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RESUMO  



 
 

RESUMO 

 

Marinho Mota D. Estudo epidemiológico populacional para avaliação de hipertensão 

arterial sistêmica e ocorrência de acidente vascular encefálico [tese]. São Paulo: 

Universidade de São Paulo, Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia; 2021. 

 

INTRODUÇÃO: as doenças cardiovasculares (DCV) são as principais responsáveis 

pela carga global das doenças crônicas não transmissíveis, sobretudo pelo impacto 

do infarto agudo do miocárdio e do acidente vascular encefálico (AVE). Dentre os 

fatores de risco potencialmente modificáveis associados a esses eventos, a 

hipertensão arterial sistêmica (HAS) se destaca, configurando-se como a principal 

causa de morbimortalidade cardiovascular no mundo contemporâneo. O presente 

estudo tem como objetivos determinar a força da associação da HAS em relação à 

ocorrência do AVE (e seus subtipos) e investigar o risco atribuível populacional 

(RAP) da doença associado ao evento e seus subtipos, na população brasileira. 

CASUÍSTICA E MÉTODOS: trata-se de um estudo caso-controle, no qual foram 

avaliados participantes do INTERSTROKE Study incluídos no Brasil. As 

características clínicas e demográficas da população do estudo foram avaliadas e as 

variáveis com significância clínica ou estatística associadas à ocorrência de AVE 

foram incluídas no modelo multivariado para identificar a força da associação entre 

HAS e AVE (e seus subtipos). RESULTADOS: no Brasil, 734 indivíduos foram 

incluídos no INTERSTROKE Study, sendo 367 casos e 367 controles. A média de 

idade dos participantes foi de 64,8 anos e a prevalência do sexo masculino foi de 

55,0%. O grupo caso, em relação ao controle, apresentou maior prevalência de HAS 

(80,9% versus 56,9%, p < 0,0001), tabagismo ativo (19,9% versus 10,1%, p = 

0,0003), sedentarismo (91,0% versus 77,9%, p < 0,0001), fatores psicossociais 

(estresse e/ou depressão) (42,9% versus 27,2%, p < 0,0001), etilismo elevado ou 

libação alcoólica (6,5% versus 0,8%, p = 0,0004), bem como valor médio mais 

elevado da relação cintura/quadril (0,95 versus 0,93, p = 0,0118) e da relação 

ApoB/ApoA1 (0,81 versus 0,79, p = 0,0094), além de avaliação qualitativa 

desfavorável do padrão dietético pelo Índice de Alimentação Saudável Alternativo 

modificado (porcentagem no terceiro tercil de 44,4% versus 54,0%, p = 0,0196). Na 

análise multivariada, observou-se razão de chances (RC) da HAS para a ocorrência 

de AVE (independentemente do subtipo) de 3,34 (IC = 95,0%, 2,13 - 5,24), com risco 



 
 

atribuível populacional (RAP) de 56,72% (IC = 95,0%, 42,88 - 70,56). Para o AVE 

isquêmico, identificou-se RC de 3,19 (IC = 95,0%, 2,00 - 5,09), com RAP de 55,60% 

(IC = 95,0%, 40,30 - 70,91). Para o AVE hemorrágico, constatou-se RC de 6,54 (IC 

= 95,0%, 2,07 - 20,69), com RAP de 68,59% (IC = 95,0%, 14,62 - 122,56). Para o 

sexo masculino, na análise multivariada, foi evidenciada RC de 3,34 (IC = 95,0%, 

1,80 - 6,20), com RAP de 56,72% (IC = 95,0%, 32,53 - 80,90) do fator para o AVE 

total, e RC de 3,17 (IC = 95,0%, 1,66 - 6,05), com RAP de 55,41% (IC = 95,0%, 

27,68 - 83,13) para o AVE isquêmico. Já para o sexo feminino, foi identificada RC de 

4,21 (IC = 95,0%, 2,06 - 8,60), com RAP de 61,74% (IC = 95,0%, 31,50 - 91,98) da 

HAS para o AVE total, e RC de 3,88 (IC = 95,0%, 1,97 - 7,97), com RAP de 60,09% 

(IC = 95,0%, 27,24 - 92,94) para o AVE isquêmico. CONCLUSÃO: A HAS foi 

identificada como preditor independente e de alto impacto clínico associado à 

ocorrência de primeiro AVE na população brasileira. A associação observada foi 

mantida para os subtipos do evento, com maior força no grupo AVE hemorrágico. 

Em relação ao sexo, entre as mulheres, foi observada maior RC da HAS para 

ocorrência de AVE (total e isquêmico). Estratégias de saúde pública devem ser 

desenvolvidas para a identificação e o controle efetivo desse importante fator de 

risco cardiovascular na população brasileira.  

 

Palavras-chave: Hipertensão. Acidente vascular encefálico. Estudo caso-controle. 

Doenças cardiovasculares. Fatores de risco.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 



 
 

ABSTRACT 

 

Marinho Mota D. Population observational study for the assessment of systemic 

arterial hypertension and the occurrence of stroke [thesis]. São Paulo: Universidade 

de São Paulo, Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia; 2021. 

 

INTRODUCTION: cardiovascular diseases (CVD) are the main cause for the global 

burden of chronic non-communicable diseases, especially due to its association with 

acute myocardial infarction and stroke. Among the potentially modifiable risk factors 

associated with these events, systemic arterial hypertension (SAH) stands out, being 

considered the main cause of cardiovascular morbidity and mortality in the 

contemporary world. The current study aims to determine the strength of the 

association of SAH in relation to the occurrence of stroke (and its subtypes) and to 

evaluate the clinical impact through the population attributable risk (RAP) of the 

disease associated with the event and its subtypes, in the Brazilian population. 

CASUISTICS AND METHODS: this is a case-control study, in which participants 

from the INTERSTROKE Study included in Brazil were evaluated. The clinical and 

demographic characteristics of the study population were assessed and variables 

with clinical or statistical significance associated with the occurrence of stroke were 

included in the multivariate model to identify the strength of the association between 

SAH and stroke (and their subtypes), and its clinical impact. RESULTS: in Brazil, 734 

individuals were included in the INTERSTROKE Study, with 367 cases and 367 

controls. The average age of the participants was 64.8 year and the male prevalence 

was 55.0%. Cases had a higher prevalence of SAH compared to controls (80.9% 

versus 56.9%, p < 0.0001), current smoking (19.9% versus 10.1%, p = 0.0003), 

sedentary lifestyle (91.0% versus 77.9%, p < 0.0001), psychosocial factors (stress 

and / or depression) (42.9% versus 27.2%, p < 0.0001), high alcohol consumption or 

binge (6.5% versus 0.8%, p = 0.0004), in addition to presenting a higher waist / hip 

ratio (0.95 versus 0.93, p = 0.0118) and ApoB/ApoA1 ratio (0.81 versus 0.79, p = 

0.0094) and worse qualitative assessment of the dietary pattern by the modified 

Alternative Healthy Eating Index (percentage in the third tertile of 44.4% versus 

54.0%, p = 0.0196). In the multivariate analysis, the odds ratio (OR) of SAH for the 

occurrence of stroke (regardless of subtype) was 3.34 (95.0% CI, 2.13 - 5.24), with a 

population attributable risk (PAR) of 56.72% (95.0% CI, 42.88 - 70.56). For ischemic 



 
 

stroke, an OR of 3.19 (95.0% CI, 2.00 - 5.09) was identified, with PAR of 55.60% 

(95.0% CI, 40.30 - 70.91). For hemorrhagic stroke, OR of 6.54 was found (95.0% CI, 

2.07 - 20.69), with PAR of 68.59% (95.0% CI, 14.62 - 122.56). Male gender 

presented OR of 3.34 (95.0% CI, 1.80 - 6.20), with PAR of 56.72% (95.0% CI, 32.53 

- 80.90) for total stroke and OR of 3.17 (95.0% CI, 1.66 - 6.05), with PAR of 55.41% 

(95.0% CI, 27.68 - 83.13) for ischemic stroke. For women, an OR of 4.21 (95.0% CI, 

2.06 - 8.60) was identified, with PAR of 61.74% (95.0% CI, 31.50 - 91.98) for total 

stroke and OR of 3.88 (95.0% CI, 1.97 - 7.97), with PAR of 60.09% (95.0% CI, 27.24 

- 92.94) for ischemic stroke. CONCLUSION: SAH was identified as an independent 

predictor with high clinical impact associated with the occurrence of a first stroke in 

the Brazilian population. The observed association was maintained for the subtypes 

of the event, with greater strength in the hemorrhagic stroke group. In relation to sex, 

a greater OR of SAH was observed among women for the occurrence of stroke (total 

and ischemic). Public health strategies must be developed to identify and effectively 

control this important cardiovascular risk factor in the Brazilian population. 

 

Keywords: Hypertension. Stroke. Case-control study. Cardiovascular diseases. Risk 

factors. 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORMALIZAÇÃO 



 
 

NORMALIZAÇÃO 

 

Esta tese está de acordo com as seguintes normas, em vigor no momento 

desta publicação: 

 

- Estruturação e formatação segundo as Diretrizes para apresentação de 

dissertações e teses da USP: parte IV (Vancouver), elaboradas pelo Sistema 

Integrado de Bibliotecas da Universidade de São Paulo, sob a coordenação de 

Vânia Martins Bueno de Oliveira Funaro et al. 3a ed. rev. ampl. mod. São Paulo: 

SIBi/USP; 2016; 

 

- Abreviaturas dos títulos dos periódicos de acordo com List of Journals 

Indexed in Index Medicus; 

 

- Referências bibliográficas em consonância com o Estilo Vancouver. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos 50 anos, as doenças cardiovasculares (DCV) têm sido a principal 

causa de morte no Brasil, estando tal cenário intimamente associado às mudanças 

no estilo de vida ocorridas devido a fatores como urbanização, globalização e 

envelhecimento, além do aumento da expectativa de vida da população (1). 

 Contudo, cabe observar que essa constatação não se limita ao Brasil, sendo 

observada globalmente no contexto da transição epidemiológica, com o aumento 

progressivo do número de pessoas vivendo em cidades, associado a avanços 

médicos e sociais que permitiram o controle gradativo das doenças 

infectocontagiosas, como a criação de vacinas e a realização de melhorias em 

saneamento básico (2). 

 Sendo assim, importa considerar que o olhar para a saúde populacional deve 

contemplar as mudanças observadas com a evolução da humanidade, 

acompanhadas por avanços em muitas áreas, porém com o surgimento de novos 

padrões que podem interferir de forma negativa na relação do ser humano com o 

meio.  

Nessa esteira, para compreender o cenário atual e as oportunidades de 

melhorias, será realizada uma breve revisão da literatura, com o objetivo principal de 

apresentar ao leitor os principais desafios existentes atualmente em termos de 

saúde pública. 

 

1.1 Impacto das doenças crônicas não transmissíveis 

 

 Nas últimas décadas, as doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) 

consolidaram-se como as principais responsáveis pela mortalidade global, sobretudo 

em virtude do aumento da expectativa de vida ao nascer e do maior controle de 

doenças infectocontagiosas a partir de vacinações e melhorias em saneamento 

básico. Estima-se que, do total de 55,9 milhões de mortes ocorridas no mundo em 

2017, aproximadamente 73,52% (41,1 milhões) foram causadas por DCNT (2).  

 Em tal processo de transição epidemiológica, as DCV respondem pela maior 

parte da carga global das DCNT, de forma que 43,30% (17,8 milhões) do total de 

mortes estimadas em 2017 por esse grupo de doenças estiveram relacionadas às 

DCV. Câncer e doenças respiratórias crônicas ocuparam o segundo e o terceiro 
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lugares, sendo responsáveis, respectivamente, por 23,11% (9,5 milhões) e 9,48% 

(3,9 milhões) das mortes por DCNT no mesmo ano (2). 

 De acordo com o exposto, pode-se dizer que as DCV se configuram como um 

problema de saúde pública relevante no cenário mundial, tornando-se necessária a 

compreensão mais detalhada das características desse grupo de doenças. 

 

1.2 Impacto das doenças cardiovasculares 

  

 O projeto Global Burden of Disease (GBD) tem auxiliado de forma significativa 

na compreensão do padrão evolutivo das doenças ao longo das últimas décadas, 

possibilitando a avaliação do comportamento dos mais variados grupos de 

enfermidades a partir de séries históricas (3).  

Dados do referido estudo evidenciam que, desde 1990, as DCV são as 

principais responsáveis pela mortalidade global, com uma estimativa de que 25,69% 

(25,36 - 26,22%) dos óbitos daquele ano tenham sido causados por esse grupo de 

doenças. Nos anos subsequentes, a liderança foi mantida, observando-se, em 2017, 

um aumento no percentual de mortes por DCV, as quais foram consideradas como 

causa de 31,80% (31,41 - 32,18%) dos óbitos no mundo em tal ano (3). 

 As principais causas específicas de morte por DCV são doença isquêmica do 

coração (DIC) e doença cerebrovascular, enfermidades essas que foram 

responsáveis, respectivamente, por 50,19% e 34,66% dos óbitos por causa 

cardiovascular no ano de 2017 (2). 

 Em relação à realidade brasileira, cabe observar que, não obstante existir 

uma grande heterogeneidade regional no país, a análise dos dados nacionais revela 

que, desde o fim da década de 1960, a DIC e a doença cerebrovascular lideram as 

causas de mortalidade (4).  

O impacto das DCV no Brasil pode ser confirmado a partir dos dados do 

estudo GBD, constatando-se 267.635 mortes (29,30% do total de óbitos) em 1990 e 

424.058 (31,20%) em 2015 por esse grupo de doenças. Quanto às causas 

específicas, a DIC foi responsável por 48,75% e 45,93% dos óbitos por DCV em 

1990 e 2015, respectivamente, enquanto a doença cerebrovascular esteve 

relacionada a 37,92% dos óbitos em 1990 e 34,37% em 2015 (5). 

 Ao longo desses 15 anos, foi observada uma redução consistente das taxas 

de mortalidade por DCV padronizada por idade no país, sobretudo em virtude da 
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queda na mortalidade das duas causas específicas mais prevalentes, citadas 

anteriormente. No entanto, é mandatório enfatizar que essa redução ocorreu de 

forma heterogênea, sendo de menor impacto nos estados com pior condição 

socioeconômica. Adicionalmente, nos últimos cinco anos, a queda relatada atingiu 

um platô em grande parte das unidades federativas brasileiras. Tal observação, 

associada ao envelhecimento da população, enfatiza a importância de melhorias no 

sistema público nacional que possam reduzir a carga global de DCV no país (5).  

 Nesse sentido, um dos processos fundamentais para a diminuição do impacto 

negativo das DCV, não somente no Brasil, como no mundo todo, é a adequada 

identificação e modificação dos fatores de risco associados a esse grupo de 

doenças.  

 

1.3 Fatores de risco para doenças cardiovasculares 

 

A seguir, serão apresentados os fatores de risco para doenças 

cardiovasculares, segundo os três principais estudos sobre o tema. 

  

1.3.1 Framingham Heart Study 

 

Há mais de 70 anos, os pesquisadores da área médica deram início à 

investigação dos fatores associados à ocorrência de DCV a partir de estudos 

populacionais. Entre os anos de 1930 e 1950, os norte-americanos experimentavam 

uma epidemia crescente de mortes por DCV, as quais se tornaram a principal causa 

mortis em 1949, sendo responsável por 50,0% de todos os óbitos nos Estados 

Unidos da América (EUA) naquele ano (6).  

Frente a esse cenário preocupante, os norte-americanos reuniram esforços 

para melhor compreender as características evolutivas das DCV, disponibilizando 

recursos financeiros para um estudo epidemiológico de coorte inicialmente 

programado para 20 anos, o Framingham Heart Study (FHS) (7). 

 Esse estudo, de grande importância para a Cardiologia mundial, foi dirigido 

pelo atual National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI) – à época, chamado de 

National Heart Institute (NHI). A pesquisa teve início em 1948, com o recrutamento 

de uma coorte de 5.209 participantes entre 30 e 62 anos, de ambos os sexos, 
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moradores da cidade de Framingham, sem sintomas evidentes de DCV ou histórico 

de evento cardiovascular prévio (7).  

A partir dos dados obtidos no estudo, os pesquisadores puderam concluir, em 

1957, que a hipertensão arterial sistêmica (HAS) estava associada à maior 

incidência de doença arterial coronariana (DAC). Após quatro anos, o FHS 

popularizou o termo “fator de risco”, enfatizando a relação entre determinadas 

características dos pacientes e a ocorrência de DCV. Já em 1965, o estudo 

evidenciou a relevância da HAS como fator de risco para o acidente vascular 

encefálico (AVE) (7).  

 Nos anos seguintes, diversos achados de grande importância para a 

prevenção cardiovascular foram apresentados pelo FHS, tais como: a superioridade 

da pressão arterial sistólica em relação à diastólica para predizer DCV (1971); o 

aumento do risco de morte cardiovascular diante de um diagnóstico de diabetes 

mellitus (1974); a associação entre maiores níveis de colesterol HDL e menores 

taxas de DAC (1977); a identificação da fibrilação atrial (não reumática) como fator 

de risco para AVE (1978); e a associação entre uso de estrógeno após a 

menopausa e tabagismo com DCV (1985) (7). 

 É conveniente destacar, ainda, que, após o início do estudo, em 1948, quatro 

novas coortes (1971, 1994, 2002 e 2003) foram conduzidas, permitindo a aquisição 

contínua de conhecimento sobre o problema em questão (7).  

 Os novos conhecimentos permitiram a construção de modelos com o intuito 

de identificar indivíduos com maior chance de apresentar DCV, o que, em julho de 

1976, foi chamado inicialmente pelos pesquisadores do FHS de perfil de risco 

cardiovascular (7).  

A partir de então, diversos algoritmos de risco multivariáveis foram criados 

para avaliar o risco de eventos específicos de DCV aterosclerótica, ou seja, DAC, 

doença cerebrovascular, doença vascular periférica (DVP) e insuficiência cardíaca 

(IC). Já em 2008, a partir dos resultados do FHS, foi apresentada uma única função 

de risco multivariável para estimar o risco de desenvolver todas as DCV e seus 

subtipos (8). 

 O conhecimento gerado pelo FHS estimulou o desenvolvimento de pesquisas 

com o objetivo de avaliar se os resultados obtidos eram passíveis de generalização 

para a população mundial. Nesse contexto, em 2004, foi publicado outro estudo de 

grande relevância para a história da Cardiologia, intitulado Effect of potentially 
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modifiable risk factors associated with myocardial infarction in 52 countries – 

INTERHEART Study (9). 

  

1.3.2 INTERHEART Study 

 

Trata-se de um estudo de caso-controle, multicêntrico, internacional e de base 

hospitalar, com 29.972 indivíduos, dos quais 15.152 eram casos, ou seja, indivíduos 

com diagnóstico de primeiro infarto agudo do miocárdio (IAM), e 14.820 eram 

controles, correspondendo a indivíduos sem doença cardiovascular conhecida, com 

eletrocardiograma normal, provenientes de 262 hospitais de 52 países da África, 

América do Norte, América do Sul, Ásia, Austrália, Europa e Oriente Médio (9). 

 Os resultados globais demonstraram nove fatores de risco cardiovascular 

associados independentemente com IAM. Tabagismo, relação apolipoproteína 

B/apolipoproteína A1 (ApoB/ApoA1) (quintil superior vs. quintil inferior), história de 

diabetes, HAS, obesidade abdominal (tercil superior vs. tercil inferior) e fatores 

psicossociais associaram-se independentemente com IAM; já consumo diário de 

frutas e vegetais, atividade física moderada ou extenuante e consumo de álcool (três 

ou mais vezes por semana) foram protetores quanto ao risco de IAM (9). 

 A participação brasileira nesta importante pesquisa permitiu o conhecimento 

do impacto de cada fator de risco identificado para a ocorrência de IAM na 

população nacional. Os resultados referentes ao Brasil e a outros países da América 

Latina foram apresentados no INTERHEART Latin America Study (10), 

demonstrando o impacto de cada fator em cada país da América do Sul. 

Em relação ao Brasil, os fatores de risco cardiovascular associados de forma 

independente ao IAM estão sumarizados na Tabela 1, a seguir. 

Cabe observar que a relevância do INTERHEART Study não é justificada 

apenas pela sua representatividade global. Uma das informações de maior impacto 

da pesquisa foi a constatação de que 90,0% dos casos de IAM estiveram 

associados aos fatores citados anteriormente, que, por sua vez, são simples de 

identificação e passíveis de modificação. Tal observação é bastante significativa 

para a prevenção cardiovascular, sobretudo por permitir intervenções com potencial 

de controle da carga global da doença cardíaca isquêmica (9). 

 

 



 
 

39 

Tabela 1 – INTERHEART Latin America Study: razão de chances de infarto agudo 
do miocárdio na população brasileira de acordo com o fator de risco 
identificado 

Fatores de risco RC - Razão de Chances - (IC 95,0%) 

Hipertensão arterial sistêmica 4.4 (3.0-6.3) 

Tabagismo
µ
 2.4 (1.7-3.4) 

Relação cintura-quadril (tercil 2 vs. tercil 1) 2.5 (1.4-4.6) 

Frutas/vegetais
£
 0.7 (0.4-1.0) 

Atividade física regular 0.8 (0.5-1.3) 

Diabetes mellitus 4.2 (2.5-7.1) 

Consumo de álcool (3 ou mais vezes por semana) 0.7 (0.4-1.0) 

Razão de ApoB para ApoA1* 3.3 (1.9-5.8) 

Estresse
¥
  8.0 (3.7-17.3) 

Depressão 1.4 (1.0-2.2) 

Fonte: Adaptado dos dados do INTERHEART Latin America (10). 
Notas: 

µ
 Nunca vs. atual;

 £ 
Consumo diário; 

* 
Primeiro tercil vs. terceiro tercil; 

¥ 
Nunca vs. persistente. 

 

 Tendo em vista os achados robustos do INTERHEART Study para o IAM, um 

estudo caso-controle similar em AVE tornou-se imperioso, pois assumir que o AVE e 

o IAM são meramente expressões diferentes de uma única doença (aterotrombose) 

seria uma simplificação extrema. Adicionalmente, é de suma relevância que se 

considere a heterogeneidade do AVE quanto ao impacto de diversos fatores de risco 

nos diferentes tipos da doença (11-15).  

 Do ponto de vista etiológico, o AVE é claramente mais diversificado do que a 

DAC (13,15). Assim, com o objetivo de adquirir conhecimento relevante sobre os 

fatores associados à ocorrência do AVE e, dessa forma, otimizar a prevenção dessa 

doença, que, juntamente com o IAM, contribui para o grande impacto global da DCV, 

foi desenvolvido o Global and regional effects of potentially modifiable risk factors 

associated with acute stroke in 32 countries – INTERSTROKE Study (16). 

 

1.3.3 INTERSTROKE Study 

 

Trata-se de um estudo de caso-controle, multicêntrico, internacional, realizado 

entre janeiro de 2007 e agosto de 2015, com 13.447 casos (10.388 com AVE 

isquêmico e 3.059 com AVE hemorrágico) e 13.472 controles de 32 países, em 142 

centros, em que os casos eram pacientes com primeiro AVE (prazo de cinco dias do 

início dos sintomas e 72 horas de internação). Os pacientes do grupo controle não 

tinham histórico de AVE e foram pareados com os casos por sexo e idade. A 
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pesquisa identificou dez fatores independentes responsáveis por 90,0% do risco de 

primeiro AVE, dentre os quais a HAS foi o fator de risco mais importante para todos 

os subtipos de AVE (16). 

 Os principais fatores de risco para o AVE foram: história de HAS, tabagismo, 

relação cintura-quadril (obesidade acima da cintura), dieta inadequada, 

sedentarismo (a presença de atividade física regular foi um forte fator protetor, 

diminuindo o risco relativo de AVE em 30,0%), diabetes mellitus, ingestão excessiva 

de álcool, fatores psicossociais, causas cardíacas e anormalidades do colesterol 

(16). A razão de chances (RC) de AVE na população estudada para cada um desses 

fatores encontra-se exposta na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – INTERSTROKE Study: razão de chances de acidente vascular encefálico 
na população do estudo de acordo com o fator de risco identificado 

Fatores de risco RC - Razão de Chances - (IC 99,0%) 

Hipertensão arterial sistêmica 2.98 (2.72-3.28) 

Tabagismo 1.67 (1.49-1.87) 

Relação cintura-quadril (tercil 3 vs. tercil 1) 1.44 (1.27-1.64) 

Dieta inadequada (tercil 3 vs. tercil 1) 0.60 (0.53-0.67) 

Atividade física regular 0.60 (0.52-0.70) 

Diabetes mellitus 1.16 (1.05-1.30) 

Ingestão excessiva de álcool 2.09 (1.64-2.67) 

Causas cardíacas 3.17 (2.68-3.75) 

Razão de ApoB para ApoA1 (tercil 3 vs. tercil 1) 1.84 (1.65-2.06) 

Fatores psicossociais 2.20 (1.78-2.72) 

Fonte: Adaptado de O’Donnell et al. (16). 

 

 Em relação aos fatores de risco para AVE isquêmico, aqueles que tinham 

HAS eram três vezes mais propensos a desenvolver esse evento clínico em 

comparação com os controles, assim como ter um elevado índice ApoB/ApoA1 

aumentou em duas vezes a chance de apresentar esse evento. Além disso, o 

tabagismo atual, a obesidade, as causas cardíacas, a má alimentação e o 

sedentarismo, dentre outros fatores, também foram associados com um risco 

aumentado de AVE isquêmico (16). 

 Quanto à hemorragia intracerebral, aqueles que apresentavam HAS eram 

quase oito vezes mais propensos a desenvolver esse evento clínico em comparação 

com os controles. Tabagismo atual, obesidade, alimentação não saudável, consumo 

excessivo de álcool e fatores psicossociais também foram significativamente mais 
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comuns entre aqueles com hemorragia intracerebral em comparação com os 

controles (16). 

 Sendo assim, a partir dos resultados do INTERHEART Study e do 

INTERSTROKE Study, é possível concluir que proporção significativa dos casos de 

primeiro IAM e de primeiro AVE está associada a fatores simples de identificar e 

passíveis de modificação, evidenciando a importância da prevenção primária para o 

controle da carga global da DCV. Obviamente, existem fatores de risco não 

modificáveis, como idade, sexo e história familiar, mas a ciência vem demonstrando 

a relevância do meio e do estilo de vida para a expressão dos genes associados a 

piores desfechos cardiovasculares (17).  

Na Figura 1, é apresentado o modo como a DCV se relaciona com estilo de 

vida, características bioquímicas e fisiológicas (fatores de risco) e marcadores 

subclínicos da doença. 

 

Figura 1 – História natural da doença cardiovascular e sua correspondência com 
estilo de vida, ambiente e características bioquímicas/fisiológicas 

 

 

Fonte: O’Donnell et al. (18). 
Legenda: LDL-C: lipoproteína de baixa densidade; HDL-C: lipoproteína de alta densidade; PCR: 
proteína C reativa.   
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1.4 O coração do “25 por 25” 

 

 Como apresentado anteriormente, a transição epidemiológica observada nas 

últimas décadas vem contribuindo para o impacto negativo crescente das DCNT na 

saúde global. Nesse contexto, em 2011, as Nações Unidas definiram metas para 

reduzir em 25,0% o risco de morte prematura (probabilidade de morrer entre 30 e 70 

anos) por DCNT até o ano de 2025, projeto esse que ficou conhecido como “25 por 

25” (19).  

Como as DCV respondem por grande parte do ônus das DCNT, foi dada 

atenção especial para a abordagem agressiva dos seus fatores de risco em escala 

global. Assim, grandes instituições mundiais reuniram esforços com o objetivo de 

disseminar informações e abordagens para atingir as metas sugeridas pelas Nações 

Unidas, formando uma força-tarefa: The Global Cardiovascular Disease Taskforce. 

Dentre os componentes desse time, vale mencionar os seguintes: World Heart 

Federation, American Heart Association, American College of Cardiology 

Foundation, European Heart Network e European Society of Cardiology (19). 

 Por meio da participação do Institute for Health Metrics and Evaluation 

(University of Washington), foram desenvolvidas estimativas de mortalidade 

cardiovascular prematura, específicas por região, com base em vários cenários. Os 

resultados obtidos evidenciaram estimativa de mais de 5 milhões de mortes 

prematuras por DCV entre homens e 2,8 milhões entre mulheres, ao redor do 

mundo, até 2025, com potencial de redução para 3,5 milhões e 2,2 milhões, 

respectivamente, caso sejam atingidos os alvos em relação ao controle de fatores de 

risco principais, a saber, HAS, tabagismo, diabetes e obesidade (19). 

 A análise apresentada constatou que as intervenções prioritárias sobre os 

fatores de risco variam de acordo com particularidades regionais, associadas, 

sobretudo, ao nível de desenvolvimento socioeconômico de cada localidade. No 

entanto, para a maioria das regiões, a meta principal estipulada pelas Nações 

Unidas está relacionada ao controle da HAS e do tabagismo, visto que tal ação 

possui, potencialmente, efeitos mais significativos em cenários futuros quando 

comparada com o controle de outros fatores de risco (19).  

É possível perceber o impacto desses fatores sobre a mortalidade global a 

partir de dados apresentados pela World Health Organization (WHO) – Organização 

Mundial da Saúde (OMS) –, conforme exposto no Gráfico 1, a seguir.   
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Gráfico 1 – Classificação de dez fatores de risco selecionados de causa de morte 

 

Fonte: World Health Organization (20).  

 

 Diante do exposto, é possível concluir, inequivocamente, que a HAS é o fator 

de risco para DCV de maior impacto no mundo, sobretudo em países em 

desenvolvimento (19). Considerando que o objetivo principal da presente pesquisa é 

avaliar a associação entre HAS e AVE na população brasileira, faz-se necessário 

apresentar tais doenças objetivamente.  

 

1.5 Hipertensão arterial sistêmica 

 

Nas subseções a seguir, apresentar-se-á um apanhado geral acerca da 

hipertensão arterial sistêmica. 

 

1.5.1 Definição e diagnóstico da hipertensão 

 

A definição da HAS tem como base estudos clínicos que avaliaram os valores 

pressóricos em diferentes populações do mundo. Desse modo, pequenas variações 

na conceituação podem ser encontradas de acordo com as instituições que 

produzem diretrizes específicas sobre o tema (21).  

 Objetivamente, a European Society of Cardiology (ESC)/European Society of 

Hypertension (ESH) e a Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) utilizam a mesma 

definição de HAS: elevação sustentada dos níveis pressóricos ≥ 140 e/ou 90 mmHg 
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(21,22). Já as diretrizes americanas, desenvolvidas pelo American College of 

Cardiology (ACC) e pela American Heart Association (AHA), consideram hipertensos 

os indivíduos com pressão arterial ≥ 130 e/ou 80 mmHg, justificando a escolha por 

um ponto de corte mais baixo pela existência de estudos científicos que evidenciam 

um risco progressivo de DCV com níveis pressóricos classicamente considerados 

normais (23).  

 É oportuno frisar que o real diagnóstico de HAS deve respeitar normas 

estipuladas para diferentes situações de medidas de pressão arterial, o que torna a 

confirmação diagnóstica mais complexa do que uma simples constatação de níveis 

pressóricos acima do considerado normal. De forma objetiva, estão sumarizadas na 

Figura 2 as estratégias de confirmação diagnóstica de HAS sugeridas pela 7a Diretriz 

Brasileira de Hipertensão Arterial (22). 

 

Figura 2 – Fluxograma para diagnóstico de hipertensão arterial 

 

Fonte: Malachias et al. (22). 
Legenda: PA: pressão arterial; MAPA: monitorização ambulatorial da pressão arterial; MRPA: 
monitorização residencial da pressão arterial; PAS: pressão arterial sistólica; PAD: pressão arterial 
diastólica.  
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 Cumpre observar que os estudos que demonstraram forte associação entre 

HAS e primeiro episódio de IAM ou AVE, INTERHEART Study e INTERSTROKE 

Study, utilizaram os critérios de definição de hipertensão estabelecidos pela SBC e 

pelas ESC/ESH (9,16). 

