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RESUMO 

 

Pinto CJM. Redução do escore de risco de Framingham dos pais por meio de 

um programa de educação em saúde para os filhos em escola pública [tese]. 

São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2018. 

 

 

O controle das doenças cardiovasculares depende da adoção de hábitos de vida 

saudáveis e redução dos fatores de risco. Esforços têm sido feitos para 

normatizar os pilares da prevenção das doenças cardiovasculares em adultos e 

crianças, contudo, as estratégias de trabalho nesta área ainda não estão 

consolidadas e exigem novos estudos, especialmente entre crianças e pais de 

escolas públicas, com o perfil socioeconômico da população brasileira. O 

objetivo geral deste estudo foi avaliar se a implantação de uma intervenção 

pedagógica multidisciplinar para educação em saúde cardiovascular em escolas 

públicas, visando incorporar conceitos de prevenção primária para DCV entre 

estudantes de 6 a 10 anos de idade, pode contribuir para a diminuição do escore 

de risco de Framingham (ERF) dos seus respectivos pais e mães, no período de 

um ano. Trata-se de um estudo de intervenção, com duração de um ano, 

realizado em duas escolas públicas de ensino fundamental na cidade de Campo 

Limpo Paulista, estado de São Paulo. Na escola do grupo controle, o 

acompanhamento dos sujeitos utilizou uma abordagem preventiva tradicional por 

meio de folhetos informativos, com orientações para cuidados com a saúde e 

diminuição do risco cardiovascular, que eram enviados aos pais na agenda 

escolar das crianças. No grupo intervenção, além dos folhetos informativos, 

durante o ano letivo, as crianças desta escola foram submetidas a uma 

intervenção sobre educação em saúde cardiovascular, com atividades semanais 

visando incorporar conceitos de prevenção primária da aterosclerose. A coleta 

de dados foi realizada em dois momentos da pesquisa: antes de iniciar a 

intervenção - em fevereiro de 2012 e após a conclusão do programa de 

intervenção, em dezembro do mesmo ano. Ao final do estudo, a amostra 

totalizou 418 pais e mães, sendo 216 no grupo controle e 202 no grupo 

intervenção. No grupo controle, ao final de pesquisa, somente a glicose 



 

 

apresentou melhora significante (p=0,003), e os fatores de risco com piora 

significante foram: IMC (p=0,012), triglicérides(p=0,003), HDL-colesterol 

(p<0,001) e ERF (p=0,001). No grupo intervenção, houve melhora significante 

(p<0,001) em três fatores de risco: pressão arterial sistólica, pressão arterial 

diastólica e glicose. Os fatores de risco com piora estatisticamente significante 

foram o LDL-colesterol (p=0,008) e o HDL-colesterol (p<0,001). A análise dos 

sujeitos com ERF alto ou intermediário, ou seja, com maior risco cardiovascular, 

revelou redução significativa no grupo intervenção (p=0,031): no início da 

pesquisa havia 27 pais e mães nessa classificação e ao final do estudo somente 

21. No grupo controle, este número era igual a 15 no início e igual a 20 no final, 

uma variação que não foi estatisticamente significante. Pode-se constatar que o 

programa de educação em saúde cardiovascular, entre estudantes de 6 a 10 

anos de idade em escola pública, contribuiu para a diminuição do risco 

cardiovascular dos pais e mães do grupo intervenção. 

 

Descritores: Criança; Doenças Cardiovasculares; Educação em saúde; Escolas; 

Fatores de Risco; Prevenção e controle.  

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

Pinto CJM. Reduction of the Framingham risk score of the parents through a 

health education program for children in public schools [thesis]. São Paulo: 

“Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2018. 

 

 

Controlling cardiovascular diseases depends on the adoption of healthy life 

habits and the reduction of risk factors. Efforts have been made to standardize 

the pillars of cardiovascular heart disease (CHD) prevention in adults and 

children; however, work strategies in this area are not yet consolidated. 

Therefore, new studies are necessary, particularly among public school children 

and their parents, that include the socioeconomic profile of the Brazilian 

population. The general objective of this study was to evaluate whether the 

implementation of a multidisciplinary pedagogical intervention for cardiovascular 

health education in public schools that aimed to incorporate concepts of primary 

CHD prevention among students aged 6 to 10 years can contribute to decreasing 

the Framingham cardiovascular risk (FCR) of their respective fathers and 

mothers within one year. This one-year intervention study was conducted at two 

public elementary schools in the city of Campo Limpo Paulista, state of São 

Paulo. At the control group school, a traditional preventive approach was used 

that included information leaflets with guidelines regarding health care and the 

reduction of cardiovascular risk. These leaflets were sent to parents in the 

children's school. In the intervention group, in addition to the information leaflets, 

during the school year, the children of this school underwent an intervention of 

cardiovascular health education, with weekly activities aimed at incorporating the 

concepts of primary prevention of atherosclerosis. The data collection was 

performed at two main points during the study: before starting the intervention, in 

February of 2012, and after the conclusion of the intervention program, in 

December of the same year. At the end of the study, 418 fathers and mothers 

comprised the sample, with 216 in the control group and 202 in the intervention 

group. At the end of the study, the control group showed a significant 

improvement only in glucose levels (p = 0.003), whereas the following risk factors 



 

 

worsened significantly: BMI (p = 0.012), triglycerides (p = 0.003), HDL-cholesterol 

(p < 0.001) and FCR (p = 0.001). The intervention group showed a significant 

improvement (p < 0.001) in three risk factors: systolic blood pressure, diastolic 

blood pressure and glucose levels. The risk factors that worsened significantly 

were LDL-cholesterol (p = 0.008) and HDL-cholesterol (p <0.001). The analysis 

of subjects with high or intermediate FRS, that is, with a higher cardiovascular 

risk, showed a significant reduction in the intervention group (p = 0.031): at the 

beginning of the study, there were 27 fathers and mothers in this classification, 

whereas only 21 remained at the end of the study. In the control group, there 

were 15 parents with a high or intermediate FRS at the beginning of the study 

and 20 at the end; this change was not statistically significant. In conclusion, the 

cardiovascular health education program conducted among students aged 6 to 

10 years in a public school contributed to the reduction of cardiovascular risk in 

the parents and mothers of the intervention group.  

 

Descriptors: Cardiovascular Diseases; Child; Health Education; Prevention and 

control; Risk Factors; Schools. 
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1. INTRODUÇÃO  

 Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), as doenças 

cardiovasculares (DCV) continuam sendo a maior causa de mortes no mundo (1) e o 

mesmo panorama epidemiológico é observado no Brasil, onde as mortes por DCV 

correspondem a aproximadamente um terço das causas de óbito na população. (2) 

Análise da OMS sobre a evolução das DCV no mundo destaca que nas duas 

últimas décadas os países de alta renda têm observado redução na prevalência das 

DCV, enquanto ocorre um rápido e espantoso aumento destas doenças nos países 

de baixa e média renda. (1) 

A carga socioeconômica relacionada à mortalidade precoce, sequelas e demais 

prejuízos à sociedade, evidencia a necessidade de intensificar a prevenção das DCV 

nestes países, sobretudo quando se considera o custo-benefício das ações 

preventivas frente às curativas, a escassez de recursos nos países mais pobres, os 

danos sociais secundários à morbidade e à mortalidade de pessoas em idade 

economicamente produtiva. (1, 3-5) 

A American Heart Association (AHA) destaca que a prevenção dos fatores de 

risco para DCV em idades mais jovens é imprescindível para o "envelhecimento bem 

sucedido" (6), recomendação amplamente defendida por pesquisadores da área e pela 

comunidade científica internacional. (1, 7-10)   

Esta premissa é corroborada por conceituados estudos retrospectivos com 

décadas de acompanhamento dos sujeitos, como o Framingham Heart Study (11), 

iniciado no ano de 1948 e o Bogalusa Heart Study (12) iniciado em 1972. O Bogalusa 

foi um estudo pioneiro que analisou a precocidade e gravidade da aterosclerose e 

avaliou a necropsia de 204 crianças e jovens com idade entre 2 e 39 anos, que haviam 

morrido por diversas causas, principalmente trauma.  Este estudo evidenciou que a 

presença e gravidade das lesões ateroscleróticas na aorta e coronárias estavam 

relacionadas ao número de fatores de risco cardiovascular existentes. (13) 

O controle da aterosclerose depende da adoção de hábitos de vida saudáveis 

e da redução dos fatores de risco para DCV, dentre os quais destacam-se o 

sedentarismo, a obesidade, a dislipidemia, a hipertensão arterial, o diabetes, o 

tabagismo e a predisposição genética sendo que, com exceção deste último, os 

demais podem ser prevenidos ou controlados. 
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Neste contexto, estudos recentes têm evidenciado a eficácia de programas de 

prevenção entre crianças e adultos jovens na redução de fatores de risco. (14, 15) 

No Brasil, o Ministério da Saúde recomenda que o foco do trabalho nesta área 

seja a "promoção da saúde com ênfase na escola" (16), recomendação ratificada por 

estudos recentes que evidenciaram correlação dos fatores de risco cardiovascular 

entre crianças e seus pais, dentre os quais se destacam o Family SCORE (17), 

desenvolvido nos Estados Unidos e o Prevention Education Program (PEP) Family 

Heart Study, realizado na Alemanha.. (15, 18) 

A estratégia de ensinar as crianças nas escolas para que elas divulguem o 

aprendizado na família e comunidade é amplamente utilizada para o ensino de 

conceitos de meio ambiente, economia doméstica e outros. Um estudo brasileiro 

confirmou a eficácia do método para redução do risco cardiovascular dos pais em 

escolas privadas (14) e outros estudos semelhantes evidenciaram resultados positivos 

em países desenvolvidos como Inglaterra (19) e Alemanha (18). Contudo, evidencia-se 

escassez de estudos com esse programa de prevenção cardiovascular em escolas 

públicas, em países em desenvolvimento como o Brasil e com famílias de menor renda 

per capita. 

Os grandes investimentos e avanços nas áreas de diagnóstico e tratamento 

das DCV não foram acompanhados pelo desenvolvimento de estratégias de 

prevenção, o principal caminho para combater o problema, sendo que o planejamento 

de um adequado programa de prevenção exige o conhecimento da prevalência dos 

diferentes fatores de risco em determinada população. (20) 

Neste contexto, as Diretrizes para Avaliação do Risco Cardiovascular (9), uma 

das mais importantes referências internacionais da área, publicada e revisada 

periodicamente pelo American College of Cardiology e American Heart Association, 

define que a avaliação de risco das pessoas para DCV deve contemplar a história 

familiar de doença aterosclerótica e avaliação de um escore global de risco, 

destacando o Escore de Risco Framingham (ERF). (11) 

O ERF é o algoritmo mais utilizado no mundo para estimar a probabilidade de 

ocorrer infarto do miocárdio ou morte por doença coronária no período de 10 anos, 

em indivíduos sem diagnóstico prévio de aterosclerose clínica. (7; 21) 
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O algoritmo para cálculo do ERF é composto pela faixa etária, sexo, valores de 

pressão arterial sistólica, colesterol total e a fração HDL, presença de tabagismo e 

diagnóstico de diabetes.  

Esforços têm sido feitos para normatizar os pilares da prevenção da doença 

aterosclerótica em adultos (4; 5; 7; 22) e crianças (8; 14; 23) baseados nas evidências 

científicas disponíveis. As estratégias de trabalho nesta área, contudo, ainda não 

estão consolidadas e exigem novos estudos, especialmente entre crianças e pais de 

escolas públicas, com o perfil socioeconômico da população brasileira.  

Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, o Brasil tem como maior 

desafio na área de saúde o cenário pandêmico da morbimortalidade cardiovascular, 

“um cenário dramático e longe de um controle minimamente aceitável.” (24) 

Sendo assim, a avaliação da eficácia das estratégias preventivas em grupos 

específicos pode contribuir para a utilização do método em outras regiões e países 

com população semelhante. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA  

 

2.1. Fatores de risco cardiovascular  

O Ministério da Saúde do Brasil destaca como fatores de risco para doença 

cardiovascular a idade superior a 45 anos para homens e 55 anos para mulheres, 

história familiar de doença arterial coronariana (DAC) prematura (familiar de primeiro 

grau do sexo masculino <55 anos e do sexo feminino <65 anos),tabagismo, 

hipercolesterolemia, hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, obesidade, 

gordura abdominal, sedentarismo, estresse psicossocial e dieta pobre em frutas e 

vegetais. (16)  

Os fatores de risco cardiovascular predispõem à aterosclerose, uma doença 

inflamatória crônica e que ocorre em resposta à agressão endotelial que acomete 

principalmente a camada íntima de artérias. (25) 

A aterosclerose está associada à formação de placas que acumulam células 

inflamatórias nos tecidos lipídicos, danificando a parede arterial e causando as 

complicações trombóticas que incluem obstrução parcial ou total do vaso. Esta doença 

acomete todo o sistema arterial mas, em função dos órgãos que alimentam, os 

maiores danos ocorrem na aorta e nas artérias coronarianas e cerebrais, tendo como 

principais consequências o infarto do miocárdio, a isquemia cerebral e o aneurisma 

aórtico. (25, 26) 

A formação da placa aterosclerótica é a chave desse processo, denominado 

aterogênese, que se inicia com a agressão ao endotélio vascular pelos fatores de risco 

– como tabagismo, dislipidemia e hipertensão arterial. A consequente disfunção 

endotelial aumenta a permeabilidade da camada íntima às lipoproteínas plasmáticas 

e favorece a retenção das mesmas no espaço subendotelial. (25, 26)  

O depósito de lipoproteínas na parede arterial ocorre de maneira proporcional 

à concentração dessas lipoproteínas no plasma. As lipoproteínas – Low-Density 

Lipoprotein Cholesterol (LDL) e Very Low-Density Lipoprotein Cholesterol (VLDL), 

aumentam a permeabilidade da camada íntima arterial e desenvolvem a placa 

aterosclerótica. Este processo é intensificado por meio da atuação  de moléculas de 

adesão leucocitária na superfície endotelial, sendo que este fenômeno é estimulado 

pela oxidação das lipoproteínas.  
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As moléculas de adesão são responsáveis pela atração de monócitos e 

linfócitos para a íntima da parede arterial. No espaço subendotelial, os monócitos se 

diferenciam em macrófagos, que são repletos de lípides e formam as estrias 

gordurosas, lesões macroscópicas iniciais da aterosclerose. Uma vez ativados, os 

macrófagos são, em grande parte, responsáveis pela progressão da placa 

aterosclerótica mediante a secreção de citocinas, que amplificam a inflamação, e de 

enzimas proteolíticas, capazes de degradar colágeno e outros componentes teciduais 

locais. Outras células inflamatórias também participam do processo aterosclerótico, 

como os linfócitos T que, embora menos numerosos que os macrófagos no interior do 

ateroma, também produzem citocinas que modulam o processo inflamatório local. (22; 

27)  

Dentre os fatores de risco cardiovascular para formação da placa 

aterosclerótica destaca-se a dislipidemia, que corresponde à elevação isolada ou 

conjunta do LDL-colesterol, do VLDL-colesterol e/ou dos triglicerídeos, bem como à 

redução nos níveis do HDL-colesterol circulantes no sistema sanguíneo. (22) 

A dislipidemia causa disfunção endotelial nas artérias, promovendo o aumento 

da permeabilidade da íntima às lipoproteínas plasmáticas e favorecendo a retenção 

das mesmas no espaço subendotelial e o desenvolvimento da placa aterosclerótica. 

