mais 

chances de fazerem uso excessivo de álcool do que as mulheres. 
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6  DISCUSSÃO 

  

Com o aumento da expectativa de vida que vem ocorrendo nas últimas 

décadas, pode-se dizer que ao chegar aos 40 anos de idade, uma pessoa viveu um 

pouco mais da metade dos anos esperados e ainda há muito o que se viver. O 

processo de envelhecimento populacional é um fenômeno mundial, entretanto este 

aumento de anos de vida, precisa ser acompanhado pela melhoria ou manutenção 

da saúde e qualidade de vida. 

A partir dos 40 anos de idade, faixa etária que este estudo trabalhou, a 

principal causa de mortalidade deixa de estar relacionada às causas externas e 

passa a relacionar-se com as doenças do sistema cardiovascular (BRASIL, 2011). 

Para as doenças cardiovasculares, a idade de 40 anos é um marco no qual a taxa 

de adoecimento por essas doenças aumenta exponencialmente (BRASIL, 2011a). O 

Acidente Vascular Cerebral é uma das doenças que mais mata ou incapacita 

pessoas no mundo inteiro (BENSENOR et al., 2015). 

Na análise dos aspectos sociodemográficos dos participantes deste 

estudo, observa-se que 64,6% da amostra foi composta por sujeitos do sexo 

feminino, fato comum entre pesquisas epidemiológicas (PILGER; MENON; 

MATHIAS, 2011; TOMASI et al., 2014; VARELA et al., 2015), e também em solo 

nacional, sendo a população brasileira composta por 51,4% de mulheres (BRASIL, 

2015). 

A idade média geral (57,5 anos) demonstrou predominância da população 

adulta (56,9%), considerando o parâmetro estabelecido pelo Estatuto do Idoso 

(BRASIL, 2003), que classifica como idoso o indivíduo com idade a partir de 60 

anos. Além disso, a amostra em geral se autorreferiu branca (47,0%) e com 

escolaridade entre 1 a 8 anos de estudo (69,8%). 

O grau de instrução da população brasileira vem aumentando, entre 2004 

e 2013, a escolaridade média da população de 25 anos ou mais passou de 6,4 para 

7,7 anos de estudo (BRASIL, 2014). Entretanto a baixa escolaridade ainda é grande, 

principalmente entre os idosos (PILGER; MENON; MATHIAS, 2011; VARELA et al., 

2015) e mais fortemente entre as mulheres idosas, pelo fato de que até os anos 60 

os homens tinham maior acesso à escola do que as mulheres (BRASIL, 2002). 

Os sujeitos participantes foram, em sua maioria, classificados 

socioeconomicamente como pertencentes à classe baixa inferior. Pelo fato de 78,2% 
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da amostra se enquadrar nessa faixa, o dado não foi utilizado como variável 

independente. Este resultado reflete a realidade nacional, em que a maioria da 

população encontra-se nas classes econômicas baixas (GRACIANO; LEHFELD, 

2010). 

Em relação aos dados sociodemográficos apresentados até o momento, 

salienta-se o fato de as DCNT atingirem mais fortemente as camadas pobres da 

população e os grupos mais vulneráveis, como a população de baixa escolaridade e 

renda (BRASIL 2011d). A baixa escolaridade, principalmente encontrada entre os 

idosos, é considerada como um importante determinante social para o 

desenvolvimento de DCNT, ainda mais quando potencializado por comportamentos 

como uso de tabaco, consumo excessivo de álcool e inatividade física (BRASIL, 

2013a). 

A análise do tempo decorrente desde a última consulta médica, 

evidenciou alta porcentagem (86,0%) de sujeitos que haviam passado por 

atendimento médico há menos de 1 ano. Sabe-se que pela metodologia de coleta 

escolhida, a qual foi realizada em núcleos de saúde, era esperado este dado, o que 

poderia diferir caso a amostragem fosse domiciliar. Entretanto chama-se atenção 

para a expansão da atenção básica que vem ocorrendo nos últimos anos (BRASIL, 

2011d; FAUSTO; FONSECA, 2014), pautado nos princípios da universalidade, da 

acessibilidade, do vínculo, da continuidade do cuidado, da integralidade da atenção, 

da responsabilidade, da humanização, da equidade e da participação social 

(BRASIL, 2012f). 