 

1.5.2 Etiologia da hipertensão 

 

Em 95,0% a 97,0% dos casos, a hipertensão é classificada como primária ou 

idiopática. Nas demais situações (3,0% a 5,0% dos casos da doença), em que se 

pode identificar uma etiologia específica, a hipertensão é classificada como 

secundária (22). 

 Dessa forma, fica evidente que a investigação de etiologia secundária para 

todos os pacientes diagnosticados com hipertensão não é custo-efetiva ou viável. As 

principais recomendações existentes sobre o tema sugerem investigação etiológica 

adicional diante de suspeição elevada de hipertensão secundária, como, por 

exemplo: pacientes jovens (menos de 40 anos) com hipertensão de grau 2 ou início 

de qualquer grau de hipertensão na infância; piora aguda de hipertensão em 

pacientes com normotensão cronicamente estável previamente documentada; 

hipertensão resistente; hipertensão grave (grau 3) ou emergência hipertensiva; 

características clínicas ou bioquímicas sugestivas de causas endócrinas de 

hipertensão ou doença renal crônica; características clínicas sugestivas de apneia 

obstrutiva do sono; e sintomas sugestivos de feocromocitoma ou história familiar da 

doença (21). 

 Os principais achados clínicos, bem como hipóteses diagnósticas e 

investigações adicionais indicadas na suspeita de hipertensão secundária, estão 

sumarizados no Quadro 1, a seguir, adaptado da 7a Diretriz Brasileira de 

Hipertensão Arterial (22). 

 

  



 
 

46 

Quadro 1 – Principais causas de hipertensão arterial secundária, sinais indicativos e 
rastreamento diagnóstico 

 

 
 

Fonte: Adaptado de Malachias et al. (22).  
Legenda: SM: síndrome metabólica; SAHOS: síndrome da apneia e hipopneia obstrutiva do sono; 
HAR: hipertensão arterial resistente; TC: tomografia computadorizada; RNM: ressonância nuclear 
magnética; RFG-e: ritmo de filtração glomerular estimado; US: ultrassonografia; EAP: edema agudo 
de pulmão; PA: pressão arterial; SRAA: sistema renina-angiotensina-aldosterona; ACTH: 
adrenocorticotropina; HAD: hipertensão arterial diastólica; TSH: hormônio tireoestimulante; T4: 
tiroxina; PTH: paratormônio; IGF-1: fator de crescimento insulina-símile tipo 1; GH: hormônio do 
crescimento. 

 

1.5.3 Fisiopatologia da hipertensão 

 

 A elevação dos níveis pressóricos apresenta gênese multifatorial, 

contemplando alterações poligênicas complexas (em raras situações, são 

identificadas mutações de um único gene), bem como interação com o meio, 

incluindo padrão de atividade física, alimentação e consumo de bebida alcoólica 

(23). 
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 Frequentemente, é observada história familiar positiva em parentes de 

primeiro grau de indivíduos diagnosticados com HAS, detectando-se a herança 

familiar em 35,0% a 50,0% dos casos (24,25). 

 Como já descrito, em 3,0% a 5,0% dos casos, a hipertensão é secundária, 

apresentando mecanismo fisiopatológico diretamente relacionado à alteração 

primária, que, consequentemente, colabora para a elevação dos níveis pressóricos. 

A constatação de que as variantes genéticas associadas à HAS possuem pequeno 

efeito global, respondendo por, aproximadamente, 3,5% da variabilidade da pressão 

arterial, reforça a relevância do estilo de vida para a manifestação da doença, 

evidenciando a necessidade de uma melhor compreensão dos efeitos epigenéticos 

para o entendimento dos mecanismos fisiopatológicos da enfermidade (23). 

 De modo geral, o controle dos níveis pressóricos envolve ações integradas 

dos sistemas cardiovascular, renal, neural e endócrino. Estudos clínicos e 

experimentais sugerem que os rins possuem papel central no controle pressórico de 

longo prazo, observando-se, em hipertensos, a ativação excessiva do sistema 

renina-angiotensina-aldosterona, assim como do sistema nervoso simpático, o que, 

por sua vez, desencadeia uma cascata de eventos que contribuem para a elevação 

da pressão arterial, como aumento da reabsorção tubular renal de sódio e água, 

aumento da formação de radicais livres de oxigênio, citocinas inflamatórias e 

endotelina, além de diminuição da formação de óxido nítrico e diversos fatores 

natriuréticos (26). 

 

1.5.4 Classificação da hipertensão 

 

 A estratificação da HAS em níveis de gravidade apresenta variações entre as 

diferentes diretrizes.  

Nesse diapasão, na Tabela 3, a seguir, é apresentada a classificação 

proposta pela SBC (22). 

Cabe observar que a ESC/ESH utiliza uma estratificação semelhante em 

relação aos níveis considerados como hipertensão (estágios 1, 2 e 3, bem como 

hipertensão sistólica isolada), porém emprega uma classificação distinta diante de 

valores de pressão arterial sistólica (PAS) menores do que 140 mmHg e de pressão 

arterial diastólica (PAD) menores do que 90 mmHg, a saber: pressão ótima, quando 

PAS < 120 mmHg e PAD < 80 mmHg; pressão normal, quando PAS = 120-129 
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mmHg e/ou PAD = 80-84 mmHg; e pressão normal alta, quando PAS = 130-139 

mmHg e/ou PAD = 85-89 mmHg (21). 

 

Tabela 3 - Classificação da pressão arterial de acordo com a medição casual ou no 
consultório a partir de 18 anos de idade 

 
Fonte: Malachias et al. (22).  
Legenda: PAS: pressão arterial sistólica; PAD: pressão arterial diastólica. 
Nota: Considera-se hipertensão sistólica isolada, se PAS ≥ 140 mm Hg e PAD < 90 mmHg, devendo 
a mesma ser classificada em estágios 1, 2 e 3. 

 

 Por seu turno, as diretrizes americanas, propostas pelo ACC, em conjunto 

com a AHA, sugerem a classificação quanto à pressão arterial nos seguintes níveis: 

normal, quando PAS < 120 mmHg e PAD < 80 mmHg; elevada, quando PAS = 120-

129 mmHg e PAD = 80 mmHg; hipertensão estágio 1, se PAS = 130-139 mmHg ou 

PAD = 80-89 mmHg; e hipertensão estágio 2, se PAS ≥ 140 mmHg ou PAD ≥ 90 

mmHg (23).  

  

1.5.5 Prevalência da hipertensão 

 

 A prevalência de HAS entre adultos, tendo como base a PA aferida em 

consultório, está em torno de 30,0% a 45,0% (27), com prevalência global 

padronizada para a idade de 24,0% para homens e 20,0% para mulheres, em 2015, 

ano no qual foi estimada a existência de 1,13 bilhões de hipertensos no mundo (28).  

O diagnóstico de HAS é progressivamente mais comum com o avançar da 

idade, podendo ser constatada a prevalência de mais de 60,0% entre indivíduos com 

mais de 60 anos de idade (27). 

 Importa considerar que a prevalência da doença varia de acordo com o nível 

de desenvolvimento socioeconômico dos países, com influência direta do acesso 
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aos sistemas de saúde e da capacidade de detecção de níveis pressóricos 

elevados, com respeito aos critérios diagnósticos da HAS (21).  

No Brasil, país de dimensão continental, as diferenças regionais são refletidas 

na heterogeneidade em relação à prevalência da doença de acordo com a região 

estudada. Em termos globais, estudos revelam prevalência de HAS entre adultos 

brasileiros variando de 21,4% a 49,6% (22).  

Dados do Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para 

Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (VIGITEL), de 2006 a 2014, quanto à 

prevalência de HAS autorreferida entre indivíduos com 18 anos ou mais, residentes 

de capitais brasileiras, revelaram a seguinte prevalência da doença por região: 

Sudeste, 23,3%; Sul, 22,9%; Centro-Oeste, 21,2%; Nordeste, 19,4%; e Norte, 14,5% 

(29). Entretanto, como esses dados dizem respeito a HAS autorreferida, existe 

subestimação substancial na prevalência encontrada. 

 

1.5.6 Conhecimento, tratamento e controle da hipertensão 

 

 De acordo com estudos publicados no período de 1995 a 2009, a taxa de 

conhecimento do diagnóstico de HAS na população brasileira foi de 22,0% a 77,0%, 

enquanto as taxas de tratamento e de controle da doença foram, respectivamente, 

de 11,4% a 77,5% e de 10,1% a 35,5% (30). 

 Sopesando a prevalência considerável da doença no Brasil e no mundo, 

sobretudo com o avançar da idade, os dados apresentados sobre as taxas de 

conhecimento, tratamento e controle da enfermidade revelam a necessidade urgente 

de abordagem do problema por meio de medidas de saúde pública que possam 

efetivamente reduzir o impacto da HAS na saúde populacional (22). 

 

1.5.7 Hipertensão e estratificação de risco cardiovascular 

 

 É fundamental que todo paciente hipertenso seja avaliado quanto à 

probabilidade de apresentar eventos cardiovasculares diretamente relacionados à 

doença hipertensiva, o que é caracterizado como estratificação de risco 

cardiovascular adicional. Para tal avaliação, devem ser considerados os níveis 

pressóricos do paciente, bem como a presença de outros fatores de risco 
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cardiovascular associados, existência de lesão de órgão-alvo (LOA) e DCV 

manifesta ou doença renal (22).  

O modo como tais fatores devem ser avaliados conjuntamente para a 

classificação do risco cardiovascular do hipertenso encontra-se representado de 

forma objetiva no Quadro 2, proposto pela SBC. 

 

Quadro 2 – Estratificação de risco no paciente hipertenso de acordo com fatores de 
risco adicionais, presença de lesão em órgão-alvo e doença 
cardiovascular ou renal 

 

Fonte: Adaptado de Malachias et al. (22).  
Legenda: PAS: pressão arterial sistólica; PAD: pressão arterial diastólica; HAS: hipertensão arterial 
sistêmica; LOA: lesão de órgão-alvo; DCV: doença cardiovascular; DRC: doença renal crônica; DM: 
diabetes mellitus. 

 

 De acordo com o exposto, para a classificação, é necessário que seja definido 

o que é caracterizado como fator de risco associado, LOA, DCV e doença renal 

crônica (DRC) (22).  

A Figura 3, a seguir, reúne todas as informações necessárias para a 

classificação do risco adicional do hipertenso, segundo a 7a Diretriz Brasileira de 

Hipertensão Arterial. Além de permitir uma análise prognóstica, tal estratificação é 

fundamental para a decisão terapêutica (22).  

Convém acrescentar, ainda, que, além da estratificação apresentada 

especificamente para o indivíduo hipertenso, existe também a possibilidade de 

avaliação do risco cardiovascular global em dez anos, sugestão que está presente 

na Atualização da Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose, 

datada de 2017 (31). 
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Figura 3 – Fluxograma de classificação de risco cardiovascular adicional no paciente 
hipertenso 

 

Fonte: Malachias et al. (22).  
Legenda: PA: pressão arterial; AVE: acidente vascular encefálico; DAC: doença arterial coronariana; 
IC: insuficiência cardíaca; DAP: doença arterial periférica; DRC: doença renal crônica; RACur: relação 
albumina/creatinina urinária; LOA: lesão de órgão-alvo; HVE: hipertrofia ventricular esquerda; VOP: 
velocidade da onda de pulso; ITB: índice tornozelo-braquial; PAS: pressão arterial sistólica; PAD: 
pressão arterial diastólica.  
Nota: Fatores de risco: sexo masculino, idade > 55 anos (homem) ou > 65 anos (mulher), história 
familiar, tabagismo, dislipidemia, obesidade e resistência à insulina. 
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1.5.8 Tratamento da hipertensão 

 

 O objetivo principal do tratamento da HAS é reduzir a pressão arterial para 

prevenir LOA e eventos cardiovasculares (32).  

A abordagem terapêutica pode ser dividida em mudança do estilo de vida e 

intervenção medicamentosa. O tratamento não medicamentoso (TNM) contempla 

adaptação de dieta, atividade física regular, cessação do tabagismo e controle do 

estresse. A terapêutica medicamentosa deve ser decidida a partir dos níveis 

pressóricos e da presença de fatores de risco, LOA e/ou DCV (21-23).  

 Diversos fatores devem ser considerados para auxiliar na decisão terapêutica, 

seja para a escolha de medidas relacionadas ao estilo de vida, seja na decisão 

sobre classes de medicamentos anti-hipertensivos, bem como associações.  

O detalhamento de cada fator foge ao escopo desta pesquisa, cujo enfoque 

principal é epidemiológico. Sendo assim, as recomendações da SBC para início de 

terapia anti-hipertensiva (intervenções no estilo de vida e terapia farmacológica) 

estão sumarizadas no Quadro 3 (22).  

Adicionalmente, na Figura 4, é apresentado o fluxograma proposto pela 

mesma entidade para auxiliar na decisão quanto às classes medicamentosas e 

combinações de acordo com os estágios de hipertensão e risco cardiovascular, 

assim como com a resposta obtida com cada intervenção (22). 

 

Quadro 3 – Recomendações para início de terapia anti-hipertensiva: intervenções no 
estilo de vida e terapia farmacológica 

 

Fonte: Adaptado de Malachias et al. (22).  
Legenda: PA: pressão arterial; PAS: pressão arterial sistólica; CV: cardiovascular; DCV: doença 
cardiovascular. 
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Figura 4 – Fluxograma do tratamento da hipertensão 

 

Fonte: Malachias et al. (22).  
Legenda: RCV: risco cardiovascular; TNM: tratamento não medicamentoso; DIU: diuréticos; IECA: 
inibidores da enzima de conversão da angiotensina; BCC: bloqueador dos canais de cálcio; BRA: 
bloqueador do receptor de angiotensina; BB: betabloqueadores. 

 

1.5.9 Metas pressóricas 

 

 As metas pressóricas variam de acordo com as características individuais dos 

pacientes, sendo de grande importância a avaliação do estágio de hipertensão, do 

risco cardiovascular, bem como da presença de comorbidades, como diabetes 

mellitus e doença coronária (22). 
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 Como citado anteriormente, o objetivo principal da intervenção sobre níveis 

elevados de pressão arterial é prevenir a ocorrência de LOA e de eventos 

cardiovasculares (32). Desse modo, a definição de metas pressóricas deve 

contemplar resultados de estudos com capacidade de responder a partir de quais 

valores a pressão arterial está associada à maior probabilidade de desfechos 

clínicos. Nesse contexto, devem ser observadas as limitações existentes quanto à 

generalização de resultados de acordo com as populações estudadas (21-23). 

 Até a última década, alguns perfis de pacientes, como diabéticos, idosos e de 

alto risco cardiovascular, apresentavam metas pressóricas mais conservadoras, 

justamente pela carência de evidências que suportassem recomendações mais 

rigorosas (32,33). Atualmente, diante de novos estudos, tais recomendações estão 

sendo revisadas (34-36). 

 Uma metanálise de 2014, avaliando resultados de 32 estudos controlados e 

randomizados, com mais de 100 mil pacientes com diferentes níveis iniciais de PA, 

revelou que a meta pressórica < 140/90 mmHg esteve associada à maior redução de 

risco de mortalidade e desfechos cardiovasculares, bem como que a meta de PA < 

130/80 mmHg apresenta segurança, além de conferir proteção superior para o AVE 

(36). 

 Novas evidências sobre o tema surgiram com o Systolic Blood Pressure 

Intervention Trial (SPRINT) (34), um ensaio clínico randomizado, controlado, com 

9.361 participantes com mais de 50 anos, de alto risco cardiovascular (risco ≥ 15,0% 

em dez anos pelo escore de Framingham, DCV, doença renal ou ≥ 75 anos) e níveis 

pressóricos iniciais entre 130 e 180 mmHg. Não foram contemplados pacientes 

diabéticos, assim como indivíduos com antecedente de AVE ou doença renal 

policística. Duas metas pressóricas foram estipuladas para a randomização dos 

pacientes: PAS < 120 mmHg e PAS < 140 mmHg. IAM (ou outra síndrome coronária 

aguda), AVE, insuficiência cardíaca e morte cardiovascular foram definidos como 

desfecho composto primário. O estudo foi interrompido com 3,26 anos, em virtude 

da superioridade observada com a redução mais intensa da PA: redução de 25,0% 

do risco do desfecho primário – Hazard Ratio (HR) = 0,75; intervalo de confiança 

95,0%: 0,64 - 0,89; p < 0,001. Os subgrupos especificados previamente também 

tiveram benefício com a estratégia mais intensa de redução pressórica. Importante 

ressaltar que, apesar de ter sido observada maior ocorrência de hipotensão, 

síncope, distúrbios eletrolíticos e injúria renal aguda nesse grupo, os benefícios 
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clínicos obtidos com a redução mais intensa dos níveis pressóricos superam os 

riscos de tais eventos adversos (34). 

 As metas pressóricas avaliadas no SPRINT foram avaliadas em hipertensos 

com diabetes no Outcomes of combined cardiovascular risk factor management 

strategies in type 2 diabetes: the ACCORD randomized trial (ACCORD) (37). No 

entanto, tal estudo randomizado, com 4.733 pacientes, não demonstrou diferença 

significativa em relação ao desfecho primário (morte cardiovascular, IAM não fatal e 

AVE não fatal) entre as duas estratégias. Dessa forma, a 7a Diretriz Brasileira de 

Hipertensão Arterial, ao considerar pacientes diabéticos como de alto risco, 

recomenda a meta pressórica < 130/80 mmHg para esse grupo, porém com classe 

de recomendação IIB e nível de evidência B, conforme exposto no Quadro 4 (22). 

 

Quadro 4 - Metas a serem atingidas em conformidade com as características 
individuais 

 
 
 

Fonte: Malachias et al. (22).  
Legenda: CV: cardiovascular; HA: hipertensão arterial.  

Fonte: Adaptado de Malachias et al. (22).  
Notas: * Para pacientes com doenças coronarianas, a PA não deve ficar < 120/70 mmHg, 
particularmente com a diastólica abaixo de 60 mmHg, pelo risco de hipoperfusão coronariana, lesão 
miocárdica e eventos cardiovasculares; ** Para diabéticos, a classe de recomendação é IIB, nível de 
evidência B. 

 

1.6 Acidente vascular encefálico 

 

Nas subseções a seguir, discorrer-se-á, em detalhes, sobre o acidente 

vascular encefálico. 

 

1.6.1 Definição de acidente vascular encefálico 

 

O conceito de AVE mais amplamente utilizado no mundo foi proposto na 

década de 1970, pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que definiu tal evento 

como uma “síndrome clínica caracterizada por um desenvolvimento abrupto de 

sinais e sintomas clínicos de perda da função cerebral, com sintomas que persistem 

por mais de 24 horas ou com evolução para o óbito, sem outra causa não vascular 

identificada” (38, p. 541).  
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 É válido observar que, nas últimas décadas, grandes avanços foram obtidos 

em termos clínicos e diagnósticos, com melhor compreensão das possíveis 

etiologias relacionadas ao acometimento do sistema nervoso central (SNC), o que 

vem motivando a discussão entre especialistas sobre a necessidade de atualização 

do conceito da doença (39).  

Em 2013, a AHA e a American Stroke Association (ASA) propuseram uma 

nova definição, de forma a incluir infartos silenciosos (inclusive cerebrais, espinhais 

e retinais) e hemorragias silenciosas (39). Entretanto, cumpre destacar que o 

conceito proposto pela OMS continua sendo muito empregado mundialmente, 

sobretudo em pesquisa clínica, como observado no INTERSTROKE Study (16). 

 

1.6.2 Fisiopatologia e subtipos de acidente vascular encefálico 

 

O AVE pode ser classificado de forma mais ampla em dois subtipos: 

isquêmico ou hemorrágico (40). O AVE isquêmico acontece em situações de 

hipoperfusão de determinada região do sistema nervoso central por tempo suficiente 

para causar morte celular; em contrapartida, o AVE hemorrágico é caracterizado 

pela presença de sangramento no SNC, também associado à morte tecidual e lesão 

neurológica (40). 

 Em relação à proporção de acordo com a etiologia, 80,0% a 87,0% dos casos 

de AVE são isquêmicos e 13,0% a 20,0% são hemorrágicos (41). 

 Diante do exposto, fica claro que os mecanismos fisiopatológicos associados 

à ocorrência de AVE variam de acordo com as diferentes etiologias (40), fugindo do 

escopo desta tese o detalhamento específico de cada um desses subtipos.  

 É imperioso ressaltar que a classificação do subtipo do AVE vai além da 

simples identificação do mecanismo fisiopatológico principal (isquemia ou 

sangramento), o que reforça a importância do debate sobre a conceituação mais 

atual da doença (39). 

 Sendo assim, convém salientar que uma das classificações mais utilizadas 

atualmente propõe a categorização do AVE da seguinte forma (42): 

1. Isquêmico 

1.1. Aterotrombótico 

1.1.1. Extracraniano 

1.1.2. Intracraniano 
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1.2. Doença de pequenos vasos 

1.3. Cardioembólico 

1.4. Outras causas 

1.4.1. Dissecção 

1.4.2. Doença rara ou hereditária de artéria de grande ou médio porte 

(por exemplo, doença de moya-moya, displasia fibromuscular) 

1.4.3. Doença rara ou hereditária de pequenos vasos 

1.4.4. Coagulopatia 

1.4.5. Doença metabólica com arteriopatia  

1.4.6. Vasculite 

1.4.7. Outras entidades raras 

1.5. Causas coexistentes 

1.6. Desconhecida 

1.7. Inclassificável 

2. Hemorrágico 

2.1. Doença de pequenos vasos relacionada à hipertensão (tipo 

hemorrágico) 

2.2. Angiopatia amiloide cerebral 

2.2.1. Esporádico 

2.2.2. Hereditário 

2.3. Diátese hemorrágica 

2.3.1. Drogas que diminuem a coagulação 

2.3.2. Outros distúrbios hemostáticos ou hematológicos 

2.4. Malformação vascular 

2.4.1. Malformação arteriovenosa 

2.4.2. Fístula dural 

2.4.3. Aneurisma roto 

2.4.4. Cavernoma 

2.4.4.1. Esporádico 

2.4.4.2. Familiar 

2.5. Outras causas 

2.5.1. Tumor relacionado 

2.5.2. Tóxico (por exemplo, drogas simpaticomiméticas, cocaína) 

2.5.3. Trauma 
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2.5.4. Arterite, angeíte, endocardite (aneurisma micótico roto), infecções 

2.5.5. Entidades raras (por exemplo, dissecção de artérias intracranianas) 

2.6. Causa coexistente 

2.7. Desconhecida 

2.8. Inclassificável  

3. Hemorragia subaracnoide 

3.1. Com aneurisma 

3.2. Com dissecção 

3.3. Traumática 

3.4. Neplásica (melanoma) 

3.5. Desconhecida 

4. Trombose venosa central 

5. Acidente vascular em medula espinhal 

5.1. Isquêmico 

5.2. Hemorrágico 

5.2.1. Associado com malformação arteriovenosa 

5.2.2. Associado com coagulopatia 

 Em relação à classificação dos subtipos de AVE isquêmico, a proposta 

utilizada no estudo Oxfordshire Community Stroke Project (OCSP) continua sendo 

muito utilizada (15).  

Apesar da desvantagem relacionada à etiologia, particularmente na distinção 

entre as formas cardioembólica e de grandes vasos, a facilidade de aplicação na 

prática assistencial justifica o uso dessa classificação, posto que ela é determinada a 

partir da avaliação clínica e de neuroimagem, em geral tomografia computadorizada 

cerebral (15). 

 No Quadro 5, a seguir, é apresentada a classificação dos subtipos de AVE 

isquêmico proposta pelo estudo OCSP, de acordo com o aspecto tomográfico da 

isquemia cerebral (43). 
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Quadro 5 – Aspecto tomográfico da isquemia cerebral e seus subtipos clínicos, 
segundo o OCSP 

Aparência na Tomografia Computadorizada (TC) 
Síndrome Clínica 

Apropriada 

- Infarto cortical extenso em território de MCA  TACS 

- Infarto cortical intermediário em território de MCA  PACS 

- Infarto cortical pequeno em território de ACA ou de MCA  PACS 

- Infarto cortical na zona limite entre os territórios de ACA e de MCA ou 
de PCA e de MCA 

PACS 

- Infarto subcortical extenso (> 1,5 cm)  PACS 

- Infarto subcortical (lacunar) pequeno (< 1,5 cm)  LACS 

- Infarto cortical em território de PCA POCS 

- Infarto de tronco cerebral ou cerebelar POCS 

Fonte: Adaptado de Norris (43). 
Legenda: MCA: artéria cerebral média; ACA: artéria cerebral anterior; PCA: artéria cerebral posterior; 
TACS: síndrome da circulação anterior total; PACS: síndrome da circulação anterior parcial; LACS: 
síndrome lacunar; POCS: síndrome da circulação posterior.  

 

 Outra possibilidade de classificação dos subtipos de AVE isquêmico é a 

sugerida pelo Trial of Org 10172 in Acute Stroke Treatment (TOAST) (44). 

Entretanto, para que tal classificação seja corretamente utilizada, são necessários 

exames adicionais de imagem cardíaca e neurovascular, nem sempre disponíveis na 

prática clínica.  

Em tal critério, o AVE isquêmico pode ser classificado em um dos cinco 

grupos seguintes: 

1. Aterosclerose de grandes artérias; 

2. Cardioembolismo; 

3. Oclusão de pequenas artérias (lacunas); 

4. Infartos por outras etiologias; 

5. Infartos de origem indeterminada (44).  

 De acordo com o exposto, é possível concluir que existem diferentes opções 

para a classificação do AVE, as quais podem ser decididas, sobretudo, a partir da 

disponibilidade de recursos de investigação complementar. Obviamente, quanto 

mais detalhada for a identificação do subtipo do evento, maiores serão as 

oportunidades de tratamento e prevenção secundária (39). 
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1.6.3 Epidemiologia do acidente vascular encefálico 

 

Como descrito anteriormente, o AVE está entre as principais causas de óbito 

no mundo, ao lado da doença cardíaca isquêmica, colaborando para a carga global 

da DCV (2).  

Para homens e mulheres com 25 anos ou mais, o risco de AVE ao longo da 

vida é de, aproximadamente, 25,0% (45). Em idades mais jovens, o sexo masculino 

está associado a um maior risco de AVE, não sendo encontrada diferença 

significativa em idades mais avançadas (46). 

 Globalmente, o AVE é a segunda causa mais frequente de mortalidade e de 

incapacitação, ratificando a importância de melhor compreensão da doença, a fim de 

desenvolver estratégias para o controle do impacto desse evento na saúde 

populacional (47). 

 Urge notar que, não obstante a taxa geral de mortalidade relacionada ao AVE 

estar diminuindo em países de alta e baixa rendas, o número absoluto de pessoas 

com antecedente de AVE sobreviventes após o evento e de mortes relacionadas à 

doença é alto e crescente, assim como a carga global da deficiência relacionada ao 

AVE (47). 

 

1.6.4 Tratamento do acidente vascular encefálico 

 

O adequado manejo de um quadro de AVE deve ser pautado, inicialmente, 

pela distinção básica dos possíveis mecanismos do processo: sangramento ou 

isquemia (42). Para tal, o recurso mais amplamente disponível e utilizado nos 

serviços de saúde é a tomografia computadorizada (TC) de crânio (48). 

 Vale destacar que grande importância deve ser dada à distinção precoce 

entre AVE isquêmico e hemorrágico, sobretudo pela existência de terapias 

específicas que possuem benefício clínico diretamente associado ao tempo de início 

do tratamento (48). 

 Em relação ao AVE isquêmico, muitos avanços foram obtidos na última 

década, a partir de estudos clínicos que demonstraram os benefícios adicionais de 

terapias com fibrinolítico arterial e retirada mecânica de trombos, ampliando a janela 

terapêutica das clássicas 3 a 4,5 horas (estabelecida para terapia fibrinolítica 

endovenosa) para até 24 horas do início dos sintomas (48). 



 
 

61 

 Para a otimização e a eficiência do atendimento de pacientes com suspeita de 

AVE, cada vez mais é sugerida a criação de uma rede dentro do sistema de saúde 

que permita o contato direto dos profissionais de primeiro atendimento médico com 

centrais reguladoras que possam orientar o encaminhamento dos pacientes para 

centros de referência em tratamento da doença (48).  

Nesse processo, é fundamental o reconhecimento precoce dos sinais de 

apresentação clínica do AVE, sendo muito útil a aplicação de escalas específicas, 

como a Los Angeles Prehospital Stroke Screen (LAPSS) (49). Além de informações 

sobre idade do paciente (maior ou menor de 45 anos), histórico de epilepsia, tempo 

de início dos sintomas (menos ou mais de 24 horas) e capacidade de deambular 

previamente ao início dos sintomas, também são obtidos dados do exame físico, 

como avaliação da capacidade de sorrir, apertar a mão do examinador e manter os 

braços estendidos (49). 

 Após a identificação da suspeita de AVE, a severidade clínica deve ser 

avaliada, sendo que a escala de AVE do National Institutes of Health Stroke Scale 

(NIHSS) é uma das ferramentas mais utilizadas globalmente para tal (50). Por meio 

da aplicação dessa escala por profissional treinado, é possível avaliar o nível de 

consciência, orientação, resposta a comandos (como abrir e fechar os olhos; abrir e 

fechar as mãos), motricidade ocular, campos visuais, paresia facial, motricidade de 

membros, ataxia apendicular, sensibilidade dolorosa, linguagem, disartria e 

extinção/negligência (50). Dessa forma, é possível estratificar os pacientes de 

acordo com a gravidade, o que é de grande relevância para estimar riscos e 

benefícios de tratamentos específicos, como a fibrinólise (48). 

 Os avanços em termos de diagnóstico por imagem permitiram a identificação 

cada vez mais precisa da alteração anatômica associada à síndrome clínica 

apresentada por um paciente com AVE, o que certamente contribui de forma 

decisiva para a decisão terapêutica específica (48). Assim, o AVE pode ser 

classificado dentro de um dos cinco grandes grupos apresentados anteriormente, 

com necessidades de intervenções distintas (42). Contudo, não é objetivo desta obra 

detalhar cada uma das propostas terapêuticas existentes para os subtipos da 

doença.  

 Desse modo, após a contextualização da importância do AVE como um dos 

principais responsáveis pelo impacto das DCV (e, consequentemente, das DCNT) 

na saúde global, fica evidente a necessidade de compreensão da associação de tal 
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doença com a HAS na população brasileira, dada a prevalência considerável desse 

fator de risco no país e do seu risco atribuível populacional para a ocorrência de 

primeiro IAM ou AVE, como observado no INTERHEART Study e no INTERSTROKE 

Study (2,9,16). 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

 Os estudos observacionais avaliando os fatores de risco para a ocorrência de 

DCV são escassos nos países em desenvolvimento.  

Dada a importância do AVE na mortalidade e na morbidade no Brasil, torna-

se necessária a adequada compreensão entre a relação de AVE com a HAS no 

país, visto que tal fator de risco foi o que teve maior risco atribuível populacional e, 

portanto, maior impacto clínico, no INTERSTROKE Study. 

Os resultados auxiliarão na elaboração de propostas abrangendo estratégias 

em saúde pública, visando à prevenção do AVE e à redução do ônus da doença 

cardiovascular no Brasil, incluindo morte e incapacitação em decorrência desse tipo 

de evento. 
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3 HIPÓTESE 

 

 A HAS está associada a risco aumentado de ocorrência de primeiro episódio 

de AVE na população brasileira.  
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4 OBJETIVOS 

 

- Determinar a força da associação da HAS em relação à ocorrência do AVE e 

seus subtipos; e 

 

- Determinar o risco atribuível populacional (RAP) da HAS associado ao AVE e 

seus subtipos. 
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5 CASUÍSTICA E MÉTODOS 

 

Inicialmente, serão apresentados aspectos da casuística e métodos utilizados 

no trabalho original que deu origem a esta tese, o INTERSTROKE Study (16). Na 

sequência, serão detalhadas as análises estatísticas aplicadas para avaliação, 

especificamente, da população brasileira. 