(25; 26) 

A elevada prevalência da dislipidemia é uma preocupação neste contexto. 

Estudo nacional que avaliou o colesterol sanguíneo de 81.262 adultos no ano de 2003, 

constatou que 40% da população tinha elevado nível sanguíneo de colesterol 

(>200mg/dL) (28). Outra pesquisa realizada no município de São Paulo, no ano de 

2015, constatou prevalência de dislipidemia em 59,7% dos 719 sujeitos do estudo. (29) 

A idade avançada é outro importante fator de risco cardiovascular, que 

apresenta, como agravante do processo, o acúmulo de outros fatores de risco comuns 

entre os idosos, destacando-se a hipertensão e o diabetes. As alterações fisiológicas 

do envelhecimento potencializam a aterosclerose, destacando-se neste decurso as 

mudanças no metabolismo do cálcio e a redistribuição da calcificação nos tecidos dos 

idosos, predispondo à deposição deste mineral nas artérias. (30; 31) 

Estudo que avaliou 553 pacientes, usando ultrassom intravascular por meio de 

intervenção coronária percutânea, constatou que as placas ateroscleróticas eram 
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significativamente mais graves e extensas no grupo de idosos acima de 70 anos em 

comparação com o grupo mais jovem. (31) 

Em estudo brasileiro, Pereira et al. (32) evidenciaram a simultaneidade de fatores 

de risco cardiovasculares nos idosos. Inquérito do ano de 2002 realizado em quinze 

capitais e do Distrito Federal avaliou 3142 pessoas acima de 60 anos, e constatou que 

71,3% dos idosos estudados apresentaram dois ou mais fatores de risco.  

Estudo transversal realizado entre 1298 adultos na cidade de Salvador, Bahia 

- Brasil, em 2000, constatou que o número de fatores de risco cardiovascular 

aumentou conforme a idade e foi o percentual de sujeitos com 2 ou mais fatores de 

risco era significantemente maior no grupo acima de 60 anos de idade. (33) 

Além da idade, outro fator de risco fixo é o gênero, acometendo mais 

precocemente os homens(22). Nestes dois casos, o risco cardiovascular tem 

desenvolvimento inevitável, contudo, tanto para a idade quanto para o gênero, o 

aumento ou piora do risco cardiovascular podem ser reduzidos com os devidos 

cuidados com a saúde. 

A relevância da simultaneidade destes fatores de risco fixos é destacada na V 

Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose, publicada em 2013. 

O documento, quando analisa o risco cardiovascular pelo tempo de vida, a partir dos 

45 anos, afirma que “[...] O risco predito pelo ER pelo Tempo de Vida > 39% em 

homens ou > 20,2% em mulheres caracteriza condição de alto risco pelo tempo de 

vida.[...]”, corroborando o maior risco de DCV para homens com o avanço da idade. 

(22) 

A complexidade das DCV, contudo, parece se configurar de modo a não 

discriminar homens e mulheres no que tange à diferenciação do risco cardiovascular 

pelo gênero, apenas conferindo às mulheres o início mais tardio da doença. Tal 

premissa é corroborada pela Diretriz Brasileira sobre Prevenção de Doenças 

Cardiovasculares em Mulheres Climatéricas, publicada em 2008, a qual destaca que 

a incidência de DCV nas mulheres aparece cerca de 10 a 15 anos mais tardiamente 

que nos homens, fato possivelmente explicado pela proteção estrogênica. (34) 

Por outro lado, segundo a Diretriz, o risco cardiovascular aumenta grandemente 

nos primeiros anos após a menopausa e volta a reduzir em faixas etárias mais 

avançadas, mostrando o maior impacto da menopausa na jovem. Sendo assim, o 

documento ressalta que as medidas de prevenção não podem ser postergadas, pois 
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o processo aterosclerótico inicia-se em idade jovem e constata-se que não há 

consenso sobre o menor risco para DCV entre mulheres e que possam definir a faixa 

etária prioritária para as ações preventivas neste grupo. (34) 

Dentre os fatores de risco modificáveis, a hipertensão arterial sistêmica (HAS) 

se destaca pela alta prevalência e baixas taxas de controle, o que fazem dela o mais 

importante fator de risco segundo a I Diretriz Brasileira de Prevenção Cardiovascular, 

publicada em 2013. (35) 

A fisiopatologia da hipertensão arterial tem controvertido conceito histórico, 

descrevendo a aterosclerose como uma doença terminal, contudo, “[...] hipertensão, 

inflamação e aterosclerose associadas potencializam a disfunção endotelial que por 

sua vez perpetua a ação lesiva dos mesmos mecanismos citados [...]”, dessa forma, 

o endotélio vascular tanto contribui para processo inflamatório como é afetado por ele. 

(36) 

A gravidade da HAS no desenvolvimento das DCV se sobressai pela elevada 

prevalência deste fator de risco. Neste contexto, uma meta-análise que avaliou 61 

estudos observacionais prospectivos sobre pressão arterial e mortalidade, envolvendo 

dados de um milhão de adultos, evidenciou que a mortalidade por DCV aumenta 

progressivamente com a elevação da pressão arterial e que isso ocorre de forma 

linear, contínua, independente e inicia-se com a pressão arterial nos patamares acima 

de 115/75 mmHg. (37)  

Uma revisão sistemática que analisou 44 estudos desenvolvidos em 35 países 

revelou prevalência global de hipertensão de 37,8% entre homens e 32,1% em 

mulheres. (38) A prevalência da HAS, contudo, aumenta progressivamente com a faixa 

etária e estudos nacionais têm constatado o fenômeno. Pesquisa envolvendo 418 

idosos acima de 60 anos, realizado em Goiânia no ano de 2010, constatou a 

prevalência de HAS entre 80,4% dos sujeitos (39). Estudo realizado em município do 

interior de Minas Gerais avaliou 1.494 idosos e constatou que 61,5% eram 

hipertensos. (40) 

A diretriz norte-americana para o tratamento da hipertensão arterial em 

pacientes com DAC, publicada em 2015, destaca que a hipertensão é o mais 

importante fator de risco independente para o desenvolvimento de DAC, acidente 

vascular cerebral e insuficiência renal. (41)  
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O diabetes mellitus (DM) é um fator de risco cardiovascular que teve a 

prevalência aumentada de forma marcante nos últimos anos e as expectativas são 

que esse crescimento torne-se ainda mais intenso nos próximos anos (42). Estudo 

nacional que analisou a prevalência do DM e deste associado à HAS contatou que o 

coeficiente de prevalência padronizado do DM elevou-se de 2,9% em 1998 para 4,3% 

em 2008, enquanto para o DM associado à HAS, elevou-se de 1,7% para 2,8% neste 

período. Pode-se inferir, portanto, que as prevalências destes fatores de risco 

cardiovascular estão crescendo rapidamente no Brasil. (43)  

As Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes enfatizam que “uma 

epidemia de diabetes mellitus (DM) está em curso”. Atualmente, a maior progressão 

da prevalência é observada nos países em desenvolvimento e isso se deve ao 

crescimento e envelhecimento populacional, com progressivo aumento da prevalência 

de obesidade e sedentarismo. (42) 

A fisiopatologia do DM nas DCV está relacionada à exposição prolongada à 

hiperglicemia, à hiperinsulinemia e a presença de resistência insulínica, que provocam 

alterações celulares em todas as etapas do processo aterosclerótico, exacerbando 

seu curso clínico. Sendo assim, o DM confere um estado inflamatório que pode estar 

relacionado à aterosclerose, especialmente com lesões microvasculares. (44) 

 O tabagismo é um dos fatores de risco cardiovascular cuja prevalência tem 

reduzido na série histórica nacional, segundo dados do Vigitel, o estudo de vigilância 

de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico, sendo 

que em 2006 a estimativa de fumantes no Brasil foi de 15,7% da população, reduzindo 

anualmente até a prevalência de 10,8% no levantamento do ano de 2014. (45) 

 Estudos internacionais, contudo, destacam que apresar da prevalência do 

tabagismo estar diminuindo nos países desenvolvidos, está aumentando em muitos 

países de renda baixa e média, especialmente entre os jovens e as mulheres (46). A 

premissa é corroborada pelo levantamento internacional que observou a prevalência 

de 43,3% de fumantes em Bangladesh, 35,7% na Indonésia e 29,5% nas Filipinas. 

Esses dados são oriundos do estudo The GATS Atlas / Global Adult Tobacco Survey, 

pesquisa realizada em 22 países e publicada no ano de 2015, com colaboração da 

OMS e do Centers for Disease Control and Prevention dos Estados Unidos. (47)  

 O tabagismo usualmente está presente junto com outros fatores de risco 

modificáveis, como a HAS e dislipidemia, o que potencializa sua ação aterosclerótica, 
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que se deve principalmente ao potencial de elevação dos níveis sanguíneos de 

fibrinogênio. Existe uma relação dose-resposta entre o número de cigarros fumados e 

a concentração sanguínea de fibrinogênio, glicoproteína que atua nas fases finais do 

processo de coagulação e, consequentemente, da aterosclerose. (48) 

A obesidade é um fator de risco cardiovascular cuja lista de complicações à 

saúde é longa, destacando-se a relação direta com o Diabetes Mellitus, dislipidemia e 

hipertensão arterial (49; 50), além de outras patologias secundárias ao excesso de peso 

corporal, como alguns tipos de câncer e doenças respiratórias crônicas (51). É uma 

doença crônica, que deve ser prevenida ou tratada para diminuir suas comorbidades. 

(49; 50; 51; 52) 

O aumento da prevalência da obesidade é uma preocupação mundial, 

especialmente entre os países desenvolvidos e em desenvolvimento, que é caso do 

Brasil. (51; 52) 

 No Vigitel 2014, que entrevistou 40.853 pessoas, 17,9% dos sujeitos foram 

considerados obesos e a publicação do Ministério da Saúde ressalta que o total de 

obesos no Brasil é preocupante e vem aumentando gradativamente, sendo que no 

primeiro levantamento realizado em 2006 11,9% das pessoas estavam obesas. (45) 

Dentre os países desenvolvidos, o Estados Unidos da América (EUA) se 

destacam com a prevalência de obesidade estimada em 37,7% entre os adultos 

durante 2013-2014, segundo publicação do U.S. Department of Health and Human 

Services / Centers for Disease Control and Prevention / National Center for Health 

Statistics. (53) 

Assim como entre os adultos, o estudo norte-americano constatou, na análise 

do período de 1999 a 2014, aumento significativo na obesidade entre jovens com 

idade inferior a 20 anos, sendo que a prevalência evoluiu de 13,9%, no ano de 1999 

para 17,7%, no ano de 2014. (53) 

A relação da obesidade com as DCV entre idosos é reconhecida (54; 55), mas  

estudos recentes constataram a relação entre obesidade e agravos à saúde nos 

adultos jovens. Estudo caso-controle realizado nos EUA, que avaliou 1201 casos e 

1154 controles, evidenciou a relação da obesidade com o acidente vascular cerebral 

isquêmico (AVCI) entre adultos com idade de 15 a 49 anos. (55) 

No processo aterosclerótico, a obesidade promove a inflamação do endotélio 

vascular e potencializa a aterogênese com seus efeitos na promoção da resistência à 
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insulina e no desenvolvimento das dislipidemias. Os níveis elevados de ácidos graxos 

livres, provenientes de gordura visceral, atingem o fígado através da circulação portal 

e estimulam a síntese de VLDL pelos hepatócitos, e a elevação do VLDL pode reduzir 

o colesterol HDL. (25)  

Destaca-se ainda a capacidade do tecido adiposo para sintetizar citocinas, que 

promovem o desenvolvimento da placa aterosclerótica (25) e a relação direta do 

aumento da massa corporal com a elevação pressão arterial. (56) 

O Ministério da Saúde destaca ainda como fatores de risco cardiovascular o 

sedentarismo, o estresse psicossocial e dieta pobre em frutas e vegetais. (16)  

EM 2008 a OMS publicou a Estratégia da Global para prevenção e controle das 

doenças não transmissíveis, destacando a importância das DCV no contexto e a 

necessidade estimular as ações nos países em desenvolvimento. O documento tem 

como objetivo a prevenção e a redução do nível de exposição dos indivíduos e das 

populações aos fatores de risco comuns: o consumo de tabaco, alimentação 

inadequada e sedentarismo, considerados as bases dos fatores de risco 

cardiovascular. (57) 

 

2.2. Prevenção e controle dos fatores de risco cardiovascular 

 

Segundo a OMS, a eliminação dos fatores de risco pode evitar 

aproximadamente 80% das DCV e do Diabetes tipo II sendo que, para isso, no 

documento “Prevenção de doenças crônicas: um investimento vital” a OMS ressalta a 

necessidade de se publicar o conhecimento e informação atualizados e eficazes para 

os profissionais de linha de frente da saúde. (3)  

Contudo, o custo-efetividade das ações de prevenção e controle dos fatores de 

risco cardiovascular ainda não comprovou qual a melhor estratégia de trabalho, algo 

imprescindível, considerando a magnitude do problema nos países não 

desenvolvidos, com escassez de recursos financeiros para estas ações de saúde. 

Segundo a AHA, programas preventivos para DCV desenvolvidos nas escolas 

despontam como únicos com capacidade de fornecer e sustentar iniciativas 

educacionais estáveis e eficazes dentro das estruturas institucionais existentes que 

possibilitam ações preventivas junto aos escolares, seus pais e professores. (58) 
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A eficácia dos programas preventivos para a redução de fatores de risco 

cardiovascular entre crianças na escola tem sido comprovada por muitos estudos 

nacionais (14; 58; 59) e internacionais (60; 61; 62), incluindo uma revisão sistemática que 

avaliou exclusivamente intervenções de educação nutricional nas escolas (63) e uma 

revisão sistemática e meta-análise que também incluiu atividade física, redução na 

visualização de televisão e suas combinações para o sobre controle da obesidade 

(64). Contudo, poucas experiências envolveram os pais e familiares nos programas e 

avaliaram a eficácia do método para prevenção de DCV. 