Ao se comparar os núcleos de saúde participantes, houve diferença 

estatisticamente significante entre as variáveis grau de instrução e última consulta 

médica. Essa diferenciação pode estar relacionada à diretriz da atenção básica que 

prevê a cobertura de território adstrito, buscando o planejamento, programação e 

desenvolvimento de ações nas características das coletividades daquele território 

(BRASIL, 2012f), dessa forma cada unidade básica de saúde, tem suas 

particularidades de acordo com as características do local de instalação e cobertura. 

O trabalho desenvolvido na atenção básica vem sendo um grande aliado 

no controle das DCNT, pois as equipes trabalham em território definido, realizando 

ações de promoção, vigilância, prevenção e assistência, além da possibilidade de 

acompanhamento longitudinal dos usuários, o que é de suma importância para a 

melhor adesão aos tratamentos prescritos (BRASIL, 2011d). Destaca-se ainda a 
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ação de distribuição gratuita de medicamentos para doenças como hipertensão, 

diabetes mellitus e dislipidemia (BRASIL, 2016). 

Embora, não se possa afirmar que as condições de vida e saúde 

autorreferidas correspondam fielmente às condições reais, essa metodologia de 

levantamento de informações é muito utilizada em estudos e inquéritos 

epidemiológicos nacionais e internacionais (KNUTH et al., 2011; BRASIL, 2013c 

PIMENTA et al., 2015). 

 

6.1 FATORES DE RISCO DO ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL 

 

EXCESSO DE PESO 

 

O aumento do número de pessoas com excesso de peso tornou-se um 

desafio para a saúde pública. As prevalências de sobrepeso e obesidade cresceram 

de maneira importante nos últimos 30 anos e tem-se uma epidemia quase mundial. 

Entre as DCNT, a obesidade destaca-se por ser simultaneamente uma doença e um 

fator de risco para outras doenças (BRASIL, 2006c).  

O excesso de peso, juntamente com a inatividade física, foram os fatores 

de risco mais prevalentes neste estudo, estando presente em 59,9% da amostra. 

Para o excesso de peso, as diferenças entre os grupos foram estaticamente 

significantes quanto ao sexo, grupo etário e núcleo de saúde participante. Na 

regressão logística, permaneceram no modelo o grupo etário e o núcleo de saúde. 

O inquérito populacional realizado por meio da VIGITEL (BRASIL, 2013c) 

evidenciou um percentual nacional para pessoas acima de 18 anos de idade, de 

50,8% para excesso de peso, sendo mais comum em homens (54,7%) do que em 

mulheres (47,4%) e com tendência de aumento até os 64 anos de idade, que chega 

ao percentual de 60,7% da população. Neste estudo, as mulheres foram as que 

mais apresentaram excesso de peso (63,0%). Os resultados encontrados por Silva 

et al. (2011), corroboram com os dados aqui apresentados. Os autores, ao 

investigarem 13.943 sujeitos, encontraram maior percentual de excesso de peso em 

mulheres (59,12%), com tendência de declínio com o aumento da escolaridade. 

Neste estudo, indivíduos com idade entre 40 – 59 anos apresentaram 

2.77 vezes mais chance de ter excesso de peso, do que aqueles com idade acima 

de 60 anos. Uma das razões pode estar relacionada ao corte estabelecido pelo 
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Ministério da Saúde (BRASIL, 2011c), uma vez que os índices classificatórios para 

idosos considera com excesso de peso aqueles indivíduos com IMC acima de 27,0, 

enquanto que para adultos esse corte é 25,0. Essa diferença é necessária devido as 

alterações fisiológicas que ocorre nos idosos, entre as quais destaca-se o declínio 

da altura com o avançar da idade, que ocorre em decorrência da compressão 

vertebral, mudanças nos discos intervertebrais, perda de tônus muscular e 

alterações posturais; diminuição do peso com a idade, que está relacionada à 

redução do conteúdo da água corporal e da massa muscular; alterações ósseas em 

decorrência da osteoporose; mudança na quantidade e distribuição do tecido 

adiposo subcutâneo e redução da massa muscular devida à sua transformação em 

gordura intramuscular, o que leva a alteração na elasticidade e na capacidade de 

compressão dos tecidos (BRASIL, 2011c). 

A análise do excesso de peso, de acordo com o grau de instrução, não 

apresentou diferença estatisticamente significante no teste qui-quadrado, entretanto 

salienta-se que o maior grau de instrução foi comumente encontrado entre os 

sujeitos com idade entre 40 e 59 anos e que apresentam ponto de corte menor para 

o excesso de peso (IMC ≥ 25,0).  O aumento da escolaridade aparenta ser 

inversamente proporcional ao excesso de peso, dado que pertencer ao núcleo de 

saúde com menor escolaridade aumentou 2.50 vezes as chances de apresentar 

excesso de peso. Em estudos populacionais a tendência de declínio do peso com o 

aumento do grau de instrução também foi evidenciada, apresentando diferenças 

percentuais de até 78,3% para baixa escolaridade e 11,14% para alta escolaridade 

(SILVA et al., 2011; BRASIL, 2013c). 