 

5.1 Delineamento do estudo 

 

Trata-se de um estudo caso-controle com 734 participantes (367 casos e 367 

controles), recrutados no Brasil para o INTERSTROKE Study. O Instituto Dante 

Pazzanese de Cardiologia (IDCP) foi o centro de coordenação nacional do estudo, 

responsável pelo suporte e pela monitorização dos demais centros de pesquisa do 

país, localizados nos estados da Bahia, Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Sul e 

São Paulo.  

O orientador desta tese, Prof. Dr. Álvaro Avezum Júnior, foi o coordenador 

nacional do INTERSTROKE Study no Brasil, e o seu autor, Dr. Diandro Marinho 

Mota, participou diretamente da pesquisa no centro coordenador como 

subinvestigador. Dessa forma, foi possível utilizar os dados obtidos no território 

brasileiro para avaliar a associação entre HAS e AVE localmente, com autorização 

previamente concedida pelo centro de coordenação mundial, o Population Health 

Research Institute (PHRI). 

 Assim, visando à compreensão global do estudo desenvolvido em parceria 

com outras nações, serão apresentadas, a seguir, todas as informações 

metodológicas referentes ao INTERSTROKE Study, com posterior descrição da 

análise realizada localmente, incluindo os dados brasileiros sobre HAS e a 

ocorrência de AVE.  

 

5.2 População 

 

A seguir, serão apresentados os critérios para definição de caso e de controle 

utilizados neste estudo. 
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5.2.1 Definição do caso  

 

 Os critérios de inclusão foram os seguintes:  

1. Todos os pacientes atendidos/admitidos nos centros investigadores do estudo 

com quadro de primeiro AVE (segundo a definição abaixo); 

2. O paciente dentro de 120 horas (cinco dias) do início dos sintomas ou “visto 

pela última vez sem déficit” e dentro de 72 horas (três dias) da admissão 

hospitalar;  

3. Realizar tomografia computadorizada (TC) ou ressonância nuclear magnética 

(RNM) dentro de uma semana de apresentação;  

4. Adultos com 18 anos ou mais.  

Adotou-se a seguinte definição de AVE: síndrome clínica caracterizada por 

um desenvolvimento abrupto de sinais e sintomas clínicos de perda da função 

cerebral, com sintomas que persistem por mais de 24 horas ou com evolução para o 

óbito, sem outra causa não vascular identificada (definição segundo a OMS) (38). 

 Nota: TC/RNM podem ser normais ou revelarem evidência de isquemia ou 

hemorragia. 

 Os critérios de exclusão foram:  

1. Paciente incapaz de se comunicar em função de AVE muito grave, ou por 

afasia ou demência, sem que haja um representante substituto para 

responder. O representante substituto deve ser o cônjuge ou qualquer parente 

de primeiro grau que habite no mesmo domicílio ou que tenha conhecimento 

do uso prévio e atual de medicamentos;  

2. Abscesso cerebral, tumor cerebral, hemorragia subdural (exemplo: causas 

não vasculares); 

3. Hospitalização atual por síndrome coronária aguda com ou sem elevação 

persistente do segmento ST; 

4. AVE secundário a cirurgias ou procedimentos endovasculares não cerebrais;  

5. Incapaz de fornecer consentimento e sem representante disponível; 

6. Antecedente pessoal de AVE.  

 Quadro amostral: pacientes admitidos à divisão clínica, unidades de AVE, 

departamento de Neurocirurgia ou Neurologia, unidade de terapia intensiva (ou 

equivalente), sala de emergência, ou por meio de ambulatório dos centros 

participantes, e que preencheram todos os critérios de definição de caso foram 
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convidados a participar do estudo. Aqueles que preencheram os critérios de inclusão 

e assinaram o termo de consentimento informado foram incluídos no estudo.  

 

5.2.2 Definição do controle 

 

 Os controles foram indivíduos provenientes de atenção médica primária 

(controles de base comunitária) e de hospitais (controles de base hospitalar). Cada 

controle foi pareado por sexo e idade (± 5 anos), havendo pelo menos um caso para 

cada controle recrutado.  

Segue a descrição de controles indicados:  

- Controles com base comunitária;  

- Parente de um paciente de internação não cardíaca;  

- Visitante não relacionado com nenhum dos pacientes (não ser parente de 

primeiro grau); 

- Pacientes em atendimento no hospital ou provenientes de clínica externa 

pelas razões abaixo citadas: 

a) preferencialmente:  

 Exame de refração ou catarata (excluindo os pacientes com perda visual 

aguda); 

 Check-up físico; 

 Exame Papanicolau de rotina;  

 Exame das mamas de rotina;  

 Cirurgia eletiva de pequeno porte nas condições não relacionadas 

diretamente com AVE ou seus fatores de risco;  

 Cirurgia ortopédica eletiva. 

b) aceitável: 

 Fraturas de pacientes externos;  

 Queixas artríticas;  

 Cirurgia plástica;  

 Hemorroidas, hérnias, hidroceles;  

 Investigação para câncer de colo uterino de rotina;  

 Endoscopia; 

 Problema dermatológico mínimo. 
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Foram considerados como critérios de exclusão:  

1. Antecedente pessoal de AVE;  

2. Incapacidade para se comunicar devido à afasia ou demência, na ausência de 

um representante substituto; 

3. Hospitalização atual por síndrome coronária aguda com ou sem elevação 

persistente do segmento ST; 

4. Incapaz de fornecer consentimento e sem representante disponível.  

 Quadro amostral: os controles foram funcionários assistentes de hospitais ou 

parentes de pacientes (que não fossem pacientes com AVE), ou pacientes que 

procuraram o hospital para procedimentos não relacionados ao AVE ou ao ataque 

isquêmico transitório (AIT).  

 

5.3 Avaliação dos subtipos de AVE isquêmico 

 

Os critérios de classificação dos subtipos de AVE isquêmico nos estudos 

OCSP (15) e TOAST (44) foram contemplados nesta pesquisa.  

O critério OCSP é determinado a partir da avaliação clínica e de 

neuroimagem, em geral TC cerebral (Quadro 5). Uma vez que a realização de 

TC/RNM é mandatória em todos os pacientes, era esperada a obtenção de um 

subtipo dessa classificação em todos os casos de AVE isquêmico. Tal critério foi 

escolhido como o esquema primário de classificação para AVE isquêmico no estudo.  

A vantagem de se subdividir o AVE isquêmico a partir desse critério de 

Oxfordshire (15) é que a determinação do subtipo não necessita de avaliação 

adicional, vascular ou cardíaca, tornando-se mais viável para centros de países em 

desenvolvimento. Já a desvantagem dessa abordagem é a limitação em relação à 

etiologia, particularmente na distinção entre as formas cardioembólica e de grandes 

vasos.  

 Por seu turno, a classificação de subtipos do TOAST (44), para que seja 

utilizada da melhor forma, necessita de exames adicionais de imagem cardíaca e 

neurovascular, frequentemente não disponíveis na prática clínica. Desse modo, as 

investigações mandatórias basais foram a TC (ou RNM) cerebral e o 

eletrocardiograma (ECG). Outras investigações que fornecem dados adicionais da 

etiologia do AVE podiam ser realizadas, mas não eram obrigatórias.   
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5.4 Questionário e coleta de dados 

 

Os questionários do INTERSTROKE Study (casos e controles), constantes, 

respectivamente, dos Anexos A e B, foram utilizados para a obtenção de 

informações sobre o fator de risco proposto (HAS) para o AVE.  

Medidas antropométricas (relação cintura-quadril, por exemplo) e 

cardiovasculares (pressão arterial e frequência cardíaca) também foram obtidas. As 

variáveis incluíram: etnia, status socioeconômico, padrões dietéticos, atividade física 

rotineira, subtipo de AVE, nível de consciência e escala de Rankin modificada, 

ingesta de álcool, uso ativo de tabaco, infecções, autoanticorpos, exposição à 

poluição interna e externa, história médica pessoal, obesidade, antropometria 

(altura, peso, circunferência abdominal e do quadril), pressão arterial e frequência 

cardíaca.  

 Amostras de sangue (não estando em jejum, 20 mL) e de urina (2 mL) foram 

obtidas de casos e controles. A amostra de urina foi utilizada para estimativa 

populacional da ingesta de Na+ e de K+. Os centros foram recomendados a 

coletarem amostras de urina no dia da admissão para os casos (o tempo de coleta e 

a quantidade foram registrados). Os casos foram seguidos em um mês para 

determinar os resultados da avaliação etiológica para o AVE, o destino após o 

atendimento e o escore da escala de Rankin modificada (51).  

 Amostras de sangue sem jejum foram coletadas de cada caso em até 72 

horas do início dos sintomas, e, dos controles, em duas semanas do recrutamento 

do caso. A amostra foi centrifugada, congelada a -70ºC ou -20ºC e armazenada nos 

centros do estudo. As amostras foram enviadas por intermédio de uma empresa 

especializada e autorizada para transporte de material biológico (courrier) de cada 

centro para o centro coordenador (Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia – 

Divisão de Pesquisa), onde ficavam armazenadas em tanque de nitrogênio (-196ºC). 

As amostras de sangue só permaneciam a - 20ºC ou - 70ºC por um período máximo 

de dois ou seis meses, respectivamente.  

 Tais dados e métodos das medidas físicas fazem parte do protocolo do 

INTERSTROKE Study (Quadros 6 e 7). Para o presente projeto, foram utilizadas as 

informações referentes à HAS. 
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Quadro 6 - Variáveis coletadas 

Variável Descrição 

Dados pessoais e fatores 
do estilo de vida 

Etnia, tabagismo, exposição ao tabaco, etilismo, hábitos 
alimentares (para estimar o consumo de frutas, vegetais, frituras, 
carnes, sal etc.), atividade física, padrão de sono, abuso de 
substâncias (cocaína, anfetamina) e manipulação ou lesão no 
pescoço. 

Fatores socioeconômicos Educação, ocupação, posse de bens e renda total. 

Fatores psicossociais 
Estresse no trabalho e em casa, suporte social, mecanismos de 
controle, depressão e acontecimentos durante a vida. 

História médica 

Hipertensão, diabetes, tabagismo, hipercolesterolemia, fibrilação 
atrial, DCV, câncer, uso de medicamentos, outras doenças 
vasculares, uso de contraceptivos orais, uso de terapias de 
reposição hormonal, história familiar, história menstrual, 
gestacional e escala de pontos pré-morbidade de Rankin 
modificada. 

Medidas físicas  

A aferição da pressão arterial (PA) é uma avaliação parcial de 
condição de pré-morbidade. Assim, será colhido o relato do 
paciente de história de hipertensão e registrados PA de base, 
frequência cardíaca, altura, peso, circunferências abdominal e de 
quadril.  

Avaliação neurológica  
Avaliação clínica, neuroimagem, localização da lesão, resultados 
de testes diagnósticos e confirmação de subtipos de AVE.  

Subtipos de AVE  

Com base em avaliação clínica e neuroimagem (geralmente, TC de 
crânio) – ver Quadro 5. Informações neurovasculares (exemplo: 
ECG, ECO, ultrassonografia de carótidas) e cardíacas (exemplo: 
ECG, ECO) serão registradas. 

Evolução intra-hospitalar e 
nos 30 dias  

Tratamentos administrados, evolução intra-hospitalar e mRankin 
em 30 dias.  

Exames laboratoriais 
Perfil lipídico, incluindo lipoproteína (a), HbA1c, WBC, marcadores 
de infecção e inflamatórios (Chlamydia pneumonia, PCR, 
homocisteína, folato e fibrinogênio).  

Marcadores genéticos  Fornecido para análise de polimorfismos genéticos selecionados.  

Legenda: DCV: doença cardiovascular; PA: pressão arterial; AVE: acidente vascular encefálico; TC: 
tomografia computadorizada; ECG: eletrocardiograma; ECO: ecocardiograma; mRankin: escala de 
Rankin modificada; HbA1c: hemoglobina glicosilada; WBC: white blood count (contagem de células 
brancas); PCR: proteína C reativa. 

  



 
 

76 

Quadro 7 - Método das medidas físicas 

Pressão arterial 

É utilizado um esfigmomanômetro padrão (não são aceitas medidas 
com uso dos monitores do quarto do paciente). A pressão sistólica é 
determinada pelo primeiro som audível (Fase I de Korotkoff). A pressão 
diastólica é registrada quando o último som é ouvido (Fase IV de 
Korotkoff). O paciente deve ter descansado por um período ≥ 5 minutos 
e não deve ter fumado por, no mínimo, 30 minutos antes da presente 
aferição. É selecionado o tamanho adequado de manguito, o qual deve 
envolver 2/3 da circunferência do braço, alocado sobre a artéria 
braquial. A borda inferior é posicionada 2 a 3 cm acima da fossa 
antecubital. O manguito é desinsuflado lentamente, registrando-se o 
valor exato obtido. Para os casos, a pressão arterial é registrada na 
admissão, na manhã seguinte e no momento da entrevista. Para os 
controles, a medida é registrada somente no momento da entrevista. 

Altura† 

A altura em pé é mensurada com o sujeito descalço, na parte posterior 
de um quadrado pintado no chão, encostado na parede e com os olhos 
fixados à frente. A altura na posição supina é mensurada com o sujeito 
descalço, deitado de costas para a cama, com os pés encostados em 
um quadrado desenhado nos pés da cama, e os olhos fixados no teto. 
Os quadrados desenhados e a fita métrica* são usados para mensurar 
a altura e ajustar para 0,5 cm mais próximo. 

Peso 
O peso é medido com roupas de baixo, usando uma plataforma de 
escala para aproximar até os 200 g mais próximos. É realizada a tara 
da balança antes de cada uso. 

Circunferência 
abdominal† 

A circunferência de cintura é medida até o 0,1 cm mais próximo, usando 
uma fita métrica padrão não elástica pendurada a uma mola exercendo 
uma força de 750 g*. É registrada a medida do abdome não vestido no 
menor diâmetro entre a margem costal e a crista ilíaca. A fita métrica é 
mantida na posição horizontal para a medida de pé e na vertical para 
medida na posição supina. O indivíduo relaxa, com os braços mantidos 
livremente ao lado do corpo. São registradas suas medições, tanto de 
pé como na posição supina (exceto pacientes em que é possível 
realizar apenas a posição supina). 

Circunferência do 
quadril† 

A circunferência de quadril é medida até 0,1 cm mais próximo, usando 
uma fita métrica padrão não elástica pendurada a uma mola, exercendo 
uma força de 750 g*. A medida é realizada por cima da roupa leve ao 
nível do trocânter (normalmente o diâmetro mais largo em volta das 
nádegas). A fita métrica é mantida na posição horizontal para a medida 
de pé e na vertical para medida na posição supina. O indivíduo relaxa, 
com os braços mantidos livremente ao lado do corpo. 

Frequência cardíaca 

A medida é registrada usando a artéria radial, sentindo o pulso, no 
braço direito. Não são aceitas medições do monitor do quarto do 
paciente. É contabilizado o número de batidas do coração durante os 10 
segundos e multiplicado por 6. O paciente deve estar descansando por 
um período ≥ 5 minutos e não deve ter fumado durante, pelo menos, 30 

minutos. 

Notas: * A Central Internacional do projeto fornece fitas métricas padrão; † Essas medições são 
registradas para casos e controles nas posições em pé (se possível) e supina. 
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5.5 Ética e boas práticas clínicas 

 

O presente estudo foi conduzido de acordo com as resoluções nacionais e 

internacionais presentes nos seguintes documentos: ICH Harmonized Tripartite 

Guidelines for Good Clinical Practice (1996); Resolução do Conselho Nacional de 

Saúde n.º 466, de 12 de dezembro de 2012; e Declaração de Helsinque.  

O projeto de pesquisa foi apreciado e aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) da instituição proponente (IDPC), sendo tal parecer registrado sob o 

n.º 1.095.502 (Anexo C). 

Todos os participantes da pesquisa, casos e controles, assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) – Anexos D e E.  

  

5.6 Considerações estatísticas 

 

A seguir, serão apresentadas informações sobre o processo de aquisição e o 

tamanho da amostra da pesquisa, com posterior detalhamento dos procedimentos 

de análise estatística aplicados. 

 

5.6.1 Tamanho da amostra  

  

Dos 26.919 participantes do INTERSTROKE Study, 1.471 foram incluídos na 

América do Sul, em centros localizados nos seguintes países: Brasil, Argentina, 

Chile, Colômbia, Equador e Peru.  

No Brasil, 734 participantes foram incluídos e analisados no estudo global, 

sendo 367 casos e 367 controles, contemplando a população estudada na presente 

tese. 

 

5.6.2 Análise estatística 

 

As variáveis quantitativas foram expressas pela média e pelo desvio padrão, e 

as variáveis qualitativas pelas frequências absoluta e relativa. Para verificar a 

diferença entre os grupos, foi utilizado o teste de Mann-Whitney nas variáveis 

quantitativas, e, nas variáveis qualitativas, o teste exato de Fisher. 
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 Foram calculados a razão de chances (RC) e o risco atribuível populacional 

(RAP) das variáveis qualitativas para os eventos AVE, AVE isquêmico e AVE 

hemorrágico. Utilizou-se o modelo logístico para calcular a RC ajustada da HAS para 

o evento AVE. O nível de significância adotado foi de 5,0%. 
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6 RESULTADOS 

 

Originalmente, o INTERSTROKE Study incluiu 26.919 participantes (13.447 

casos de primeiro AVE e 13.472 controles) de 32 países, em 142 centros de 

pesquisa, dos quais 16 eram brasileiros. Os centros de pesquisa brasileiros 

colaboraram com a inclusão de 734 indivíduos (367 casos e 367 controles).  

A seguir, serão apresentadas as características demográficas e clínicas dos 

participantes incluídos no Brasil, com posterior detalhamento da relação entre o fator 

de risco HAS e o evento AVE (total, isquêmico e hemorrágico) na população local. 

 

6.1 Características demográficas e clínicas da população do estudo 

 

Dentre os 734 participantes do INTERSTROKE Study no Brasil, observou-se 

população predominantemente masculina, representando 55,0% do total de 

indivíduos avaliados no presente estudo. Já a média de idade observada foi de 

64,82 anos (DP = 14,38). 

 Quanto aos fatores associados à ocorrência de primeiro episódio de AVE 

identificados no referido estudo, foi observada, na população brasileira, prevalência 

de HAS de 68,9%, sendo significativamente maior entre os casos, quando 

comparados aos controles (80,9% vs. 56,9%, p < 0,0001).  

Em relação ao tabagismo, 15,0% dos participantes referiram hábito ativo no 

momento da inclusão na pesquisa, com maior prevalência entre os casos (19,9% vs. 

10,1%, p = 0,0003).  

Quanto ao sedentarismo, a prevalência geral foi de 84,5%, sendo tal fator 

mais frequente entre os casos (91,0% vs. 77,9%, p < 0,0001).  

Os fatores psicossociais (estresse e/ou depressão) apresentaram prevalência 

geral de 35,0%, com maior ocorrência entre os casos (42,9% vs. 27,2%, p < 0,0001). 

Não houve diferença entre os grupos em relação à prevalência de diabetes 

mellitus, sendo tal fator constatado em 33,6% da população do estudo (36,6% entre 

casos e 30,6% entre controles, com p = 0,1002). 

 Esses dados, bem como informações adicionais sobre dieta, etilismo e 

relação ApoB/ApoA1, estão apresentados de forma resumida na Tabela 4, a seguir. 
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Tabela 4 – Características demográficas e clínicas dos 734 participantes do 
INTERSTROKE Study incluídos no Brasil 

Variável 
Geral 

(n = 734) 

Grupo 

P-valor Controle 
(n = 367) 

Caso 
(n = 367) 

Média de idade, anos (DP) 64,82 (14,38) 64,59 (14,39) 65,05 (14,39) 0,6485 
 
Média de peso, kg (DP) 

 
74,55 (16,74) 

 
75,34 (17,30) 

 
73,75 (16,14) 

 
0,4751 

 
IMC em kg/m

2
, média (DP) 

 
27,31 (5,08) 

 
27,70 (5,03) 

 
26,92 (5,12) 

 
0,0260 

 
Relação cintura/quadril, média (DP) 

 
0,94 (0,10) 

 
0,93 (0,10) 

 
0,95 (0,10) 

 
0,0118 

 
Relação ApoB/ApoA1, média (DP) 

 
0,80 (0,34) 

 
0,79 (0,39) 

 
0,81 (0,28) 

 
0,0094 

Sexo 

 
Masculino, n (%) 

 
404 (55,0) 

 
202 (55,0) 

 
202 (55,0) 

1,0000 
Feminino, n (%) 

330 (45,0) 165 (45,0) 165 (45,0) 

      
HAS 

Não, n (%) 228 (31,1) 158 (43,1) 70 (19,1) 
< 0,0001 

Sim, n (%) 506 (68,9) 209 (56,9) 297 (80,9) 

      

Tabagismo 
Nunca/Pregresso 624 (85,0) 330 (89,9) 294 (80,1) 

0,0003 
Atual 110 (15,0) 37 (10,1) 73 (19,9) 

      

Etilismo 

Nunca, n (%) 440 (59,9) 229 (62,4) 211 (57,5) 

0,0004 
Pregresso, n (%) 117 (15,9) 55 (15,0) 62 (16,9) 

Baixo/Moderado, n (%) 150 (20,4) 80 (21,8) 70 (19,1) 

Alto/Libação, n (%) 27 (3,7) 3 (0,8) 24 (6,5) 

      
Atividade física 
(no lazer) 

Ativo, n (%) 114 (15,5) 81 (22,1) 33 (9,0) 
< 0,0001 

Sedentário, n (%) 620 (84,5) 286 (77,9) 334 (91,0) 

      

Diabetes 
Não, n (%) 486 (66,4) 254 (69,4) 232 (63,4) 

0,1002 
Sim, n (%) 246 (33,6) 112 (30,6) 134 (36,6) 

      
Fatores 
psicossociais* 

Não, n (%) 475 (65,0) 267 (72,8) 208 (57,1) 
< 0,0001 

Sim, n (%) 256 (35,0) 100 (27,2) 156 (42,9) 

      
Causas 
cardíacas† 

Não, n (%) 586 (79,8) 304 (82,8) 282 (76,8) 
0,0531 

Sim, n (%) 148 (20,2) 63 (17,2) 85 (23,2) 

      

Dieta (IASAm) 

1º tercil, n (%) 251 (34,2) 109 (29,7) 142 (38,7) 

0,0196 2º tercil, n (%) 122 (16,6) 60 (16,3) 62 (16,9) 

3º tercil, n (%) 361 (49,2) 198 (54) 163 (44,4) 

Legenda: DP = desvio padrão; IMC = índice de massa corpórea; HAS = hipertensão arterial sistêmica; 
Apo = apolipoproteína; IASAm = Índice de Alimentação Saudável Alternativo modificado. 
Notas: * Fatores psicossociais englobam estresse e/ou depressão; † Causas cardíacas envolvem 
fibrilação atrial ou flutter atrial, infarto do miocárdio prévio, doença valvar reumática ou valva cardíaca 
protética. 
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6.2 Características demográficas e clínicas dos casos do estudo de acordo 

com o subtipo de AVE 

 

 Dos 367 casos de AVE do INTERSTROKE Study incluídos no Brasil, 322 

(87,7%) foram isquêmicos e 45 hemorrágicos (12,3%).  

Comparando-se os subtipos da doença, a média de idade foi maior no AVE 

isquêmico (65,46 vs. 59,17 anos, p = 0,0017). A prevalência do sexo masculino foi 

de 54,3% no grupo AVE isquêmico e de 60,0% no grupo AVE hemorrágico (p = 

0,5245). 

 No que tange à HAS, a prevalência foi de 80,7% no grupo AVE isquêmico e 

de 82,2% no AVE hemorrágico (p = 1,0000).  

Quanto ao diabetes, observou-se a presença desse fator em 37,7% dos casos 

isquêmicos e em 28,9% dos hemorrágicos (p = 0,3216).  

Tabagismo ativo foi identificado em 21,1% dos participantes com AVE 

isquêmico e em 11,1% com AVE hemorrágico (p = 0,1612). 

 Diferença significativa foi constatada em relação à atividade física, 

observando-se maior prevalência de sedentarismo no grupo AVE hemorrágico: 

93,3% vs. 90,7% (p < 0,0001).  

 A média da relação ApoB/ApoA1 foi de 0,82 (DP = 0,28) para os casos 

isquêmicos e de 0,73 (DP = 0,20) para os hemorrágicos, porém com valor de p não 

significativo (p = 0,0665).  

 Esses dados, assim como informações adicionais sobre padrão de dieta, 

etilismo e relação cintura/quadril dos casos de AVE, detalhados por subtipo, estão 

apresentados de forma resumida na Tabela 5, a seguir. 
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Tabela 5 – Características demográficas e clínicas dos 367 casos de acidente 
vascular encefálico do INTERSTROKE Study incluídos no Brasil 

Variável 
Geral 

(n = 367) 

Grupo 

P-valor AVE 
isquêmico 
(n = 322) 

AVE 
hemorrágico 

(n = 45) 

Média de idade, anos (DP) 65,05 (14,39) 65,46 (14,35) 59,17 (14,14) 0,0017 

 

Relação cintura/quadril, média (DP) 
0,95 (0,10) 0,95 (0,10) 0,93 (0,10) 0,4710 

 

Relação ApoB/ApoA1, média (DP) 
0,81 (0,28) 0,82 (0,28) 0,73 (0,20) 0,0665 

      
Sexo, n (%) 

Masculino 202 (55,0) 175 (54,3) 27 (60,0) 
0,5245 

Feminino 165 (45,0) 147 (45,7) 18 (40,0) 

  
    

HAS, n (%) 
Não 70 (19,1) 62 (19,3) 8 (17,8) 

1,0000 
Sim 297 (80,9) 260 (80,7) 37 (82,2) 

  
    

Tabagismo, n (%) 
Nunca/Pregresso 294 (80,1) 254 (78,9) 40 (88,9) 

0,1612 
Atual 73 (19,9) 68 (21,1) 5 (11,1) 

  
    

Etilismo, n (%) 

Nunca 211 (57,5) 188 (58,4) 23 (51,1) 

0,3435 
Pregresso 62 (16,9) 56 (17,4) 6 (13,3) 

Baixo/Moderado 70 (19,1) 59 (18,3) 11 (24,4) 

Alto/Libação 24 (6,5) 19 (5,9) 5 (11,1) 

  
    

Atividade física, n (%) 
(no lazer) 

Ativo 33 (9,0) 30 (9,3) 3 (6,7) 
< 0,0001 

Sedentário 334 (91,0) 292 (90,7) 42 (93,3) 

  
    

Diabetes, n (%) 
Não 232 (63,4) 200 (62,3) 32 (71,1) 

0,3216 
Sim 134 (36,6) 121 (37,7) 13 (28,9) 

  
    

Fatores psicossociais*,          
n (%) 

Não 208 (57,1) 178 (55,8) 30 (66,7) 
0,1989 

Sim 156 (42,9) 141 (44,2) 15 (33,3) 

  
    

Fatores cardíacos†,        
n (%) 

Não 282 (76,8) 243 (75,5) 39 (86,7) 
0,1298 

Sim 85 (23,2) 79 (24,5) 6 (13,3) 

  
    

Dieta (IASAm), n (%) 

1º tercil 142 (38,7) 119 (37,0) 23 (51,1) 

0,2099 2º tercil  62 (16,9)  56 (17,4) 6 (13,3) 

3º tercil 163 (44,4) 147 (45,7) 16 (35,6) 

Legenda: AVE = acidente vascular encefálico; DP = desvio padrão; IMC = índice de massa corpórea; 
HAS = hipertensão arterial sistêmica; Apo = apolipoproteína; IASAm = Índice de Alimentação 
Saudável Alternativo modificado. 
Notas: * Fatores psicossociais englobam estresse e/ou depressão; † Fatores cardíacos envolvem 
fibrilação atrial ou flutter atrial, infarto do miocárdio prévio, doença valvar reumática ou valva cardíaca 
protética. 
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6.3 Características demográficas e clínicas dos participantes hipertensos 

 

 Dos 506 participantes hipertensos do INTERSTROKE Study no Brasil, 209 

(41,3%) fizeram parte do grupo controle e 297 (58,7%) estiveram no grupo de casos 

de primeiro AVE. Para a comparação de cada grupo quanto às variáveis contínuas, 

foram determinados tercis.  

Em relação à idade, 39,5% dos hipertensos do estudo tinham 71 anos ou 

mais, sem diferença significativa na distribuição dos indivíduos entre os grupos 

controle e caso.  

No que diz respeito à relação ApoB/ApoA1, 31,5% dos hipertensos 

apresentaram valores ≥ 0,85, com maior distribuição dos indivíduos no grupo caso 

(37,1% vs. 24,2%, p = 0,0051).  

 Quanto às variáveis categóricas, os hipertensos do estudo eram 

predominantemente do sexo masculino (54,5%), não diabéticos (60,4%) e sem 

fatores cardíacos prévios (74,9%), não havendo constatação de diferença 

significativa da distribuição de tais indivíduos entre os grupos controle e caso para 

essas características.  

No que concerne ao tabagismo, 13,6% dos hipertensos do estudo referiram 

hábito ativo no momento da inclusão na pesquisa, com maior distribuição desses 

indivíduos entre os casos (18,9% vs. 6,2%, p < 0,0001).  

Atinente à atividade física, 86,6% dos hipertensos foram considerados 

sedentários, com maior distribuição entre os casos (92,3% vs. 78,5%, p = 0,0008). 

Os fatores psicossociais (estresse e/ou depressão) foram relatados em 35,6% 

dos hipertensos, com maior distribuição desses indivíduos entre os casos (40,8% vs. 

28,2%, p = 0,0045).  

 Esses dados, bem como informações adicionais sobre dieta, etilismo e 

relação cintura/quadril, estão apresentados de forma resumida na Tabela 6, a seguir. 
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Tabela 6 – Características demográficas e clínicas dos 506 participantes hipertensos 
do INTERSTROKE Study incluídos no Brasil 

Variável 
Geral 

(n = 506) 

Grupo 

P-valor Controle 
(n = 209) 

Caso 
(n = 297) 

Idade, n (%) 
T1|T2 306 (60,5) 124 (59,3) 182 (61,3) 

0,7120 T3 (≥ 71 anos) 200 (39,5) 85 (40,7) 115 (38,7) 

  
 

   
Relação 
cintura/quadril, n (%) 

T1|T2 307 (62,4) 129 (62,6) 178 (62,2) 
1,0000 

T3 (≥ 0,97) 185 (37,6) 77 (37,4) 108 (37,8) 

      
Relação 
ApoB/ApoA1, n (%) 

T1|T2 302 (68,5) 144 (75,8) 158 (62,9) 
0,0051 

T3 (≥ 0,85) 139 (31,5) 46 (24,2) 93 (37,1) 

  
    

Sexo, n (%) 
Masculino 276 (54,5) 116 (55,5) 160 (53,9) 

0,7857 
Feminino 230 (45,5) 93 (44,5) 137(46,1) 

  
    

Tabagismo, n (%) 
Nunca/Pregresso 437 (86,4) 196 (93,8) 241 (81,1) 

< 0,0001 
Atual 69 (13,6) 13 (6,2) 56 (18,9) 

  
    

Etilismo, n (%) 

Nunca/Pregresso 380 (75,1) 152 (72,7) 228 (76,8) 
0,3475 Baixo/Moderado/ 

Alto/Libação 
126 (24,9) 57 (27,3) 69 (23,2) 

  
    

Diabetes, n (%) 
Não 305 (60,4) 130 (62,2) 175 (59,1) 

0,5184 
Sim 200 (39,6) 79 (37,8) 121 (40,9) 

  
    

Fatores 
psicossociais*, n (%) 

Não 324 (64,4) 150 (71,8) 174 (59,2) 
0,0045 

Sim 179 (35,6) 59 (28,2) 120 (40,8) 

  
    

Fatores cardíacos†,  
n (%) 

Não 379 (74,9) 160 (76,6) 219 (73,7) 
0,5323 

Sim 127 (25,1) 49 (23,4) 78 (26,3) 

  
    

Dieta (IASAm), n (%) 
T1|T2 251 (49,6) 85 (40,7) 166 (55,9) 

0,0008 
T3 (≥ 25,67) 255 (50,4) 124 (59,3) 131 (44,1) 

  
    

Atividade física, n (%) 
(no lazer) 

Sedentário 438 (86,6) 164 (78,5) 274 (92,3) 
< 0,0001 

Ativo 68 (13,4) 45 (21,5) 23 (7,7) 

      
Legenda: T1 = 1º tercil; T2 = 2º tercil; T3 = 3º tercil; IMC = índice de massa corpórea; Apo = 
apolipoproteína; IASAm = Índice de Alimentação Saudável Alternativo modificado. 
Notas: * Fatores psicossociais englobam estresse e/ou depressão; † Fatores cardíacos envolvem 
fibrilação atrial ou flutter atrial, infarto do miocárdio prévio, doença valvar reumática ou valva cardíaca 
protética. 
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6.4 Impacto da HAS para ocorrência de AVE na população brasileira 

 

 O presente estudo teve como objetivo estimar a força de associação (razão 

de chances – RC) da HAS em relação à ocorrência de AVE e o risco atribuível 

populacional (RAP) da HAS associado ao AVE na população brasileira.  