A OMS e relevantes pesquisas recentes corroboram a necessidade de se 

envolver toda a família na intervenção, considerando as questões genéticas e do estilo 

de vida que afetam a saúde cardiovascular da família. (15; 18; 57; 65)  

A obesidade se destaca como um fator de risco cuja intervenção familiar se 

mostra mais eficaz que a abordagem individual sendo que estudos avaliando 

intervenção para reduzir o peso de crianças e seus pais constataram que a redução 

do sobrepeso foi mais positiva quando toda a família era envolvida, dentre os estudos 

mais antigos destacam-se as publicações de Golan et al. (66) em 1998 e Kanda et al. 

(67) em 2004. 

O estudo de Golan et al. (66) envolveu 60 crianças obesas de Israel, com idade 

entre 6-11 anos, que foram randomizadas em grupo experimental (pais como únicos 

agentes de mudança) e grupo convencional (crianças como únicos agentes de 

mudança). Para os pais no grupo experimental, foram realizadas 14 sessões 

educacionais com uma nutricionista, com duração de uma hora cada sessão e para 

as crianças no grupo convencional foram realizadas 30 sessões. As medidas 

antropométricas e bioquímicas foram determinadas no início e no final do programa.  

A abordagem experimental mostrou-se mais eficaz na redução do peso dos 

pais e dos filhos em comparação à abordagem convencional (p <0,03) e as mudanças 

foram atribuídas à melhoria nos hábitos alimentares e no estilo de vida observado 

entre os pais e as crianças. (66)  

Kanda et al. (67) avaliaram a redução de peso e melhora dos fatores de risco 

cardiovascular de 605 crianças e seus respectivos pais e mães. O estudo realizado 

no Japão foi observacional e foram realizadas medidas anuais, no acompanhamento 

dos grupos ao longo de três anos. Ao final do estudo, os melhores resultados foram 

observados nas famílias com pais e mães com índice de massa corpórea (IMC) ≥25, 
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sendo estatisticamente significante a redução do IMC destes pais e crianças quando 

comparados com outros grupos de famílias com menor IMC. 

Lioret et al. (68) em 2012 publicaram resultados do Melbourne Programa Infantil, 

da Austrália, um estudo randomizado controlado-cluster que envolveu 542 mães e 

seus recém-nascidos nos primeiros 18 meses de vida. A intervenção focada em 

habilidades e estratégias de paternidade teve como objetivo promover o 

desenvolvimento da criança e dos pais com comportamentos saudáveis desde o 

nascimento, incluindo dieta saudável, o aumento da atividade física e redução no 

tempo de visualização da TV.  

A intervenção durou 15 meses e buscou promover a realização de atividade 

física e a alimentação saudável, com acompanhamento de uma nutricionista. Ao final 

do estudo, observou-se melhora significante do grupo intervenção em relação ao 

grupo controle no padrão alimentar, não sendo observada, entretanto, melhora na 

prática de atividade física e nem redução do tempo de TV. Os pesquisadores 

destacaram a complexidade do problema e as dificuldades para o alcance dos 

objetivos junto às mães e ressaltam o parcial sucesso da intervenção. Destacam, 

contudo, a necessidade de mais estudos junto a grupos específicos e avaliação de 

outros métodos. (68) 

No Brasil, estudo publicado por Fornari et al. (14) em 2013 avaliou o risco 

cardiovascular de pais e mães de crianças de 6 a 10 anos, estudantes do ensino 

fundamental de uma escola privada. Os sujeitos foram divididos em grupo controle 

(152 pais e mães) e grupo intervenção (171 pais e mães), sendo que o grupo 

intervenção, durante um ano, foi submetido a uma intervenção educativa 

multidisciplinar em saúde cardiovascular, realizada por enfermeiros, profissionais de 

educação física, nutricionistas e psicólogos dirigido exclusivamente para as crianças. 

As ações ocorreram semanalmente, no horário de aula das crianças e utilizaram 

atividades lúdicas, teatros, brincadeiras e práticas com foco na promoção de 

atividades físicas e adoção de hábitos de vida saudáveis. As crianças eram orientadas 

a aplicar esses conceitos de saúde em seu cotidiano e no convívio familiar.  

Ao final do estudo, a análise dos fatores de risco cardiovascular evidenciou 

melhora significante entre os pais do grupo intervenção em comparação ao grupo 

controle, especialmente entre os pais com risco cardiovascular alto ou intermediário. 
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Estes últimos apresentaram redução no risco cardiovascular, medido pelo escore de 

risco de Framingham, em 91% no grupo intervenção e em 13% no grupo controle. (14)   

 Kardia et al. (69) em publicação de 2003, desenvolvida em parceria com os 

conceituados institutos norte-americanos Centers for Disease Control and Prevention, 

National Heart, Lung, and Blood  e o National Institute of Health, ressaltaram que as 

ações preventivas em cardiologia devem ser centrados na família e não apenas nos 

indivíduos. Dada a natureza multifatorial do risco cardiovascular, da predisposição 

genética e fatores ambientais, deve-se concentrar na família como unidade de 

inferência e alvo para a prevenção cardiovascular. 

A literatura científica demonstra que o controle dos fatores de risco para DCV 

exige medidas preventivas e educativas que conduzam à adoção e manutenção de 

hábitos de vida saudáveis, o que exige ações multidisciplinares eficazes na área da 

saúde. (14; 16; 70; 71)   

A avaliação da eficácia das ações preventivas exige um método para mensurar 

o alcance dos objetivos propostos, sendo que no caso das DCV, o Escore de Risco 

de Framingham é o método mais utilizado para esta finalidade e será o objeto de 

discussão na sequência deste estudo. 

 

2.3. Escore de risco de Framingham e avaliação cardiovascular 
 

 O Framingham Heart Study pode ser considerado um dos mais conhecidos 

estudos epidemiológicos do mundo, uma referência histórica enquanto estudo de 

coorte e sucesso científico com resultados amplamente usados na prática clínica. (72; 

73; 74) 

 Iniciado em 1948, tendo passado mais de meio século de pesquisa em 

andamento, há décadas as publicações oriundas do Framingham Heart Study 

tornaram-se as principais referências para estudos de avaliação do risco 

cardiovascular. (72; 73; 74) 

 Em 1947, quando o Departamento Norte-americano de Saúde Pública lançou 

o estudo, o conhecimento epidemiológico da doença vascular aterosclerótica era 

escasso. (73) A origem do estudo está intimamente ligada à morte do presidente norte-

americano Franklin Delano Roosevelt, que faleceu em 1945 por hipertensão, 

insuficiência cardíaca e acidente vascular cerebral, quando tinha 63 anos e estava em 
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seu quarto mandato presidencial. A morte prematura do presidente deu grande 

impulso à fundação do Framingham Heart Study. (75)  

Na década de 1940 a doença cardiovascular despontou como a principal causa 

de morte entre os americanos, sendo que a epidemia nacional de doença 

cardiovascular era responsável por aproximadamente 50% dos óbitos e as condições 

de prevenção e tratamento na época deixava na sociedade a impressão de que a 

morte prematura por doença cardíaca era inevitável. (72; 75) 

Em junho de 1948, o então presidente Harry Truman promulgou a "Lei Nacional 

do Coração" que, dentre suas determinações, concedeu 500.000 dólares para o 

desenvolvimento de um estudo epidemiológico de vinte anos e também criou o 

National Heart, Lung and Blood Institute, até hoje reconhecido como um dos maiores 

centros do mundo para estudo nesta área. (75) 

Os pesquisadores que estavam à frente do estudo epidemiológico requisitado 

pelo governo defenderam que o projeto foi desenvolvido na cidade de Framingham, 

no Estado de Massachusetts, devido à proximidade com a Universidade de Harvard e 

o entusiasmo dos médicos da Universidade para a realização da pesquisa. (75) 

O segundo ponto decisivo para escolha da cidade de Framingham foi que a 

população local estava acostumada à participação em pesquisa semelhante (75; 76), 

pois a cidade havia sido o território do primeiro estudo nacional em comunidade sobre 

a tuberculose, realizado com grande sucesso entre 1917 e 1923, com grande apoio 

do governo local, empresas, associações cívicas, igrejas e de toda a comunidade, 

com adesão e participação muito positiva dos cidadãos de Framingham. (77) 

No final de 1948, iniciou-se o estudo coorte na cidade com 28000 habitantes 

na época. A primeira publicação com resultados da pesquisa foi realizada por Dawber 

et al. (78) em 1959, com a amostra randomizada de dois terços da população de 

Framingham, um total de 6510 homens e mulheres, na faixa etária de 29 a 62 anos, 

cujos filhos e demais descendentes são acompanhados até hoje pelo grupo de estudo. 

Dawber et al. (78) descreveram características socioeconômicas e alguns 

“fatores específicos” que se destacaram no acompanhamento do grupo nos seis 

primeiros anos do estudo. O tabagismo destacou-se na análise, que também 

evidenciou relação das DCV aos elevados níveis de colesterol e à hipertensão. 

Em 1961 a expressão “fatores de risco” foi popularizada no vocabulário médico 

com a publicação de Kannel et al. (79). O grupo de pesquisa divulgou outra análise 
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destes primeiros seis anos de seguimento da população no artigo intitulado "fatores 

de risco no desenvolvimento de doenças coronárias.” 

 Desde então, o estudo de Framingham tornou-se uma das principais 

referências mundiais para a prática clínica e projetos envolvendo prevalência, 

incidência, prognóstico, fatores predisponentes e determinantes das DCV. (74)
   

 Outros estudos coorte semelhantes estão em desenvolvimento pelo mundo, 

sendo que dentre estes se encontram o Prospective Cardiovascular Münster 

(PROCAM) (80), iniciado na Alemanha em 1979, o Systematic Coronary Risk 

Evaluation (SCORE) (81), com 12 coortes na Europa desde 1970 e outras pesquisas 

que buscam novos critérios para análise de escores de predição e definição do risco 

cardiovascular. Nenhum projeto, contudo, alcançou a relevância do estudo de 

Framingham.  

A avaliação de risco obtida com o Escore de Risco de Framingham (ERF) é 

objeto de discussão por algumas publicações, sobre possíveis limitações do seu uso 

para alguns grupos específicos, como diabéticos (82) e idosos (83). Todavia, estudos 

nacionais e internacionais enfatizam que o maior problema neste contexto é a 

subutilização das diretrizes já existentes, sendo assim, a prioridade não é definir qual 

o melhor método de avaliação de risco, mas sim colocar em prática as diretrizes atuais 

para a prevenção e controle das DCV. (84; 85) 

 Segundo Mendis et al. (74), o Framingham Heart Study está na vanguarda do 

desenvolvimento de equações de predição de risco cardiovascular. O modelo de 

avaliação de risco proposto pelo grupo de estudo resultou em uma mudança de 

paradigma nas estratégias de prevenção das DCV. 

O ERF é o algoritmo mais utilizado no mundo para estimar o risco de eventos 

cardiovasculares (7; 21), amplamente utilizado na prática clínica e pesquisas, sendo que 

no cotidiano seu uso é facilitado por meio de tabelas de estimativas de risco e 

calculadoras, disponibilizadas na página oficial do estudo na internet. (86) 

O método de avaliação dos fatores risco cardiovasculares é  o mais testado em 

relação a sua acurácia em estudos ao redor do mundo (82) e, dessa forma, também é 

o indicado pelo Ministério da Saúde para uso na população brasileira. (16) 

Na prática clínica, o ERF classifica os sujeitos em três níveis de risco: baixo, 

moderado ou alto risco para eventos cardiovasculares. Nessa classificação, quando 

se avalia o risco para DCV nos próximos 10 anos, as pessoas com menos 10% de 
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risco para DCV são classificadas como baixo risco, as pessoas com risco entre 10% 

e 19,9% estão no risco moderado e aqueles com ERF acima de 20% são classificados 

como alto risco. (16; 87)  

Dessa forma, a classificação permite avaliar se as estratégias preventivas e 

terapêuticas adotadas foram eficazes e reduziram o risco cardiovascular dos sujeitos. 

Desta maneira, o ERF foi adotado como referência para desenvolvimento do presente 

estudo. Nesta pesquisa, o ERF foi a referência para avaliar a eficácia de um ano de 

intervenção educativa entre crianças para a redução do escore de seus pais.  

O estudo de Fornari et al. (14) constatou a eficácia da intervenção educativa entre 

crianças nas escolas privadas. Estudo semelhante em escolas públicas não foram 

encontrados na literatura. Dessa forma, a presente pesquisa busca avaliar a eficácia 

do método nesse diferente grupo, visto que o estudo dos fatores de risco 

cardiovasculares em diferentes populações e as especificidades de cada grupo devem 

embasar eficazes ações de saúde.  

Sendo assim, a avaliação da eficácia das estratégias preventivas em grupos 

específicos pode contribuir para a utilização do método em outras regiões e países 

com população semelhante. 
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3. OBJETIVO 

 

O objetivo geral deste estudo foi avaliar se a implantação de uma intervenção 

pedagógica multidisciplinar para educação em saúde cardiovascular em escolas 

públicas, visando incorporar conceitos de prevenção primária para DCV entre 

estudantes de 6 a 10 anos de idade, pode contribuir para a diminuição do escore de 

risco de Framingham dos seus respectivos pais e mães, no período de um ano. 
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4. CASUÍSTICA E MÉTODOS  

 

4.1. Desenho do estudo e casuística 

Trata-se de um estudo de intervenção, com duração de um ano, realizado em 

duas escolas públicas de ensino fundamental  na cidade de Campo Limpo Paulista, 

interior do estado de São Paulo, Brasil.  

Não houve randomização dos sujeitos (crianças) e sim das escolas dos alunos. 

A opção pela randomização das escolas e não dos alunos teve por base a percepção 

que as crianças de 6 a 10 anos poderiam não entender o processo de randomização 

e isso causaria transtornos junto à população envolvida no estudo, principalmente na 

escola do grupo intervenção. 

Na escola do grupo controle, o acompanhamento dos 216 sujeitos utilizou uma 

abordagem preventiva tradicional por meio de folhetos informativos, com orientações 

para cuidados com a saúde e diminuição do risco cardiovascular, que eram enviados 

aos pais na agenda escolar das crianças.  

No grupo intervenção, além dos folhetos informativos, durante o ano letivo as 

crianças desta escola foram submetidas a uma intervenção multidisciplinar sobre 

educação em saúde cardiovascular, com atividades semanais visando incorporar 

conceitos de prevenção primária da aterosclerose.  