O aumento da obesidade desencadeia também outros problemas 

relacionados, explicando indiretamente o aumento nas taxas de tratamento para 

problemas ligados ao excesso de peso, tais como hipertensão, diabetes mellitus e 

dislipidemia (CAAMAÑO NAVARRETE et al., 2015). 

 

INATIVIDADE FÍSICA 

 

As DCNT carregam carga genética, mas os principais determinantes 

dessas doenças têm ligação com fatores ambientais, relacionados principalmente ao 

estilo de vida (WILLETT et al., 2006). A vida moderna, principalmente em grandes 
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centros urbanos, proporciona conforto e facilidades, porém, por outro lado, contribui 

para a inatividade física. 

Na amostra deste estudo, 59,9% da população se declararam como 

inativos fisicamente, ou seja, a realização de atividades físicas semanais não 

ultrapassava 150 minutos, como preconizado pela WHO (WHO, 2010). A inatividade 

física é considerada como o quarto principal fator de risco para a mortalidade global 

e seu aumento implica na prevalência das DCNT. O comportamento sedentário está 

relacionado com o aumento do risco para obesidade, diabetes mellitus tipo II, 

hipertensão, doenças cardiovasculares e cânceres (WHO, 2010; BOUCHARD; 

BLAIR; KATZMARZYK, 2015). 

Neste estudo houve diferença estatisticamente significante no teste qui-

quadrado para as variáveis grupo etário e núcleo de saúde. Na regressão logística, 

permaneceu no modelo a variável grupo etário, com aumento de 1.51 vezes as 

chances de inatividade física ao pertencer à faixa etária de 40-59 anos. 

De acordo com a VIGITEL (BRASIL, 2013c), com o passar dos anos os 

indivíduos diminuem a prática de atividades físicas. Na faixa etária de 18 a 24 anos, 

49,7% dos sujeitos praticavam atividade física, já os indivíduos com 65 anos ou mais 

somam 22,3% dos sujeitos. Nesta pesquisa realizada no município de Bauru, os 

entrevistados com idade entre 40 e 59 anos apresentaram-se como sendo aqueles 

mais sedentários, quando comparados àqueles com idade acima de 60 anos. 

Uma iniciativa do Ministério da Saúde que objetiva a promoção de saúde 

por meio de atividades físicas, e que se mostrou presente no cotidiano dos sujeitos 

entrevistados, principalmente entre os mais idosos, foi a Academia da Saúde. Este 

programa, lançado em 2011, promove a implantação de polos da Academia da 

Saúde em espaços públicos dotados de infraestrutura e equipamentos (BRASIL, 

2014b). A iniciativa é um ponto da atenção primária e visa referenciar-se como um 

programa de promoção da saúde, prevenção e atenção às DCNT, incentivando 

atividades físicas e corporais, ações de promoção da alimentação saudável e 

demais modos saudáveis de vida (FIGUEIRA; LOPES; MODENA, 2016). 

Os idosos entrevistados também relataram ser comum a prática de 

atividades físicas nas dependências de instituições como faculdades ou no Serviço 

Social do Comércio - SESC, que, no município de Bauru, oferecem atividades 

físicas, tais como ginástica multifuncional e hidroginástica, de forma gratuita ou por 

preços mais acessíveis. 
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A prática regular de atividade física, além de ser um fator de proteção do 

risco de desenvolver um AVC (AUTENRIETH et al., 2013; FOCCHESATTO; 

ROCKETT; PERRY, 2015), melhora a qualidade de vida e reduz as chances de ter 

depressão e declínio cognitivo (WHO, 2010; VIRTUOSO et al., 2012; LANGLOIS et 

al., 2013; BARBOSA et al., 2015). 

 

HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA 

 

A HAS, terceiro fator de risco mais presente neste estudo é a mais 

frequente das doenças cardiovasculares (BRASIL, 2006b). É uma doença de 

elevada prevalência no Brasil e no mundo, principalmente nos idosos, entre os quais 

a taxa de hipertensos, de acordo com o Ministério da Saúde, pode chegar a 59,2% 

(BRASIL, 2012a).  