A força de associação dos demais fatores com o AVE não será apresentada, 

pois tal análise faz parte de projetos que estão acontecendo em paralelo, sob a 

coordenação internacional do PHRI, exigindo sigilo dos dados em respeito às 

instituições científicas parceiras de pesquisa.  

 Utilizando-se o teste de qui-quadrado de Pearson, foi investigada a existência 

de dependência entre as variáveis estudadas e a ocorrência de AVE. 

Adicionalmente, foi calculado o efeito da dependência, por meio da determinação da 

RC de cada variável individualmente. Foram selecionadas para o modelo de 

regressão logística (análise multivariada) aquelas variáveis com significância 

estatística ou clínica (idade, sexo, peso, IMC, circunferência abdominal, relação 

cintura/quadril, relação ApoB/ApoA1, tabagismo, etilismo, diabetes, fatores 

psicossociais, fatores cardíacos e dieta).      

 Os resultados referentes à análise univariada da associação de HAS e AVE 

(total, isquêmico e hemorrágico) estão sumarizados na Figura 5.  

 

Figura 5 – RC e RAP da HAS para a ocorrência de AVE (total, isquêmico e 
hemorrágico): análise univariada  

 

Legenda: RC = razão de chances; RAP = risco atribuível populacional; HAS = hipertensão arterial 
sistêmica; AVE = acidente vascular encefálico; IC = intervalo de confiança. 
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Na análise multivariada, constatou-se RC da HAS para a ocorrência de AVE 

(independentemente do subtipo) de 3,34 (IC = 95,0%, 2,13 - 5,24), com RAP de 

56,72% (IC = 95,0%, 42,88 - 70,56). Já para o AVE isquêmico, identificou-se RC de 

3,19 (IC = 95,0%, 2,00 - 5,09), com RAP de 55,60% (IC = 95,0%, 40,30 - 70,91). O 

impacto foi ainda maior para o AVE hemorrágico, apresentando RC de 6,54 (IC = 

95,0%, 2,07 - 20,69), com RAP de 68,59% (IC = 95,0%, 14,62 - 122,56). Esses 

resultados encontram-se representados na Figura 6.  

  

Figura 6 – RC e RAP da HAS para a ocorrência de AVE (total, isquêmico e 
hemorrágico): análise multivariada 

 

Legenda: RC = razão de chances; RAP = risco atribuível populacional; HAS = hipertensão arterial 
sistêmica; AVE = acidente vascular encefálico; IC = intervalo de confiança. 
Nota: As variáveis idade, sexo, peso, índice de massa corpórea, circunferência abdominal, relação 
cintura/quadril, relação ApoB/ApoA1, tabagismo, etilismo, diabetes, fatores psicossociais, fatores 
cardíacos e dieta foram incluídas no modelo.  

 

A análise univariada da associação entre HAS e AVE total e isquêmico de 

acordo com o sexo está sumarizada na Figura 7, a seguir.  

Em relação ao modelo multivariado, observou-se, para o sexo masculino, RC 

de 3,34 (IC = 95,0%, 1,80 - 6,20), com RAP de 56,72% (IC = 95,0%, 32,53 - 80,90) 

do fator para o AVE total. No mesmo sexo, no subtipo de AVE isquêmico, constatou-

se RC de 3,17 (IC = 95,0%, 1,66 - 6,05), com RAP de 55,41% (IC = 95,0%, 27,68 - 

83,13). Já para o sexo feminino, a análise multivariada evidenciou RC de 4,21 (IC = 

95,0%, 2,06 - 8,60), com RAP de 61,74% (IC = 95,0%, 31,50 - 91,98) da HAS para o 

AVE total, enquanto para o subtipo de AVE isquêmico, no mesmo sexo, identificou-
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se RC de 3,88 (IC = 95,0%, 1,97 - 7,97), com RAP de 60,09% (IC = 95,0%, 27,24 - 

92,94). Tais dados encontram-se sumarizados na Figura 8. 

 

Figura 7 – RC e RAP da HAS para a ocorrência de AVE (total e isquêmico) de 
acordo com o sexo: análise univariada 

 
 

Legenda: RC = razão de chances; RAP = risco atribuível populacional; HAS = hipertensão arterial 
sistêmica; AVE = acidente vascular encefálico; IC = intervalo de confiança. 

 

Figura 8 – RC e RAP da HAS para a ocorrência de AVE (total e isquêmico) de 
acordo com o sexo: análise multivariada 

 
 

Legenda: RC = razão de chances; RAP = risco atribuível populacional; HAS = hipertensão arterial 
sistêmica; AVE = acidente vascular encefálico; IC = intervalo de confiança. 
Nota: As variáveis idade, sexo, peso, índice de massa corpórea, circunferência abdominal, relação 
cintura/quadril, relação ApoB/ApoA1, tabagismo, etilismo, diabetes, fatores psicossociais, fatores 
cardíacos e dieta foram incluídas no modelo.  

 

 Os dados referentes à associação entre HAS e AVE hemorrágico de acordo 

com o sexo não foram apresentados, em virtude da limitação relacionada ao 

tamanho da amostra, que contribui para uma estimativa imprecisa dos resultados.  
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7 DISCUSSÃO 

 

 Os resultados do presente estudo têm a sua importância fundamentada na 

compreensão da relação entre HAS e ocorrência de AVE na população brasileira.  

O INTERSTROKE Study (16) foi o primeiro grande estudo caso-controle 

padronizado para identificar fatores de risco para AVE em que países de baixa e 

média rendas foram incluídos.  

Como apresentado anteriormente, dez fatores potencialmente modificáveis 

foram associados com cerca de 90,0% do RAP para AVE em todas as regiões 

participantes da pesquisa, sendo a HAS o fator de risco mais importante para a 

ocorrência do evento e potencialmente o mais suscetível a mudanças em ambientes 

de baixa e média renda, visto que programas de triagem não exigem equipamentos 

caros ou conhecimento especializado. Adicionalmente, o controle pressórico pode 

ser obtido a partir de modificações do estilo de vida e de administração de 

medicamentos relativamente de baixo custo, evidenciando o potencial de redução da 

carga global do AVE a partir de políticas direcionadas para a HAS (16). 

 O AVE é a principal causa de incapacidade adquirida em adultos na maioria 

das regiões estudadas e a segunda causa de morte em todo o mundo (52,53). A 

maior carga de AVE está relacionada aos países de baixa e média rendas, onde 

ocorrem 85,0% das mortes no mundo pela doença em questão. Apesar disso, 

poucos dados confiáveis sobre os fatores de risco para AVE nessas regiões estão 

disponíveis na literatura médica (52-54). 

 Desse modo, serão discutidos, a seguir, os resultados da presente pesquisa, 

contextualizando com o que foi encontrado em termos globais e regionais no 

INTERSTROKE Study (16) e no INTERHEART Study (9), de forma a compreender 

as diferenças existentes nas associações observadas entre os fatores de risco 

identificados e os dois eventos cardiovasculares de maior impacto para a saúde 

mundial. Serão analisadas as características demográficas e clínicas da população 

brasileira, com posterior ênfase da relação entre HAS e AVE no país, objetivo 

principal desta tese. Por sua vez, o impacto dos demais fatores associados à 

ocorrência de AVE na população brasileira não será discutido, visto que tal análise 

está sendo contemplada em pesquisas paralelas de instituições parceiras, sob a 

coordenação do PHRI, com necessidade de sigilo desses dados.  
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7.1 Características demográficas e clínicas da população do estudo 

 

 No Brasil, dos 734 participantes do INTERSTROKE Study, 367 fizeram parte 

do grupo caso e 367 do grupo controle, sendo tal amostra pareada por sexo e idade. 

Sendo assim, não era esperada diferença entre os grupos em relação a essas 

variáveis, o que foi adequadamente certificado com os resultados.  

A seguir, serão discutidas essas características, com posterior abordagem 

dos demais fatores expostos na Tabela 4.  

 

7.1.1 Idade 

 

 A população brasileira (geral) do estudo apresentou média de idade de 64,82 

anos (DP = 14,38). A avaliação específica dos casos (n = 367) revelou uma média 

de idade de 65,05 anos (DP = 14,39), superior ao valor observado para o total de 

casos (n = 13.447) do INTERSTROKE Study, que foi de 62,2 anos (DP = 13,6), 

porém similar ao valor observado na população sul-americana (n = 1.471) da 

pesquisa, que foi de 65,80 anos (DP = 14,3) (16).  

Comparados com as demais regiões do estudo original (Europa Ocidental, 

América do Norte, Austrália; Europa Oriental e Central, Oriente Médio; China; Sul da 

Ásia; Sudeste Asiático; África), os casos da população brasileira tiveram a segunda 

maior média de idade, ficando atrás apenas de Europa Ocidental, América do Norte 

e Austrália, cujo valor encontrado foi de 66,7 anos (DP = 13,4) (16).  

Cabe notar que o envelhecimento é o fator de risco não modificável mais 

fortemente associado à ocorrência de AVE, o que pode ser observado a partir da 

constatação de que a incidência do evento dobra a cada década após os 45 anos de 

idade, com mais de 70,0% de todos os casos de AVE ocorrendo acima dos 65 anos 

(55).  

Diante do número crescente de adultos idosos em risco de AVE, é mandatória 

a identificação dos fatores potencialmente modificáveis, a fim de controlar o impacto 

da doença em questão na saúde global (55). 
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7.1.2 Sexo 

  

No que diz respeito ao sexo, cumpre ressaltar que a população brasileira 

(geral) do estudo foi predominantemente masculina, representando 55,0% do total 

de indivíduos avaliados, sendo encontrada também essa mesma proporção entre os 

casos.  

Vale destacar que o INTERSTROKE Study (16) apresentou prevalência de 

sexo masculino de 59,6% entre os casos, pouco superior à observada na análise 

brasileira.  

A análise por regiões permite concluir que o achado brasileiro foi semelhante 

ao da região da qual o país faz parte, América do Sul, que apresentou prevalência 

de 55,7% do sexo masculino entre os casos. Tal região, por sua vez, foi a segunda 

com maior participação do sexo feminino entre os casos, atrás somente da África, 

onde 48,3% dos casos eram mulheres (16).  

 Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revelam que, 

desde 1980, a distribuição percentual da população brasileira por sexo apresenta 

predomínio do sexo feminino, com aumento progressivo ao longo dos anos: em 

1980, as mulheres representavam 50,23% da população do país, com discreta 

elevação em 2010, ano em que foi estimado que 51,03% dos brasileiros eram do 

sexo feminino (56).  

Não obstante isso, foi observada maior proporção de homens entre os casos 

de AVE na população brasileira do estudo. Esse fato pode ser explicado, em parte, 

pela média de idade dos casos, que foi de 65,05 anos (DP = 14,39).  

Dados do GBD revelam que a incidência de AVE específica por idade entre 

homens e mulheres mais jovens do que 55 anos tende a ser semelhante, mas é 

significativamente maior para homens do que para mulheres em idades entre 55 e 

75 anos (47). Essa característica pode ser contemplada a partir dos dados expostos 

no Gráfico 2, a seguir.   
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Gráfico 2 – Incidência global de AVC por idade e sexo, 2016 

 

Fonte: Adaptado de Feigin et al. (47). 

 

7.1.3 Relação cintura/quadril 

 

 Na população brasileira (geral) do estudo, foi observada relação 

cintura/quadril média de 0,94, com diferença significativa do ponto de vista 

estatístico entre os grupos controle e caso: 0,93 e 0,95, respectivamente.  

O INTERSTROKE Study (16) já havia demonstrado a associação mais forte 

de risco de AVE com a relação cintura-quadril do que com o IMC, sendo esse o 

motivo de os dados apresentados contemplarem a primeira variável em detrimento 

da última. Essa característica também já havia sido observada no INTERHEART 

Study (9). 

Em 2015, Sahakyan et al. analisaram dados do Third National Health and 

Nutrition Examination Survey (NHANES III) e constataram que adultos com 

obesidade central possuem pior sobrevida em longo prazo quando comparados com 
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indivíduos com distribuição normal de gordura, independentemente da categoria de 

IMC, mesmo após o ajuste para potenciais confundidores (57).  

 O impacto da relação cintura/quadril para a ocorrência de IAM e AVE foi 

avaliado, respectivamente, no INTERHEART Study (9) e no INTERSTROKE Study 

(16), a partir da comparação entre os tercis identificados nas populações estudadas. 

Os dados brasileiros relativos ao INTERHEART Study foram apresentados no 

INTERHEART Latin American Study (10), que evidenciou razão de chances (RC) da 

relação cintura/quadril (terceiro tercil vs. primeiro tercil) para ocorrência de primeiro 

IAM de 2,5 (IC = 95,0%, 1,4 - 4,6), com RAP de 51,0% (IC = 95,0%, 27,2 - 74,4). 

Para esse cálculo, foram usados os seguintes valores de corte dos tercis: 0,90 e 

0,95 para homens e 0,83 e 0,90 para mulheres (10). Tais valores foram derivados da 

amostra global do INTERHEART Study (9). 

 No INTERSTROKE Study, os pontos de corte usados para dividir os 

participantes em três tercis para a relação cintura-quadril foram de 0,91 e 0,97 para 

homens e de 0,86 e 0,93 para mulheres. Os dados do aludido estudo revelaram RC 

da relação cintura/quadril para ocorrência de primeiro AVE de 1,44 (IC = 99,0%, 1,27 

- 1,64) – terceiro tercil vs. primeiro tercil –, com RAP de 18,6% (IC = 99,0%, 13,3 - 

25,3) – segundo e terceiro tercis vs. primeiro tercil (9). 

 Considerando o exposto, conclui-se que a obesidade central é um fator de 

risco importante para as duas principais causas de morte no mundo, IAM e AVE, 

com maior impacto para a ocorrência da primeira. Os dados específicos da relação 

cintura/quadril da população brasileira do INTERSTROKE Study estão sendo 

analisados em pesquisa concomitante com instituições parceiras da América do Sul, 

região na qual se observou RC da relação cintura/quadril para ocorrência de 

primeiro AVE de 1,89 (IC = 99,0%, 1,32 - 2,71) – terceiro tercil vs. primeiro tercil –, 

com RAP de 20,9% (IC = 99,0%, 7,8 - 45,2) – segundo e terceiro tercis vs. primeiro 

tercil. 

 Em respeito às parcerias científicas com as instituições colaboradoras, sob a 

coordenação do PHRI, não serão apresentados dados referentes à RC e ao RAP da 

relação cintura/quadril para ocorrência de primeiro AVE na população brasileira. No 

entanto, como um dos objetivos da presente tese é explorar a associação entre HAS 

e AVE, a variável em questão foi considerada dentro do grupo hipertensos, com a 

apresentação dos tercis, como será exposto mais adiante.  
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7.1.4 Relação ApoB/ApoA1 

 

 A importância da relação ApoB/ApoA1 para a ocorrência de DCV já havia sido 

constatada no INTERHEART Study (9), no qual essa variável foi a que teve maior 

associação com primeiro caso de IAM.  

No mencionado estudo, a relação média de ApoB/ApoA1 foi de 0,85 nos 

casos e de 0,80 nos controles (p < 0,0001), observando-se RC dessa variável para 

ocorrência de primeiro IAM de 3,25 (IC = 99,0%, 2,81 - 3,76) – maior quintil vs. 

menor quintil –, com RAP de 49,2% (IC = 99,0%, 43,8 - 54,5) – quatro quintis 

superiores vs. primeiro quintil. 

 Já no INTERHEART Latin American Study, a RC da relação ApoB/ApoA1 

(terceiro tercil vs. primeiro tercil) para ocorrência de primeiro IAM na população 

brasileira foi de 3,3 (IC = 95,0%, 1,9 - 5,8), com RAP de 57,0% (IC = 95,0%, 38,6 - 

73,4) (10).  

 Os dados do INTERSTROKE Study também evidenciaram a associação entre 

maiores valores da relação ApoB/ApoA1 e ocorrência de primeiro AVE, com RC de 

1,84 (IC 99,0%, 1,65 - 2,06) – terceiro tercil vs. primeiro tercil –, e RAP de 26,8% (IC 

= 99,0%, 22,2 - 31,9) – segundo e terceiro tercis vs. primeiro tercil (9). Desse modo, 

fica evidente a maior associação dessa variável com IAM do que com AVE. 

 Consoante apresentado na Tabela 4, a relação ApoB/ApoA1 média 

encontrada na população brasileira do INTERSTROKE Study foi de 0,80, com 

diferença significativa do ponto de vista estatístico entre os valores encontrados nos 

grupos caso e controle: 0,79 e 0,81, respectivamente (p = 0,0094). Os dados 

referentes à RC e ao RAP dessa variável para ocorrência de primeiro AVE na 

população brasileira estão sendo avaliados em estudo específico realizado em 

parceria com os demais centros de pesquisa da América do Sul. Além do Brasil, 

Argentina, Chile, Colômbia, Equador e Peru estão contemplados nessa análise.  

Em relação aos resultados do INTERSTROKE Study relativos 

especificamente a essa região, América do Sul, observou-se RC da relação 

ApoB/ApoA1 para ocorrência de primeiro AVE de 1,76 (IC = 99,0%, 1,21 - 2,57) – 

terceiro tercil vs. primeiro tercil –, com RAP de 33,2% (IC = 99,0%, 17,5 - 53,9) – 

segundo e terceiro tercis vs. primeiro tercil (16). 

 Os resultados referentes à relação de apolipoproteínas e AVE são de grande 

importância para a pesquisa cardiovascular, visto que, até poucos anos, existiam 
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dados conflitantes sobre o papel do colesterol para a ocorrência desse evento (9). 

Achados de estudos epidemiológicos apresentavam inconsistências, com falha para 

a identificação de associação entre colesterol e AVE isquêmico, além de se 

identificar associação inversa entre tal fator de risco e AVE hemorrágico (58). O 

INTERSTROKE Study demonstrou, de forma inequívoca, a associação de maiores 

valores da relação ApoB/ApoA1 com AVE total e isquêmico. Para o AVE 

hemorrágico, a RC dessa variável para a ocorrência de primeiro evento foi de 1,1 – 

porém, no IC = 99,0%, ultrapassou a nulidade, variando de 0,9 a 1,3 (terceiro tercil 

vs. primeiro tercil (16). 

 

7.1.5 Tabagismo 

 

O vício de fumar é relativamente comum em todo o mundo, sobretudo entre 

jovens e nos países em desenvolvimento (59). O número absoluto de tabagistas 

vem aumentando globalmente, em virtude do crescimento populacional, mesmo 

diante de políticas públicas de incentivo à cessação dessa prática (60). Nos EUA, 

estima-se que 20,8% das pessoas sejam tabagistas (61).  

 No que diz respeito à associação entre tabagismo e AVE, Pan et al. 

publicaram, em 2019, uma metanálise que revelou RC de tabagismo ativo para 

ocorrência de AVE de 1,9 (IC = 95,0%, 1,5 - 2,5), com relação positiva entre dose e 

resposta: o risco de AVE aumentou 12,0% para cada incremento de cinco cigarros 

por dia (62). 

 Convém destacar que a associação entre tabagismo e DCV já havia sido 

constatada no INTERHEART Study, no qual foi observada RC dessa variável para 

ocorrência de primeiro IAM de 2,87 (IC = 99,0%, 2,58 - 3,19) – tabagismo ativo vs. 

nunca fumou –, com RAP de 35,7% (IC = 99,0%, 32,5 - 39,1) – tabagismo ativo e ex-

tabagismo vs. nunca fumou (9). 

 Já no INTERHEART Latin American Study, a RC do tabagismo (tabagismo 

ativo e ex-tabagismo vs. nunca fumou) para ocorrência de primeiro IAM na 

população brasileira foi de 2,4 (IC = 95,0%, 1,7 - 3,4), com RAP de 40,3% (IC = 

95,0%, 28,9 - 52,8) (10).  

 Em relação ao AVE, os resultados do INTERSTROKE Study evidenciaram a 

associação entre tabagismo ativo e ocorrência de primeiro evento, com RC de 1,67 

(IC = 99,0%, 1,49 - 1,87) e RAP de 12,4% (IC = 99,0%, 10,2 - 14,9) (16). A 
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comparação dos dados do INTERSTROKE Study e do INTERHEART Study revela 

que a associação de tabagismo com evento cardiovascular foi mais forte para IAM 

do que para AVE. 

 No que concerne à população brasileira do INTERSTROKE Study, o 

tabagismo ativo foi identificado em 15,0% dos participantes no momento da inclusão 

no estudo, com maior prevalência entre os casos (19,9% vs. 10,1%), conforme 

exposto na Tabela 4. A força de associação entre esse fator e AVE no Brasil está 

sendo contemplada em pesquisa específica, com os demais integrantes do 

INTERSTROKE Study da América do Sul. Para essa região, no estudo global, foi 

identificada RC de tabagismo ativo para ocorrência de primeiro AVE de 1,69 (IC = 

99,0%, 1,09 - 2,62), com RAP de 6,2% (IC = 99,0%, 3,0 - 12,3) (16). 

  

7.1.6 Etilismo 

  

A associação entre o consumo de bebida alcoólica e AVE foi avaliada em 

diversos estudos epidemiológicos, com resultados conflitantes, sobretudo no que se 

refere à possível relação entre consumo moderado e risco reduzido de AVE 

isquêmico (63-66). Em paralelo, alguns estudos demonstraram relação positiva entre 

etilismo e risco de AVE hemorrágico (63,67). 

 Diante das controvérsias observadas, em 2014, Zhang et al. avaliaram a 

associação entre etilismo e AVE em uma metanálise de 27 estudos prospectivos, 

com 1.425.513 indivíduos. A baixa ingestão de álcool (menos de 15 g por dia), 

comparada com abstinência, foi associada a risco reduzido de AVE total – risco 

relativo (RR) de 0,85 (IC = 95,0%, 0,75 - 0,95; p = 0,005); de AVE isquêmico – RR 

de 0,81 (IC = 95,0%, 0,74 - 0,90; p < 0,001); e de mortalidade por AVE – RR de 0,67 

(IC = 95,0%, 0,53 - 0,85; p = 0,001); porém, sem efeito significativo no AVE 

hemorrágico (68). Já a ingestão moderada de álcool (15 a 30 g por dia) teve pouco 

ou nenhum efeito sobre os riscos de AVE total e de seus subtipos, bem como sobre 

a mortalidade por AVE. No entanto, a ingestão excessiva de álcool (acima de 30 g 

por dia) foi associada a um risco aumentado de AVE total, com RR de 1,20 (IC = 

95,0%, 1,01 - 1,43; p = 0,034), contudo, sem efeito significativo sobre AVE 

hemorrágico, AVE isquêmico e mortalidade por AVE (68). 

 É oportuno avaliar criticamente os achados dessa metanálise para evitar 

conclusões precipitadas: os maiores estudos incluídos na análise apresentaram 
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estimativas estatísticas próximas da nulidade, enquanto os estudos de menor 

tamanho tiveram resultados mais exuberantes (mais distantes da nulidade), 

sugerindo que o potencial efeito protetor do álcool no AVE isquêmico seja pequeno 

ou que, talvez, os resultados encontrados sejam enviesados (69). 

 Nesse contexto, Christensen et al. realizaram um estudo com randomização 

mendeliana para avaliar a associação entre etilismo e AVE. A partir da análise de 

2.535 casos de AVE, os autores demonstraram que a ingestão baixa a moderada de 

álcool (1 a 20 doses/semana) foi associada à redução do risco do evento. Foram 

determinados os seguintes HR associados com ingestão de 1 a 6, 7 a 13 e 14 a 20 

doses/semana, respectivamente: 0,84 (IC = 95,0%, 0,76 - 0,92), 0,83 (IC = 95,0%, 

0,73 - 0,94) e 0,84 (IC = 95,0%, 0,73 a 0,97) – em comparação com a ingestão de 

menos de uma dose por dia. Adicionalmente, os genótipos ADH1B e ADH1C não 

foram associados ao risco de AVE (69). 

 A complexa associação entre etilismo e AVE foi avaliada também no 

INTERSTROKE Study, no qual foi constatada RC do consumo de bebida alcoólica 

para ocorrência de primeiro AVE de 2,09 (IC = 99,0%, 1,64 - 2,67) – para consumo 

elevado (acima de 30 doses por mês) ou libação alcoólica (acima de cinco bebidas 

por dia, pelo menos uma vez por mês) vs. ex-etilista ou nunca etilista –, com RAP de 

5,8% (IC = 99,0%, 3,4 - 9,7) – para etilismo atual vs. ex-etilista ou nunca etilista (16).  

 Em relação à população brasileira do INTERSTROKE Study, 75,8% dos 

participantes relataram nunca ter ingerido bebida alcoólica ou referiram hábito 

pregresso, conforme exposto na Tabela 4. Apenas 3,7% dos participantes referiram 

consumo elevado de álcool ou libação alcoólica, com distribuição de tais indivíduos 

predominantemente no grupo caso (6,5% vs. 0,8%). A prevalência de consumo 

elevado ou de libação alcoólica no grupo controle revelou-se inferior à observada na 

população global do INTERSTROKE Study, que foi de 2,5%, porém se aproxima do 

valor constatado na região sul-americana, que foi de 1,0% (16). Os dados referentes 

à força de associação entre tal fator de risco e AVE na população brasileira estão 

sendo avaliados em pesquisa específica com os demais países colaboradores da 

América do Sul, integrantes do INTERSTROKE Study. Para essa região, o estudo 

global revelou RC de etilismo para ocorrência de primeiro AVE de 2,90 (IC = 99,0%, 

0,93 - 9,07) – para consumo elevado ou libação alcoólica vs. ex-etilista ou nunca 

etilista –, com RAP de 6,6% (IC = 99,0%, 2,4 - 17,1) – para etilismo atual vs. ex-

etilista ou nunca etilista (16).  
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 Os distintos mecanismos fisiopatológicos envolvidos na ocorrência de IAM e 

AVE podem justificar as diferenças encontradas no INTERHEART Study (9) quanto 

ao papel do álcool no evento coronário. Em tal estudo, observou-se RC de consumo 

regular de álcool (três ou mais doses por semana) para a ocorrência de primeiro IAM 

de 0,91 (IC = 99,0%, 0,82 - 1,02) (9). A avaliação especificamente da população 

brasileira, publicada no INTERHEART Latin American Study, revelou RC de 

consumo regular de álcool para a ocorrência de primeiro IAM de 0,7 (IC = 95,0%, 0,4 

- 1,0), com RAP de 27,6% (IC = 95,0%, 12,0 - 51,8) para os indivíduos não etilistas 

(10). 

 

7.1.7 Atividade física 

 

 Diversos estudos já demonstraram a importância da atividade física regular 

para a prevenção de eventos cardiovasculares, sendo tal prática recomendada pelas 

mais variadas especialidades médicas (70-72).  

 No INTERHEART Study (9) e no INTERSTROKE Study (16), o critério 

utilizado para considerar os indivíduos como fisicamente ativos foi a prática regular 

de exercícios moderados (caminhar, andar de bicicleta ou jardinagem) ou 

extenuantes (corrida, futebol e natação vigorosa) por quatro horas ou mais por 

semana. No primeiro estudo, observou-se efeito protetor da prática regular de 

atividade física, com RC desse fator para a ocorrência de primeiro IAM de 0,86 (IC = 

99,0%, 0,76 - 0,97) e RAP de 12,2% (IC = 99,0%, 5,5 - 25,1) para o sedentarismo 

(9). Para a população brasileira, avaliada no INTERHEART Latin American Study, foi 

observada RC da mesma variável para a ocorrência de primeiro IAM de 0,8 (IC = 

95,0%, 0,5 - 1,3), com RAP de 18,3% (IC = 95,0%, 2,3 - 68,1) para a inatividade 

física (10).  

 No INTERSTROKE Study, foi constatado o efeito protetor da atividade física 

regular para a ocorrência de primeiro AVE, com RC de 0,60 (IC = 99,0%, 0,52 - 0,70) 

e RAP de 35,8% (IC = 99,0%, 27,7 - 44,7) para o sedentarismo. Na população 

brasileira desse estudo, observou-se prevalência de 84,5% de inatividade física, com 

maior distribuição dos indivíduos sedentários no grupo caso (91,0% vs. 77,9%) (16). 

Os dados referentes à RC e ao RAP da população brasileira estão sendo avaliados 

em pesquisa paralela com as instituições parceiras da América do Sul, região essa 
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que apresentou, no estudo geral, RC da atividade física regular de 0,57 (IC = 99,0%, 

0,36 - 0,92), com RAP de 40,0% (IC = 99,0%, 16,7 - 69,0) para o sedentarismo (16).  

 Os dados apresentados são de grande importância para as políticas de saúde 

no Brasil, visto que intervenções de baixo custo voltadas para o incentivo da prática 

regular de atividade física podem ter impacto significativo na carga global da DCV no 

país. 

 

7.1.8 Diabetes 

 

 A importância do diabetes como fator de risco independente para a ocorrência 

de DCV já foi estabelecida por diversos estudos (9,10,16,73,74). 

Independentemente do subtipo da doença e do sexo, a associação de tal fator 

com DCV é mantida, observando-se, ainda, pior prognóstico para os indivíduos com 

DCV clínica quando comparados com pacientes sem diabetes (75). 

 No INTERHEART Study, observou-se histórico de diabetes em 7,52% dos 

controles e em 18,45% dos casos, com RC desse fator para primeiro IAM de 2,37 

(IC = 99,0%, 2,07 - 2,71) e RAP de 9,9% (IC = 99,0%, 8,5 - 11,5) (9). Para a 

população brasileira, avaliada no INTERHEART Latin American Study, foi observada 

RC do diabetes para a ocorrência de primeiro IAM de 4,2 (IC = 95,0%, 2,5 - 7,1), 

com RAP de 17,0% (IC = 95,0%, 12,2 - 23,1) (10). 

 Já no INTERSTROKE Study, foi constatada a associação direta entre 

diabetes e primeiro AVE, com RC de 1,16 (IC = 99,0%, 1,05 - 1,30) e RAP de 3,9% 

(IC = 99,0%, 1,9 - 7,6). Na população brasileira do aludido estudo, observou-se 

prevalência de 33,6% de diabetes, sendo 30,6% entre controles e 36,6% entre 

casos, sem diferença significativa do ponto de vista estatístico (16).  

O critério utilizado no INTERSTROKE Study para considerar o participante 

diabético foi história autorreferida de diabetes mellitus ou hemoglobina glicosilada 

(HbA1c) maior ou igual a 6,5%. Vale ressaltar que a associação observada no 

estudo global não aconteceu para o AVE hemorrágico. Adicionalmente, a avaliação 

específica dos dados da América do Sul não evidenciou associação entre diabetes e 

AVE total, isquêmico ou hemorrágico (16). 