O desenho do presente estudo tem como referência a pesquisa realizada por 

Fornari et al. (14), que utilizou metodologia semelhante em escolas privadas. 
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Figura 1. Diagrama representativo do desenho do estudo. 

 

4.2. População 

Foram envolvidos no estudo 265 crianças de 6 a 10 anos e seus respectivos 

418 pais e mães. Os adultos foram objeto deste estudo, portanto, as crianças 

participaram somente das ações de intervenção educativa em saúde cardiovascular. 

Do total de 418 sujeitos da pesquisa, o grupo controle tinha 216 pais e mães, e 

o grupo intervenção 202 pais e mães. 

As duas escolas envolvidas no estudo foram escolhidas aleatoriamente. Em 

reunião com a Secretaria Municipal de Educação de Campo Limpo Paulista foi 

realizado o sorteio das escolas, que se localizavam em bairros diferentes e com mais 

de cinco quilômetros de distância entre elas, para garantir a separação dos grupos 

controle e intervenção.  

A escola do grupo controle tinha 370 alunos matriculados, e a escola do grupo 

intervenção tinha 490 estudantes nas turmas do 1º ao 5º ano do ensino fundamental. 

O município de Campo Limpo Paulista localiza-se no interior do estado de São 

Paulo, a 61 quilômetros distante da capital (88) e pertence à região denominada 

Aglomeração Urbana de Jundiaí. (89) Segundo dados do Instituto Brasileiro de 
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Geografia e Estatística (IBGE), no censo demográfico do ano de 2010 o munícipio 

tinha 74.074 habitantes. (88)  

Na avaliação socioeconômica, no ano de 2010 o município tinha Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) igual a 0,769, portanto, abaixo da média do estado 

de São Paulo: 0,805 e acima da média nacional: 0,699. O IDH é o indicador mais 

usado no mundo para avaliação socioeconômica, é realizado anualmente pelo ONU 

e avalia três dimensões básicas do desenvolvimento humano: renda, educação e 

saúde, pontuando os municípios, estados e países numa escala de 0,0 a 1,0 ponto. 

(90) 

  A avaliação econômica do município pelo censo demográfico do IBGE no ano 

de 2010 (91) destaca que o valor do rendimento médio mensal por família da cidade 

era de R$ 862,97, portanto, superior ao salário mínimo nacional que, ao final daquele 

ano, era de R$ 540,00.  

 

4.2.1. Critérios de inclusão 

 Foram incluídos no estudo os pais e mães das crianças estudantes do primeiro 

ao quinto ano do ensino fundamental das escolas envolvidas no estudo, incluindo-se 

pais biológicos, adotivos, madrastas e padrastos. O sujeito da pesquisa deveria ter 18 

anos ou mais na data da coleta de dados, deveria residir no mesmo domicílio da 

criança ou, em caso de pais separados, deveria encontrar-se semanalmente com seu 

filho. 

 

4.2.2. Critérios de não-inclusão  

Foram excluídos do estudo os pais e mães que não compareceram para a 

coleta de dados ao final da pesquisa, o que impediu o seguimento e análise do seu 

risco cardiovascular no estudo. Também não foram incluídos os pais e mães que se 

enquadravam em uma ou mais das seguintes condições: estavam em uso de drogas 

imunossupressoras; portadores de doença aterosclerótica conhecida, como angina 

e/ou infarto agudo do miocárdio prévio, acidente vascular cerebral prévio ou doença 

arterial periférica prévia; portadores de hipotireoidismo não tratado, hipopituitarismo 

não tratado, síndrome nefrótica, insuficiência renal crônica, atresia biliar congênita, 
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doenças de armazenamento, lúpus eritematoso sistêmico ou síndrome da 

imunodeficiência adquirida. 

 

4.3. Coleta de dados 

A coleta de dados foi realizada em dois momentos da pesquisa: antes de iniciar 

a intervenção, em fevereiro de 2012, e após a conclusão do programa de intervenção 

multidisciplinar de educação em saúde cardiovascular, em dezembro do mesmo ano. 

A apresentação da pesquisa aos sujeitos ocorreu em janeiro de 2012, quando 

a diretora de cada escola agendou a primeira reunião anual de pais e professores, e 

os pesquisadores participaram desta reunião.  

Em cada escola foi realizada uma palestra de aproximadamente vinte minutos, 

utilizando a projeção de slides para apresentar o projeto da pesquisa à população. Ao 

final da palestra foi entregue aos pais um folheto com o resumo do projeto e convite 

para toda a família participar do estudo, e também foram entregues duas cópias do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice 1). Os pais foram orientados 

e aqueles que aceitaram participar do estudo ficaram com uma via e devolveram ao 

pesquisador a segunda cópia do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 

preenchida e assinada. 

No caso dos pais que não compareceram à reunião, no primeiro dia de aula foi 

encaminhado na agenda escolar das crianças o folheto com o resumo do projeto e 

convite para a família participar do estudo. Neste informativo constava o telefone do 

pesquisador responsável, para que os pais que tivessem dúvida ou desejassem algum 

esclarecimento pudessem contatá-lo. Foi solicitado aos pais que devolvessem o 

convite, informando se desejariam ou não participar do estudo. 

No Termo de Consentimento Livre e Esclarecido constava o número de telefone 

dos pais, que foi utilizado pelos pesquisadores para contatar os sujeitos e agendar a 

coleta de dados. Todas as etapas da coleta de dados foram realizadas nas próprias 

escolas, utilizando as salas de aulas e toda estrutura do prédio das escolas envolvidas 

no estudo. A coleta de dados ocorreu aos sábados e domingos, pela manhã, 

considerando o jejum de 12 horas para coleta dos exames sanguíneos.  

Em cada escola, tanto no início como no final da pesquisa, cada etapa da coleta 

de dados foi realizada em dois finais de semana consecutivos. Esse planejamento 
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permitia o atendimento dos pais em horário agendado, evitando filas, atrasos e 

qualquer incômodo aos sujeitos da pesquisa e também permitia aos pais escolherem 

se iriam realizar a coleta de dados no primeiro ou no segundo final de semana, no dia 

e horário mais conveniente. 

Foi utilizado um protocolo para coleta de dados (Apêndice 2), no modelo de 

formulário preenchido pela equipe de pesquisa, para registrar a caracterização dos 

sujeitos, o histórico de saúde e dados necessários para avaliação dos fatores de risco 

cardiovascular. Uma equipe multidisciplinar de saúde foi treinada pelos pesquisadores 

para participar da coleta de dados. Essa capacitação garantiu que todas as 

mensurações realizadas pela equipe seguissem os protocolos adotados no estudo.  

 O estudo iniciou-se após aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa do Centro Universitário Padre Anchieta, conforme parecer número 004/2012 

(Anexo 1), sendo garantido o anonimato das pessoas e escolas envolvidas no estudo. 

O projeto também foi aprovado pela Comissão de Ética para Análise de Projetos de 

Pesquisa (CAPPesq), do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo, conforme protocolo número 1147/09 (Anexo 2). 

 

4.4 Mensurações e avaliação dos fatores de risco cardiovascular 

4.4.1. Índice de massa corporal 

 Para obtenção do índice de massa corporal o peso e a altura dos sujeitos foram 

avaliados em triplicata, sem sapatos e com roupas leves. Para a pesagem foi usada 

uma balança digital, com precisão de 100 gramas e calibrada na véspera da coleta de 

dados. A medida da estatura foi obtida utilizando um estadiômetro portátil, com 

precisão de 1 milímetro.  

 Ao final das medidas os sujeitos eram informados sobre os valores 

mensurados. O índice de massa corporal foi calculado pela divisão do peso (em 

quilogramas) pelo quadrado da altura (em metros). 

 

4.4.2. Mensuração da pressão arterial  

A aferição da pressão arterial seguiu a técnica preconizada pelo National Heart, 

Lung and Blood Institute / US Department of Health and Human Services (92), a medida 

foi realizada utilizando-se um esfigmomanômetro de coluna de mercúrio, calibrado na 
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véspera da coleta de dados. A medida da pressão arterial foi realizada com o 

indivíduo sentado e braço posicionado na altura do coração. A aferição foi executada 

nos braços direito e esquerdo, e havendo diferença igual ou maior a 10 mmHg entre 

as medidas uma terceira aferição foi realizada no braço direito.  

A média das duas maiores medidas foi a pressão arterial considerada para a 

pesquisa. Ao final das medidas os sujeitos eram informados sobre os valores 

mensurados. Havendo alterações significativas, os indivíduos eram imediatamente 

encaminhados para um enfermeiro que participava da coleta de dados. A partir deste 

atendimento o indivíduo recebia orientação sobre o controle pressórico não 

medicamentoso ou, caso identificada a necessidade, era encaminhado a uma 

unidade de emergência ou consulta eletiva com médico cardiologista. 

 

4.4.3. Exames sanguíneos 

Os exames sanguíneos realizados foram: dosagem sérica de colesterol total e 

frações, triglicérides e glicemia. Para realização dos exames os sujeitos vieram para 

a coleta de dados em jejum de 12 horas, e imediatamente após a coleta foi oferecido 

o desjejum aos participantes do estudo. A coleta de sangue foi realizada através de 

punção venosa, pela equipe do laboratório de análises clínicas.   

Todos os procedimentos relacionados aos exames sanguíneos, desde a coleta 

do material até a emissão dos resultados dos exames, foram realizados por laboratório 

de análises clínicas com certificação de qualidade International Organization for 

Standardization 9000 (ISO 9000). A análise dos exames sanguíneos foi realizada no 

laboratório credenciado para a pesquisa, por meio do método enzimático em 

equipamento automatizado. Ao final da pesquisa os sujeitos receberam cópia dos 

resultados dos exames sanguíneos da primeira e segunda coleta de dados.  

Após a primeira coleta de dados os resultados dos exames foram analisados 

por um médico cardiologista e os sujeitos com alterações significativas nos exames 

foram excluídos da pesquisa, contatados e orientados para o imediato 

acompanhamento médico. Os sujeitos com alterações significativas no exame da 

segunda coleta de dados foram orientados por um enfermeiro e encaminhados para 

acompanhamento médico. 
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4.4.4. Definição dos fatores de risco cardiovascular 

Para medir e comparar o risco cardiovascular dos pais foi utilizado o ERF, uma 

estimativa de risco derivada da experiência Framingham Heart Study (11). Para calcular 

o ERF de risco de cada sujeito foi utilizada a calculadora disponível no site do Projeto 

Framingham (86), que utiliza o perfil lipídico como base para a análise. Foi calculado o 

risco do sujeito ter doença cardiovascular (DCV) nos próximos 10 anos e seguindo as 

referências nacionais e internacionais (16; 87) os sujeitos foram estratificados em três 

níveis:  

. Risco Baixo: pessoa com menos 10% de risco para DCV nos próximos 10 anos;  

. Risco Intermediário: pessoa com risco entre 10% e 19,9% para DCV nos próximos 

10 anos;  

. Risco Alto: pessoa com risco acima de 20% para DCV nos próximos 10 anos. 

A avaliação de fatores de risco cardiovascular isolados também foi realizada, e 

foi considerado obesidade quando o IMC era ≥30 kg/m2 (87), hipertensão quando a 

pressão arterial sistólica ≥140 mmHg e/ou pressão arterial diastólica ≥90 mmHg (92), 

níveis anormais de lipídios quando o colesterol total >200 mg/dl, triglicérides >150 

mg/dl, HDL-colesterol <40 mg/dl, e de LDL-colesterol >130 mg/dl. (87) 

 

4.5. Programa educacional multidisciplinar para a prevenção cardiovascular 

 No grupo intervenção, durante 10 meses, de fevereiro a novembro de 2012, as 

crianças foram submetidas a um programa de educação em saúde cardiovascular que 

seguiu o mesmo protocolo do estudo de Fornari et al. (14), com atividades realizadas 

semanalmente, durante uma hora, no período de aula e na própria escola das 

crianças. Poucas adequações na intervenção da presente pesquisa foram realizadas 

considerando a condição socioeconômica das famílias da escola pública, destacando-

se as orientações nutricionais que exigiam a compra de produtos alimentícios de alto 

custo e que não são factíveis ao orçamento desta população. 

 Ressalta-se que a participação das crianças no programa educacional 

multidisciplinar para a prevenção cardiovascular era voluntária, sendo assim, as 

crianças foram convidadas e não sentiram-se coagidas ou responsáveis por 

modificações no estilo de vida próprio ou da família. Todas as atividades do programa 
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eram acompanhadas pelos professores das crianças e previamente discutidas com 

psicopedagogos das escolas.  

 Esse programa de intervenção foi planejado pelos pesquisadores e executado 

com a ajuda de outros profissionais de saúde da equipe multidisciplinar, que foram 

orientados e supervisionados pelos pesquisadores. A equipe contava com 

enfermeiros, nutricionistas, professores de educação física e estudantes de 

graduação dessas categorias profissionais. 

 Os professores das crianças também participaram ativamente do programa, 

foram orientados pelos pesquisadores e promoveram com os alunos discussões sobre 

o tema em sala de aula, no horário da merenda, nas atividades físicas do currículo 

escolar e em outros momentos que permitissem reforçar com os alunos o que 

aprenderam na intervenção educativa promovida pelo grupo de pesquisadores.  

 Diferentes intervenções foram planejadas para as crianças nas faixas etárias 

de 6 a 8 anos e para aquelas com 9 ou mais anos de idade, considerando as 

particularidades das crianças em cada faixa etária e a necessidade de estratégias 

pedagógicas apropriadas à idade. 

 A intervenção buscava ensinar às crianças conceitos de alimentação saudável, 

combate ao sedentarismo por meio de uma vida mais ativa, com exercícios físicos e 

os malefícios do tabagismo ativo e passivo. As estratégias pedagógicas utilizadas 

foram filmes didáticos, teatro com atores ou com fantoches, gincanas esportivas, 

oficinas de pintura, brincadeiras e jogos educativos sobre os temas da intervenção.  

 Atividades com enfoque nos temas nutricionais foram as mais executadas, e 

propiciaram extensas e produtivas discussões com as crianças sobre o conteúdo 

nutricional dos diferentes tipos de alimentos, o consumo elevado de açúcar, sal e 

alimentos gordurosos. Uma caminhada dominical foi a única atividade que envolveu 

diretamente os pais. Todas as demais ações da intervenção foram realizadas 

exclusivamente com as crianças.  A caminhada aconteceu numa manhã de domingo, 

em um parque de lazer e esportes localizado no bairro da escola do grupo intervenção. 