No presente estudo, a taxa de hipertensos foi de 56,2%, apresentando 

diferença estatisticamente significante para as variáveis grupo etário, grau de 

instrução e última consulta médica. No modelo de regressão logística 

permaneceram as variáveis grupo etário e última consulta médica. 

O avançar da idade apresenta relação direta com a chance de ter 

hipertensão (BRASIL, 2012c) e, neste estudo, os idosos apresentaram 2.49 vezes 

mais chance de serem hipertensos. Ao iniciar a quinta década de vida, o percentual 

encontra-se em 18,3%. Já para aqueles com 65 anos ou mais, estima-se que essa 

taxa se encontre em 60,4% (BRASIL, 2013c). Para os idosos, o controle da 

hipertensão, além de diminuir significantemente o risco de ser acometido por um 

AVC, reduz a incidência de demência (CAMAFORT; SIERRA, 2016). Assim como 

neste estudo, outras pesquisas encontraram relação da HAS com o baixo grau de 

instrução, sendo um fator também associado à não adesão ao tratamento (MALTA 

et al. 2015; REIS et al., 2015; PIMENTA et al., 2015). 

O tratamento medicamentoso para a hipertensão arterial visa a redução 

da morbidade e mortalidade cardiovascular (BRASIL, 2006b) e a distribuição dos 

medicamentos ocorre nas unidades de assistência farmacêutica ou nas chamadas 

farmácias populares. Para a aquisição medicamentosa é necessária uma receita 

médica, o que pode influenciar na regularidade de consultas médicas do paciente 

hipertenso e justificar as chances 2.85 vezes maior da HAS ocorrer em sujeitos que 

tinham ido ao médico pela última vez há menos de um ano (PIMENTA et al., 2015). 



6 Discussão 87 

O aumento da prevalência de hipertensos e o seu aparecimento cada vez 

mais precoce é atribuído ao crescimento populacional, envelhecimento e 

comportamentos de risco, como dieta não saudável, consumo excessivo de álcool, 

inatividade física e exposição ao estresse persistente (BRASIL, 2006b; WHO, 

2013a). 

 

HISTÓRICO FAMILIAR DE AVC 

 

Assim como em outras DCNT, as doenças cardiovasculares, em especial 

o AVC, não possuem uma causa única. Diversos fatores de risco podem 

potencializar a chance de ter um AVC ao longo da vida, ainda mais quando 

agregado a um histórico familiar positivo. 

Dos sujeitos entrevistados durante este estudo, 40,7% relataram possuir 

histórico familiar de AVC. Houve diferença estatisticamente significante para a 

variável sexo, a qual permaneceu no modelo de regressão logística, estimando 1.63 

vezes mais chance de possuir histórico familiar de AVC ao pertencer ao sexo 

feminino. Para provarem a maior propensão das mulheres em terem histórico 

familiar de AVC perante os homens, Touzé e Rothwell (2008) realizaram uma 

revisão sistemática que reuniu 18 estudos, totalizando 7.941 pacientes. Os autores 

confirmaram que nos estudos de hereditariedade, as mulheres possuíam mais casos 

de AVC familiar, principalmente relacionados à história materna de AVC, o que, 

segundo os autores, pode ser justificado por questões genéticas especificas do 

sexo, epigenéticas ou mecanismos não genéticos. 

O estudo longitudinal desenvolvido por Seshadri et al. (2010) evidenciou 

que um indivíduo, cujo um dos pais já foi cometido por AVC, tem três vezes mais 

chances de desenvolver a doença. A hereditariedade e experiência pessoal com 

parentes que sofreram um AVC devem servir como estímulo para o desenvolvimento 

de hábitos saudáveis de vida, evitando o acúmulo com outros fatores de risco. 

 

DISLIPIDEMIA 

 

Entre os participantes, a frequência de sujeitos que referiram diagnóstico 

médico de algum tipo de dislipidemia (colesterol ou triglicerídeos elevados) foi de 

27,8%. As variáveis sexo, grupo etário, núcleo de saúde e período decorrente desde 
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a última consulta médica apresentaram diferença estatisticamente significante no 

teste qui-quadrado. Para o modelo de regressão logística permaneceram as 

variáveis sexo, grupo etário e última consulta médica. 

No Brasil, a frequência do diagnóstico médico de dislipidemia, segundo o 

levantamento realizado pela VIGITEL (BRASIL, 2013c), é de 20,3%, sendo maior 

entre as mulheres (22,9%) do que entre os homens (17,2%). Neste estudo, as 

mulheres também foram as mais atingidas (32,4%), porém o percentual mostrou-se 

muito acima da média do Estado de São Paulo, onde estima-se que 22,4% das 

mulheres tenham dislipidemia e superou até mesmo as frequências dos Estados 

mais afetados, como Aracaju (28,7%), Natal (28,3%) e Recife (28,0%). Gus et al. 