 Pesquisas complementares entre as instituições parceiras do INTERSTROKE 

Study estão sendo conduzidas para a melhor compreensão da associação do 

diabetes com os diferentes tipos de AVE, de acordo com as características regionais 
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dos centros participantes. A região de maior contribuição com número de casos no 

estudo global foi a China, com 7.974 participantes, onde foi observada associação 

de diabetes com AVE total (RC = 1,34; IC = 99,0%, 1,08 - 1,66) e isquêmico (RC = 

1,68; IC = 99,0%, 1,31 - 2,16), porém com associação inversa com AVE hemorrágico 

(RC = 0,57; IC = 99,0%, 0,39 - 0,83) (16). 

 

7.1.9 Fatores psicossociais 

 

 Na presente pesquisa, observou-se prevalência de 35,0% de fatores 

psicossociais na população brasileira do INTERSTROKE Study, com diferença 

significativa entre os grupos caso e controle: 42,9% e 27,2%, respectivamente.  

Esta variável foi avaliada de acordo com os critérios utilizados no 

INTERHEART Study (9), sendo caracterizada como medida combinada de estresse 

psicossocial (avaliado por quatro perguntas simples sobre estresse no trabalho e em 

casa, estresse financeiro e eventos importantes da vida no último ano) e de 

depressão e controle emocional (com perguntas específicas para tal). Os detalhes 

referentes à metodologia empregada na avaliação dos fatores psicossociais foram 

publicados em 2004, por Rosegren et al. (76).  

 No INTERSTROKE Study, observou-se associação direta entre fatores 

psicossociais e primeiro AVE, com RC de 2,20 (IC = 99,0%, 1,78 - 2,72) e RAP de 

17,4% (IC = 99,0%, 13,1 - 22,6) (16).  

A associação com IAM foi ainda mais forte, constatando-se, no INTERHEART 

Study, RC de 2,67 (IC = 99,0%, 2,21 - 3,22) e RAP de 32,5% (IC = 99,0%, 25,1 - 

40,8) (9).  

No INTERHEART Latin American Study, a variável foi avaliada como 

depressão e estresse. Sendo assim, foi observada RC da depressão para a 

ocorrência de primeiro IAM na população brasileira de 1,48 (IC = 95,0%, 1,0 - 2,2), 

com RAP de 10,1% (IC = 95,0%, 3,7 - 24,7). Já para o estresse, constatou-se RC de 

8,0 (IC = 95,0%, 3,7 - 17,3), com RAP de 43,8% (IC = 95,0%, 25,0 - 64,7) (10). 

 Diante do exposto, fica evidente a importância dos fatores psicossociais para 

a ocorrência de eventos cardiovasculares no mundo, configurando-se como uma 

janela de oportunidade interessante para o controle do ônus da DCV globalmente, 

sobretudo em países em desenvolvimento, visto que medidas de relativo baixo custo 

possuem impacto potencial significativo sobre a associação encontrada.  
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7.1.10 Fatores cardíacos 

 

 Os fatores cardíacos considerados nesta tese foram fibrilação atrial ou flutter 

atrial, infarto do miocárdio prévio, doença valvar reumática ou valva cardíaca 

protética. Conforme exposto na Tabela 4, 20,2% da população brasileira 

apresentaram um ou mais dos fatores citados, com prevalência de 17,2% no grupo 

controle e 23,2% no grupo caso, contudo, tal diferença não foi significativa do ponto 

de vista estatístico.  

 No INTERSTROKE Study, a prevalência de fatores cardíacos no grupo 

controle foi de 5,0%. A RC de tal fator para ocorrência de primeiro AVE foi de 3,17 

(IC = 99,0%, 2,68 - 3,75, com RAP de 9,1% (IC = 99,0%, 8,0 - 10,2). A associação 

positiva também foi encontrada para os subtipos de AVE: para o isquêmico, RC de 

3,49 (IC = 99,0%, 2,91 - 4,18) e RAP de 11,4% (IC = 99,0%, 10,1 - 12,8); para o 

hemorrágico, RC de 1,58 (IC = 99,0%, 1,09 - 2,28) e RAP de 1,4% (IC -= 99,0%, 0,6 

- 3,4) (16). 

 Na avaliação regional do INTERSTROKE Study, os dados da América do Sul 

evidenciaram associação entre fatores cardíacos e AVE total e isquêmico, mas não 

hemorrágico. Para o AVE total, observou-se RC de 2,19 (IC = 99,0%, 1,44 - 3,32) e 

RAP de 9,5% (IC = 99,0%, 6,0 - 14,7); para o AVE isquêmico, RC de 2,65 (IC = 

99,0%, 1,69 - 4,16) e RAP de 13,6% (IC = 99,0%, 9,3 - 19,5); e para o AVE 

hemorrágico, RC de 0,87 (IC = 99,0%, 0,31 - 2,44) e RAP de -0,6% (IC = 99,0%, -5,5 

- 4,2) (16). 

 É interessante notar que, enquanto a população brasileira do INTERSTROKE 

Study demonstrou prevalência de fatores cardíacos entre os controles de 17,2%, 

apenas 8,9% dos controles da América do Sul apresentaram esse fator (16). A 

heterogeneidade existente em relação às características clínicas e demográficas na 

região explica, em parte, a diferença encontrada e está sendo explorada 

apropriadamente em estudo específico, sob a coordenação do PHRI, motivo pelo 

qual não será detalhada na presente tese a associação da variável em questão com 

o AVE na população brasileira. 
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7.1.11 Dieta 

 

 No INTERSTROKE Study (16), a qualidade da dieta foi definida pelo Índice 

Alternativo de Alimentação Saudável modificado (IASAm), segundo o qual 

pontuação mais alta indica dieta cardiovascular mais saudável do que pontuação 

baixa (77,78).  

Na avaliação da população brasileira realizada nesta tese, observou-se que 

44,4% dos casos estavam no último tercil relacionado à variável, enquanto 54,0% 

dos casos foram classificados nessa mesma categoria, com diferença significativa 

do ponto de vista estatístico. No estudo global, o padrão dietético favorável 

(pontuações mais altas do IASAm) esteve associado a menor risco de primeiro AVE, 

com RC de 0,60 (IC = 99,0%, 0,53 - 0,67) – terceiro tercil vs. primeiro tercil –, e RAP 

de 23,2% (IC = 99,0%, 18,2 - 28,9) – primeiro e segundo tercis vs. primeiro tercil 

(16).  

 A associação entre dieta favorável e proteção cardiovascular também foi 

observada no INTERHEART Study, em que o consumo diário de frutas e vegetais 

esteve associado a uma chance menor de primeiro IAM, com RC de 0,70 (IC = 

99,0%, 0,62 - 0,79) e RAP de 13,7% (IC = 99,0%, 9,9 - 18,6) para a ausência dessa 

característica alimentar (9). Para a população brasileira, avaliada no INTERHEART 

Latin American Study, foi observada RC do consumo diário de frutas e vegetais de 

0,7 (IC = 95,0%, 0,4 - 1,0), com RAP de 4,9% (IC = 95,0%, 2,2 - 12,2) para a 

ausência desse padrão alimentar (10).  

 A força da associação entre dieta mais saudável do ponto de vista 

cardiovascular e AVE na população brasileira está sendo avaliada em estudo 

específico, com os demais países da América do Sul participantes do 

INTERSTROKE Study. Os achados descritos até o momento reforçam a importância 

do estilo de vida para o controle da carga global da DCV, com a possibilidade de 

incrementos significativos a partir de intervenções de relativo baixo custo, como 

ajuste alimentar.  

 

7.1.12 Hipertensão arterial sistêmica 

 

A prevalência de HAS na população brasileira do INTERSTROKE Study foi de 

68,9%, com maior distribuição no grupo caso (80,9% vs. 56,9%, p < 0,0001) (16).  
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Vale notar que esse foi o fator de risco mais importante para a ocorrência de 

primeiro AVE na população geral do INTERSTROKE STUDY (16).  

Por ser o foco principal de exploração da presente tese, a avaliação do grupo 

de hipertensos da população brasileira e o detalhamento da associação entre tal 

fator de risco e AVE serão discutidos a seguir, em subseções específicas, após a 

avaliação das particularidades demográficas e clínicas de acordo com o subtipo de 

evento apresentado.  

 

7.2 Características demográficas e clínicas dos casos do estudo de acordo 

com o subtipo de AVE 

 

Conforme exposto na Tabela 5, dos 367 casos de AVE da população 

brasileira do INTERSTROKE Study, 322 (87,7%) foram do subtipo isquêmico e 45 

(12,3%) do subtipo hemorrágico. Tal proporção está concordante com os resultados 

disponíveis na literatura sobre o tema, em que 80,0% a 87,0% dos casos de AVE 

são isquêmicos e 13,0% a 20,0% são hemorrágicos (41).  

O padrão observado no estudo global (9) difere sensivelmente, visto que a 

prevalência de AVE isquêmico e hemorrágico foi de 77,3% e 22,7%, 

respectivamente. Adicionalmente, a comparação dos resultados observados no 

Brasil e na América do Sul revela maior prevalência de AVE isquêmico na população 

de casos brasileiros, considerando que a região sul-americana apresentou 

resultados gerais semelhantes aos do estudo global, com 76,3% dos casos 

correspondendo ao subtipo isquêmico e 23,7% ao subtipo hemorrágico (16).  

Os achados refletem a heterogeneidade das populações estudadas, já que 

existe variabilidade em relação às características clínicas e demográficas entre os 

países participantes. Conforme observado no INTERSTROKE Study, dos dez 

fatores potencialmente modificáveis associados ao AVE, sete foram comuns a 

ambos os subtipos da doença (16). No entanto, tabagismo, diabetes e 

apolipoproteínas foram significativos para AVE isquêmico, mas não para AVE 

hemorrágico. Sendo assim, acredita-se que a proporção de subtipos de AVE em 

uma população seja influenciada pela variação na prevalência de fatores de risco 

cardiovascular (16).  

Nesse sentido, a análise objetiva da Tabela 5 permite observar a diferença 

entre os grupos AVE isquêmico e AVE hemorrágico da população brasileira em 
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relação às seguintes variáveis: média de idade e atividade física. No que tange ao 

primeiro fator, observou-se maior média de idade no grupo AVE isquêmico – 65,46 

anos (DP = 14,35) vs. 59,17 anos (DP = 14,14), com p = 0,0017. Quanto à prática de 

atividade física regular, constatou-se maior prevalência de sedentarismo no 

subgrupo AVE hemorrágico – 93,3% vs. 90,7%, com p < 0,0001.  

Qualquer conclusão a respeito das diferenças encontradas relativas aos 

subtipos de AVE na população brasileira deve ser feita a partir da investigação de 

dependência entre as variáveis estudadas e a ocorrência do evento.  

A presente tese tem como foco de investigação a relação entre HAS e AVE 

no Brasil. Desse modo, a seguir, serão discutidas as características específicas do 

grupo de participantes hipertensos, com posterior avaliação da associação desse 

fator com AVE, a partir dos modelos univariado e multivariado. As análises 

específicas dos demais fatores não serão apresentadas por questão de sigilo, visto 

que estão sendo avaliadas em publicações que se encontram em desenvolvimento 

paralelamente com as demais instituições parceiras do INTERSTROKE Study na 

América do Sul.  

 

7.3 Características demográficas e clínicas dos participantes hipertensos 

 

Dos 734 participantes do INTERSTROKE Study no Brasil, 506 (68,9%) eram 

hipertensos. Destes, 209 (41,3%) fizeram parte do grupo controle e 297 (58,7%) 

estiveram no grupo de casos de primeiro AVE.  

Convém destacar que o critério utilizado para classificar o participante como 

hipertenso foi o composto de HAS autorreferida ou PA ≥ 140/90 mmHg. A estimativa 

de PA pré-admissão, nos casos, foi feita a partir das medidas de PA ajustadas na 

admissão hospitalar, sendo tal ajuste baseado em dados do Oxford Vascular Study 

(OXVASC) e do Oxfordshire Community Stroke Project (OCSP), estudos de coorte 

prospectivos, nos quais foram avaliados valores pressóricos pré-morbidade e logo 

após o AVE (79). Dessa forma, no INTERSTROKE Study, a principal medida de PA 

considerada para os casos foi a ajustada no momento da admissão (16). 

Conforme sumarizado na Tabela 6, os hipertensos brasileiros apresentaram 

diferenças quando avaliados nos subgrupos caso e controle no que concerne às 

seguintes variáveis: relação ApoB/ApoA1, tabagismo, fatores psicossociais, dieta e 

atividade física.  
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Os participantes hipertensos que fizeram parte do grupo de casos do 

INTERSTROKE Study no Brasil, comparados aos hipertensos do grupo controle, 

apresentaram valores maiores da relação ApoB/ApoA1, com 37,1% no terceiro tercil 

vs. 24,2% (p = 0,0051). 

Quanto ao tabagismo, 13,6% dos hipertensos do estudo referiram hábito ativo 

no momento da inclusão na pesquisa, com maior distribuição desses indivíduos 

entre os casos (18,9% vs. 6,2%, p < 0,0001).  

Já os fatores psicossociais (estresse e/ou depressão) foram relatados em 

35,6% dos hipertensos, com maior distribuição desses indivíduos entre os casos 

(40,8% vs. 28,2%, p = 0,0045).  

Em relação à dieta, a avaliação qualitativa demonstrou padrão alimentar mais 

favorável entre os hipertensos do grupo controle, com 59,3% no terceiro tercil vs. 

44,1% (p = 0,0008).  

Também foi observada diferença em relação à atividade física regular, com 

86,6% dos hipertensos sendo considerados sedentários, constatando-se maior 

distribuição entre os casos (92,3% vs. 78,5%, p < 0,0001). 

Vale ressaltar que a associação entre HAS e outros fatores de risco 

cardiovascular é frequente. Muitos desses fatores são potencialmente modificáveis, 

como tabagismo, diabetes, dislipidemias, obesidade, sedentarismo e dieta 

inadequada. Outros, por sua vez, são difíceis de modificar, como doença renal 

crônica e nível socioeconômico baixo. No mais, existem, ainda, fatores não 

modificáveis, como história familiar, idade avançada e sexo (23). 

Todas as variáveis que apresentaram diferenças entre os grupos caso e 

controle de hipertensos da população brasileira foram consideradas no modelo 

multivariado. Adicionalmente, as demais variáveis investigadas no estudo, assim 

como sexo e idade, também foram incluídas nesta avaliação, considerando-se a sua 

significância clínica (21-23,80). 

A seguir, serão discutidos os resultados relacionados à RC e ao RAP da HAS 

para a ocorrência do AVE na população brasileira do INTERSTROKE Study. Os 

efeitos das outras variáveis, isoladas ou em associação, estão sendo explorados em 

estudos específicos realizados com os países da América do Sul participantes do 

estudo global, exigindo sigilo no momento da publicação desta tese.  
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7.4 Impacto da HAS para ocorrência de AVE na população brasileira 

 

Os resultados da presente pesquisa constataram que a HAS está associada a 

risco aumentado de ocorrência de primeiro episódio de AVE na população brasileira. 

Na análise multivariada, a RC de tal fator para a ocorrência do evento 

(independentemente do subtipo) foi de 3,34 (IC = 95,0%, 2,13 - 5,24), com RAP de 

56,72% (IC = 95,0%, 42,88 - 70,56). 

A importância da HAS para a ocorrência de AVE já havia sido demonstrada 

globalmente com o INTERTROKE Study, no qual foi constatada RC de 2,98 (IC = 

99,0%, 2,72 - 3,28) e RAP de 47,9% (IC = 99,0%, 45,1 - 50,6). Especificamente na 

América do Sul, observou-se RC de 2,38 (IC = 99,0%, 1,73 - 3,28) e RAP de 46,3% 

(IC = 99,0%, 34,8 - 58,2) (16).  

Os achados da presente pesquisa reforçam a importância de atenção 

especial à adequada identificação e ao tratamento de pacientes hipertensos, visto 

que o impacto em termos de saúde pública não se restringe ao AVE. Na população 

brasileira do INTERSTROKE Study, a prevalência da HAS foi de 68,9%, sendo de 

56,9% entre os controles e de 80,9% entre os casos (16).  

Dados recentes do PURE Study, contemplando 155.722 participantes de 

países de baixa, média e alta rendas demonstraram prevalência global de HAS de 

39,4%, sendo maior entre os países de média renda, grupo do qual o Brasil faz 

parte, que teve a prevalência da doença estimada em 42,2%. Nos países de alta e 

baixa rendas, a prevalência de HAS foi de 37,9% e 31,9%, respectivamente (81). 

A HAS é uma doença potencialmente modificável, sendo possível constatar a 

oportunidade de benefício global de seu controle ao se avaliar mais profundamente 

a sua relação com as DCV. Dagenais et al. avaliaram os resultados do seguimento 

médio de 9,5 anos de 162.534 indivíduos de diferentes regiões do mundo, incluídos 

nas duas fases iniciais do PURE Study, e constataram que as DCV foram as 

principais responsáveis por hospitalizações globalmente, respondendo por 23,9% de 

todas as admissões hospitalares observadas no estudo (22,0%, 27,0% e 17,0% das 

internações em países de baixa, média e alta rendas, respectivamente) (82).  

O impacto das DCV observado nesse estudo também foi constatado a partir 

da análise da mortalidade global, em que tal grupo de doenças liderou o ranking, 

sendo responsável por 40,0% das mortes verificadas (43,0%, 41,0% e 23,0% do 

total de óbitos nos países de baixa, média e alta rendas, respectivamente). Somente 
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entre os países de alta renda as DCV não foram as principais causas de óbito, 

ocupando o segundo lugar, atrás do câncer, que foi responsável por 55,0% do total 

de mortes (82). 

Diante da constatação da elevada carga global da DCV, é relevante saber 

quais as doenças específicas que contribuem para esse cenário. Como apresentado 

anteriormente, dados do Global Burden of Disease revelam que a doença isquêmica 

do coração e a doença cerebrovascular são as principais responsáveis pelo impacto 

global das DCV no mundo, tendo sido responsáveis, respectivamente, por 50,19% e 

34,66% das mortes por causa cardiovascular no ano de 2017 (2). 

Nesse contexto, o INTERHEART Study (9) e o INTERSTROKE Study (16) 

foram fundamentais para a identificação dos principais fatores associados à 

ocorrência de IAM e AVE, respectivamente. Recentemente, foi possível 

compreender ainda mais esse importante cenário, a partir dos resultados do PURE 

Study, que identificou a HAS como principal fator de risco metabólico para DCV, 

contribuindo para 22,3% (IC = 95,0%, 17,4 - 27,2) de sua fração atribuível 

populacional (FAP), sendo maior o impacto entre países de média renda (FAP de 

26,5%; IC = 95,0%, 22,2 - 20,9) (81). Essa doença foi o principal fator de risco para o 

AVE e o segundo para o IAM globalmente (81). Adicionalmente, para os países de 

média renda, a HAS liderou o ranking dos fatores de risco para morte, com FAP de 

13,2% (IC = 95,0%, 11,2 - 15,1) (81).  

Para avaliar mais profundamente a associação entre a HAS e o AVE, o 

impacto do fator sobre os subtipos do evento foi explorado no INTERSTROKE 

Study, que evidenciou maior força de associação com o AVE hemorrágico, para o 

qual foi observada RC de 4,09 (IC = 99,0%, 3,51 - 4,77) e RAP de 56,4% (IC = 

99,0%, 52,0 - 60,6). Já para o AVE isquêmico, constatou-se RC de 2,78 (IC = 99,0%, 

2,50 - 3,10), com RAP de 45,7% (IC = 99,0%, 42,4 - 49,0) (16).  

Os resultados da presente tese referentes à população brasileira vão ao 

encontro dos registrados para a população global, demonstrando maior força de 

associação da HAS com o AVE hemorrágico, com RC de 6,54 (IC = 95,0%, 2,07 - 

20,69) e RAP de 68,59% (IC = 95,0%, 14,62 - 122,56). Já para o AVE isquêmico, 

observou-se RC de 3,19 (IC = 95,0%, 2,00 - 5,09), com RAP de 55,60% (IC = 

95,0%, 40,30 - 70,91) (16).  

O mesmo padrão – maior associação com subtipo hemorrágico – foi 

observado em todas as regiões participantes do estudo global, exceto no grupo 
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formado por Europa Ocidental, América do Norte e Austrália, no qual o IC de 99,0% 

observado para a RC da HAS para o AVE hemorrágico cruzou a nulidade (RC de 

1,61; IC = 95,0%, 0,78 - 3,31) (16). As diferentes etiologias de AVE isquêmico e 

hemorrágico podem justificar a associação mais forte da HAS com os eventos com 

sangramento, visto que os variados mecanismos fisiopatológicos envolvidos no 

segundo subtipo apresentam maior influência dos níveis pressóricos (42). 

No presente estudo, foi possível avaliar o impacto da HAS para a ocorrência 

de AVE (total e isquêmico) entre homens e mulheres. Para o sexo masculino, 

observou-se RC de 3,34 (IC = 95,0%, 1,80 - 6,20), com RAP de 56,72% (IC = 

95,0%, 32,53 - 80,90) do fator para o AVE total. No mesmo sexo, para o subtipo de 

AVE isquêmico, constatou-se RC de 3,17 (IC = 95,0%, 1,66 - 6,05), com RAP de 

55,41% (IC = 95,0%, 27,68 - 83,13). Já para o sexo feminino, constatou-se RC de 

4,21 (IC = 95,0%, 2,06 - 8,60), com RAP de 61,74% (IC = 95,0%, 31,50 - 91,98) da 

HAS para o AVE total. E para o subtipo de AVE isquêmico, observou-se RC de 3,88 

(IC = 95,0%, 1,97 - 7,97), com RAP de 60,09% (IC = 95,0%, 27,24 - 92,94). Esse 

padrão de maior associação entre HAS e AVE no sexo feminino também foi 

observado no estudo global, no qual foi constatada RC de 3,21 (IC = 99,0%, 2,74 - 

3,76) e RAP de 52,3% (IC = 99,0%, 47,8 - 56,7%) para mulheres em relação ao AVE 

total, e RC de 2,87 (IC = 99,0%, 2,55 - 3,23), com RAP de 45,2% (IC = 99,0%, 41,8 - 

48,7) para os homens, também para os casos gerais do evento (16). 

A explicação para as diferenças encontradas entre homens e mulheres em 

relação à força de associação entre HAS e AVE ainda é alvo de discussão. Madsen 

et al. exploraram esse tema em um estudo de coorte longitudinal com 26.461 

participantes e constataram que, para níveis crescentes de PA acima dos valores 

normais, o risco de AVE aumentou para homens e mulheres brancas, sendo maior 

para o sexo feminino. No entanto, entre negros, não foi encontrada essa diferença 

em relação ao sexo (83). Certamente, é necessária maior investigação dos 

mecanismos biológicos que possam justificar diferenças entre homens e mulheres 

em relação às respostas específicas à elevação dos níveis pressóricos.  

Por fim, após a avaliação dos resultados apresentados nesta tese, é possível 

afirmar que o diagnóstico precoce e o adequado manejo da HAS estão entre as 

principais janelas de oportunidade para o controle da carga global da DCV, 

sobretudo nos países de baixa e média rendas, nos quais os efeitos deletérios dos 

níveis pressóricos elevados são ainda mais pronunciados (84).  
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Adicionalmente, uma pesquisa complementar do INTERSTROKE Study, da 

qual o autor e os colaboradores da presente tese tiveram a oportunidade de 

participar, constatou que tratamentos baseados em evidências, diagnósticos e 

unidades de AVE frequentemente são menos disponíveis ou utilizados em países de 

baixa e média rendas (85). A otimização dos cuidados e das instalações nesses 

países é essencial para melhorar os resultados observados no estudo. 

 

7.5 Limitações do estudo 

 

 As limitações possíveis estão relacionadas, sobretudo, à estratégia de 

pesquisa caso-controle, que é potencialmente suscetível a vieses na determinação 

dos fatores de risco entre casos e controles. A ocorrência de AVE pode alterar o 

nível de um fator, como a PA, podendo ser fonte de erro de aferição, em especial 

para o subtipo hemorrágico. Para controlar essa limitação potencial, o estudo utilizou 

como referência nos casos a medida de PA ajustada, baseada nos dados do 

OXVASC e do OCSP (79). 

 Outra limitação potencial está relacionada à seleção dos controles, que pode 

afetar a prevalência dos fatores de risco nesse grupo. Tal questão foi abordada a 

partir da seleção de controles comunitários e hospitalares, com avaliação da 

possível interferência do tipo de escolha sobre os resultados observados, não sendo 

constatada diferença significativa na magnitude de associação para os fatores de 

risco em geral (16). 

 No mais, a associação de causalidade não pode ser afirmada a partir de 

estudo caso-controle. Entretanto, as relações de causa e efeito observadas entre 

HAS e AVE já foram estabelecidas previamente a partir de estudos prospectivos e 

ensaios clínicos randomizados, com adequado controle. Vale reforçar que o objetivo 

principal do estudo foi avaliar e quantificar a associação da HAS com AVE, com o 

seu respectivo impacto clónico, na população brasileira, e não estabelecer relação 

de causalidade.  

 Por fim, em virtude do tamanho da amostra, os resultados referentes à 

associação entre HAS e AVE hemorrágico de acordo com o sexo apresentaram 

limitação de interpretação, dada a imprecisão existente diante da análise de um 

pequeno número de casos do subtipo hemorrágico quando separados de acordo 

com o sexo. 
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8 CONCLUSÃO 

 

A HAS foi identificada como preditor independente associado à ocorrência de 

primeiro AVE na população brasileira.  

O RAP da HAS é substancialmente alto, demonstrando como casos de AVE 

poderiam ser evitados no Brasil por meio de prevenção da HAS. 

A associação observada foi mantida para os subtipos do evento, com maior 

força no grupo AVE hemorrágico.  

Em relação ao sexo, entre as mulheres, foi observada maior RC da HAS para 

ocorrência de AVE (total e isquêmico).  

Estratégias de saúde pública devem ser desenvolvidas para a identificação e 

o controle efetivo desse importante fator de risco cardiovascular na população 

brasileira.  
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ANEXO A – Questionário de caso 

 

Questionário de 

acompanhamento 

CASO 
INSTRUÇÕES 

 

Por favor, responda cada pergunta marcando um X 

nos quadrados de cada linha: 

 (salvo outras instruções) 

 

X 
OU 

Preencha com números os espaços fornecidos: 

1 8 
 

ou 
 

Especifique a resposta nas linhas fornecidas 
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Campo de ID: O campo de identificação # consiste no número de centro, 3 dígitos, e no 

número do participante, 5 dígitos. Preencha o campo de identificação em todas as páginas 

do questionário. 

 

Centro #: Registre o número de identificação do centro nas 3 primeiras caixas. O número do 

centro deve ser o mesmo em todas as disciplinas/locais de seu hospital. 

 

Participante #: Registre o número do participante nas próximas 5 caixas. O primeiro número 

do campo de identificação do participante deve ser sempre zero. Os próximos 4 números 

devem ser baseados no número de registro atual (por exemplo, primeiro acompanhamento 

inscrito, participante # = 0-0001, terceiro inscrito, no mesmo centro, participante # 0-0003). 

Esse número deverá ser diferente para cada acompanhamento registrado. 

 

Campo de iniciais: Coloque as iniciais seguindo a ordem do primeiro, segundo e terceiro 

nome do sujeito Se o sujeito não tem segundo nome, por favor, faça uma linha reta na caixa 

do meio. 

 

Hora da entrevista: Marque o tempo em que a entrevista começou. 

Formato do tempo = horas: minutos = 00:00 – 23:59 = relógio de 24 horas 

 

1. Data da entrevista: anote a data da entrevista no formato AAAAMMDD.  
 

Respondendo: Marque com um X se é pessoa a ser entrevistada. Podem ser outras 

pessoas ou um substituto, ou ambos. 

 

Importante: Em caso de um substituto responder, por favor, responda à pergunta a partir da 

perspectiva do paciente. 

 

2. Data de nascimento: Anote no campo data de nascimento. Se a data não é 
conhecida, entre na idade do sujeito e anos. 

3. Sexo: Marque um X em feminino ou masculino.  
4. Data e hora da coleta das amostras de sangue: Por favor, recolha amostras de 

sangue o mais rápido possível.  
i) Registrar data e hora que a amostra de sangue foi retirada. 
ii)Recorde o número de horas desde a ultima refeição completa do sujeito (café da 

manhã, almoço ou jantar) - (ou seja, tempo entra a ultima refeição completa e quando a 

amostra de sangue foi retirada) 

 

5. Coleta de urina: Por favor, colete a amostra de urina o mais rapidamente 
possível. 

Registra a data e hora da coleta da amostra de urina.  
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6. Etiqueta amostra de sangue: Coloque uma etiqueta no kit de sangue coletado para 
confirmar.  

Coloque a etiqueta modelo do CRF no interior da caixa. 

7. Etiqueta amostra de urina: Digite a confirme o número da etiqueta de urina.  
8. Data de validade do kit de amostra de sangue: Anote a data de validade do kit de 

sangue para o acompanhamento atual. A data de validade está localizada na parte da frente 

do kit de sangue. Registre a data no formato AAAAMMDD. 

Certifique-se que os tubos para coleta estão na validade. Se passarem da validade não 

usem os tubos.  

Contate o organizador do projeto para que consiga mais kits para coleta de sangue. 

9. Campo de sintomas e ida ao hospital: Anote a data e a hora dos sintomas de 

acidente vascular cerebral e como começou. Use o formato AAAAMMDD para data e horas: 

minutos (00:00 - 23:59) para tempo. Registre a hora em que chegou no hospital. Colete 

informações do caso no prontuário.  

 

10. Exame físico: 

 

Pressão arterial: registre o a pressão arterial no momento da admissão, na parte da 

manhã e após a data de internação e no momento da entrevista. 

Frequência cardíaca: registre a frequência cardíaca exata no momento da admissão e 

após o dia da internação. 

Cintura e quadril: a cintura e quadril são medidas em centímetros (cm), arredondando 

para uma casa decimal. Por favor, faça as medidas de cintura e quadril na posição supina. 

Se o sujeito é capaz, realiza a medida em pé também. (Registre tudo aquilo que for 

possível) 

Altura: registre a altura do sujeito em centímetros (cm), arredondando para uma casa 

decimal. 

Peso: registre o peso em quilogramas (kg), arredondando para um número decimal. Por 

favor, também registre a data e o método usado para a medição. 
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    ESTE É UM CAMPO   CampoID                            0  -                                 I    iniciais                   

 

                                                             # centro                     # participante                        P   S    T 

 

NOTA: Por favor, colete sangue e urina o mais rápido possível, dentro de 120 horas 

do início dos sintomas e no prazo de 72 horas (3 dias) da admissão no hospital. 

 

Hora da entrevista:                       :                                         

                                                (00:00-23:59) 

 

1.Data da                                                                                 Respondendo:  

entrevista: 

                                        Ano                    Mês            Dia                            Sujeito 

               

    Substituto 

      

     Outros 

 

2. Data de                                                                              Se data desconhecida:  

nascimento:                                                                              Idade: 

  

                                         Ano                    Mês            Dia   

 

 

3. Sexo:          masculino             feminino 

 

4. Data da coleta da                                                                      Hora:                : 

amostra de sangue:                                        

                                                     Ano                    Mês            Dia                            (00:00-23:59) 

 

Hora da última refeição: 
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5. Data da coleta                                                                           Hora:                       

de urina:                                                                                                                   : 

                   

                                                  Ano                    Mês            Dia                                      (00:00-23:59) 

 

 

6. Etiqueta amostra                                                               Modelo de etiqueta aqui: 

de sangue:  

 

7. Etiqueta amostra 

de urina:  

 

8. Validade do kit da amostra de sangue: 

 

                                                                                  Ano                Mês 

 

9.a) Quando começaram os sintomas?  

         (recorra ao prontuário) 

                          Ano                    Mês            Dia 

          

          Hora:                     : 

                                     (00:00-23:59) 

 

 

b) Quando o paciente chegou no hospital?  