Os pais foram avisados sobre o evento por meio de recado enviado na agenda escolar 

das crianças, que foram incentivadas a participar da caminhada durante as atividades 

da intervenção nos dias que antecederam o evento. Visando aumentar a motivação 

das crianças para participarem do evento, ao final da caminhada foi realizado o sorteio 

de uma bicicleta nova, bolas de futebol e outros pequenos brindes. Cada familiar 
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ganhou um número para o sorteio, sendo assim, quanto mais pessoas da família a 

criança levasse, maiores as chances de ser sorteada. 

 As crianças do grupo intervenção também receberam os folhetos informativos 

sobre saúde cardiovascular, elaborados para o grupo controle. A distribuição destes 

no grupo intervenção foi mais uma estratégia para promover a discussão entre pais e 

crianças sobre os conceitos de saúde cardiovascular aprendidos na escola. 

 

4.6. Folhetos informativos e acompanhamento do grupo controle 

 O grupo controle recebeu três folhetos informativos ao longo do ano, com 

orientações sobre saúde e diminuição do risco cardiovascular (Apêndices 3, 4, 5).  Um 

dos principais objetivos deste folheto foi prover um meio de comunicação com os pais 

do grupo controle e incentivar o retorno dos sujeitos para a segunda coleta de dados. 

Os folhetos foram distribuídos nos meses de abril, junho e setembro de 2012, e foram 

enviados aos pais na agenda escolar da criança. 

  

4.7. Tamanho amostral e análise estatística 

 O processo de amostragem seguiu os critérios estabelecidos no estudo 

publicado por Fornari et al (14), que realizou teste piloto com 30 pais e constatou que 

aproximadamente 10% tinha ERF moderado/alto. Considerando a possibilidade de 

redução para 70% no número de pais ao final do estudo (p=0,05), precisaríamos de 

no mínimo 150 pais em cada grupo (controle e intervenção). 

 Na análise estatística, as variáveis categóricas foram descritas como 

frequências absolutas e relativas (percentagens). Para verificar a associação entre 

cada uma das variáveis clínicas categóricas no início do estudo foi usado o teste qui-

quadrado ou teste exato de Fisher (quando ao menos uma das frequências esperadas 

era menor que cinco). 

 As variáveis clínicas contínuas foram expressas como média e desvio padrão 

e o Teste de Wilcoxon para amostras independentes foi usado para as comparações 

entre dois grupos no início do estudo. O Teste de Wilcoxon para amostras 

relacionadas foi usado para as comparações em cada um dos grupos, entre os 

momentos inicial e final da pesquisa e o test de McNemar foi usado para avaliar o total 

de sujeitos com Escore de Risco de Framingham alto/intermediário e os fumantes em 
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cada um dos dois grupos, comparando os momentos inicial e final do estudo. Todos 

os testes foram bi-caudados e o nível de significância (p-valor) menor que 0,05 foram 

considerados para significância estatística. 

 Os dados foram tabulados em planilhas do software Excel e todas as análises 

estatísticas foram realizadas usando o software SPSS 17.0 versão para Windows. 
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5. RESULTADOS 

Foram excluídos do estudo 63 sujeitos do grupo controle e 98 do grupo 

intervenção. As razões para exclusão foram:  60 sujeitos do grupo controle e 95 do 

grupo intervenção não completaram a coleta de dados ao final da pesquisa e as 

amostras sanguíneas na última coleta de dados não permitiram a realização do exame 

de três sujeitos do grupo controle e três do grupo intervenção. Portanto, ao final do 

estudo foram analisados 418 sujeitos, sendo 216 no grupo controle e 202 no grupo 

intervenção. 

 

Tabela 1. Distribuição do número e percentagem dos sujeitos nos 

grupos controle e intervenção, características sociodemográficas e 

clínicas no início do estudo (variáveis categóricas).  

    Grupos      

  Controle  Intervenção    

Variáveis   N (%)  N (%)  pa 

Gênero       

Masculino  69 (31,9)  73 (36,1)  0,366 

Feminino   147 (68,1)  129 (63,9)   
       

Classe socioeconômicab       

A2  3 (1,4)  4 (2,0)  0,710 

B1  28 (13,0)  32 (15,8)   

B2  88 (40,7)  93 (46,0)   

C1  60 (27,8)  46 (22,8)   

C2  29 (13,4)  20 (9,9)   

D  5 (2,3)  4 (2,0)   

Não informado  3 (1,4)  3 (1,5)   

Obesidadec       

Não   161 (74,5)  146 (72,3)  0,601 

Sim  55 (25,5)  56 (27,7)   

Hipertensão arterialc       

Não   174 (80,6)  142 (70,3)  0,015 

Sim  42 (19,4)  60 (29,7)   

Colesterol total elevadoc      

Não  154 (71,3)  119 (58,9)  0,008 

Sim  62 (28,7)  83 (41,1)   
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Triglicérides elevadosc      

Não   161 (74,5)  149 (73,8)  0,856 

Sim  55 (25,5)  53 (26,2)   
       

HDL-colesterol anormalc       

Não   188 (87,0)  171 (84,7)  0,484 

Sim  28 (13,0)  31 (15,3)   
       

LDL-colesterol elevadoc       

Não   164 (75,9)  143 (70,8)  0,235 

Sim  52 (24,1)  59 (29,2)   
       
Hiperglicemiac       
Não   207 (95,8)  194 (96,0)  0,915 
Sim   9 (4,2)   8 (4,0)     

Tabagismoc       

Não   196 (90,7)  181 (89,6)  0,695 

Sim   20 (9,3)   21 (10,4)     

Total    216 (100,0)   202 (100,0)     
       
a Significância estatística determinada com teste exato de Fisher para 

classe socioeconômica e teste qui-quadrado para as demais variáveis 

categóricas;  

b A análise da classe socioeconômica teve como referência o Critério de 

Classificação Econômica Brasil. (93; 94) 

c Variáveis categóricas baseadas nos fatores de risco para DCV e 

medidas descritas na tabela 2. 

 

Na Tabela 1 observa-se a caracterização dos sujeitos no início do estudo e 

constatou-se não haver diferença estatisticamente significante entre os grupos na 

análise do gênero e classe socioeconômica.  

As mulheres corresponderam a 68,1% dos sujeitos no grupo controle, ou seja, 

147 dos 216 sujeitos do grupo. No grupo intervenção as mães totalizaram 63,9%, 

portanto, 129 dos 202 sujeitos do grupo. Não houve diferença estatisticamente 

significante entre os grupos com o teste do qui-quadrado.  

A análise da classe socioeconômica teve como referência o Critério de 

Classificação Econômica Brasil (93; 94), adotado pelo governo federal (93) e evidencia-se 

que a maior parte dos sujeitos concentrou-se nas classes B2 e C1, classificadas como 

Média classe média - B2 - e Baixa classe média - C1.  Na classe dos grupos 
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socioeconômicos considerados vulneráveis e pobres – que incluem as classes C2, D 

e E - os sujeitos somados totalizam 17,1% do grupo controle e 13,4% do grupo 

intervenção. 

 Sobre os fatores de risco para DCV, a análise estatística evidenciou diferença 

estatisticamente significante entre os grupos apenas nas variáveis hipertensão arterial 

(95) - sujeitos com pressão arterial sistólica ≥140mmHg e/ou pressão arterial diastólica 

≥90mmHg - e colesterol total elevado (22) - sujeitos com dosagem sanguínea 

>200mg/dL. Esta análise evidenciou que o total de sujeitos hipertensos e colesterol 

total elevado foi estatisticamente maior no grupo intervenção. 

A análise dos sujeitos com colesterol total elevado evidenciou que estavam 

nessa situação 28,7% dos sujeitos do grupo controle e 41,1% do grupo intervenção, 

sendo a diferença estatisticamente significante (p=0,008). Estavam com hipertensão 

arterial 19.4% dos sujeitos do grupo controle e 29.7% do grupo intervenção, sendo 

estatisticamente significante a diferença (p=0,015). 

Os demais fatores de risco cardiovasculares analisados no início do estudo - 

triglicérides, HDL-colesterol, LDL-colesterol, glicemia e obesidade - não revelaram 

diferença estatisticamente significativa na comparação entre os grupos controle e 

intervenção. 
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Tabela 2. Características dos pais nos grupos controle e intervenção no início do 

estudo (variáveis contínuas). Valores expressos como média (desvio padrão). 

                   Grupos  

 Variáveis     Controle          Intervenção            pa 

Idade (anos) 
 

37,9 (8,6) 39,5 (8,8) 0,070 

IMC (kg/m2) 
 

27,4 (5,5) 27,6 (5,1) 0,692 

Pressão arterial sistólica (mmHg) 
 

118,8 (15,4) 122,4 (13,8) 0,004 

Pressão arterial diastólica (mmHg) 
 

76,2 (10,2) 84,6 (10,4) < 0,001 

Colesterol total (mg/dl) 
 

184,2 (38,4) 192,7 (37,2) 0,009 

Triglicérides (mg/dl) 
 

120,0 (98,9) 128,2 (89,9) 0,109 

HDL-colesterol (mg/dl) 
 

52,0 (18,6) 52,6 (15,2) 0,145 

LDL-colesterol (mg/dl) 
 

108,3 (35,6) 115,0 (30,9) 0,017 

Glicose (mg/dl) 
 

85,6 (25,2) 85,8 (26,6) 0,847 

 

a Estatisticamente significante com o teste de Wilcoxon para comparações de variáveis contínuas 

entre os dois grupos independentes no início do estudo.  

 

 A Tabela 2 apresenta a média dos valores dos fatores de risco cardiovasculares 

dos sujeitos, comparando os grupos controle e intervenção no início do estudo.  

 Os fatores de risco com diferença estatisticamente no início do estudo foram: 

pressão arterial sistólica, pressão arterial diastólica, colesterol total e LDL-colesterol. 

Nesta análise, em todos os casos, o grupo intervenção apresentou fatores de risco 

com médias superiores ao grupo controle.  
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Tabela 3. Características dos pais dos grupos controle e intervenção, antes e depois 

da intervenção educativa das crianças. Valores expressos como média (desvio 

padrão). 

                                                                 Grupos 

                   Controle                    Intervenção 

Variáveis       Antes         Depois   p a       Antes     Depois     p a 

IMC (kg/m2) 27,4 (5,5) 27,5 (5,4) 0,012 

 

27,6 (5,1) 27,7 (5,2) 0,052 

Pressão arterial 
sistólica (mmHg) 

118,8 (15,4) 118,4 (16,7) 0,552 
 

122,4 (13,8) 118,4 (12,9) <0,001 

Pressão arterial 
diastólica (mmHg) 

76,2 (10,2) 77,5 (10,1) 0,091 
 

84,6 (10,4) 80,1 (8,9) <0,001 

Colesterol total 
(mg/dl) 

184,2 (38,4) 181,5 (40,8) 0,058 
 

192,7 (37,2) 189,6 (37,8) 0,348 

Triglicérides      
(md/dl) 

120,0 (98,9) 137,4 (159,3) 0,003 
 

128,2 (89,9) 137,6 (117,0) 0,071 

HDL-colesterol 
(mg/dl) 

52,0 (18,6) 46,9 (11,4) <0,001 
 

52,6 (15,2) 46,4 (12,5) <0,001 

LDL-colesterol 
(mg/dl) 

108,3 (35,6) 114,7 (50,6) 0,766 
 

115,0 (30,9) 122,1 (50,4) 0,008 

Glicose (mg/dl) 85,6 (25,2) 83,8 (30,6) 0,003 
 

85,8 (26,6) 80,3 (21,8) <0,001 

Escore de Risco  
de Framingham (%) 

3,7 (4,9)  4,1 (5,7) 0,001   5,0 (6,3) 4,9 (6,2) 0,227 

a Estatisticamente significante com o teste de Wilcoxon para amostras relacionadas. 

 

Na Tabela obseva-se que no grupo controle somente a glicose apresentou 

melhora estatisticamente significante, ao final do estudo. Os fatores de risco com piora 

estatisticamente significante foram: IMC, triglicérides, HDL-colesterol e o escore de 

risco de Framingham. 

No grupo intervenção, melhora estatisticamente significante foi observada nos 

seguintes fatores de risco: pressão arterial sistólica, pressão arterial diastólica e 

glicose. Os fatores de risco com piora estatisticamente significante foram o LDL-

colesterol e o HDL-colesterol (p<0,001). 

A seguir, apresenta-se a análise do número de fumantes nos grupos controle e 

intervenção, antes e após a intervenção educacional das crianças. 
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Figura 2. Distribuição do número de pais fumantes nos grupos 

controle e intervenção, antes e após a intervenção educacional das 

crianças. 

 

 Na Figura 2 observa-se o número de fumantes no início e ao final do estudo, e 

constata-se que não houve mudança significativa no total de fumantes ao final da 

pesquisa, tanto no grupo controle (p=0,083) quanto no grupo intervenção (p=0,157), 

empregando o teste de McNemar na análise estatística. 

 A seguir apresenta-se a análise dos sujeitos classificados com ERF alto ou 

intermediário, ou seja, os sujeitos com maior risco cardiovascular seguindo a 

classificação internacional (87) adotada pelo Ministério da Saúde no Brasil (16). Com 

base nesse critério, são classificadas com ERF alto/intermediário as pessoas com 

risco maior ou igual a 10% para morte por doença cardiovascular nos próximos 10 

anos. 
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Figura 3. Distribuição do número de sujeitos que estavam nas categorias 

de risco de Framingham alto/intermediário, no início e ao final do estudo. 

*Estatisticamente significante com o teste de McNemar. 

 

A Figura 3 apresenta a evolução dos sujeitos com ERF alto/intermediário no 

decorrer da pesquisa. No grupo intervenção observou-se redução significativa no total 

de sujeitos com ERF alto/intermediário (p=0,031), no início da pesquisa havia 27 pais 

e mães nessa classificação e ao final do estudo somente 21 sujeitos apresentaram 

ERF alto/intermediário. No grupo controle, a alteração de 15 para 20 sujeitos com ERF 

alto/intermediário não foi estatisticamente significante (p=0,063). 
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Tabela 4. Avaliação das características dos pais que estavam nas categorias de risco 

de Framingham alto/intermediário, medidos antes e após a intervenção educacional 

das crianças. Valores expressos como média (desvio padrão). 