(2015) ao investigarem a prevalência dos fatores de risco para doença arterial 

coronariana em uma amostra de 1.056 indivíduos adultos, distribuídos em 19 

cidades, encontraram 43% de dislipidemia. Os autores alertaram sobre o aumento 

ocorrido após 12 anos da análise inicial (na primeira amostragem a taxa de 

dislipidemia não passou de 30%) e chamaram atenção sobre o não controle por 

parte da população, apesar do diagnóstico. 

No presente estudo, ao se observar as OR, encontra-se que o sexo 

feminino apresentou cerca de 1.93 vezes mais chances de ter dislipidemia que o 

sexo masculino. Quanto ao grupo etário, os indivíduos acima de 60 anos 

apresentaram cerca de 1.68 vezes mais chances de apresentarem dislipidemia do 

que os sujeitos com idade entre 40 e 59 anos. 

A dislipidemia ocorre mais facilmente com o aumento da idade em ambos 

os sexos, entretanto, para as mulheres, esse aumento pode ocorrer de forma mais 

significativa em decorrência da menopausa natural ou cirúrgica, em razão da perda 

da função ovariana e consequente redução da produção de estrógeno (AKAHOSHI 

et al., 1996; OLIVEIRA et al., 2008). Assim como ocorre em doenças como HAS e 

DM, o avançar da idade apresenta relação direta com a chance de desenvolver esse 

fator de risco (SANTOS et al., 2013). 

O tratamento medicamentoso para a dislipidemia, assim como para 

hipertensão arterial, está contemplado no programa de assistência farmacêutica ou 

nas chamadas farmácias populares. Para a aquisição medicamentosa é necessária 

uma receita médica com validade, o que pode influenciar na regularidade de 

consultas médicas e justificar as chances 2.43 vezes maior de ter dislipidemia, entre 

os indivíduos que tinham ido ao médico no último ano. 
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DIABETES MELLITUS 

 

A prevalência do DM está em expansão, sendo caracterizada como uma 

epidemia resultante, em grande parte, do envelhecimento da população (STOPA et 

al., 2014). Contudo, o excesso de peso, a adoção de padrões alimentares não 

saudáveis e a inatividade física podem aumentar as chances de se tornar diabético 

(FLOR et al., 2015; HIERONYMUS; MILLER, 2015). 

No estudo aqui apresentado, o percentual de sujeitos portadores de 

diabetes mellitus foi de 24,6%, sendo o tipo II o mais prevalente. Houve diferença 

estaticamente significante quando relacionada à variável grupo etário e última 

consulta médica, tendo as duas permanecido no modelo de regressão logística. 

Quanto ao grupo etário, os indivíduos com mais de 60 anos tiveram 

aproximadamente 2.09 vezes mais chances de apresentarem DM. Em relação à 

última consulta médica, os indivíduos com diagnóstico de DM apresentaram 2.50 

vezes mais chances de terem ido ao médico há menos de um ano. 

O acréscimo de anos vividos apresenta relação diretamente proporcional 

com o aumento de casos de DM e com a maior busca por serviços de saúde em 

decorrência das alterações secundárias (SANTOS et al., 2014). Mundialmente, o 

número de pessoas com DM aumentou substancialmente entre 1980 e 2014, 

chegando a 422 milhões de pessoas diabéticas e, segundo a WHO, quarenta por 

cento desse aumento é resultado do envelhecimento e crescimento populacional 

(BRASIL, 2006a; WHO, 2016). 

O percentual de sujeitos que relataram diagnóstico médico de DM foi 

superior à média nacional, que estima 11,7% da população adulta com DM, 

chegando ao percentual de 22,9% para aqueles com 65 anos ou mais (BRASIL, 

2012d). Os dados apresentados também diferem dos encontrados em estudos como 

de Stopa et al. (2014), que ao investigarem 1.796 sujeitos, em dois momentos 

distintos com diferença de 5 anos, encontraram percentuais de 17,6% (2003) e 

20,1% (2008). Essa diferença pode ser justificada pelo local de coleta dos dados. Ao 

contrário dos estudos apresentados, que utilizaram dados censitários e coletados 

em domicílios, esta coleta foi realizada em núcleos de saúde, onde há grande busca 

por atendimento clínico regular por parte dos diabéticos que realizam tratamento 

medicamentoso. Essa procura se deve ao fato de que é necessário estar com uma 
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receita médica atualizada (máximo de 120 dias desde a última consulta) para 

obtenção de medicamento (BRASIL, 2016). 