 

                                    Ano                    Mês            Dia 

                                                                              

       Hora:             

(00:00-23:59) 
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10. Exame físico:  

 

a) Pressão arterial         Diastólica               Sistólica            b) Freqüência cardíaca: 

 

Hora da admissão:                                                                                     bpm 

 

Manhã da admissão:                                                                                  bpm 

 

Hora da entrevista:                                                                                     bpm 

 

 

                        # 1  Supino                          # 1  em pé 

c) Cintura (cm):                            .                                     .           Não foi possível  

d) Quadril (cm):                            .                                     .           Não foi possível 

 

e) Altura:                        .         cm    f) Peso:                        .        Kg 

 

Data:                                                                   Método de mensuração: escala de peso 

          escala Hoist 

  

 

11. Medicamentos do sujeito: Registre as medicações tomadas pelo sujeito na (i) pré 

admissão e no (ii) hospital. 

Marque X na caixa sim ou não para cada medicamento listado.  

Nota: Se o sujeito estava tomando anticoagulantes orais, anote o valer de INR na admissão. 

Nota: Se foi dado ao sujeito trombolítico, anote o nome do medicamento no espaço 

fornecido. 

 

12. Código de etnias: Esta pergunta se refere a origem étnica (país de origem) e não deve 

ser confundida com nacionalidade ou raça. Pergunte ao paciente como percebe sua própria 

etnia. (Isso pode ser aplicado na situação em que o sujeito é adotado.) 

 

01 - Sul asiático (India, Sri Lanka, Paquistão, Nepal, Bangladesh) 

02 - Chinesa (China, Hong Kong, Taiwan) 
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03 - Japonesa 

04 - Malays 

05 - Outras regiões da Asia (Korea, Malasia, Papua Nova Guine, Tailandia, Filipinas, Indonésia, 

Vietnã, Camboja, Laos, Myanmar/Burma, Butão, Singapura) 

06 - Persa 

07 - Arabe 

08 - Negro africano 

09 - Africano (Africano subsaariano apenas) 

10 - Europeu 

11 - Norte/Sul americano ou origem australiana 

12 - Latino americano 

13 - Bantu/Semi Bantu 

14 - Hemitic/Semi Hemitic 

15 - Nilotic/Hausa 

16 - Pygmie 

17 - Swahili 

18 - Outro (qualquer outro grupo não listado acima) 

 

13. Formação educacional: Marque um X na caixa correspondente o nível mais elevado de 

ensino concluído pelo sujeito, pela mãe e pelo pai do sujeito. Marque apenas uma caixa 

para cada sujeito. 

 

14. Estado civil: Marque um X na caixa que corresponde ao estado civil do sujeito. 

 

15. Emprego atual: Marque um X se o sujeito é empregado atualmente. Se não está 

empregado, marque um X se ele está desempregado, aposentado, por deficiência ou 

segurança social.  

 

16. Ocupação Principal: Marque um X na caixa que corresponde à categoria que melhor 

descreve a ocupação atual do sujeito. Marque somente uma caixa. Se o sujeito é 

aposentado ou estava empregado antes, ele/ela ficou desempregado por 

incapacidade/segurança social, selecione a ocupação principal anterior.  
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11. Medicação (recolha do registro médico) Por favor, responda sim ou não para cada pergunta 

 

                                                         Pré admissão                                Hospital               

 

                                                            Não              Sim                               Não            Sim            

 

Antitrombolíticos 

 

a) atiagregantes  

palquetários:    

 

Aspirina 

 

Clopidogrel 

 

Dipiridamol 

 

Aspirina e  

dipiridamiol 

 

 

b) anticoagulante  

oral 

 

Se sim para b),  

INR admissão 

c) Trombólise 

Se sim para c),  

nome do genérico 
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Colesterol 

 

d) estatina 

 

e) fibrato 

 

f) outro 

 

 

Anti-hipertensivo 

 

g) inibidores de ECA 

 

h) bloqueador dos  

receptores de angiotensina 

i)beta bloqueador 

 

j) alfa bloqueador 

 

k) bloqueador do canal  

de cálcio 

 

l) diurético 

 

 

Outros medicamentos 

 

m) antidepressivo 

 

n) antipsicóticos 

 

o) analgésico 
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p) AINEs 

 

q) COX -2 seletivo 

 

 

12. Etnia (ver página ao lado para códigos): 

 

 

13. Quantos anos de formação educacional concluído? (somente mais alto nível): 

 

Sujeito      nenhum      1-8 9-12       esc. vocacional         Universidade  

 

Mãe          nenhum      1-8 9-12       esc. vocacional         Universidade       Desconhecido 

 

Pai            nenhum      1-8 9-12       esc. vocacional        Universidade       Desconhecido 

 

 

14. Estado civil:  

(Marque um) 

 

     Nunca casou          atualmente casado           vivendo com parceiro 

 

     viúva          separada           divorciada 

 

 

15. Você está empregado atualmente?       Sim       Não            desempregado   

                                aposentado 

autônomo              Sim         Não                                                     por deficiência/      

segurança social                                         
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16. Qual das categorias abaixo melhor descreve sua ocupação principal? (selecione 

somente uma) 

 

Profissional       trabalho qualificado      trabalho geral       dona de casa        agricultor 

 

 Policial/militar        empresário       padre         deficiência/segurança social 

 

 Outras (especifique): 

 

 

17. Renda familiar anual atual: Na primeira linha, registre a renda familiar anual 

atualmente. Na segunda linha registre o salário.  

 

Nota: registre a renda anual de todos os membros da família.   

 

18. Propriedades: selecione todas que se aplicam. 

 

19. História médica: Registre a história médica do sujeito, de sua mãe e seu pai.  

Marque com um X (sim ou não) se cada indivíduo tem algum diagnóstico ou condição 

(marque “sim” a todas que se aplicam; marque “não” para qualquer diagnóstico 

desconhecido, que ele não teve ou não experimentou, ou seja, por favor, responda todas as 

perguntas). 

Nota: Se o sujeito não é capaz de fornecer o ano do diagnóstico, por favor, indicar a melhor 

estimativa. 

 

Hipertensão 

Colesterol alto 

Diabetes: mellitus 

Angina: estável ou instável 

Curso: déficit neurológico focal com duração maior de 24 horas, sem evidência de causa 

vascular. Se a mãe ou o pai do sujeito tem história de acidente vascular cerebral, registre se 

foi hemorrágico. Se desconhecido, marcar um X na caixa fornecida. Nota: essa questão 

não se refere à apresentação do curso atual.  

Ataque isquêmico transitório (AIT) ou mini curso. 

Doença arterial periférica: claudicação intermitente com evidência de DAP, por exemplo, ITB 

< que 0,9, dor isquêmica de repouso; úlceras isquêmicas que não cicatrizaram ou gangrena 

focal; amputação por causas vasculares ou revascularização vascular periférica prévia. 
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Tromboembolismo venoso: inclui a trombose venosa profunda, troboflebite superficial e 

embolia pulmonar. 

Hemofilia: distúrbio hemorrágico 

Vírus da imunodeficiência humana (HIV) 

Tuberculose (TB) 

Bronquite crônica 

Malária 

Febre reumática na infância 

Cardiopatia reumática 

Fibrilação/flutter atrial 

Infarto agudo do miocárdio (IAM): Se o sujeito tem história de IAM, por favor, responda o 

ano do diagnóstico e especifique quando aconteceu o IAM mais recente. Se a mãe ou o pai 

do sujeito tiveram mais de um IAM, por favor, registre a idade que isso aconteceu pela 

primeira vez. 

Trocas de válvulas cardíacas: Se “sim” complete com a idade no momento do diagnóstico e 

as questões a) – b) 

 

20. a) Doença febril: Pergunte ao sujeito se ele teve alguma doença febril aguda dentro de 

4 semanas antes da admissão. Marque com um X (sim ou não).  

 

       b) Vacina contra gripe/influenza: Por favor, responda “não” ou “sim”. Se o sujeito          

tomou vacina conta gripe nos últimos 12 meses, especificar quantos meses.  

 

 

ESTE É UM CAMPO   CampoID                            0  -                                 I    iniciais                   

 

                                                             # centro                     # participante                        P   S    T 

 

 

17. Renda familiar anual atual:                                                   salário 

 

18. Verifique se cada uma das propriedades pertence a alguma membro da família: 

(marque todas aplicáveis) 

 

       Casa        carro       moto        bicicleta        rádio         televisão  
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       Outros terrenos/propriedades      computador      criação de gado      máquina de lavar 

 

19. Antecedentes pessoais: por favor, responda sim ou não para cada questão. Dê a melhor 

estimativa para o ano do diagnóstico. 

 

                                                      Sujeito                            Mãe                                 Pai 

 

                                               Sim Não idade            Sim Não idade              Sim Não idade  

 

 

 

Hipertensão 

 

Colesterol alto 

 

Diabetes Mellitus 

 

Angina 

 

Curso: Se sim,  

foi hemorrágico? 

                                                                    desconhecido 

 

Ataque Isquêmico 

Transitório 

 

 

Doença arterial 

periférica 

 

 

Trombose venosa 
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Hemofilia 

 

HIV 

 

Tuberculose 

 

Bronquite  

crônica 

 

Malária 

 

Febre reumática 

infantil 

 

Cardiopatia 

reumática 

 

fibrilação/flutter 

atrial 

 

IAM 

 

Troca de válvula                                               a)       mecânica         não macanica 

                                                                         b)        aórtica       mitral         ambas 

 

 

 

20. a) Você teve doença febril nas últimas 24 semanas?         Não         Sim 

      b) Você tomou vacina para gripe/influenza nos últimos 12 meses? 

        Não      Sim          Há quantos meses atrás?        Meses 
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21. História Dental: Marque um X em todas as categorias aplicáveis. Os exemplos de dor 

de dente incluem cavidade e abscesso. Exemplos de gengivas dolorosas, sangramentos ou 

inchaços e gengivite. 

 

22. Manipulação do pescoço: Marque um X se o sujeito fez manipulação do pescoço na 

semana passada.  

 

23. Lesão: Selecione “sim” ou “ não” se o sujeito teve um ferimento na cabeça ou pescoço 

na semana passada. 

 

24. Apnéia obstrutiva do sono: Marque em X (“sim” ou “não”) se o sujeito já foi 

diagnosticado com apnéia obstrutiva do sono. 

 

25. Enxaqueca: Marque em X se o sujeito sofre atualmente de enxaqueca. Se “SIM”, 

responda (i) a (iii): 

 

(i) Registre quantas vezes o sujeito teve enxaqueca. Escolha somente uma. 
(ii) Registre se o sujeito tem enxaqueca com aura. 
(iii) Registre se o sujeito toma medicação regular para enxaqueca 

 

26. Atividade física:  

 

(a) Registre se o sujeito é ativo fisicamente no trabalho. Preencha somente uma caixa.   
(b)  Registre como é a atividade física do sujeito durante seu tempo de lazer. Preencha 

somente uma caixa. 
(c) Registre o número de horas/minutos que o sujeito é fisicamente ativo durante seu dia 

de trabalho e seu tempo de lazer. Coloque “00” ao que não interessa ou não se 
aplica ao sujeito.    

 

27. Atividade de lazer: Se o sujeito pratica esportes ou exercício físico durante seu tempo 

de lazer, registre quantas horas por semana ele realiza essa atividade. Registre quantos 

meses por ano o sujeito realiza essa atividade. Se o sujeito não pratica esportes ou 

exercício de lazer, vá para a pergunta 28.   
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                                                  # centro                     # participante                        P   S    T 

 

21. Você experimentou alguma dessas situações durante o ano passado? 

 

    dentes doloridos      gengivas dolorosas       perdeu dentes       nenhum 

 

22. Você teve alguma lesão no pescoço na última semana?      Sim     Não 

 

23. Na última semana teve prejuízo na sua: a) cabeça              Sim        Não 

                                                                          b) pescoço             Sim        Não 

 

24. Você teve o diagnóstico ou foi tratado por apnéia obstrutiva do sono?     Sim     

Não 

 

25. Você teve enxaqueca?  

 

    Não     Sim         (i) Quantas vezes você teve enxaqueca?  

                                     < 1/mês       1-4/mês       >4/mês 

                            (ii) Você tem enxaqueca com aura? 

                                     Sim       Não 

                              (iii) Você toma medicação regular para enxaqueca? 

                                    Sim      Não  

 

26. Quanto você está ativo fisicamente: 

 

a) No trabalho? (verifique o que melhor reflete o nível de atividade): 

 

        Sedentário 

         Não há trabalho pesado, predominantemente caminhada leve 

          Principalmente a pé, incluindo subir escadas ou andar em subidas 
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        Trabalho físico pesado, por exemplo, levantar objetos pesados 

        O sujeito não trabalha 

 

b) Durante seu tempo de lazer? (verifique o que melhor reflete o nível de atividade): 

 

       Sedentário (sentado, por exemplo, lendo ou assistindo televisão) 

 

       Exercício leve (mínimo esforço, por exemplo, pesca desportiva, jardinagem) 

 

       Exercício moderado (por exemplo, caminhada, andar de bicicleta, golfe ou yoga, por             

pelo menos 4 horas semanais)  

 

       Exercício vigoroso (coração batendo rapidamente, por exemplo, corrida, futebol, 

natação) 

 

c) Quantas horas/minutos você faz atividade física por dia? (escreva 00 se não for 

aplicável) 

 

i) Duração no trabalho?               horas           minutos     

 

ii) Duração no tempo de lazer?           horas            minutos    

 

27. Você costuma praticar esportes ou exercício em seu tempo de lazer? 

 

     Não vá para # 28        Sim responda a) e b) 

 

a) Quantas horas por semana você faz esse nível de atividade?        horas/semana 

b) Quantos meses por ano você faz esse nível de atividade?        horas/semana 

 

 

Importante: Em caso de um substituto para responder, por favor, responda as questões com 

a perspectiva do paciente. 
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28. Esforço físico pesado: 

 

a) Pergunte ao sujeito se ele/ela fez esforço físico pesado na hora antes do início de seus 

sintomas 

b) Pergunte ao indivíduo se ele/ela estava fazendo esforço físico pesado na mesmo hora no 

dia anterior. 

 

29. Irritação/perturbação emocional: 

 

a) Pergunte ao indivíduo se ele/ela ficou irritado ou emocionalmente perturbado na hora 

entes do início de seus sintomas. 

b) Pergunte ao indivíduo se ele estava irritado ou emocionalmente perturbado durante a 

mesma hora no dia anterior. 

 

30. História do sono: 

 

a) Dia do curso:  

 

i) Registre o tempo que acordou. 

ii) Registre (“Sim” ou “ Não”) se o sujeito acordou por causa de seus sintomas atuais. 

iii) Registre (“Sim” ou “ Não”) se o sujeito apresentou sintomas quando acordou. 

 

b) Dia antes do curso: 

 

i) Registre a hora que o sujeito acordou de seu sono mais longo do dia / noturno ANTES de 

seu AVC. 

 

31. Álcool: (a) Pergunte ao indivíduo a opção que melhor descreve a história de seu 

consumo de álcool. (Por favor, lembre que suas respostas são confidenciais e que estamos 

tentando descobrir se o álcool é benéfico ou prejudicial. É importante responder 

honestamente). 

Se o sujeito ingere álcool, ou ingeriu anteriormente, continue nas questões b), c) e d) 

 

 

(b) Pergunte ao sujeito com que idade ele começou a consumir bebida alcoólica. 
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(c) > que 5 doses em um dia: Marque um X (SIM ou NÃO) se o sujeito, nos últimos 12 

meses consumiu mais de 5 doses de bebida em um único dia (todas as formas de álcool) 

pelo menos uma vez por mês. 

 

Se “sim”: i) Registre o número de vezes por mês que o é consumida mais de 5 doses por 

dia. 

                 ii) Registre o número médio de bebidas de cada situação de consumo de mais de 

5 doses de bebida alcoólica em um único dia. Use tamanhos aproximados de “1 bebida” 

listados em d) para calcular quantas bebidas foram consumidas. 

 

 

ESTE É UM CAMPO   CampoID                            0  -                                 I    iniciais 

 

                                                         # centro                     # participante                        P   S    T 

 

 

28. Você estava realizando esforços físicos pesados: 

a) na hora antes do início de seus sintomas?          Não/Desconhecido          Sim 

b) durante a mesma hora no dia anterior?         Não/Desconhecido        Sim 

 

29. Você estava irritado ou perturbado emocionalmente: 

a) na hora antes do início de seus sintomas?           Não/Desconhecido          Sim 

b) durante a mesma hora no dia anterior?         Não/Desconhecido        Sim 

 

30. a) No seu dia de curso: 

i) Que horas você acorda?          : 

ii) Você acorda por causa dos sintomas?        Não        Sim 

iii) Você teve sintomas quando acordou?        Não        Sim 

 

b) No dia antes do curso: 

i) A que horas você acorda de seu sono mais longo?          : 
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31. a) O que melhor descreve seu histórico de uso de álcool?  

        Usava álcool anteriormente      usa álcool atualmente      nunca usou álcool  

 

 

                                                                                                                 Vá para # 32 

 

b) Com que idade você começou?           anos 

 

 

c) Pelo menos uma vez por mês (nos últimos 12 meses) você consome mais de 5 

doses por dia? 

    Não      Sim               responda abaixo i) e ii):  

 

i) Quantas vezes por mês você consome mais de 5 doses de bebida alcoólica por dia? 

 

ii) Qual é a media da quantidade de bebidas que você consome por vez? 

 

 

IMPORTANTE: em caso de um substituto responder, por favor, responda de acordo 

com a perspectiva do paciente. 

 

 

31. Álcool: d) formas de álcool consumido: (d) pergunte separadamente cada forma de 

álcool [parte (i) a (v)] e especificar para o sujeito a forma de álcool que você está se 

referindo. 

 

Para bebidas alcoólicas consumidas (usando as descrições indicadas para o tamanho 

aproximado de uma bebida), pergunte ao sujeito quantas vezes e quantas bebidas em 

média ele teve. Assinale apenas uma alternativa para freqüência: diária, semanal ou mensal 

dependendo da resposta do sujeito. 

Para consumidores de álcool atuais e ex-consumidores, marque em quantos anos essa 

forma se álcool tem sido/foi consumido. 

O sujeito pode dar sua melhor estimativa para o consumo médio de todo o tempo em que 

consumiu bebida alcoólica em vida. 

Para os ex-consumidores, registre, apenas, há quantos ele parou de consumir esse tipo de 

bebida. 
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32. Tabagismo: Marque com um X a categoria que melhor descreve o histórico de 

tabagismo do sujeito. Isto é, determinar se ele/ela nunca usou, é um ex-tabagista ou é 

atualmente um tabagista. Escolha somente uma: “antigamente”, “atualmente”, “nunca”. Se 

“nunca”, passe para questão 33. 

 

Ex-tabagistas e tabagistas atuais devem responder as questões a), b) e c). 

 

a) Registre a idade em que começou a usar.           

b) Para ex-usuários registre a idade em que parou, Se o sujeito é fumante atua, marque com 

um X o “N/A” na caixa. 

c) Verificar todas as categorias de tabaco usado pelo sujeito. Se o sujeito usa cigarros ou 

bidi, registre o número de cigarros consumidos por dia, o tipo e a marca de cigarro utilizada. 

 

Quando comparado com o usado anteriormente, verificar se houve mudança no número, 

tipo ou marca do cigarro, por favor, obtenha informações sobre o uso atual. 

 

33. Uso de drogas: marque um X se o sujeito nunca ou usou antigamente ou usa 

atualmente o produto listado. Se a droga não está na lista especificar no item “outros”. 

 

Registre a idade em que o sujeito começou a usar o produto específico regularmente. O uso 

regular é definido como o uso de cada produto, cigarro, inalatórios, injetáveis, uma ou mais 

vezes por semana. 

 

Para ex-usuários, registrar a idade em que o sujeito parou/saiu do uso do produto 

específico. 

 

Média atual por semana: anote o número e tempo médio atual que cada produto é utilizado 

por semana. 

 

Para “opiáceos” e “outros”, por favor, marque um X se o produto foi usado através de 

injeção IV (coluna da direita). 
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ESTE É UM CAMPO   CampoID                            0  -                                 I    iniciais 

 

                                                         # centro                     # participante                        P   S    T 

 

d) Quais formas de álcool você tem utilizado atualmente? (Confira todos que se 

aplicam) 

 

Tipo de álcool       quantidade aprox     freqüência:             média     duração      ex-usuário: quando   

                                     1 dose                                                                                parou (anos atrás) 

 

                                                   Diária semanal mensal 

 

 

(i) destilados         30 ml 

 

(ii) vinho               125 ml 

 

(iii) cerveja            375 ml 

 

Licor: 

 

(iv) arak                30 ml 

 

(v) outros              300 ml 

 

 

32. O que melhor descreve sua história no uso de tabaco? 

 

     usou antigamente          usa atualmente       nunca usou              vá para 33 

 

a) Com que idade começou?           anos 

b) Com que idade parou?            anos          N/A 

 

 



 
 

145 

c) Você usa/usou alguns dos produtos a seguir? (confira todos que se aplicam) 

 

 cigarros     bidi            charutos      mascar tabaco      paan     snuff      heesha/water pipe 

                                                                                                                 outros 

 

 

 Se usa cigarro  

ou bidi       :             Quantos por dia?  

                                Que tipo de cigarro (somente um)       filtro      não filtro      ambos 

                                Qual a marca do cigarro que você mais fuma?  

 

 

33. Você já usou algum dos seguintes produtos alguma vez?  

 

                                                                                   Idade (anos)        média atual 

                                 Nunca antigamente atualmente     iniciou     parou     por semana      injetou IV 

 

Maconha 

 

Cacaina 

 

Anfetaminas 

 

Opiáeos                                                                                                                             Não       Sim 

 

Outros                                                                                                                                Não      Sim 

 

Outros                                                                                                                                Não      Sim 

 

      

 

IMPORTANTE: em caso de um substituto responder, por favor, responda de acordo 

com a perspectiva do paciente. 
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34. Fumante passivo: (a) Verifique todas que se aplicam. Nota: refere-se a pessoas que já 

fumaram regularmente na sua presença.  Essa pergunta se refere a exposição passada e 

atual. 

b) registre a freqüência da exposição (nos últimos 12 meses) com base em todas as fontes. 

A “exposição” é definida como pelo menos 5 minutos que o sujeito é incapaz de evitar a 

inalação de fumaça de outra pessoa. Nota; essa pergunta refere-se a exposição atual nos 

últimos 12 meses. 

c) registre a duração da exposição habitual nos últimos 12 meses. 

d) se o cônjuge do sujeito fuma atualmente, registrar o número de cigarros por dia. 

 

35. Eventos estressantes: Marque um X (“Sim” ou “Não”) se o sujeito experimentou 

qualquer um dos eventos listados, nos últimos 12 meses. NOTA: instrua os Casos a 

responder como eram ANTES de ter este evento de AVC. 

Nota: “violência” inclui sequestro, assalto, furto, etc. 

 

36. Nível de estresse: O “estresse” é definido como irritabilidade, ansiedade ou dificuldade 

para dormir, como resultados de condições de trabalho ou de casa. NOTA: instrua os Casos 

a responder como fariam ANTES de ter este evento de AVC. Categorizar o nível de estresse 

no trabalho, em casa, estresse financeiro e autonomia/independência no trabalho percebido 

pelo sujeito. 

 

 

ESTE É UM CAMPO   CampoID                            0  -                                 I    iniciais 

 

                                                            # centro                     # participante                        P   S    T 

 

 

34. a) Alguma das seguintes pessoas fuma/fumava regularmente em sua presença? 

(verifique todas que se aplicam) 

 

  Cônjuge/companheiro     mãe     pai       amigo        colega de trabalho (na mesma sala) 

   Filho      irmã(s) i    irmão(s)        nenhum       outros 

 

 

b) Com que freqüência você está exposto à fumaça de outras pessoas? (selecione 

somente uma) 

(A “exposição” é definida como um mínimo de 5 minutos consecutivos, durante o qual você 

inala a fumaça de outras pessoas) 
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Nunca    menos de uma vez/semana       1-2 vezes/semana      3-6 vezes/semana             

todo dia 

 

c) Qual é a duração habitual dessa exposição?            horas por semana  

 

d) Se seu cônjuge fuma, quantos cigarros por dia?                  N/A 

  

35. Você já experimentou qualquer uma dessas situações no ano passado? 

 

Separação conjugal/divórcio                                                               não       sim 

Perda de emprego/aposentadoria                                                       não       sim 

Perda da safra/insucesso empresarial                                                não       sim 

Violência                                                                                              não       sim 

Conflito intra familiar                                                                            não       sim 

Acidente ou doença                                                                             não       sim 

Morte/doença de um membro próximo da família                               não       sim 

Morte de um cônjuge                                                                           não       sim 

Outros grandes estresses (se sim especifique)                                   não       sim 

 

36. Para a próxima questão, o estresse é definido como sendo irritabilidade ou 

ansiedade como resultado de condições de trabalho ou de casa.  

 

a) Quantas vezes você sentiu estresse no trabalho no ano passado? (marque aqui se não 

for aplicável, ou seja, deixou de trabalhar      ) 

 

 Nunca     sentiu alguns períodos de estresse      vários períodos         contínuo estresse 

 

b) Quantas vezes você sentiu estresse em casa durante o ano passado? 

 

Nunca     sentiu alguns períodos de estresse      vários períodos         contínuo estresse 

 

c) Qual o nível de estresse financeiro que você sente?  
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 pequeno/nenhum        moderado        alto/severo 

 

d) Quanta autonomia você tem para organizar eventos de seu dia de trabalho? 

nenhum      pouco     moderada      substancial      completa       não aplicável 

 

 

 

IMPORTANTE: em caso de um substituto responder, por favor, responda de acordo 

com a perspectiva do paciente. 

 

37. Locus de controle: Use a escala de 5 pontos ao lado de cada afirmação, pergunte ao 

sujeito em que medida ele/ela com as afirmações. Forneça apenas uma resposta por 

afirmação. 

 

38. Tristeza/depressão: Se o sujeito responder “Sim” para essa questão, por favor, registre 

as respostas das questões restantes (a-g). Marque com um X (“Sim” ou “Não”) 

 

39.  Óleo de cozinha: selecione somente uma resposta. Marque com um “X”. 

 

40. Café/chá/água: A cada item listado anote o número médio de xícaras consumidas pelo 

sujeito a cada dia. Se o sujeito não consome um item, marque 00 (zero) no espaço indicado. 

Nota: uma xícara = 250ml.  

 

41. Leite + chá: Se o sujeito não bebe chá, por favor, marque um X Ca caixa N/A. 

 

42. Vegetariano: Se o sujeito é vegetariano, pergunte se ele/ela consome produtos lácteos, 

avos, peixe e frango. 
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ESTE É UM CAMPO   CampoID                            0  -                                 I    iniciais 

 

                                                             # centro                     # participante                        P   S    T 

 

37. Até que ponto você concorda ou discorda das seguintes afirmações: 

 

                                                                                Discordo discordo indefinido concordo concordo 

                                                                               Totalmente                                             totalmente  

 

 

a) No trabalho, sinto que tenho  

controle sobre o que acontece  

na maioria das situações. 

 

b) Eu sinto que o acontece na  

minha vida muitas vezes é determinado  

por fatores fora do meu controle  

 

c) Ao longo dos próximos 5-10 anos,  

espero ter mais experiencias positivas  

do que negativas. 

 

d) muitas vezes tenho a sensação que  

estou sendo tratado injustamente. 

 

e) Nos últimos 10 anos, minha vida tem  

sido cheia de mudanças sem eu saber  

o que vai acontecer. 

 

f) Eu desisti de melhorar minha vida 

 há muito tempo. 
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38. Durante os últimos 12 meses, houve um tempo em que você se sentiu triste ou 

deprimido por duas semanas ou mais? 

 

    Não    Sim 

 

 

Durante esses momentos, você:                                                               Não         Sim 

 

a) perdeu o interesse na maioria das coisas, como hobbies, 

trabalho ou atividades que normalmente lhe dão prazer? 

b) se sentir cansado ou com pouca energia? 

c) Ganho ou perdeu peso? 

d) Tem mais dificuldade para dormir do que você costuma ter? 

e) Tem mais dificuldade de concentração que o normal? 

f) Pensa muito sobre a morte (sua própria ou outra pessoa,  

ou morte em geral) 

 

39. Que tipo de óleo / gordura você usa com mais freqüência na cozinha? (Escolha 

apenas uma) 

 

   Óleo de oliva       óleo de coco               óleo de canola       óleo de milho       outro óleo vegetal 

   margarina              margarina soft                ghee/manteiga       banha de porco 

 

40. Para cada uma das seguintes bebidas, quantos copos você bebe por dia: 

 

 a) café         copos/dia   b) chá verde chinês/japonês          copos/dia 

 c) chá preto           copos/dia   d)outro chá          copos/dia  e)água          copos/dia 

 

41. Você adiciona leite em seu chá? 

      Nunca     às vezes     sempre     N/A 

 

42. Você é vegetariano?       Não      Sim      a) produtos lácteos      Não        Sim 

                                                                         b) ovos                        Não        Sim 



 
 

151 

                                                                         c) peixe                        Não        Sim 

                                                                         d) frango                      Não        Sim 

 

43. Freqüência Alimentar: Pergunte ao sujeito a freqüência com que ele / ela consome 

alimentos de cada categoria dada. Se a freqüência for inferior a uma vez por mês ou nunca, 

marcar com um "X"na caixa "<1 por mês - nunca". Prossiga para o próximo item. Se o 

sujeito consome alimentos da categoria, registrar o número de vezes que ele é consumido 

por mês ou por semana ou por dia (escolha apenas um). Marque a caixa correspondente à 

frequência do consumo, em seguida, registrar o número real de vezes que o alimento é 

consumido. Exemplos de alimentos de cada categoria são fornecidos, porém estes não 

estão completos. Por favor, use o seu julgamento para adicionar alimentos as categoria que 

são comuns em seu país. 

 

a) grãos integrais: farinha de trigo integral, chapati de trigo integral, arroz integral, milho, 

canjica, farinha de miho,, aveia – a moda antiga, e sêmolas; cuscuz, cevada, casca de 

castanha, macarrão de trigo integral, semolina, aveia, farelo de aveia, mistura de cereais e 

gérmen de trigo, trigo integral. 

 

b) Os grãos refinados: farinha branca,chapati de farinha branca, arroz parabolizado / branco 

/ polido / instantâneo, mingau de arroz, macarrão, macarrão / ramen / somen, bulgur, cevada 

pérola, sagu, biscoito, sheermal, taftan, pizza, farinha de arroz, maisena, tacos, tortillas, 

dumpling wrappers, bolos de arroz, spaghett refinado, macarrão, pumpernickel / pita / pão 

francês / italiano 

 

c) Os produtos lácteos: leite (integral ou parcialmente desnatado), iogurte, queijo (natural, 

caseiro, processados), requeijão, raita, lassi, kloya, firni, kheer, leite condensado, chocolate 

ao leite, milk shake, leite de cabra / ovelha. 

  

d) Carne: todas as carnes bovinas, todos os outros cortes de carne e todos os cortes de 

carne de vitela, cabra, carneiro, porco, cordeiro, coelho, moussaka; curries; 

sopas/ensopados de carne mexicanos (menudo), bacon, hamburger, hot dog, veado, 

caracol, patas de rã, cavalo, alce, javali, carne do almoço. 

e) As carnes de órgão: carnes de órgãos de todos os animais. Fígado, rim, baço, cérebro, 

coração 

 

f) Aves: Todos os cortes de frango, galinha Cornish, frango enlatado, todos os cortes de 

peru, peru enlatado, pato, faisão, codorna. 

 

g) Ovos: Cru / congelados / cozidos, ovos fritos, quiche, omelete, ovos com açúcar/sal. Inclui 

ovos de pato. 
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h) Peixe e frutos do mar: peixes de  água doce e do mar; conservas de peixe, como peixe 

salgado, peixe seco, moluscos e crustáceos (moluscos bivalves, lula, camarão); caviar, 

língua/face de peixes, surimi, golfinhos, baleia. 

i) Pizza: pepperoni, pizza simples, e calzone 

 

j) verduras: todos os vegetais frescos de folhas verdes: espinafre, acelga chinesa, choi sum, 

couve, mostarda ou nabo, espargos 

 

k) Outros produtos vegetais (crus): todos os vegetais crus não incluídas nas categorias 

precedentes. 