                                                                  Grupos  

                 Controle              Intervenção 

Variáveis     Antes        Depois  p a       Antes    Depois p a 

IMC (kg/m2) 30,2 (5,8) 30,1 (6,0) 0,641  29,9 (5,1) 29,9 (5,4) 0,889 

Pressão arterial 
sistólica (mmHg) 

140,4 (19,5) 146,8 (21,0) 0,077  138,1 (14,3) 131,8 (14,4) 0,006 

Pressão arterial 
diastólica (mmHg) 

84,1 (11,7) 89,4 (9,3) 0,086  90,1 (8,6) 87,4 (9,8) 0,038 

Colesterol total 
(mg/dl) 

195,4 (39,2) 204,9 (60,9) 0,763  212,4 (44,3) 212,3 (50,6) 0,691 

Triglicérides 
(mg/dl) 

229,3 (233,5) 319,6 (448,8) 0,425  228,6 (155,5) 259,0 (218,9) 0,424 

HDL-colesterol 
(mg/dl) 

43,7 (9,4) 39,8 (8,2) 0,135  44,0 (11,2) 39,6 (9,1) 0,006 

LDL-colesterol 
(mg/dl) 

117,6 (36,0) 160,2 (111,3) 0,298  127,6 (320) 154,8 (94,1) 0,495 

Glicose (mg/dl) 123,1 (61,7) 128,3 (81,3) 0,561  108,9 (550) 105,4 (48,3) 0,598 

a Estatisticamente significante com o teste de Wilcoxon para amostras dependentes. 

 

Na Tabela 4 observam-se os fatores de risco cardiovascular dos sujeitos com 

ERF alto/intermediário, esta análise foi realizada com o total de pais e mães que 

receberam essa classificação durante o estudo, sendo 20 sujeitos no grupo controle 

e 27 no grupo intervenção. No grupo controle, a alteração dos valores dos fatores de 

risco não teve significância estatística. No grupo intervenção, observou-se que os 

fatores de risco com melhora estatisticamente significativa ao final do estudo foram a 

pressão arterial sistólica e a pressão arterial diastólica.  
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6. DISCUSSÃO  

 

Sobre a caracterização dos sujeitos, na Tabela 1, observa-se que o total de 

mulheres é superior ao de homens, com total de participação feminina de 68,1% no 

grupo controle e 63,9% no grupo intervenção (p= 0,366). A participação voluntária no 

estudo pode estar relacionada a este resultado, publicações nacionais e internacionais 

destacam que as mulheres são mais proativas nos cuidados com a saúde, prevenção 

das DCV e têm maior expectativa de vida que os homens. (96; 97; 98; 99)  

O Ministério da Saúde, em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz, publicou 

no ano de 2012 o “Perfil da situação de saúde do homem no Brasil”, o estudo analisou 

a mortalidade da população em idades mais jovens e destacou que os homens: 

[...] são mais suscetíveis às doenças cardiovasculares, possivelmente 

pelos comportamentos de risco mais frequentes, procuram menos os 

serviços de saúde, por limitação de tempo e, principalmente, pela falsa 

autopercepção da sua infalibilidade física e mental.(99; p.9) 

 Os homens e o insuficiente cuidado com a saúde se destacam em estudos que 

avaliaram a adesão ao tratamento da hipertensão arterial, pesquisas nacionais 

evidenciam que o abandono do tratamento da doença é maior entre os sujeitos do 

sexo masculino.(96, 97) 

 Este problema também é observado nos EUA, indicando não tratar-se de 

preocupação exclusiva da saúde pública nos países em desenvolvimento. O 

levantamento entre os norte-americanos no biênio 2011-2012, publicado pelo US 

Department of Health and Human Services, constatou que dentre os hipertensos a 

adesão ao tratamento foi significativamente maior no sexo feminino, o percentual foi 

de 80,6% entre as mulheres e 70,9% entre os homens. (100) 

 Sendo assim, comparando com a adesão ao tratamento de uma grave doença 

como é a hipertensão, pode-se inferir que a literatura científica corrobora os achados 

do presente estudo, cuja participação voluntária na pesquisa obteve pouca 

participação dos sujeitos do sexo masculino. 

 A análise das características clínicas dos sujeitos no início da pesquisa (Tabela 

1) constatou que foram classificados como obesos (IMC ≥30kg/m2) 25,5% dos sujeitos 

do grupo controle e 27,7% do grupo intervenção, percentual de obesos superior à 

média encontrada em levantamento nacional.(45) 
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 No ano de 2014, o levantamento anual do Ministério da Saúde do Brasil(45) - 

Vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por Inquérito 

Telefônico (Vigitel), observou que entre os 40.853 entrevistados 17,9% se declararam 

obesos. O estudo foi realizado em 27 cidades do país, avaliou adultos acima de 18 

anos de idade e o maior percentual de obesos estava no grupo de 35 a 44 anos, com 

total de 22% de obesos nesta faixa etária. O Ministério da Saúde ressalta que o total 

de obesos no Brasil vem aumentando gradativamente, o primeiro levantamento do 

Vigitel foi em 2006 e estavam obesas 11,9% das pessoas. 

 Outro fator de risco cardiovascular que se destacou com elevada prevalência 

no início do estudo foi a hipertensão arterial, 19,4% no grupo controle e 29,7% do 

grupo intervenção, observou-se que foi significante (p= 0,015) o total de hipertensos 

no grupo intervenção e o percentual deste grupo se encontra acima da média nacional 

de 28,7%, verificada na revisão sistemática com meta-análise publicada em 2012 por 

Picon et al. (101) 

 Situação semelhante se observa na comparação com outro grande estudo 

nacional, o ELSA Brasil (102), que dentre os 15.103 sujeitos encontrou um total de 

15,9% de hipertensos no grupo de 35 a 44 anos, faixa etária próxima à média de idade 

dos sujeitos da presente pesquisa - 37,9(±8,6) anos no grupo controle e 39,5(±8,8) 

anos no grupo intervenção, como demonstra a Tabela 2. 

 Na Tabela 3 observa-se a comparação dos resultados no início e ao final do 

estudo. Na análise do IMC evidencia-se que o grupo controle teve piora significativa 

(p=0,012) ao final do estudo, a média foi de 27,4 kg/m2(±5,5) para 27,5 kg/m2(±5,4), 

enquanto o grupo intervenção não apresentou alteração significativa. 

 Nesta análise do IMC deve ser destacado que o inverno brasileiro acontece de 

junho a setembro e que o outono já é uma estação com temperaturas mais baixas. 

Portanto, grande parte do período da pesquisa se desenvolveu nas estações do ano 

em que a alimentação é mais calórica, além de outras questões fisiológicas e 

relacionadas aos aspectos climáticos e que podem influenciar positivamente para o 

aumento do peso corporal. Este fenômeno pode estar relacionado e justificar a 

ausência de mudança do IMC no grupo intervenção e o significativo aumento da média 

do IMC no grupo controle. 

 A influência das estações do ano nas alterações no peso corporal foi 

evidenciada em estudos internacionais (103; 104; 105), dentre os quais se sobressai o 
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estudo longitudinal desenvolvido em Massachussetts(104), EUA, que durante um ano 

avaliou 593 adultos nas quatro estações do ano e observou que o consumo de 

calorias, a atividade física e o peso corporal variavam por estação, destacando-se a 

elevação da ingesta de alimentos gordurosos no outono e o pico de peso corporal no 

inverno.  

 Revisão sistemática (106) publicada em 2014 ressalta que é limitada a evidência 

científica sobre a eficácia das intervenções para controle da obesidade. O estudo 

destaca que só encontrou 14 pesquisas sobre o tema, todas realizadas em países 

desenvolvidos e a análise destacou que os melhores resultados foram observados 

junto à população das classes socioeconômicas mais baixas. 

  A revisão ressalta que as intervenções que foram ineficazes davam ênfase à 

“entrega de informações” e os estudos com maior eficácia tinham como foco a 

alteração de fatores ambientais ou sociais, que visavam à adoção de comportamentos 

saudáveis e redução da obesidade. O estudo destaca que essas estratégias precisam 

ser ampliadas para beneficiar as classes sociais menos favorecidas, esforços dos 

serviços de saúde pública são necessários para garantir o controle da obesidade junto 

à população menos favorecida economicamente e as intervenções precisam ser 

testadas para definir o melhor método para o controle deste desafiador problema de 

saúde pública.(107) 

 A pressão arterial se destacou como fator de risco mais sensível à intervenção 

do presente estudo (Tabela 3), com significativa redução da pressão arterial sistólica 

(média 122,4 mmHg para 118,4 mmHg; p<0,001) e diastólica (média 84,6 mmHg para 

80,1 mmHg; p<0,001) no grupo intervenção ao final da pesquisa.  

 A melhora dos níveis pressóricos também foi observada em estudo semelhante 

realizado na Alemanha por Schwandt et al.(10), a pesquisa alemã observou redução 

da pressão arterial entre os 575 pais e mães do estudo. Ao final do segundo ano de 

pesquisa no país europeu, o total de hipertensos reduziu de 57,5% para 51,2% entre 

os pais e entre as mães de 23,4% para 19,0%. 

 Na comparação dos resultados, destaca-se que na pesquisa alemã o total de 

hipertensos foi consideravelmente superior ao observado no presente estudo, com 

hipertensão entre 19,4% dos sujeitos do grupo controle e 29,7% no grupo intervenção 

(Tabela 1). 
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 Destaca-se que o método de intervenção adotado no estudo alemão(10) se 

diferenciou pelo fato de envolver diretamente os pais, e na presente pesquisa 

brasileira somente as crianças foram submetidas à intervenção. As crianças levavam 

o aprendizado para seus pais e promoviam hábitos saudáveis junto à família. Sendo 

assim, pode-se inferir que o desafio desta pesquisa na escola pública brasileira foi 

maior para obter a redução do risco cardiovascular dos pais.  

 No Brasil, o estudo de Fornari et al.(14) realizado em escolas privadas e com 

semelhante metodologia também evidenciou que a pressão arterial foi o fator de risco 

mais sensível ao programa de educação em saúde. Dentre os pais das escolas 

privadas, analisando os resultados do início ao final da pesquisa, no grupo intervenção 

a melhora foi significativa tanto na pressão arterial sistólica - redução de 117,4mmHg 

para 112,2mmHg (p<0,001), quanto na pressão arterial diastólica - redução de 

77,8mmHg para 73,8mmHg (p<0,001). 

 As dislipidemias mostraram-se como outro grande desafio para o programa 

educativo de redução do risco cardiovascular. Não houve melhora significativa nos 

níveis de triglicérides, colesterol total e frações junto ao grupo intervenção. No grupo 

controle observou-se piora significante (p=0,003) nos níveis sanguíneos de 

triglicérides. 

 Os níveis sanguíneos de HDL-colesterol tiveram piora significativa ao final da 

pesquisa (p<0,001), tanto no grupo controle quanto no grupo intervenção. Contudo, 

esse dado deve ser relevado, considerando que o valor de referência para o HDL-

colesterol é >40mg/dL e os sujeitos continuaram com a média acima desse valor ao 

final do estudo, portanto, em condição clínica segura e dentro do limite desejado para 

controle desse fator de risco cardiovascular.(87) 

 A variação nos resultados das dislipidemias também pode ser relacionada à 

variação sazonal, assim como observado na análise da obesidade. O inverno no meio 

de ano e período de intervenção da pesquisa pode ter influenciado os resultados, 

considerando a alimentação com maior consumo de calorias e o pico de peso corporal 

nessa estação do ano, como descrito no estudo de Massachussetts.(104) 

 Na Tabela 3 também se observa a redução dos níveis de glicemia, tanto no 

grupo controle (p=0,003) quanto no grupo intervenção (p<0,001), resultados 

semelhantes foram obervados por Schwandt et al.(18) no estudo alemão que envolveu 

411 crianças e seus pais e mães. Na Alemanha, entre os pais observou-se importante 
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redução do total de sujeitos com glicemia anormal, sendo que ao final de um ano a 

redução foi constatada entre 27,5% e ao final de 2 anos entre 10,6% dos pais.  Entre 

as mulheres também observou-se redução, porém menos expressiva: entre as mães 

da pesquisa alemã a redução foi de 2,5% ao final de um ano 5,0% ao final de 2 anos. 

 Na análise do risco cardiovascular global, na Tabela 3, observa-se que o ERF 

teve piora significativa no grupo controle, sendo que a média do escore de risco 

cardiovascular no início do estudo foi 3,7 e aumentou para 4,1 (p= 0,001) ao final da 

pesquisa. O grupo intervenção não teve alteração significativa nesta análise. 

 O resultado do presente estudo foi diferente do observado na pesquisa de 

Fornari et al.(14), pois a pesquisa em escolas privadas não constatou alteração no 

grupo controle e observou melhora significativa no grupo intervenção, com redução 

na média de 3,6 para 2,8 (p≤ 0,001).   

 A comparação das médias do ERF da presente pesquisa, em escolas públicas, 

com o estudo das escolas privadas de Fornari et al.(14) evidencia resultados distintos. 

Nos grupos controle, os valores das médias do ERF, no início e ao final das pesquisas, 

respectivamente, foram 3,7 e 4,1 no presente estudo e em Fornari et al. foi 4,4 nas 

duas medidas. Comparando os grupos intervenção, no presente estudo foi 5,0 e 4,9 

e em Fornari et al. foi 3,6 e 2,8. 

Maruthur et al. (107) em estudo realizado nos Estados Unidos envolvendo 810 

adultos saudáveis, com pré-hipertensão ou hipertensão estágio I, avaliou três 

diferentes tipos de intervenção para mudanças nos hábitos e estilo de vida, que foram 

desenvolvidos em seis meses. As três intervenções foram eficazes e reduziram a 

média do ERF de 12% a 14% ao final do estudo.  

Sendo assim, observa-se que as estratégias de intervenção adotadas no 

estudo norte-americano obtiveram sucesso maior que a do presente estudo, que no 

grupo intervenção reduziu de 5,0 para 4,9 a média do ERF (Tabela 3). Deve ser 

destacada, entretanto, a existência de diferenças entre os estudos, principalmente a 

diferença socioeconômica dos dois países. Todavia, Maruthur et al.(108) enfatizam que 

as intervenções educativas semelhantes são eficazes, têm impacto substancial na 

saúde pública e devem ser ampliadas na prática clínica. 