 

USO DE TABACO 

 

O uso de tabaco é considerado a principal causa evitável de doenças, 

invalidez e morte. Mundialmente, estima-se que 6 milhões de pessoas morram por 

ano vítimas do uso direto ou indireto do tabaco. Dos mais de 1 bilhão de fumantes 

no mundo, 80% vivem em países de baixa e média renda, onde a carga de doenças 

relacionadas ao tabaco é maior (WHO, 2014). 

No presente estudo, 18,7% da amostra referiram ser usuários de tabaco, 

sendo este percentual um pouco acima da média nacional estimada em 2013, na 

qual 11,3% da população eram fumantes (BRASIL, 2013c). Na análise do qui-

quadrado pode-se observar diferença estatisticamente significante para as variáveis 

sexo, grupo etário, grau de instrução, núcleo de saúde e período decorrente desde a 

última consulta médica. Na aplicação da regressão logística, permaneceram no 

modelo as variáveis sexo, núcleo de saúde e última consulta médica. 

Entre os participantes, houve diferença relevante entre a prevalência de 

homens e mulheres fumantes, representada pelos percentuais de 25,3% e 15,0% 

respectivamente. Entre os ex-usuários a diferença foi ainda maior, obtendo os 

valores de 39,4% para os homens e 19,9% para as mulheres. A diferença entre os 

sexos também foi demonstrada pelo estudo realizado por Paes (2016), que 

evidencia, na média de sua amostra, que 32,9% dos homens fumavam, enquanto o 

percentual para as mulheres foi de apenas 14,1%. A proporção de homens que 

usavam cigarros foi mais de duas vezes maior do que a de mulheres. No presente 

estudo, pela análise da regressão logística, os homens da amostra tiveram 1.96 

vezes mais chances de serem usuários de tabaco do que as mulheres. A nível 

nacional, a VIGITEL (BRASIL, 2013c), investigou o número de fumantes em todo o 

Brasil, e identificou que em todos os Estados, os homens são os que mais 

apresentam o hábito de fumar. O estudo ERICA que avaliou 74.589 adolescentes, 

também evidenciou o maior consumo de tabaco por homens, mesmo na 

adolescência, na qual a taxa encontrada de fumantes foi de 6,0% para os meninos e 

5,3% para as meninas (FIGUEIREDO et al., 2016). 
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A idade e os anos de escolaridade também influenciam no hábito do uso 

de tabaco. Como demonstrado neste estudo, os mais jovens tendem a fumar mais 

quando comparados aos idosos e os anos a mais de estudo parece ser um protetor 

contra esse comportamento (BRASIL, 2013c; BAZOTTI et al., 2016). A relação de 

anos vividos e grau de instrução pode justificar o fato dos indivíduos pertencentes ao 

núcleo A terem cerca de 2.27 vezes mais chances de usar tabaco do que aqueles do 

núcleo C. 

A procura menos regular por atendimentos médicos, por parte dos 

usuários de tabaco, pode estar relacionada ao fato da maior parte dos usuários 

serem homens. Como revelam diversos estudos (MOURA et al., 2014; MEDEIROS 

et al., 2014; MOURA et al., 2015), os homens procuram menos os serviços de saúde 

quando comparado às mulheres. O uso dos serviços médicos pelos homens, em 

geral, acontece em situações extremas de emergência e/ou em nível especializado 

ou de urgência, deixando por vezes o acompanhamento e prevenção de lado (Moura 

et al., 2014). 

Entretanto, salienta-se que o consumo de derivados do tabaco apresenta 

relação com o desenvolvimento de quase 50 doenças diferentes, sendo as principais 

as doenças cardiovasculares, o câncer e as doenças respiratórias obstrutivas 

crônicas (INCA, 2011). Viegas (2008) ao realizar uma revisão sistemática sobre as 

diversas formas de consumo de tabaco, concluiu que não existe forma segura de 

consumo, e seus usuários têm, de forma significativa, risco aumentado para 

adoecimento e morte prematura por enfermidades relacionadas ao uso de tabaco. 

Entre as ações de enfrentamento, destacam-se as ações regulatórias, 

como a proibição da propaganda de cigarros e advertências sobre o risco de 

problemas nas embalagens do produto (BRASIL, 2011d). Além dessas ações, desde 

a extensão para todo território nacional da Lei Antifumo (nº 12.546/2011) é proibido 

nacionalmente, o consumo de tabaco em locais públicos ou fechados (BRASIL, 

2011e). 