 

l) Outros produtos vegetais (cozido): todos os vegetais cozidos não incluídas nas categorias 

precedentes. 

 

m) legumes/oleaginosas/sementes: Todas as leguminosas (não-germinadas), tofu, proteína 

isolada de soja, farelo de soja, farinha de soja, concentrado protéico de soja feijões secos, 

lentilhas, ervilhas, sopas (ervilha), amendoins, amêndoas, sementes de girassol, castanhas 

de caju. Todas as nozes e sementes. Coco, carne / leite / creme, feijão cozido (com ou sem 

carne), proteína vegetal texturizada, leite de soja, tofu / requeijão de soja. 

 

n) A batata, cozida e amassada: Batatas cozidas / cruas, farinha de batata, purê feito com 

batatas real ou em grânulos. 

 

o) alimento em conserva: Inclui picles em salmoura, condimentos, azeitonas, repolho 

salgado ou folhas verdes (mui choy), mango pickle, vegetais salgados de raiz (choi po), ovos 

em conserva, carne em conserva. 

 

p) alimentos fritos: batatas fritas, poutine, rodelas de cebola, samosas, papad, pakoras, sev, 

wonton frito, rolo de ovo. 

 

q) salgadinhos: chipes de batata, pretzels, pipoca, carne seca, peles de porco, palitos à 

base de carne. 

 

r) Frutas: Todas as frutas, frutas vermelhas, groselha, frutas em conserva, maçã, frutas 

cítricas, saladas de frutas, frutas secas. 

 

s) pudim e sorvete: sorvetes, barras de sorvetes, bolos de sorvetes, iogurtes congelados, 

sundaes, mousses, cremes, pudim de pão, pudins de leite. 
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t) Sobremesas / doces: bolos, tortas, pastei, cookies, brownies, burfi / ladoo, rasgulla Gulab 

jamun / halwa, shameia, mohalabeia, pão doce chinês, sobremesas, doce de feijão, burritos 

com frutas. 

 

u) guloseimas, doces e xaropes: mel, melaço, xarope, açúcar glacê branco/ marrom, 

rapadura, jujubas, caramelo, frutas cristalizadas, chocolates, sorvetes, geleias/marmelada, 

pectina.  

 

v) suco de frutas e bebidas: Todos os sucos de frutas cítricas e não-cítricas, coquetéis de 

frutas e bebidas de fruta. Todos os sucos de tomate e vegetais. 

 

w) As bebidas carbonatadas: bebidas  de cola, não-cola (adoçado e sem açúcar), água 

tônica, chá gelado. 

 

 

 

ESTE É UM CAMPO   CampoID                            0  -                                 I    iniciais 

 

                                                             # centro                     # participante                        P   S    T 

 

43. Nos últimos 12 meses, quantas vezes você comeu alimentos de cada uma das 

seguintes categorias? 

 

 

                                                                 < 1 mês – nunca        escolha uma    marcar o n º de vezes 

                                                                                                 Mês semana dia                    tempo 

 

 

a) Todos os grãos pão/cereais 

 

b) pães refinados /arroz/massas e cereais 

 

c) Laticínios (não leite com chá ou café) 

 

d) Carne 
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e) Miúdos 

 

f) Aves  

 

g) Ovos 

 

h) Peixe e frutos do mar 

 

i) Pizza 

 

j) Os legumes verdes 

 

k) Outros vegetais (cru) 

 

l) Outros vegetais (cozido) 

 

m) Legumes/oleaginosas/sementes 

n) A batata, cozida e amassada 

 

o) Alimentos em conserva 

 

p) alimentos fritos 

 

q) Salgadinhos 

 

r) Frutas 

 

s) Sorvete e pudim  

 

t) Sobremesas e doces 

 

u) Guloseimas, açúcares e xaropes 
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v) Suco de frutas e bebidas 

 

w) As bebidas carbonatadas 

 

Somente para mulheres Q44-Q52 

 

44. Marque com um "X" em "Sim" ou "Não" para 6 ou menos ciclos menstruais por ano entre 

18-45 anos de idade. Nota: Não incluindo gravidez. 

 

45. Controle de pílulas: (a) Se o sujeito responde "Sim"para SEMPRE o uso de pílulas ou 

injeções, o registre da idade em que o sujeito começou a usar e o nome e marca. Se o 

nome da marca não é conhecida, marca com um "X " na caixa "Desconhecido".Registre o 

tempo de uso (em anos). 

 

(b) registre se sujeito é usa, atualmente, pílulas ou injeções de depósito. 

 

(c) Se o sujeito não está usando pílulas ou injeções de depósito, o registre a idade em que 

ela parou de usar. 

 

46-49. Gravidez: Para as questões 46-49, marque com um "X" em "Sim" ou "Não". 

 

Na questão 48, pergunte ao sujeito se ela nunca teve com pressão arterial elevada, proteína 

na urina, inchaço nas pernas, convulsões, apreensão antes do parto e diabetes mellitus ou 

intolerância à glicose durante a gravidez. Na questão 49, pergunte ao sujeito se ela já teve 

um aborto*, se o "Sim", registre o número de abortos. 

 

* Refere-se ao aborto espontâneo. Não inclui interrupção médica da gravidez. 

50. Os períodos menstruais: Pergunte ao sujeito se sua menstruação parou de forma 

permanente (ou seja, o sujeito não teve nenhum período menstrual nos últimos 12 meses). 

Se "Sim" registre idade em que o período menstrual foi interrompido e as razões. 

Selecione somente uma razão. Se o motivo não estiver listado, selecione "Outros" e 

especifique o motivo no espaço fornecido. 

 

51. Substituição de Hormônio: Marque com um "X" se o sejeito já fez  reposição hormonal. 

Se ela responder "Sim ", registre o tempo que o sujeito tem tomado e se está ou não 
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tomando no momento. Se ela não esta tomando no momento, registre a idade em que ela 

parou. 

 

52. AVC associado à gravidez: Refere-se o evento atual do curso. Se o evento atual do 

curso foi associado com registro de gravidez, registre se era "Durante"ou "Dentro de 3 

meses do parto/aborto" 

 

 

ESTE É UM CAMPO   CampoID                            0  -                                 I    iniciais 

 

                                                             # centro                     # participante                        P   S    T 

 

SÓ PARA MULHERES (Questões 44-52) 

 

44. Entre as idades de 18 e 45 anos já teve 6 ou menos ciclos menstruais por ano? 

(não incluindo a gravidez) 

 

     Não     Sim 

 

45. a) Você já usou a pílula ou injeções de depósito para controle da gravidez? 

 

      Desconhecido      não      sim        idade que começou            anos  Marca:  

                  Por quantos anos?             anos          desconhacido 

 

b) Você está usando?       não      sim 

 

                                      Com que idade você parou?           Anos 

 

46. Alguma vez você já tentou engravidar, sem sucesso, por um ano ou mais?  

 

      não      sim 

 

47. Alguma vez você já usou remédios para fertilidade?        não      sim 
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48. Você já esteve grávida? 

 

        não      sim        Durante a gravidez, você teve alguma das seguintes características: 

 

i) pressão alta?     não      sim               iv) Apreensão antes do parto?     não      sim 

ii) proteína na urina?     não      sim       v) O diabetes mellitus ou intolerância à glicose? 

iii) inchaço nas pernas?     não      sim                                                      não      sim   

 

49. Você já teve um aborto?        não      sim          Quantos? 

 

50. Sua menstruação parou definitivamente?  

 

     Desconhecido      não      sim         Em que idade parou?           anos 

        Por que pararam? (somente uma) 

                       Menopausa      Histerectomia      Radiação 

                       Outro (especifique):  

 

51. Você já usou reposição hormonal? 

      Desconhecido      não 

 

      Sim        Quanto tempo?         Anos         Você ainda toma?                Não        sim 

                     Que tipo de substituição que você usou mais?       

          O estrógeno sozinho        Estrogênio + progesterona   

 Com que idade você parou? 

 

52. Seu acidente vascular cerebral foi associado à gravidez?     Não     Sim 

 

                                                                                                                               

                                                        Durante a gravidez 

                                                                                                             Dentro 

de 3 meses do 

parto/aborto 
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53. Consiência da poluição. 

 

a) Marque um “X” onde a comida da familia é feita. Marque uma única caixa. 

 

b) Selecione o principal combustível usado para cozinhar nesta casa. Verifique todos os que 

se aplicam. 

 

c) Relate a distância, em quilómetros e/ou metros, de uma zona de indústria pesada ou de 

fábrica de sua casa e de seu trabalho. Area dede produção pesada é definida como a área 

industrial, com emissão de fumaça visível ou usina. Se o sujeito não está mais trabalhando, 

por favor, risque caixas ou digitar "00", que não interessa. Não deixe campos em branco. 

 

d) Relate a distância, em quilómetros e/ou metros, de uma estrada movimentada ou tráfego 

pesado de sua casa e de seu trabalho. Estrada movimentada é definida como auto-estrada> 

4 pistas ou construídas em área urbana com engarrafamentos regulares. Se o sujeito não 

está mais trabalhando, por favor, risque caixas ou digitar "00", que não interessa. 

 

e) Marque um "X" para o meio (s) sujeito usa para ir ao trabalho. Se o sujeito não está mais 

trabalhando, marque na caixa apropriada e pule para a questão gi). 

 

f) Registre o tempo em horas e minutos gastos pelo sujeito para ir trabalhar em cada dia. 

 

g) 0 = nenhuma poluição (por exemplo, área rural, sem indústria) 

1 = poluição muito leve (por exemplo, área rural ou suburbano, com pouca indústria ou 

emissões por tráfego) 

2 = poluição leve (por exemplo, área suburbana com alguma indústria ou  emissões do 

tráfego) 

3 = poluição moderado (por exemplo, área urbana ou suburbana com a indústria ou o 

tráfego e, ocasionalmente, emissões de leve nevoeiro de fumaca) 

4 = poluição moderadamente grave (por exemplo, área urbana com a indústria e o tráfego 

com nevoeiro de fumaca com freqüência) 

5 = poluição severa (por exemplo, área urbana com a indústria pesada e com tráfego 

pesado com nevoeiro de fumaca pesado na maioria dos dias) 

 

Marcar um "X" na caixa (0-5) para refletir a impressão do sujeito sobre como a poluicão 

atinge o seu ambiente externo, em média: 

i) Casa 

ii) Local de trabalho 
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54 e 55. Consciência do curso: Marque com um "X" todos os sintomas ou fatores que o 

sujeito associa com AVC. Responda a cada questão separadamente e liste claramente cada 

sintoma/fator. Registre todos que se aplicam. Se nenhum dos sintomas ou fatores são 

reconhecidos pelo sujeito, marque a opção "Nenhuma das opções acima"da categoria. 

 

 

ESTE É UM CAMPO   CampoID                            0  -                                 I    iniciais 

 

                                                             # centro                     # participante                        P   S    T 

 

 

53. a) Onde está a cozinha de sua família? (marque apenas uma caixa) 

        Dentro da casa         Fora da casa          Ambos 

 

b) Qual é o principal combustível usado para cozinhar? (marque apenas uma caixa) 

     Querosene     Carvão     Madeira      Biogás            Agricultura/cultura 

     Electricidade     Esterco dos animais     Carvão vegetal     Arbusto/grama      Outras 

 

 

                                                                                               Casa?         Km         m 

c) Qual a distância de uma área de indústria pesada ou de fábrica de seu 

                                                                                         Trabalho?        Km         m 

(Para c) e d) digite "00" ou eleimine fora das caixas o que não se aplica) 

 

 

                                                                                               Casa?         Km         m 

d) Qual a distância a uma estrada movimentada ou tráfego pesado de sua 

                                                                                         Trabalho?        Km         m 

 

 

e) Como você vai ao trabalho? (Marque todas que se aplicam?)     Não trabalha mais 

                                                                                                                         ir para # g i) 

   Carro     Ônibus      Moto     Bicicleta      Trem      Andando      Outro: 
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f) Quanto tempo você gasta indo para o trabalho?          hrs.         mins.   

  

g) Em uma escala de 0-5, quanto poluído é o seu ambiente externo, em média? 

(marque apenas uma caixa) 

i) Casa  

                                     0   1    2    3    4    5     (ver página de tras para as definições de escala) 

ii) Local de trabalho 

 

54. Qual dos seguintes sintomas você associa com AVC? (verifique todas que se 

aplicam) 

 

     início súbito de dor torácica início súbito de dificuldade para falar ou compreender a fala 

      

     início súbito de cefaléia intensa  

     

     início súbito de falta de ar início  

      

     início súbito de dificuldade em enxergar com um ou ambos os olhos 

      

     início súbito de dificuldade para falar ou compreender a fala 

     

     início súbito de fraqueza e dormência da face ou dos membros, de um lado 

     

     Nenhuma das opções acima 

 

55. Qual dos seguintes fatores você associa com maior risco de AVC? (verifique todas 

que se aplicam) 

     Diabetes                                Obesidade                       Doenças cardíacas  

     Consumo de álcool               Fumar                              Chá 

     Colesterol alto                       Café                                 Estresse  

     Pressão alta                          Poluição                           Exercício 

                                                                                            Nenhuma das opções acima 
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Apresentação do curso Q56 - Q60, esta secção deve ser preenchida por um médico. 

 

56. Processo de status: Usando o Score M-Rankin, registre o status do processo de 

a) Antes/Previa do evento atual curso 

b) Andamento 

 

 

Modified-Rankin Scale score 

 

0 – função normal 

 

1 – Sem incapacidade significativa – capaz de realizar todas as atividades diárias 

 

2 – Ligeira incapacidade – incapaz de realizar as atividades diárias, mas capaz de atender as 

próprias necessidades corporais, sem assistência 

 

3 – Incapacidade moderada – necessita de ajuda para atender as necessidades corporais e/ou 

incapaz de andar sem ajuda de alguma dispositivo  

 

4 – Incapacidade severa – incapaz de atender as necessidades corporais sem assistência e/ou 

incapaz de andar sem ajuda  

 

5 – Grave incapacidade – cuidados de enfermagem, acamados, incontinentes e exigem atenção 

constante  

 

6 - Morte 

 

 

 

57. Nível de consciência no momento da apresentação: Confira a melhor descrição da 

LOC (marcar apenas uma) 

 

58. Sinais e sintomas: Marque um "X" para todos os sintomas clínicos presentes> 24 horas 

após o AVC. 

Se responder "sim" para a) e b), por favor, selecione a área (s) afetada. 
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59. Pinte a imagem do cérebro: 

é necessário Tomografia computadorizada ou ressonância magnética do cérebro. 

 

a) método de imagem: Anote qual o método de imagem foi usada (TC ou RM ou ambos). 

(b) Marque a data e hora do primeiro exame 

c) Marque com um "X " a condição(ões) que descreve o achado inicial. 

 

i) Normal 

ii) Evidência do curso que é consistente com apresentação atual – por favor responda 

tambem se é "Isquêmica"ou "Isquêmico com a transformação hemorrágica"ou "hemorragia", 

e depois completar cada diagrama com base na imagem do cérebro. Marque *** na área 

ilustrando o incidente acidente vascular cerebral em curso, com base na tomografia 

computadorizada ou ressonância magnética. 

 

ESTE É UM CAMPO   CampoID                            0  -                                 I    iniciais 

 

                                                             # centro                     # participante                        P   S    T 

 

 

 

Apresentação do curso:  as questões de 56 a 60 devem ser completadas por um médico 

 

56. Por favor, registre com a Modified-Rankin Scale score o que melhor descreve o estado 

do paciente. 

 

 antes do curso atual      estado atual (por favor, ver página ao lado para score) 

 

57. Nível de consciência na apresentação:  

 

    alerta      sonolento     inconsciênte  

 

58. Sinais e sintomas: (marque X em todos os sintomas ≥ 24 horas) 

 

a) fraqueza/paralisia       não     sim                face       braço/mão       perna 

 



 
 

163 

b) torpor/perda sensorial      não      sim                face     braço/mão       perna 

 

c) afasia      não     sim 

 

d) marcha instável       não      sim 

 

e) vertigem       não       sim 

 

f) hemianopsia homônima       não      sim 

 

59. Pinte a imagem no cérebro (é necessária Tomografia computadorizada ou ressonância magnética 

do cérebro) 

 

a) método de imagem:      

       Tomografia computadorizada       ressonância magnética       ambos 

 

b) Data e hora do primeiro exame                                      Hora:           :                       

 

c) Por favor, descreva os achados do cérebro de verificação inicial: 

i)      normal 

ii)     provas consistentes da apresentação inicial do curso (Marque todas que se 

aplicam) 

 

    isquemia      isquemia com transformação       hemorrágica 

 

Diagrama de curso:  

Por favor, complete o diagrama baseado na apresentação inicial (Marque*** na área de 

isquemia ou hemorragia)  
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59. Imagem inicial do cérebro – continuação 

iii) Evidência de acidente vascular cerebral anterior, que não é coerente com apresentação 

atual – por favor, responda também se é "Isquêmica"ou "Isquêmico com a transformação 

hemorrágica"ou "hemorragia", e depois complete cada diagrama com base na imagem 

inicial do cérebro. Mark *** na área ilustrando qualquer indício de acidente vascular cerebral 

prévio, com base na tomografia computadorizada ou ressonância magnética. 

 

Nota: As evidências de acidente vascular cerebral anterior (assintomáticos) não é excluido 

do caso. 

 

iv) Se responder "Outras causas não-identificadas na apresentação do curso", por favor, escolha uma 

das seguintes opções: "hemorragia subdural" ou "tumor cerebral primário" ou "tumor cerebral 

secundária" ou "Abscesso Encefálico" ou "Esclerose Múltipla". Se a opção "Outros", especifique no 

espaço fornecido. 

 

Conforme falado, esta parte do questionário deve ser preenchido por um médico (médico ou 

radiologista). Por favor, note que uma TC normal não exclui o diagnóstico de isquemia em 

muitos casos, a verificação inicial da TC basal será normal. 

 

60. O diagnóstico inicial de AVC 

O diagnóstico inicial de acidente vascular cerebral é um diagnóstico clínico,  baseado 

conforme a definição da OMS. A apresentação clínica e neuro-imagem complementar vai 

ditar o diagnóstico principal. Por favor, note que os pacientes com AVC isquêmico com 

transformação hemorrágica será classificado como "AVC isquêmico". 

 

Por favor, selecione o diagnóstico mais adequado ou seja o diagnóstico principal de 

acidente vascular cerebral. Escolha um dos "isquêmico", ou "ICH" ou "hemorragia 

subaracnoide". Selecione uma única caixa. 

 

Se o diagnóstico primário de AVC é isquêmico, por favor completar i) e ii). 

 

i) OCSP: Selecione o subtipo de AVC mais adequado de acordo com o Oxfordshire 

Community Stroke Project. Marque somente uma caixa. 

 

TACI: Infarto total anterior 

PACI: Infarto parcial anterior  

POCI:Infarto posterior   

LACI: infarto lacunar 
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Outros: Se o subtipo do curso não se enquadra em nenhuma das categorias acima, marque 

esta caixa com um "X" 

 

ii) TOAST: Selecione o subtipo de AVC mais adequado de acordo com o julgamento Trial of 

Org 10172 no tratamento da fase aguda.  

Marque todas que se aplicam. (Pode marcar mais do que uma caixa se etiologia for mista). 

Outros: Selecione o subtipo de AVC mais adequado "Outros". Verifique todos os que se 

aplicam. 

 

Se o diagnóstico primário de curso é HIC (hemorragia intracerebral): 

Selecione a causa mais adequado de ICH. Selecione todos os que se aplicam. 

 

Por favor note que ICH refere-se a hemorragia intracerebral. 

 

Término da Entrevista: Anote a hora em que a entrevista terminou. 

Formato da hora = horas: minutos = 00:00 – 23:59 = 24 horas. 

 

Conclusão do formulário: Registre o sobrenome e a inicial da pessoa que preenche os 

formulários de relatório de controle. Registre a data (AAAAMMDD) que o formulário foi 

concluído. Por favor, imprimir. 

 

 

 

ESTE É UM CAMPO   CampoID                            0  -                                 I    iniciais 

 

                                                             # centro                     # participante                        P   S    T 

 

iii)       Evidência de acidente vascular cerebral anterior, que não é coerente com 

apresentação atual: 

 

       isquêmico        isquêmico com trasformação hemorrágica       hemorrágica  

 

       

 

   



 
 

166 

 Diagrama de curso: 

Por favor, complete o diagrama baseado na apresentação inicial (Marque*** nas áreas de 

isquemia ou sangue) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iv)       Outras causas não-identificadas na apresentação do curso: 

 

    hemorragia subdural      tumor cerebral primário       tumor cerebral secundário 

    esclerose múltipla       abscesso encefálico      outras:  

 

60. O diagnóstico inicial de acidente vascular cerebral foi confirmado?  

    Não      Sim                 por favor, complete o seguinte: 

 

    Isquêmico: (i) OCSP:     TACI      PACI       POCI      LACI      outro 

 

(ii) TOAST:     cardioembolico      grande vaso      pequeno vaso                              

indetreminado 

 

                       Outros:     dissecção       vasculite       CVST     outro:  

 

 

     ICH:       angiopatia amiloide        trauma        AVM       outro 

 

      Hemorragia subaracnoide: 
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ANEXO B – Questionário de controle 

 

Questionário Controle 

 
INSTRUÇÕES 

 

Por favor, responda cada pergunta marcando um X 

nos quadrados de cada linha: 

 (salvo outras instruções) 

 

X 
OU 

Preencha com números os espaços fornecidos: 

 

1 8 
ou 

Especifique a resposta nas linhas fornecidas 
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Campo de ID: A identificação (ID#) do Controle consiste em números de 3 dígitos para o  

Centro, e  números de 5 dígitos  para o participante.  Preencha o campo de identificação em 

todas as páginas do questionário Controle. 

 

Centro #: Preencha o número de identificação do centro nas 3 primeiras caixas. O número 

do centro deve ser o mesmo para todos os indivíduos no seu  hospital/centro. 

 

Participante #: Preencha o número do participante nas próximas 5 caixas. O primeiro 

número do campo de identificação do participante (ID#) será  sempre 1(um). Os próximos 4 

números devem ser baseados no número de registro atual (por exemplo, primeiro indivíduo 

inscrito será, Participante # = 1-0001....o terceiro inscrito, no mesmo centro, será o 

participante # 1-0003). Esse número deverá ser diferente para cada Controle acompanhado. 

 

Campo de iniciais: Coloque as iniciais seguindo a ordem do primeiro, segundo e terceiro 

nome do sujeito Se o sujeito não tem segundo nome, por favor, faça uma linha reta na caixa 

do meio. 

 

Hora da entrevista: Registre o horário que a entrevista iniciou. 

Formato do tempo = horas: minutos = 00:00 – 23:59 = relógio de 24 horas 

 

Correspondência de informações: Na caixa da parte superior da página, anote a 

identificação do caso (ID # Caso) que corresponda ao Controle. A identificação do caso # 

não coincidirá com a identificação do Controle ID #. Registre também as iniciais do caso, o 

sexo e a idade 

 

1. Data da entrevista: marque  a data da entrevista utilizando o formato AAAAMMDD.  
2. Data de Nascimento:  Registre a data de aniversário do participante. Se você não 

souber a data de nascimento, coloque a idade do indivíduo em  anos. 
3. Sexo: Marque um X em feminino ou masculino.  
4. Data da coleta da amostras de sangue:  Registre a data em que a amostra 

sanguínea foi colhida no formato AAAAMMDD. Registre a hora em que a amostra foi 
colhida (horas: minutos = 00:00 – 23:59). Registre o número de horas desde a 
#ultima refeição completa do indivíduo (café  da manha, almoço ou jantar) - (ou seja, 
tempo entre a ultima refeição completa até o momento em que a amostra de sangue 
foi colhida). 

5. Coleta de urina: Registre a data e hora do início da  coleta de amostra de urina. 
6. Etiquetagem da  amostra de sangue: Imprima a etiqueta da amostra de sangue # 

coloque a etiqueta no kit de sangue coletado para confimar. CERTIFIQUE-SE QUE 
O PRAZO DE VALIDADE DOS TUBOS DE COLETA NÃO EXPIROU. Caso os tubos 
estejam vencidos, não os utilize. Entre em contato com o Centro Principal de 
Investigação  para providenciar  mais kits de coleta de sangue.  
 

Por favor, cole a etiqueta da amostra do CRF (fornecido no kit de sangue) na caixa da 

página 1 do formulário de Controle. 
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7. Etiqueta amostra de urina: Digite e confirme o número da etiqueta de urina. 
8. Fonte do Recrutamento Controle:  Anote o local em que foi realizado o 

recrutamento controle. Os códigos estão listados abaixo: 
 

 

 

 

 

 

9. Mensurações Médicas: 
Pressão arterial e frequência Cardíaca: aferir  pressão arterial e frequência cardíaca 

no dia da entrevista 

 

Medida cintura e quadril: registre a medida da cintura e do quadril em cm, colocando 

uma casa decimal após a vírgula. Registre as mensurações na posição supina. Se o 

indivíduo conseguir registre as medidas com ele em pé também. 

 

Altura e Peso: registre a altura em cm do indivíduo utlizando um decimal após a 

vírgula. Registre o peso do indivíduo em Kg arredondado uma casa decimal 

 

                                               ID 

     controle                               1     -                     I                                  

      

                                                             # centro                        # participante                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iniciais 

controle 

1. Base Comunitária 
2. Parente de um paciente de um setor de não cardíacos 
3. Não relacionados (sem ser parente de primeiro grau) a 

qualquer visitante do hospital 
4. Pacientes atendidos em unidades hospitalar ou 

ambulatorial 

Este o controle 

F      M     L 

Este controle coincide com seguinte formulário  Caso 

i) ID       -   ii) Iniciais   
 

 

 

 0   

#centro #participante 

 
Masculino 

 Feminino  
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1.Data da                                                                                  

entrevista:                                                        

                                 Ano                    Mês            Ano                                            

                          Idade 

 

                                   

                                       

                                          Ano                             Mês                Ano 

 

3. Sexo:          masculino             feminino 

 

 

4. Data da coleta da                                                                         Hora:                   : 

amostra de sangue:                                        

                                                     Ano                    Mês            Dia                            (00:00-23:59) 

 

Hora da                   última 

refeição: 

 

 

5. Data da coleta                                                                           Hora:                      : 

de urina:                                                                                                                         

                                                  Ano                    Mês            Dia                                      (00:00-23:59) 

 

 

6. Etiqueta amostra                                                             

de sangue:  

 

 

7. Etiqueta amostra 

de urina:  

 

 

8. Fonte do recrutamento:  (veja o código na página específica) 

anos 

: 
Horário de início 

da entrevista 

(00:00 – 23:59) 

2. data de 

nascimento 

Se não souber 

data de 

nascimento   

Cole o modelo de etiqueta aqui 
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9. Exame físico:  

 

a) Pressão arterial         Sistólica               Diastólica            b) Freqüência cardíaca: 

 

Hora da entrevista                                                                                      bpm 

 

                        # 1  Supino                          # 2  em pé 

c) Cintura (cm):                            .                                     .            

 

d) Quadril (cm):                            .                                     .            

 

 

e) Altura:                        .         cm     f) Peso:                        .        Kg 

 

 

10. Anote as medicações ingeridas pelo sujeito na (i) pré admissão e no (ii) hospital. 

Marque X em SIM ou NÃO na caixa correspondente  para cada medicamento listado. Se o 

sujeito estiver tomando anticoagulantes orais, anote o valer de INR na admissão. Se o 

indivíduo tomar  trombolíticos, anote o nome do medicamento no espaço fornecido. Para 

pacientes de controle não hospitalar, complete apenas a seção de pré admissão. 

 

11. Código de etnias: Esta pergunta se refere a origem étnica (país de origem) e não deve 

ser confundida com nacionalidade ou raça. Pergunte ao paciente como percebe sua própria 

etnia. Isso pode ser aplicado em situações em que o sujeito é adotado. 

 

01 – Sul asiático (India, Sri Lanka, Paquistão, Nepal, Bangladesh) 

02 - Chinesa (China, Hong Kong, Taiwan) 

03 - Japonesa 

04 - Malásia 

05 – Outras regiões da Asia (Korea, Malasia, Papua Nova Guine, 

       Tailandia, Filipinas, Indonésia, Vietinã, Camboja, Laos, 

       Myanmar/Burma, Butão, Singapura) 

06 - Persa 

#1 Supino 

#1 Supino 

# 2 em pé 
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07 - Arabe 

08 – Negro africano 

09 - Africano (Africano subsaariano apenas) 

10 - Europeu 

11 – Norte/Sul americano ou origem australiana 

12 – Latino americano 

13 - Bantu/Semi Bantu 

14 - Hemitic/Semi Hemitic 

15 - Nilotic/Hausa 

16 - Pygmie 

17 - Swahili 

18 - Outro (qualquer outro grupo não listado acima) 

 

12. Formação educacional: Marque um X na caixa correspondente o nível educacional 

mais elevado alcançado pelo sujeito, pela mãe e pelo pai. Marque apenas uma opção em na 

caixa para cada sujeito. 

 

13. Estado civil: Marque um X na caixa que corresponde ao estado civil do sujeito. 

 

14. Emprego atual: Marque um X se o sujeito está empregado atualmente. Se ele estiver 

desempregado, aposentado ou afastado pelo seguro social (deficiente) marque um X a 

opção. Se estiver empregado, especifique se ele é autônomo. 

 

15. Ocupação principal: Marque um X na categoria profissional que melhor descreve o 

indivíduo. Marque apenas uma caixa. Se o indivíduo for aposentado, ou estava empregado 

antes e ficou desempregado por incapacidade de trabalhar /seguro social, selecione a 

ocupação anterior ou habitual dele.  

 

  



 
 

173 

 

 

                                              1 

 

 

 

 

10. Medicação: Recolha a receita médica. Para controles não hospitalar completar apenas a Pré 

admissão. 

Por favor, responda sim ou não para cada pergunta 

 

                                                 Pré admissão          Intra Hospitalar                               

Antitrombolíticos Não Sim Não Sim 

a) antiplaquetários 
 

    

 Aspirina 

 

    

 Clopidogrel 

 

    

 Dipiridamol 

 

    

 Aspirina e 

Dipiridamol 

 

    

b) Anticoagulante oral 
 

    

Se sim para B: INR na 

admissão 

 

    

c) Trombólise 
 

    

Se sim para C: Nome genérico     

 

Anti Colesterol 

 

    

    

  

 

  

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

  

    

ID do 

controle 

 

Iniciais do 

controle 

Este é o controle 

F      M     L 

Centro Participante 
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d) Estatina 
 

    

e) Fibrato 
 

    

f) Outro     

 

 

  Pré admissão          Intra Hospitalar                               

Antihipertensivo Não Sim Não Sim 

g) Inibidores da ECA 
 

    

h) bloqueadores dos 
receptores de 
angiotensina 
 

    

i) Beta bloqueadores 
 

    

j) Alfa bloqueadores 
 

    

k) Bloqueador do Canal 
de Calcio 
 

    

l) Diurético 
 

    

Outros medicamentos     

m) Antidepressivo 
 

    

n) Antipsicótico 
 

    

o) Analgésico 
 

    

p) AINES 
 

    

q) COX 2 seletivo 
 

    

 

 

11 Etnia (ver página específica para códigos): 
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12. Quantos anos de formação educacional foram concluídos? (coloque o nível mais 

alto): 

 

Paciente              nenhum               1-8                9-12                Escola Técnica          Universidade 

 

Mãe             nenhum                1-8                9-12               Escola Técnica           Universidade         Não sabe  

 

Pai             nenhum                1-8                9-12               Escola Técnica           Universidade         Não sabe 

 

 

13. Estado civil:  

(Marque uma opção) 

 

       Nunca casou Atualmente casado      Morando com companheiro 

 

      Viúvo  Separado       Divorciado 

 

 

14. Você está empregado atualmente?       Sim       Não            desempregado   

                                aposentado 

Autônomo              Sim         Não                                                     por deficiência/ seguro social                                         

  

 

15. Qual das categorias abaixo melhor descreve sua ocupação principal? (selecione 

somente uma) 

 

Profissional       trabalho qualificado      trabalho geral       dona de casa        agricultor 

 

 Policial/militar        empresário       padre         deficiência/seguro social 

 

 Outras (especifique): 
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16.  Renda atual familiar anual: Na primeira linha, registre a atual renda familiar anual. Na 

segunda linha registre o valor.  