Na Figura 2 observa-se a distribuição de fumantes e constatou-se que não 

houve redução significativa no total de tabagistas ao final da pesquisa. A despeito 

disso, referências internacionais (3; 108) e nacionais - como as diretrizes para cessação 
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do tabagismo (109) - destacam que a dependência do tabaco é reconhecidamente uma 

condição crônica, cujo sucesso do tratamento demora meses e depende de repetidas 

intervenções, medicamentos e terapias psicossociais, considerando a avaliação 

individual e a terapêutica adequada a cada pessoa.(109-111)  

Neste contexto, o relatório de 2014 do Projeto Internacional de Avaliação das 

Políticas de Controle do Tabaco, denominado ITC-Brasil, evidencia a importância da 

criança e da família para que o fumante cesse o tabagismo. A pesquisa avaliou 495 

fumantes no ano de 2013, os fatores motivacionais e comportamentais para cessação 

do tabagismo, e o estudo constatou que as razões mais comuns para desistir de fumar 

foram: “a preocupação com a sua saúde” (84%), seguido por “dar exemplo para as 

crianças” (73%) e “a preocupação com o efeito da fumaça do seu cigarro em não 

fumantes” (67%). (110)  

Sendo assim, a publicação do ITC-Brasil(111) evidencia a influência direta dos 

filhos e família para a decisão de cessar o tabagismo, dessa forma, pode-se inferir 

que as intervenções no âmbito escolar devem ser exploradas como importante 

estratégia para o abandono do tabagismo dos pais. 

Analisando o total de fumantes, observa-se que no grupo controle 9,3% dos 

sujeitos eram tabagistas, ou seja, 20 dentre os 216 sujeitos, e no grupo intervenção 

10,4% eram fumantes (21 / 202 sujeitos). Estes números são próximos à média obtida 

no Vigitel 2014(45) que constatou um total de 10,8% de fumantes na população 

estudada, e no grupo com idade entre 35 a 44 anos havia 9,9% de fumantes.   

No Brasil, 14,7% da população é tabagista segundo dados da pesquisa 

nacional de saúde realizada pelo IBGE no ano de 2013 (111), sendo assim, observa-se 

que o total de fumantes do presente estudo está abaixo da média da pesquisa 

nacional.  

Na Figura 3 observa-se a evolução dos sujeitos com ERF alto/intermediário, 

constatou-se que o grupo intervenção apresentou redução significativa (p=0,031) ao 

final do estudo, enquanto o grupo controle não apresentou alteração significativa nesta 

análise. 

A eficácia da intervenção educativa junto aos sujeitos com risco cardiovascular 

alto ou intermediário também foi observada no estudo de Fornari(14), na pesquisa entre 

pais das escolas privadas sendo que o grupo intervenção reduziu em 91% (p=0,002) 
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o total de sujeitos com ERF alto/intermediário ao final da pesquisa e o grupo controle 

não apresentou alteração significativa. 

No grupo intervenção, observa-se que o HDL-colesterol revelou piora 

significativa (p=0,006). Ressalta-se, contudo, que a média do grupo (39,6mg/dL) 

permaneceu próxima aos valores do limite desejado para controle desse fator de risco 

cardiovascular, que é de 40mg/dL(87). 

Assim, como observado dentre todos os 418 sujeitos do estudo, analisando 

aqueles com ERF baixo, intermediário ou alto (Tabela 1), dentre os 47 sujeitos com 

ERF alto/intermediário, a pressão arterial também se destacou como fator de risco 

com significativa redução e contribuiu para melhorar a classificação destes sujeitos 

com elevado ERF. No estudo de Fornari et al.(14) a pressão arterial também foi o fator 

de risco mais sensível ao programa de educação em saúde entre escolares, como 

descrito previamente na discussão da Tabela 1.  

Dessa forma, pode-se inferir que a pressão arterial se destaca como o fator de 

risco mais sensível ao programa educativo da presente pesquisa para prevenção de 

DCV, tanto entre os sujeitos com ERF baixo, intermediário ou alto. 

A significativa melhora do ERF dentre os sujeitos com risco alto/intermediário 

não foi propalada na análise isolada de cada um dos fatores de risco, o que pode estar 

relacionada à multifatoriedade e complexidade para prevenção e controle das DCV. 

As análises envolvendo o IMC/obesidade e as dislipidemias evidenciam que estes 

fatores de risco exigem grande esforço para sua redução. 

Publicações nacionais e internacionais destacam que as dislipidemias são 

fatores de risco que exigem intervenções mais específicas e, além das mudanças no 

estilo de vida, a utilização de medicamentos hipolipemiantes é necessária para 

controle da dislipidemia de adultos jovens com exposição prévia prolongada a 

hiperlipidemia, sendo a primeira opção nas terapias de prevenção primária e 

secundária. (22; 112)  

O Hartslag Limburg Intervention (113) é um dos mais relevantes estudos 

internacionais sobre a avaliação de um programa de prevenção de doenças 

cardiovasculares entre adultos. Foi um estudo coorte, com duração de cinco anos, 

realizado na Holanda e que analisou os fatores de risco cardiovascular de 3114 

adultos de 31 a 70 anos, divididos em grupo controle e grupo intervenção.  
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O estudo evidenciou melhora nos fatores de risco no grupo intervenção, 

destacando-se a redução do IMC e da pressão arterial entre homens e mulheres. Os 

pesquisadores, entretanto, ressaltam a redução pequena ou ausente em outros 

fatores de riscos analisados e a piora dos resultados dentre os sujeitos do grupo 

controle ao final do estudo, principalmente do IMC.  

Outro estudo que corrobora o desafio das intervenções para controle da 

obesidade é a meta-análise (114) publicada em 2011. A pesquisa avaliou 68 estudos 

sobre a eficácia de intervenções para controle da obesidade entre crianças e adultos, 

e concluiu que as evidências sobre a eficácia da promoção de peso saudável nas 

populações em geral ainda é limitada e pesquisas com maior tempo de seguimento 

dos sujeitos são necessárias para compreender o fenômeno. 

 A revisão Cochrane (115) que analisou 55 estudos com no mínimo seis meses 

de intervenção para prevenção primária de DCV, envolvendo um total de 163.471 

sujeitos, ressalta que os desafios da área são grandes e exigem mais estudos para 

aperfeiçoar as metodologias já testadas.  

 A revisão concluiu que as intervenções com aconselhamento e educação para 

a mudança de comportamento se mostram limitadas na redução da mortalidade total 

ou eventos cardiovasculares na população em geral. Os resultados da revisão 

destacam que as ações mostram-se eficazes na redução da mortalidade em 

hipertensos de alto risco e populações diabéticas(29), corroborando os resultados do 

presente estudo (Tabela 3) que observou significativa redução dos níveis pressóricos 

no grupo intervenção e da glicemia em ambos os grupos, mais significativa no grupo 

intervenção, e também a melhora significativa da pressão arterial dentre os sujeitos 

com ERF alto/intermediário (Tabela 5).  

O Hartslag Limburg Intervention (116) analisou as mudanças no estilo de vida 

para redução dos fatores de risco cardiovascular e observou melhora nos resultados 

do grupo intervenção. Este estudo, entretanto, constatou que a redução foi 

significativamente melhor dentre os sujeitos com menor nível de escolaridade, 

destacando-se a redução da ingesta calórica e a prática de atividade física.  

Na cidade de Madrid, Espanha, foi desenvolvido ensaio clínico randomizado 

controlado envolvendo 24 escolas públicas. Um total de 2062 crianças de 3 a 5 anos 

de idade, 1949 famílias e 125 professores participaram do estudo denominado 
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Programa SI! A pesquisa tinha por objetivo avaliar conhecimento, atitudes e hábitos 

entre as crianças, pais, professores ao final de um ano de intervenção.(62) 

Ao final do estudo espanhol a intervenção mostrou-se eficaz entre as crianças, 

mas entre os pais e professores os resultados não foram significativos(62). Sendo 

assim, este modelo de intervenção em países desenvolvidos parece exigir 

adequações para que alcance os objetivos junto aos adultos envolvidos no programa. 

No Reino Unido, foi desenvolvido o Active For Life Year 5 (AFLY5), um ensaio 

clínico randomizado conduzido em 60 escolas de ensino fundamental, com estudantes 

de 8 a 9 anos de idade. A intervenção foi realizada em 30 escolas, durante um ano, 

envolveu os pais e professores e tinha por objetivo melhorar a alimentação e a prática 

de atividade física entre os estudantes. A intervenção se mostrou eficaz na redução 

do tempo de TV e na ingesta de bebidas e alimentos altamente calóricos mas não 

obteve êxito na redução da obesidade e no aumento da prática de atividade física. (19; 

117; 118)  

O AFLY5 ressalta que este tipo de intervenção ainda é um grande desafio, 

sugerindo que novas pesquisas são necessárias para avaliar a eficácia do método, e 

enfatizam que melhores resultados para estes tipos de intervenção exigem o 

envolvimento dos professores e dos pais no programa. (117; 119) 

No ano de 2015 foi publicada pesquisa realizada no Ambulatório de Cardiologia 

Pediátrica Preventiva do Instituto de Cardiologia de Porto Alegre, Rio Grande do Sul 

(RS). O estudo transversal analisou 198 crianças acompanhadas no ambulatório, a 

dinâmica familiar e sua relação com os fatores de risco para DCV. A conclusão do 

estudo desenvolvido entre usuários do hospital público enfatiza que a prevenção e 

controle dos fatores de risco para DCV deve envolver toda a família e destaca a 

necessidade de se considerar um aspecto importante da sociedade contemporânea - 

as mudanças significativas nas constituições familiares e o papel das mulheres / mães 

e as dificuldades relacionadas neste contexto da intervenção. (120)  

Atualmente, em grande parte das famílias a mulher também está no mercado 

de trabalho e em considerável parcela das famílias ela é a maior responsável pela 

manutenção da casa, portanto, desfazendo a antiga formação familiar nuclear, onde 

o pai era o único provedor e a mãe a cuidadora dos filhos. Dessa forma, esse novo 

contexto da mãe-trabalhadora deve ser considerado nas intervenções para prevenção 

e controle dos fatores de risco para DCV.(121) 
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Em Bogotá, Colômbia, foi realizado estudo randomizado envolvendo 14 

instituições de ensino, um total de 1216 crianças na idade pré-escolar (entre 3 a 5 

anos) e 928 pais. O local do estudo é uma região com predomínio de pessoas de 

baixa classe socioeconômica, sendo que as escolas foram divididas em grupo controle 

e intervenção e as medidas de seguimento foram realizadas aos 18 e 36 meses de 

estudo. Nas duas medidas a intervenção realizada nas escolas mostrou-se eficaz, 

melhorando o conhecimento e atitudes das crianças e dos pais em relação à 

alimentação saudável e estilo de vida. (121; 122) 

Diferentemente da presente pesquisa brasileira que avaliou o ERF - método 

sugerido pela OMS para avaliação do risco cardiovascular, que ressalta a 

necessidade de padronização do método (7; 123; 124), o estudo da Colômbia não avaliou 

especificamente o risco cardiovascular, mensurando apenas o conhecimento e a 

adoção de hábitos de vida saudáveis pelos sujeitos ao final da pesquisa (121; 122). Dessa 

forma, a diferença no método dos estudos dos dois países latino-americanos deve ser 

ressaltada, e os resultados da presente pesquisa usando o ERF se destacam por 

permitir análises mais objetivas e acuradas para a comparação com semelhantes 

estudos futuros.  

O Happy Heart Study teve sua primeira publicação no ano de 2015, trata-se de 

um ensaio clínico randomizado desenvolvido em Porto Alegre, RS, Brasil, envolvendo 

74 crianças com idade entre 7 e 11 anos, e seus responsáveis, divididos em grupo 

controle e grupo intervenção. As crianças incluídas no estudo tinham pelo menos um 

dos seguintes fatores de risco: sobrepeso ou obesidade, hipertensão, dislipidemia ou 

diabetes.  

A pesquisa desenvolveu-se no Instituto de Cardiologia de Porto Alegre e a 

intervenção consistiu de 11 reuniões semanais, com orientação sobre hábitos 

alimentares saudáveis e atividade física. O grupo controle recebeu atendimento 

ambulatorial padrão, com base em diretrizes de prática clínica individual. A 

intervenção mostrou-se eficaz e alcançou os objetivos propostos, os pesquisadores 

destacam a importância da participação dos pais para o sucesso do programa e o 

baixo custo da intervenção, algo imprescindível para propiciar a implementação em 

países com poucos recursos para investimento em saúde. (125) 

Dessa forma, a análise dos resultados dos estudos desenvolvidos na 

Colômbia(122, 123) e no Brasil(14, 124) pressupõe que intervenções envolvendo pais e 
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crianças parecem ter maior aceitação e eficácia em regiões com menor 

desenvolvimento socioeconômico. 

Ao final dessa análise, corroborando os resultados do estudo de Fornari(14) na 

escola privada brasileira, a intervenção com adequações à classe social dos sujeitos 

da presente pesquisa na escola pública confirmaram que o programa educativo entre 

crianças pode reduzir o ERF dos seus pais, especialmente entre os sujeitos com ERF 

alto/intermediário.  

Outro achado que se pode depreender é que este programa de educação pode 

transformar a criança no agente multiplicador das práticas para prevenção das DCV 

junto aos pais e familiares e também proporciona condições para que a criança se 

desenvolva e tenha uma vida com hábitos saudáveis. 

A análise dos resultados sugere que outros estudos são importantes para 

avaliar adequações ao programa que possibilitem controlar fatores de risco 

específicos: tabagismo, obesidade e dislipidemia, que não responderam 

significativamente a essa intervenção com dez meses de duração. Destaca-se 

também a necessidades de novas pesquisas com seguimento mais prolongado para 

avaliar a eficácia do método após anos de intervenção junto a essa população 

específica. 

No decorrer da pesquisa constatou-se que alguns professores das crianças não 

se envolveram e participaram ativamente do programa de educação em saúde 

cardiovascular desenvolvido pelos pesquisadores, como foi observado durante o ano 

de intervenção do estudo de Fornari et al.(14), publicado em 2013, quando constatou-

se um grande compromentimento dos professores para auxiliar no desenvolvimento 

da intervenção. Esse fenômeno talvez seja um dos motivos que justifique os melhores 

resultados da intervenção observados no estudo anterior realizado em escolas 

privadas. 

Na pesquisa de Fornari et al.(14), os professores demonstraram mais iniciativa e 

atuavam intensamente como multiplicadores dos conceitos de saúde cardiovascular 

junto às crianças. A intervenção da presente pesquisa em escola pública exigiu um 

empenho maior dos pesquisadores, sendo que este fator deve ser destacado e levado 

em consideração para estudos futuros. De fato, na presente pesquisa, a grande 

maioria dos professores das crianças contribuíram ativamente com a intervenção, mas  

alguns professores se recusaram a participar da intervenção e no horário das 
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atividades dos pesquisadores saiam da sala de aula e não acompanhavam as ações 

educativas em saúde cardiovascular junto às crianças.  

Ao final do estudo pode-se destacar que o modelo de intervenção adotado tem 

baixo custo, pois somente um profissional da saúde, trabalhando dois dias da semana, 

consegue desenvolver o programa numa escola com mais de 500 crianças. 