 

EPISÓDIO ANTERIOR DE AIT 

 

Outro fator de risco, investigado por este estudo, foi a ocorrência prévia 

do Acidente Isquêmico Transitório. O AIT é caracterizado por um episódio isquêmico 

focal de duração inferior a 24 horas. De forma característica é reversível e não existe 
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déficit neurológico permanente (DÍEZ-TEJEDOR et al., 2001). Popularmente é 

conhecido como um “mini AVC” ou, como relatado por muitos pacientes, um “susto”. 

Na literatura cientifica há discussões acerca do tema, questionando se o 

AIT seria somente uma questão de tempo para a ocorrência de um AVC ou se sua 

ocorrência já poderia ser considerada um AVC (OLIVEIRA et al., 2012). 

Neste estudo, o AIT prévio foi relatado por 7,8% dos sujeitos, entre os 

quais, como demonstrado pelo OR, demonstrou cerca de 2.29 vezes chances de 

ocorrer em sujeitos pertencentes ao grupo de pessoas com idade igual ou maior a 

60 anos. Assim como o AVC, o AIT apresenta relação linear com o aumento da 

idade, pois possui os mesmos fatores de risco do AVC (OIKARINEN et al., 2015). 

 

CONSUMO EXCESSIVO DE ÁLCOOL 

 

De acordo com a World Health Organization, o consumo excessivo de 

álcool traz grandes repercussões para a saúde pública. O álcool é uma substância 

psicoativa com propriedades que podem causar dependência e que é utilizado 

amplamente em diversas culturas há séculos (WHO, 2014e). O uso nocivo dessa 

substância tem relação com a incidência de diversas doenças, além de acarretar 

consequências sociais e econômicas (MALTA et al., 2009; RICHARD et al., 2013; 

ANDERSEN et al., 2014; STROKE ASSOCIATION, 2014). 

Neste estudo, o total de sujeitos que relataram o consumo excessivo de 

bebida alcoólica (2,3%), encontra-se abaixo da média nacional, a qual estima-se que 

seja igual à 17,0% da população (MALTA et al., 2013). Apenas a variável sexo foi 

estatisticamente significante. No modelo de regressão logística, essa variável 

permaneceu, indicando que os homens da amostra apresentaram cerca de 25.0 

vezes mais chances de fazerem uso excessivo de álcool. 

Na literatura, diversos estudos têm demonstrado propensão do sexo 

masculino no consumo excessivo de bebida alcoólica (MALTA et al., 2013; TAUFICK 

et al., 2014; ROSA; NASCIMENTO, 2015). A pesquisa desenvolvida por Rosa e 

Nascimento (2015) buscou analisar e descrever os possíveis aspectos da 

representação social do álcool em indivíduos do sexo masculino. Após investigarem 

361 sujeitos, os autores concluíram que para os entrevistados, o consumo de bebida 

alcoólica está relacionado a um conjunto de crenças e atitudes predominantemente 

positivas, sendo seu consumo percebido como um componente relevante para a 
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socialização masculina. Outro fator relacionado ao maior consumo por parte dos 

homens, tem caráter biológico e foi demonstrado pelo estudo de Urban et al. (2010). 

Por meio da tomografia por emissão de pósitrons, os autores investigaram homens e 

mulheres que haviam consumido bebidas alcoólicas e concluíram que o álcool 

estimula a liberação de dopamina em humanos e este efeito é maior em homens do 

que em mulheres. 

 

6.2 PREVENIR É A MELHOR ABORDAGEM 

 

A ocorrência de um ou a junção de vários fatores de risco pode levar um 

indivíduo a ter um AVC. Mais do que um acometimento neurológico, este evento 

vem acompanhado de implicações financeiras para o setor governamental, 

empresarial e pessoal. O AVC é uma das doenças mais onerosas para os serviços 

de saúde, pois a taxa de sobreviventes com incapacidade de longo prazo é alta. Os 

custos são diversos e entre eles há o custo individual/familiar com os cuidados 

necessários e o tempo de afastamento do trabalho, os custos para o governo com 

os serviços de saúde e o custo para o país com a perda da produtividade e a 

possibilidade de morte prematura (OVBIAGELE et al., 2013). 