O custo-benefício do método é um achado importante, considerando que o 

programa depende do financiamento do sistema público de saúde, que no Brasil, 

assim como em muitos outros países, é um setor com escassez de recursos 

financeiros e pouco investimento na área preventiva. 

A recente evolução nas tecnologias da informação e comunicação (TICs), 

sobretudo a redução no preço destes serviços e dos aparelhos eletrônicos, podem 

contribuir muito com o uso da telefonia e da internet nesta estratégia preventiva.  

O processo educativo pode ser intensificado e ampliado para alcançar um 

número maior de pessoas utilizando as TICs, principalmente os aplicativos de 

comunicação, mídias digitais e redes sociais. Por exemplo, o uso de um aplicativo 

para envio de mensagens por telefone celular permite que orientações sobre a saúde 

cardiovascular sejam facilmente encaminhadas, discussões em grupo sejam 

realizadas, promove a comunicação individual ou com milhares de pessoas ao mesmo 

tempo, constituindo-se um método de baixo custo e que pode propiciar resultados 

muito positivos nessa intervenção educativa. 

Sendo assim, os achados da presente pesquisa, que são corroborados por 

outros estudos internacionais semelhantes e que foram objeto de discussão nas 

páginas anteriores (14; 15; 18; 116; 117; 121; 122), permitem concluir que a educação da criança 

no ambiente escolar é uma importante estratégia para a redução do risco 

cardiovascular dos seus pais.  

Os resultados observados no estudo permitem inferir que este método para 

prevenção e controle das DCV deve ser urgentemente apreendido e implementado 

pelos gestores públicos nas áreas de saúde e educação, nas escolas de sua cidade 

ou área de atuação, conforme a organização da administração local.  

Este processo também deve envolver o setor privado de saúde e ensino. Além 

da contrapartida à sociedade, especialmente os planos de saúde podem se beneficiar 

com o custo-benefício dessa estratégia preventiva, sobretudo, quando se considera 
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que o investimento nesse programa preventivo pode promover grande redução nos 

custos com internações hospitalares e tratamentos decorrentes das DCV. 
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7. LIMITAÇÕES DO ESTUDO  

 

A amostra pode ser considerada pequena, contudo, suficiente para validar os 

achados do estudo e seus resultados com significância estatística. O total de sujeitos 

que desistiu da pesquisa reduziu consideravelmente os grupos iniciais, sobremaneira 

no grupo intervenção, mas foi atingido o total de sujeitos previsto no processo de 

amostragem do projeto. 

Afim de contribuir com estudos futuros destacamos dois fatores que podem 

estar relacionados a isso, o fato do sujeito acreditar que seus exames estariam piores 

que no início da pesquisa e isso poderia ser constrangedor junto a sua família, aos 

pesquisadores e outras pessoas conhecidas na escola, o que poderia justificar grande 

parte do número de desistentes no grupo intervenção. A segunda observação se 

refere à coleta de dados somente nos finais de semana, pois o jejum para os exames 

sanguíneos era um inconveniente para as atividades sociais dos pesquisados, o que 

foi relatado por muitos sujeitos.  

Destacamos também a duração do estudo que avaliou os resultados ao longo 

de 10 meses, ou seja, um ano do calendário escolar, e não podemos afirmar que 

esses resultados vão persistir por um longo período de tempo nessa população.   
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8. CONCLUSÃO  

 

O programa de intervenção multidisciplinar para educação em saúde 

cardiovascular, entre estudantes de 6 a 10 anos de idade em escolas públicas, 

contribuiu para a diminuição do risco cardiovascular dos pais e mães.  

No grupo intervenção, observou-se migração significativa de pais e mães com 

ERF alto/intermediário para a categoria ERF baixo.  

Estes resultados são semelhantes, embora menos intensos, aos observados 

em estudo realizado em escolas privadas com metodologia semelhante.   
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10. APÊNDICES E ANEXOS 

APÊNDICE 1 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - HCFMUSP 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL 

1. NOME: .................................................................................................................................................................... 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ........................................ SEXO :    .M □   F  □ 

DATA NASCIMENTO: ......../......../......  

ENDEREÇO ................................................................................. Nº ........................... APTO: ................ 

BAIRRO:  ........................................................................ CIDADE  ........................................................... 

CEP:.........................................  TELEFONE: DDD (............) .................................................................... 

2.RESPONSÁVEL LEGAL ............................................................................................................................ 

NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) ................................................................................ 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE :....................................SEXO:  M □   F □   

DATA NASCIMENTO.: ....../......./...... 

ENDEREÇO: ............................................................................................. Nº ................... APTO: ............................. 

BAIRRO: ................................................................................ CIDADE: ...................................................................... 

CEP: .............................................. TELEFONE: DDD (............).................................................................................. 
_____________________________________________________________________________________________ 

DADOS SOBRE A PESQUISA 

1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA:  “A educação dos filhos como instrumento terapêutico na redução do 
risco cardiovascular dos pais” 

PESQUISADOR RESPONSÁVEL: Prof. Dr. Bruno Caramelli  

CARGO/FUNÇÃO: Diretor UCMIC      -  INSCRIÇÃO CRM Nº 49636 

 

Pesquisadora Executante: Dra. Luciana Savoy Fornari  - INSCRIÇÃO CRM Nº 84466 

Cargo/Função: Médica Assistente 

UNIDADE DO HCFMUSP: Unidade de Medicina Interdisciplinar em Cardiologia do Instituto do Coração (InCor) do 
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. 

 

Pesquisador Executante: Prof. Ms. Cristiano José Mendes Pinto - INSCRIÇÃO COREN Nº 77507 

Cargo/Função: Coordenador e Docente 

UNIDADE UNIANCHIETA: Centro Universitário Padre Anchieta – Curso de Enfermagem - Jundiaí-SP.  

 

3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 

RISCO MÍNIMO x RISCO MÉDIO □ RISCO BAIXO □ RISCO MAIOR □ 
 

 

4. DURAÇÃO DA PESQUISA : 24 meses 
Rubrica pesquisador ________________ 

    Rubrica sujeito de pesquisa ou responsável: ________________ 
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1 – Essas informações estão sendo fornecidas para sua participação voluntária neste estudo, que visa avaliar a 

prevalência dos fatores de risco cardiovascular (pressão alta, tabagismo, colesterol elevado, falta de exercício) em 

pais com filhos que estudam nesta escola. Este estudo pretende avaliar se um programa de educação infantil em 

saúde do coração, instituído dentro da escola por uma equipe multidisciplinar, poderia levar a uma diminuição 

desses fatores de risco no intervalo de 2 anos. O estudo será realizado com 600 crianças e seus respectivos 1000 

pais, sendo que metade (300 crianças e 1000 pais)  deles receberá informações sobre saúde do coração no 

formato clássico e convencional de palestras e folhetos. A outra metade receberá um reforço adicional com 

conteúdo mais detalhado e uma participação mais ativa e lúdica.  

2 – No início do ano de 2012 será realizado, em um dia previamente combinado, uma avaliação clínica do(a) Sr.(a), 

que consistirá no preenchimento de um questionário com dados a respeito de saúde pessoal, uso de medicações, 

antecedentes de saúde da família e questões a respeito dos hábitos de alimentação e atividade física. Os 

profissionais de saúde farão um exame clínico no(a) Sr.(a), que consistirá na medida da pressão arterial,  peso, 

altura e circunferência abdominal. Neste mesmo dia será realizado, em jejum, a coleta de sangue por punção 

periférica da veia do antebraço (introdução de agulha fina e aspiração de sangue por seringa), para a realização 

dos exames de colesterol total e frações, triglicérides e glicemia, este exame pode causar um pouco de dor e 

eventualmente pequeno hematoma no local. No final do ano de 2012 e 2013, serão repetidas a avaliação clínica 

e laboratorial (nova coleta de sangue). 

3 – Este estudo não interfere sobre qualquer tratamento de saúde que o(a) Sr.(a)  possa estar fazendo e o único 

desconforto que ele traz é pelas ocasiões em que será necessário coletar amostra de sangue por punção venosa, 

procedimento simples e isento de complicações graves. 

4 – Não há benefício direto para o participante e somente no final do estudo poderemos concluir se existe de fato 

associação entre a diminuição dos fatores de risco cardiovascular entre o(a) Sr.(a) e seu(s)  filho(s) no período de 

2 (dois) anos e o programa de educação infantil em saúde cardiovascular proposto. 

5 – Garantia de acesso: em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais responsáveis pela 

pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O estudo é organizado pela Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo sendo que o investigador é o Prof. Dr. Bruno Caramelli, e os pesquisadores 

executantes Dra. Luciana Savoy Fornari (Telefone(s) 4521-4611/ 9989-8489) e Prof. Ms. Cristiano José Mendes 

Pinto (Telefone(s) 4521-3444/ 8369-5562), que podem ser encontrados no endereço InCor- Av Dr Eneas 

Carvalho de Aguiar, 44, UMIC. Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Ovídio Pires de Campos, 225 – 5º andar – tel: 2661-

6442 ramais 16, 17, 18 ou 20, FAX: 2661-6442 ramal 26 – E-mail: cappesq@hcnet.usp.br 

6 – É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e deixar de participar do estudo, 

sem qualquer  

prejuízo à continuidade do seguimento normal dentro das atividades da escola; 

7 – Direito de confidencialidade – As informações obtidas serão  analisadas em conjunto com outros pacientes, 

não sendo divulgado a identificação de nenhum paciente;  

8 – Direito de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais das pesquisas, quando em estudos abertos, ou 

de resultados que sejam do conhecimento dos pesquisadores; 

Rubrica pesquisador ________________ 
    Rubrica sujeito de pesquisa ou responsável: ________________ 

9 – Despesas e compensações: não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo, 

incluindo exames e consultas. Também não há compensação financeira relacionada à sua participação. Se existir 

qualquer despesa adicional, ela será absorvida pelo orçamento da pesquisa. 

mailto:cappesq@hcnet.usp.br
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10 - Compromisso do pesquisador de utilizar os dados e o material coletado somente para esta pesquisa. 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram lidas para mim, 

descrevendo o estudo “A educação dos filhos como instrumento terapêutico na redução do risco 

cardiovascular dos pais” 

Eu discuti com o Prof. Dr. Bruno Caramelli (pesquisador responsável) / Dra. Luciana Savoy Fornari  e Prof. Ms. 

Cristiano José Mendes Pinto (pesquisadores executantes) sobre a minha decisão em participar nesse estudo. 

Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, seus 

desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também 

que minha participação é isenta de despesas e que tenho garantia do acesso a tratamento hospitalar quando 

necessário. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer 

momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa 

ter adquirido, ou no meu atendimento neste Serviço. 

--------------------------------------------------------------------------------------  

Assinatura do paciente / representante legal Data         /       /        

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------  

Assinatura da testemunha Data         /       /        

  

para casos de pacientes menores de 18 anos, analfabetos, semi-analfabetos ou portadores de deficiência auditiva 

ou visual. 

(Somente para o responsável do projeto) 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido deste paciente ou 

representante legal para a participação neste estudo. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------  

Assinatura do responsável pelo estudo Data         /       /        
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APÊNDICE 2 – Protocolo para coleta de dados (parte 1/3) 

IDENTIFICAÇÃO – No. ID: _______ 

Nome:  
 

Sexo: 
Fem:  (0)   (  ) 
Masc: (1)  (  ) 

Idade (anos): 
 

Telefones (fixo e celular 2ou+): E-mail de contato: 
 

Nome do filho: Série / turma: 
 

 

ESCOLARIDADE  

Analfabeto / Ensino Fundamental I incompleto 
(primário incompleto) (1) 

 

Ensino Fundamental I  completo (antiga 4ª série)(2)  

Ensino Fundamental II completo (antiga 8ª série)(3)  

Ensino Médio - incompleto (4)  

Ensino Médio - completo (5)  

Ensino Superior - incompleto (6)  

Ensino Superior - completo (7)  
 

CLASSIFICAÇÃO SOCIOECONÔMICA  

Bens de consumo 
Não 
tem 

Tem 

1 2 3 4+ 

Televisão em cores      

Rádio      

Banheiro      

Automóvel      

Empregada mensalista      

Aspirador de pó      

Maquina de lavar      

Aparelho DVD       

Geladeira      

Freezer (aparelho independente 
ou parte da geladeira duplex) 
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APÊNDICE 2 – Protocolo para coleta de dados (parte 2/3) 

 

 

HISTÓRIA PREGRESSA 

 

Hipertensão arterial (pressão alta) (    ) sim(1)   (    ) não(0) 

Diabetes (açúcar alto no sangue) (    ) sim(1)   (    ) não(0) 

Dislipidemia (colesterol ou triglicérides alto) (    ) sim(1)   (    ) não(0) 

Infarto agudo do miocárdio ou angina prévia (    ) sim(1)   (    ) não(0) 

Acidente vascular cerebral prévio (derrame) (    ) sim(1)   (    ) não(0) 

Doença vascular periférica prévia  
(trombose, aneurisma etc) 

(    ) sim(1)   (    ) não(0) 

Hipotireoidismo  
(doença da tireóide com função baixa) 

(    ) sim(1)    (    ) não(0) 

Menopausada?  

 

 
 

Se sim acima, usa terapia de reposição hormonal?  

(    ) sim(1)    (    ) não(0).    
 

Há quanto tempo: _________ 

 

(    ) sim(1)    (    ) não(0).     
 

Há quanto tempo: _________ 

 

Tabagismo atual (    ) sim(1)    (    ) não(0)   

Ex-tabagista? (    ) sim(1)    (    ) não(0)    

 

Há quanto tempo? ____________ 

Uso atual de medicações? (    ) sim(1)    (    ) não(0)    

Quais? ___________________________ 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 
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APÊNDICE 2 – Protocolo para coleta de dados (parte 3/3) 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colesterol total = ______   /  HDL Colesterol = ______   / LDL Colesterol = _____  

 

Triglicérides = ______      /   Glicemia = ______    

  

 

 

 PRESSÃO ARTERIAL 
 Medida 1 Medida 2 Medida 3    

PAS      
mmHg 

PAD      
mmHg 

 

 

 

 
 

 DADOS ANTROPOMÉTRICOS  

Parâmetro Medida 1 Medida 2 Medida 3  

Peso    Kg 

Altura    m 
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APÊNDICE 3 – 1º FOLHETO INFORMATIVO  
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APÊNDICE 4 – 2º FOLHETO INFORMATIVO  
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APÊNDICE 5 – 3º FOLHETO INFORMATIVO  
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ANEXO 1  - PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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ANEXO 2  - APROVAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PARA ANÁLISE DE 

PROJETOS DE PESQUISA (CAPPesq) 

  

 