Em 2012, os AVC ocorridos refletiram em custos de um total de 71,55 

bilhões de dólares para os cofres americanos, sendo as doenças cardiovasculares a 

condição médica que mais necessitou de dinheiro entre os anos de 2002 a 2012 

(AHRQ, 2015). Projeta-se que até 2030 esse valor triplique e os gastos anuais 

cheguem a 184.120 bilhões de dólares, sendo as pessoas mais afetadas aquelas 

com idade média de 65 anos (OVBIAGELE et al., 2013). No Brasil, o gasto anual é 

de aproximadamente 270 milhões de reais. Individualmente, um paciente com AVC 

custa para o SUS, em média, seis mil reais, entretanto esse valor pode variar de 

acordo com a gravidade de cada caso. O paciente que recupera totalmente o déficit 

neurológico terá necessidade de um período de internação curto (de 3 a 5 dias) a 

um custo de, aproximadamente, 640 reais. Porém, nos casos em que o paciente fica 

com sequelas graves, o período de internação pode ser de mais de um mês, 

gerando um custo de 32 mil reais (ABRAMCZUK; VILLELA, 2009). 

No entanto, melhorar a saúde de sujeitos e coletividades parece ser um 

investimento melhor do que dispensar gastos somente em hospitalização e 

reabilitação. Garantir a qualidade de vida da população é investir no 
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desenvolvimento do país (MALTA et al., 2009) e a prevenção de doenças como o 

AVC possibilita o aumento da expectativa de vida saudável (CAMPOLINA et al., 

2013). 

Muitos dos fatores de risco são modificáveis e, dessa forma, são 

possíveis de prevenção, tratamento e controle. Ações almejando ganhos em saúde 

devem ser planejadas e executadas buscando impacto positivo na saúde da 

população. O monitoramento da presença dos fatores de risco deve servir para 

elucidar políticas públicas mais efetivas de prevenção e deve ocorrer principalmente 

na atenção básica, onde um número maior de sujeitos pode ser alcançado. 

De acordo com as Diretrizes de Atenção à Reabilitação da Pessoa com 

Acidente Vascular Cerebral (BRASIL, 2013a), identificando os fatores de risco de 

AVC em um grupo populacional, é possível desenvolver parceria entre os serviços 

de saúde e seus usuários em torno do mesmo objetivo, que deve ser a eliminação 

ou redução desses fatores. Os fatores de risco que podem levar o indivíduo a ter um 

AVC frequentemente estão relacionados aos hábitos de vida não saudáveis, que 

podem ser potencializados pela influência da publicidade em massa e grupos 

sociais. Muitas vezes, os hábitos não saudáveis têm início já na infância e 

adolescência, e bastam mudanças no comportamento e estilo de vida para serem 

diminuídas as chances de ter um acometimento desse tipo (WHO, 2004). 

É importante incentivar políticas públicas que possam apoiar o acesso a 

hábitos saudáveis como, por exemplo, alimentação de boa qualidade; acesso a 

espaços públicos que facilitem a prática física; ambientes livres de fumo e 

regulamentação da propaganda de bebidas alcoólicas (MALTA et al., 2009). O 

controle da pressão sanguínea, do nível de colesterol e do açúcar no sangue 

também são medidas-chave para reduzir esse acometimento neurológico (Leite; 

Nunes; Correa et al., 2011), pois, mesmo com todos os desenvolvimentos na área 

da saúde e mais precisamente na área de AVC, a melhor abordagem continua 

sendo a prevenção. 
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7  CONCLUSÃO 

 

Do total de participantes, 99,1% (531) possuíam algum fator de risco para 

o AVC. O IMC indicando excesso de peso, juntamente com a inatividade física foram 

os fatores de risco mais predominantes na população deste estudo (59,9%). A 

prevalência dos outros fatores de risco distribuiu-se seguindo a seguinte ordem 

decrescente: hipertensão arterial sistêmica (56,2%), histórico familiar de AVC 

(40,7%), dislipidemia (27,8%), diabetes mellitus (24,6%), uso de tabaco (18,7%), 

episódio anterior de AIT (7,8%) e consumo excessivo de álcool (2,3%). 

A hipótese de nulidade foi rejeitada, pois a distribuição dos fatores de 

risco para o Acidente Vascular Cerebral teve influência do sexo, grupo etário, grau 

de instrução, núcleo de saúde frequentado e período decorrente desde a última 

consulta médica, entretanto essa influência não ocorreu de forma homogênea entre 

os fatores de risco. 
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ANEXO A – APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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ANEXO B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
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ANEXO C – QUESTIONÁRIO PARA INVESTIGAÇÃO DOS FATORES DE RISCO 

DO ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL 
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ANEXO D – QUESTIONÁRIO PARA CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA 
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