 

Nota: anote a renda anual conjunta de todos os membros da família. Explique que o único 

motivo para essa informação é avaliar o fator sócio econômico como risco para acidente 

vascular cerebral.   

 

17. Propriedades: selecione todas que se aplicam. 

 

18. História médica: Registre a história médica do paciente, de sua mãe e seu pai.  

Marque com um X (sim ou não) se cada indivíduo tem algum diagnóstico ou condição 

(marque “sim” a todas que se aplicam; marque “não” para qualquer diagnóstico 

desconhecido, que ele não teve ou não experimentou, responda todas as perguntas). 

Nota: Se o sujeito não é capaz de fornecer o ano do diagnóstico, por favor, indicar a melhor 

estimativa. 

 

Hipertensão 

Colesterol alto 

Diabetes: mellitus 

Angina: estável ou instável 

AVC:  déficit neurológico focal com duração maior de 24 horas, sem evidência de causa 

vascular. Se a mãe ou o pai do sujeito tem história de acidente vascular cerebral, registre se 

foi hemorrágico. Se desconhecido, marcar um X na caixa fornecida.  

Nota: essa questão não se refere à apresentação do curso atual.  

Ataque isquêmico transitório (AIT) ou mini derrame. 

Doença arterial periférica: claudicação intermitente com evidência de DAP, por exemplo, ITB 

< que 0,9, dor isquêmica de repouso; úlceras isquêmicas que não cicatrizaram ou gangrena 

focal; amputação por causas vasculares ou revascularização vascular periférica prévia. 

Tromboembolismo venoso: inclui a trombose venosa profunda, troboflebite superficial e 

embolia pulmonar. 

Hemofilia: distúrbio hemorrágico 

Vírus da imunodeficiência humana (HIV) 

Tuberculose (TB) 

Bronquite crônica 

Malária 

Febre reumática na infância 
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Cardiopatia reumática 

Fibrilação/flutter atrial 

Infarto agudo do miocárdio (IAM): Se o sujeito tem história de IAM, por favor, responda o 

ano do diagnóstico e especifique quando aconteceu o IAM mais recente. Se a mãe ou o pai 

do sujeito tiveram mais de um IAM, por favor, registre a idade que isso aconteceu pela 

primeira vez. 

Trocas de válvulas cardíacas: Se “sim” complete com a idade no momento do diagnóstico e 

as questões a) – b) 

 

19. a) Doença febril: Pergunte ao sujeito se ele teve alguma doença febril aguda dentro de 

4 semanas antes da admissão. Marque com um X (sim ou não).  

 

       b) Vacina contra gripe/influenza: Por favor, responda “não” ou “sim”. Se o sujeito          

tomou vacina conta gripe nos últimos 12 meses, especificar quantos meses.  

 

 

 1 

 

 

 

16. Renda familiar anual:                                                                    salário 

 

17. Verifique se cada uma das seguintes propriedades pertence a alguma membro da 

família: (marque todas aplicáveis) 

 

       Casa        carro       moto        bicicleta        rádio         televisão  

 

      Outros terrenos/propriedades computador      pecuária/ criação de gado         

 

        máquina de lavar 

 

  

  

ID do 

controle 
Iniciais do 

controle 
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F      M     L Centro Participante 
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18. Antecedentes pessoais: por favor, responda sim ou não para cada questão. Dê a melhor 

estimativa para o ano do diagnóstico. 

 

 Sujeito 

 

Mãe 

 

Pai 

 

 Não Sim Idade Não Sim Idade Não Sim Idade 

Hipertensão          

Colesterol alto          

Diabetes Mellitus          

Angina          

AVC: Se sim foi 

hemorrágico? 

         

 

Ataque isquêmico 

transitório 

         

Doença arterial 

periférica 

         

Trombose Venosa          

Hemofilia          

HIV          

Tuberculose          

Bronquite Crônica          

Malária          

 

 

 

 

 

 

 

desconhecid

o 

desconhecid

o 
desconhecid

o 
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 Sujeito 

 

Mãe 

 

Pai 

 

 Não Sim Idade Não Sim Idade Não Sim Idade 

Febre reumática 

infantil 

 

 

        

Cardiopatia 

reumática 

 

 

        

Fibrilação/ flutter  

atrial 

 
        

 

IAM 

 

 

 

 

        

 

Troca de válvula 

 
 a)       Mecânica          não mecânica 

b)        Aórtica              Mitral           Ambas 

 

 

 

 

19. a) Você teve doença febril nas últimas 4 semanas?         Não         Sim 

      b) Você tomou vacina para gripe/influenza nos últimos 12 meses? 

        Não      Sim          Há quantos meses atrás?        Meses 

 

 

20. História Dental: Marque um X em todas as categorias aplicáveis. Os exemplos 

problemas dentários incluem dor de dente, cavidade e abcesso. Exemplos de gengivas 

dolorosas, incluem sangramentos ou inchaços e gengivite. 

 

21. Manipulação do pescoço: Marque um X se o sujeito fez algum procedimento no 

pescoço na semana passada.  

 

< ou 

igual  

1 ano 

>  1 ano 
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22. Lesão: Selecione “sim” ou “ não” se o sujeito teve um ferimento na cabeça ou pescoço 

na semana passada. 

 

23. Apnéia obstrutiva do sono: Marque em X (“sim” ou “não”) se o sujeito já foi 

diagnosticado com apnéia obstrutiva do sono. 

 

24. Enxaqueca: Marque em X se o sujeito sofre atualmente de enxaqueca. Se “SIM”, 

responda (i) a (iii): 

 

(iv) Registre quantas experiências de  enxaqueca o sujeito teve. Escolha somente 
uma opção 

(v) Registre o tipo de experiências com enxaqueca que o sujeito teve. 
(vi) Registre se o sujeito toma medicação regular para enxaqueca 

 

 

25. Atividade física:  

 

(d) Registre se o sujeito é fisicamente ativo no trabalho. Preencha somente uma opção.   
(e)  Registre como é a atividade física do sujeito durante seu tempo de lazer. Preencha 

somente uma opção.   
(f) Registre o número de horas/minutos que o sujeito é fisicamente ativo durante seu dia 

de trabalho e seu tempo de lazer.  
 

26. Atividade de lazer: Se o sujeito pratica esportes ou exercício físico durante seu tempo 

de lazer, registre quantas horas por semana ele realiza essa atividade. Registre quantos 

meses por ano o sujeito realiza essa atividade. Se o sujeito não pratica esportes ou 

exercício de lazer, vá para a pergunta 27.   

 

 

 

 

                                                                                  1                                   I                       

 

                                                        # centro                     # participante                         

 

 

20. Você experimentou alguma dessas situações durante o ano passado? (selecione 

tudo que se aplica) 

 

ID do 

controle 
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controle 
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    dentes doloridos      gengivas dolorosas       perdeu dentes       nenhum 

 

21. Você fez algum procedimento no pescoço na última semana?        Sim     Não 

 

22. Na última semana teve alguma lesão na sua: a) cabeça             Sim        Não 

                                                                          b) pescoço             Sim        Não 

 

23. Você foi diagnósticado ou foi tratado por apnéia obstrutiva do sono?      Não     Sim 

 

24. Você teve enxaqueca?  

 

    Não     Sim         (i) Quantas vezes você tem enxaqueca?  

                                     < 1/mês       1-4/mês       >4/mês 

                            (ii) Você tem enxaqueca com aura? 

                                     Sim       Não 

 

                              (iii) Você toma medicação regular para enxaqueca? 

                                    Sim      Não  

 

25. Quanto você é ativo fisicamente: 

 

a) No trabalho? (verifique o que melhor reflete o nível de atividade): 

 

        Sedentário 

         

        Não há trabalho pesado, predominantemente caminhada leve 

         

        Principalmente a pé, incluindo subir escadas ou andar em subidas 

         

        Trabalho físico pesado, por exemplo, levantar objetos pesados 

         

        O sujeito não trabalha 
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b) Durante seu tempo de lazer? (verifique o que melhor reflete o nível de atividade): 

 

       Sedentário (sentado, por exemplo, lendo ou assistindo televisão) 

 

       Exercício leve (mínimo esforço, por exemplo, pesca desportiva, jardinagem) 

 

       Exercício moderado (por exemplo, caminhada, andar de bicicleta, golfe ou yoga, por             

pelo menos 4 horas semanais)  

 

       Exercício vigoroso (coração batendo rapidamente, por exemplo, corrida, futebol, 

natação) 

 

c) Quantas horas/minutos você faz atividade física por dia? (escreva 00 se não for 

aplicável) 

 

i) Duração no trabalho?               horas           minutos     

 

ii) Duração no tempo de lazer?           horas            minutos    

 

26. Você costuma praticar esportes ou exercício em seu tempo de lazer? 

 

     Não vá para # 27        Sim responda a) e b) 

 

a) Quantas horas por semana você faz esse nível de atividade?        horas/semana 

b) Quantos meses por ano você faz esse nível de atividade?        horas/semana 

 

 

 

Importante: Em caso de um substituto para responder, por favor, responda as questões com 

a perspectiva do paciente. 
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27. Esforço físico pesado: 

 

a) Pergunte ao sujeito se ele/ela fez esforço físico pesado nas últimas 24 horas. Se SIM, 

pergunte o momento em que o episódio foi mais intenso (arredondar para as horas mais 

próximas) 

 

28. Irritação/perturbação emocional: 

 

a) Pergunte ao indivíduo se ele/ela ficou irritado ou emocionalmente perturbado nas últimas 

24 horas. Se SIM, pergunte o momento em que ele ficou mais nervoso ou pertubado 

emocionalmente (arredondar para as horas mais próximas) 

 

29. História do sono: Pergunte ao sujeito a hora em que ele acordou de seu sono mais 

longo/ noturno A) Ontem B) Hoje. 

 

30. Álcool: (a) Pergunte ao indivíduo a opção que melhor descreve a história de seu 

consumo de álcool. (Por favor, lembre que suas respostas são confidenciais e que estamos 

tentando descobrir se o álcool é benéfico ou prejudicial. É importante responder 

honestamente). 

 

Se o sujeito ingere álcool, ou ingeriu anteriormente, continue nas questões b), c) e d) 

 

 

(b) Pergunte ao sujeito com que idade ele começou a consumir bebida alcoólica. 

(c) > que 5 doses em um dia: Marque um X (SIM ou NÃO)  se o sujeito consumiu nos 

últimos 12 meses mais de 5 doses de bebida em um único dia (todas as formas de álcool) 

pelo menos uma vez por mês. 

 

Se “sim”: i) Registre o número de vezes por mês que ele consumiu mais de 5 doses por dia. 

                 ii) Registre o número médio de bebidas de cada situação de consumo de mais de 

5 doses de bebida alcoólica em um único dia. Use tamanhos aproximados de “1 bebida” 

listados em d) para calcular quantas bebidas foram consumidas. 
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                                                                                 1    -                                  

 

                                                         # centro                     # participante                        P   S    T 

 

27. Nas últimas 24 horas você realizou exercícios físicos pesados? 

 

    Não     Sim            : 00 

 

 

 

 

28. Nas últimas 24horas você teve algum episódio de irritação ou perturbação 

emocional? 

 

    Não   Sim 

 

 

 

29. a que horas você acordou do seu sono noturno mais longo? 

 

a) Ontem  :   b) Hoje          : 

 

 

 

 

 

30. O que melhor descreve seu histórico de uso de álcool: 

 

Usava álcool anteriormente      usa álcool atualmente      nunca usou álcool  

 

 

 

b) Com que idade você começou?           anos 

Iniciais do 

controle 

ID do 

controle 
F      M     L 

Este é o controle 

Qual a hora mais intensa do 

episódio 

Colocar a hora aproximada 
00:00 – 23:00 

Qual a hora mais intensa do 

episódio 

Colocar a hora aproximada 
00:00 – 23:00 

00:00 – 23:59 00:00 – 23:59 

Vá para #31 
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c) Pelo menos uma vez por mês (nos últimos 12 meses) você consomiu mais de 5 

doses por dia? 

 

    Não      Sim               responda abaixo i) e ii):  

 

i) Quantas vezes por mês você consome mais de 5 doses de bebida alcoólica um dia? 

 

ii) Qual é a quantidade média de bebidas que você consome por vez? 

 

31. Álcool: d) formas de álcool consumido: (d) pergunte separadamente cada forma de 

álcool [parte (i) a (v)] e especificar para o sujeito a forma de álcool a que você está se 

referindo. 

 

Para as bebidas alcoólicas consumidas (use as descrições apresentadas mais próximas da 

bebida), pergunte ao sujeito quantas vezes e quantas bebidas em média ele consome 

Assinale apenas uma alternativa para freqüência: diária, semanal ou mensal dependendo da 

resposta do sujeito. 

Para consumidores de álcool atuais e ex-consumidores, marque em quantos anos essa 

forma se álcool tem sido/foi consumido. 

O sujeito pode dar sua melhor estimativa para o consumo médio de todo o tempo em que 

consumiu bebida alcoólica em vida. 

 

Para os ex-consumidores, registre, apenas, há quantos anos ele parou de consumir esse 

tipo de bebida. 

 

 

31. Tabagismo: Marque com um X a categoria que melhor descreve o histórico de 

tabagismo do sujeito. Isto é, determinar se ele/ela nunca usou, é um ex-tabagista ou é 

atualmente um tabagista. Escolha somente uma: “antigamente”, “atualmente”, “nunca”. Se 

“nunca”, passe para questão 32. 

 

Ex-tabagistas e tabagistas atuais devem responder as questões a), b) e c). 

 

a) Registre a idade em que começou a usar.           

b) Para ex-usuários registre a idade em que parou, Se o sujeito é fumante atual, marque 

com um X ou na caixa  “N/A”. 
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c) Verificar todas as categorias de tabaco usado pelo sujeito. Se o sujeito usa cigarros ou 

bidi, registre o número de cigarros consumidos por dia, o tipo e a marca de cigarro utilizada. 

 

Quando comparado com o usado anteriormente, verificar se houve mudança no número, 

tipo ou marca do cigarro, por favor, obtenha informações sobre o uso atual. 

 

32. Uso de drogas: marque um X se o sujeito nunca usou, usou antigamente ou usa 

atualmente o produto listado. Se a droga não está na lista especificar no item “outros”. 

 

Registre a idade em que o sujeito começou a usar o produto específico regularmente. O uso 

regular é definido como o uso de cada produto, cigarro, inalatórios, injetáveis, uma ou mais 

vezes por semana. 

 

Para ex-usuários, registrar a idade em que o sujeito parou/saiu do uso do produto 

específico. 

 

Média atual por semana: anote o número e tempo médio atual que cada produto é utilizado 

por semana. 

 

Para “opiáceos” e “outros”, por favor, marque um X se o produto foi usado através de 

injeção IV (coluna da direita). 

 

 

                                                                                  1 -                                 I    

 

                                                         # centro                     # participante                         

 

 

d) Quais formas de álcool você tem utilizado atualmente? (Confira todos que se 

aplicam) 

Tipo de 

alcool 

Quantidade 

aprox  

(1 dose) 

Frequência 

 Média 
Duração 

(anos) 

Ex-

usuários(quando 

parou – anos) 
Diario Semanalmente Mensalmente 

Destilado 

(gim, rum, 

vodca, 

whisky, etc) 

30 mil       

ID do 
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Vinho 125 ml 

 
      

Cerveja/Licor 375 ml 

 
      

Aguardente 30 ml 

 
      

Outros 

(ponche) 
300 ml       

 

 

 

 

31. O que melhor descreve sua história no uso de tabaco? 

 

 

usou antigamente          usa atualmente       nunca usou              vá para 32 

 

a) Com que idade começou?           anos 

b) Com que idade parou?            anos          N/A 

 

c) Você usa/usou alguns dos produtos a seguir? (confira todos que se aplicam) 

 

 cigarros     bidi             charutos      mascar tabaco      paan     snuff      heesha/water pipe 

 

                                                                                                                 outros 

 

 

 Se usa cigarro  

ou bidi       :             Quantos por dia?  

                                Que tipo de cigarro (somente um)       filtro      não filtro      ambos 

                                Qual a marca do cigarro que você mais fuma?  
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32. Você já usou algum dos seguintes produtos alguma vez?  

 

                                                                                  Idade (anos)        média atual 

                                 Nunca antigamente atualmente     iniciou     parou     por semana      injetou IV 

 

 

Maconha 

 

Cocaína 

 

Anfetaminas 

 

Opiáeos                                                                                                                             Não       Sim 

 

Outros                                                                                                                                Não      Sim 

 

Outros                                                                                                                                Não      Sim 

 

      

 

 

33. Fumante passivo: (a) Verifique todas que se aplicam. Nota: refere-se a pessoas que já 

fumaram regularmente na sua presença.  Essa pergunta se refere a exposição passada e 

atual. 

b) registre a freqüência da exposição (nos últimos 12 meses) com base em todas as fontes. 

A “exposição” é definida como pelo menos 5 minutos que o sujeito é incapaz de evitar a 

inalação de fumaça de outra pessoa. Nota; essa pergunta refere-se a exposição atual nos 

últimos 12 meses. 

c) registre a duração da exposição habitual nos últimos 12 meses. 

d) se o cônjuge do sujeito fuma atualmente, registrar o número de cigarros por dia. 

 

34. Eventos estressantes: Marque um X (“Sim” ou “Não”) se o sujeito experimentou 

qualquer um dos eventos listados, nos últimos 12 meses.  

Nota: “violência” inclui seqüestro, assalto, furto, etc. 
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35. Nível de estresse: O “estresse” é definido como irritabilidade, ansiedade ou dificuldade 

para dormir, como resultados de condições de trabalho ou de casa. Categorizar o nível de 

estresse no trabalho, em casa, estresse financeiro e autonomia/independência no trabalho 

percebido pelo sujeito. 

 

 

   1     -                                   

 

                                                            # centro                     # participante                         

 

 

33. a) Alguma das seguintes pessoas fuma/fumava regularmente em sua presença? 

(verifique todas que se aplicam) 

 

  Cônjuge/companheiro     mãe     pai       amigo        colega de trabalho (na mesma sala) 

   Filho      irmã(s) i    irmão(s)        nenhum       outros 

 

 

b) Com que freqüência você está exposto à fumaça de outras pessoas? (selecione 

somente uma) 

(A “exposição” é definida como um mínimo de 5 minutos consecutivos, durante o qual você 

inala a fumaça de outras pessoas) 

 

Nunca  menos de uma vez/semana       1-2 vezes/semana      3-6 vezes/semana              

 

todo dia 

 

c) Qual é a duração habitual dessa exposição?            horas por semana  

 

d) Se seu cônjuge fuma, quantos cigarros por dia?                  N/A 

  

  

Iniciais do 

controle 
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34. Você já experimentou qualquer uma dessas situações no ano passado? 

 

Separação conjugal/divórcio                                                               não       sim 

Perda de emprego/aposentadoria                                                       não       sim 

Perda da safra/insucesso empresarial                                                não       sim 

Violência                                                                                              não       sim 

Conflito intra familiar                                                                            não       sim 

Acidente ou doença                                                                             não       sim 

Morte/doença de um membro próximo da família                               não       sim 

Morte de um cônjuge                                                                           não       sim 

Outros grandes estresses (se sim especifique)                                   não       sim 

 

35. Para a próxima questão, o estresse é definido como sendo irritabilidade ou 

ansiedade como resultado de condições de trabalho ou de casa.  

 

a) Quantas vezes você sentiu estresse no trabalho no ano passado? (marque aqui se não 

for aplicável, ou seja, deixou de trabalhar      ) 

 

Nunca       sentiu alguns períodos de estresse      vários períodos         contínuo estresse 

 

 

b) Quantas vezes você sentiu estresse em casa durante o ano passado? 

 

Nunca        sentiu alguns períodos de estresse      vários períodos         contínuo estresse 

 

c) Qual o nível de estresse financeiro que você sente?  

 pequeno/nenhum        moderado        alto/severo 

 

d) Quanta autonomia você tem para organizar eventos de seu dia de trabalho? 

nenhum      pouco     moderada      substancial      completa       não aplicável 
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6. Local de Controle: Use a escala de 5 pontos ao lado de cada afirmação, pergunte ao 

sujeito em que medida ele/ela concorda com as afirmações. Forneça apenas uma resposta 

por afirmação. 

 

37. Tristeza/depressão: Se o sujeito responder “Sim” para essa questão, por favor, registre 

as respostas das questões restantes (a-g). Marque com um X (“Sim” ou “Não”) 

 

38.  Óleo de cozinha: selecione somente uma resposta. Marque com um “X”. 

 

39. Café/chá/água: A cada item listado anote o número médio de xícaras consumidas pelo 

sujeito a cada dia. Se o sujeito não consome um item, marque 00 (zero) no espaço indicado. 

Nota: uma xícara = 250ml.  

 

40. Leite + chá: Se o sujeito não bebe chá, por favor, marque um X Ca caixa N/A. 

 

41. Vegetariano: Se o sujeito é vegetariano, pergunte se ele/ela consome produtos lácteos, 

avos, peixe e frango. 

 

 

1 -                                  

 

                                                             # centro                     # participante                         

 

 

36. Até que ponto você concorda ou discorda das seguintes afirmações: 

 

                                                      

Discordo 

Totalmente 

Discordo Indefinido Concordo Concordo 

Totalmente 

                               

                                          

a) No trabalho, sinto que tenho  

controle sobre o que acontece  

na maioria das situações. 
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b) Eu sinto que o acontece na  

minha vida muitas vezes é determinado  

por fatores fora do meu controle  

 

c) Ao longo dos próximos 5-10 anos,  

espero ter mais experiencias positivas  

do que negativas. 

 

d) muitas vezes tenho a sensação que  

estou sendo tratado injustamente. 

 

e) Nos últimos 10 anos, minha vida tem  

sido cheia de mudanças sem eu saber  

o que vai acontecer. 

 

f) Eu desisti de melhorar minha vida 

 há muito tempo. 

 

37. Durante os últimos 12 meses, houve um tempo em que você se sentiu triste ou 

deprimido por duas semanas ou mais? 

 

    Não    Sim 

 

 

Durante esses momentos, você:                                                               Não         Sim 

 

a) perdeu o interesse na maioria das coisas, como hobbies, 

trabalho ou atividades que normalmente lhe dão prazer? 

b) se sentir cansado ou com pouca energia? 

c) Ganho ou perdeu peso? 

d) Tem mais dificuldade para dormir do que você costuma ter? 

e) Tem mais dificuldade de concentração que o normal? 
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f) Pensa muito sobre a morte (sua própria ou outra pessoa,  

ou morte em geral) 

 

 

38. Que tipo de óleo / gordura você usa com mais freqüência na cozinha? (Escolha 

apenas uma) 

 

   Óleo de oliva       óleo de coco               óleo de canola       óleo de milho       outro óleo vegetal 

   Margarina               margarina soft              ghee/manteiga       banha de porco 

 

39. Para cada uma das seguintes bebidas, quantos copos você bebe por dia: 

 

 a) café         copos/dia   b) chá verde chinês/japonês          copos/dia 

 c) chá preto           copos/dia   d)outro chá          copos/dia  e)água          copos/dia 

 

40. Você adicione o leite em seu chá? 

      Nunca     às vezes     sempre     N/A 

 

41. Você é vegetariano?       Não      Sim      a) produtos lácteos      Não        Sim 

                                                                         b) ovos                        Não        Sim 

                                                                         c) peixe                        Não        Sim 

                                                                         d) frango                      Não        Sim 

 

 

42. Freqüência Alimentar: Pergunte ao sujeito a freqüência com que ele / ela consome 

alimentos de cada categoria dada. Se a freqüência for inferior a uma vez por mês ou nunca, 

marcar com um "X"na caixa "<1 por mês - nunca". Prossiga para o próximo item. Se o 

sujeito consome alimentos da categoria, registrar o número de vezes que ele é consumido 

por mês ou por semana ou por dia (escolha apenas um). Marque a caixa correspondente à 

frequência do consumo, em seguida, registrar o número real de vezes que o alimento é 

consumido. Exemplos de alimentos de cada categoria são fornecidos, porém estes não 

estão completos. Por favor, use o seu julgamento para adicionar alimentos as categoria que 

são comuns em seu país. 

 

a) grãos integrais: farinha de trigo integral, chapati de trigo integral, arroz integral, milho, 

canjica, farinha de miho,, aveia – a moda antiga, e sêmolas; cuscuz, cevada, casca de 
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castanha, macarrão de trigo integral, semolina, aveia, farelo de aveia, mistura de cereais e 

gérmen de trigo, trigo integral. 

 

b) Os grãos refinados: farinha branca,chapati de farinha branca, arroz parabolizado / branco 

/ polido / instantâneo, mingau de arroz, macarrão, macarrão / ramen / somen, bulgur, cevada 

pérola, sagu, biscoito, sheermal, taftan, pizza, farinha de arroz, maisena, tacos, tortillas, 

dumpling wrappers, bolos de arroz, spaghett refinado, macarrão, pumpernickel / pita / pão 

francês / italiano 

 

c) Os produtos lácteos: leite (integral ou parcialmente desnatado), iogurte, queijo (natural, 

caseiro, processados), requeijão, raita, lassi, kloya, firni, kheer, leite condensado, chocolate 

ao leite, milk shake, leite de cabra / ovelha. 

  

d) Carne: todas as carnes bovinas, todos os outros cortes de carne e todos os cortes de 

carne de vitela, cabra, carneiro, porco, cordeiro, coelho, moussaka; curries; 

sopas/ensopados de carne mexicanos (menudo), bacon, hamburger, hot dog, veado, 

caracol, patas de rã, cavalo, alce, javali, carne do almoço. 

 

e) As carnes de órgão: carnes de órgãos de todos os animais. Fígado, rim, baço, cérebro, 

coração 

 

f) Aves: Todos os cortes de frango, galinha Cornish, frango enlatado, todos os cortes de 

peru, peru enlatado, pato, faisão, codorna. 

 

g) Ovos: Cru / congelados / cozidos, ovos fritos, quiche, omelete, ovos com açúcar/sal. Inclui 

ovos de pato. 

 

h) Peixe e frutos do mar: peixes de  água doce e do mar; conservas de peixe, como peixe 

salgado, peixe seco, moluscos e crustáceos (moluscos bivalves, lula, camarão); caviar, 

língua/face de peixes, surimi, golfinhos, baleia. 

 

i) Pizza: pepperoni, pizza simples, e calzone 

 

j) verduras: todos os vegetais frescos de folhas verdes: espinafre, acelga chinesa, choi sum, 

couve, mostarda ou nabo, espargos 

 

k) Outros produtos vegetais (crus): todos os vegetais crus não incluídas nas categorias 

precedentes. 
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l) Outros produtos vegetais (cozido): todos os vegetais cozidos não incluídas nas categorias 

precedentes. 

 

m) legumes/oleaginosas/sementes: Todas as leguminosas (não-germinadas), tofu, proteína 

isolada de soja, farelo de soja, farinha de soja, concentrado protéico de soja feijões secos, 

lentilhas, ervilhas, sopas (ervilha), amendoins, amêndoas, sementes de girassol, castanhas 

de caju. Todas as nozes e sementes. Coco, carne / leite / creme, feijão cozido (com ou sem 

carne), proteína vegetal texturizada, leite de soja, tofu / requeijão de soja. 

 

n) A batata, cozida e amassada: Batatas cozidas / cruas, farinha de batata, purê feito com 

batatas real ou em grânulos. 

 

o) alimento em conserva: Inclui picles em salmoura, condimentos, azeitonas, repolho 

salgado ou folhas verdes (mui choy), mango pickle, vegetais salgados de raiz (choi po), ovos 

em conserva, carne em conserva. 

 

p) alimentos fritos: batatas fritas, poutine, rodelas de cebola, samosas, papad, pakoras, sev, 

wonton frito, rolo de ovo. 

 

q) salgadinhos: chipes de batata, pretzels, pipoca, carne seca, peles de porco, palitos à 

base de carne. 

 

r) Frutas: Todas as frutas, frutas vermelhas, groselha, frutas em conserva, maçã, frutas 

cítricas, saladas de frutas, frutas secas. 

 

s) pudim e sorvete: sorvetes, barras de sorvetes, bolos de sorvetes, iogurtes congelados, 

sundaes, mousses, cremes, pudim de pão, pudins de leite. 

 

t) Sobremesas / doces: bolos, tortas, pastei, cookies, brownies, burfi / ladoo, rasgulla Gulab 

jamun / halwa, shameia, mohalabeia, pão doce chinês, sobremesas, doce de feijão, burritos 

com frutas. 

 

u) guloseimas, doces e xaropes: mel, melaço, xarope, açúcar glacê branco/ marrom, 

rapadura, jujubas, caramelo, frutas cristalizadas, chocolates, sorvetes, geleias/marmelada, 

pectina. 

 

v) suco de frutas e bebidas: Todos os sucos de frutas cítricas e não-cítricas, coquetéis de 

frutas e bebidas de fruta. Todos os sucos de tomate e vegetais. 
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w) As bebidas carbonatadas: bebidas  de cola, não-cola (adoçado e sem açúcar), água 

tônica, chá gelado. 

  

 

                                                                       1 

 

    # centro  #participante 

 

 

42. Nos últimos 12 meses com que freqüência você comeu alimentos das seguintes 

categorias? 

 

                                                                 < 1 mês – nunca        escolha uma    marcar o n º de vezes 

                                                                                                 Mês semana dia                    tempo 

 

a) Todo os grãos pão/cereais 

 

b) pães refinados /arroz/massas e cereais 

 

c) Laticínios (não leite com chá ou café) 

 

d) Carne 

 

e) Miúdos 

 

f) Aves  

 

g) Ovos 

 

h) Peixe e frutos do mar 

 

i) Pizza 

 

ID do 

controle 
Iniciais do 

controle 

F      M     L 

Este é o controle 
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j) Os legumes verdes 

 

k) Outros vegetais (cru) 

 

l) Outros vegetais (cozido) 

 

m) Legumes/oleaginosas/sementes 

n) A batata, cozida e amassada 

 

o) Alimentos em conserva 

 

p) alimentos fritos 

 

q) Salgadinhos 

 

r) Frutas 

 

s) Sorvete e pudim  

 

t) Sobremesas e doces 

 

u) Guloseimas, açúcares e xaropes 

 

v) Suco de frutas e bebidas 

 

w) As bebidas carbonatadas 

 

 

 

Somente para mulheres Q43-Q50 

 

43. Marque com um "X" em "Sim" ou "Não" para 6 ou menos ciclos menstruais por ano entre 

18-45 anos de idade. Nota: Não incluindo gravidez. 



 
 

198 

44. Controle de pílulas: (a) Se o sujeito responde "Sim"para SEMPRE o uso de pílulas ou 

injeções, o registre da idade em que o sujeito começou a usar e o nome e marca. Se o 

nome da marca não é conhecida, marca com um "X " na caixa "Desconhecido".Registre o 

tempo de uso (em anos). 

 

(b) registre se sujeito é usa, atualmente, pílulas ou injeções de depósito. 

 

(c) Se o sujeito não está usando pílulas ou injeções de depósito, o registre a idade em que 

ela parou de usar. 

 

45-48. Gravidez: Para as questões 45-48, marque com um "X" em "Sim" ou "Não". 

 

Na questão 47, pergunte ao sujeito se ela nunca teve com pressão arterial elevada, proteína 

na urina, inchaço nas pernas, convulsões, apreensão antes do parto e diabetes mellitus ou 

intolerância à glicose durante a gravidez. Na questão 48, pergunte ao sujeito se ela já teve 

um aborto*, se o "Sim", registre o número de abortos. 

Refere-se ao aborto espontâneo. Não inclui interrupção médica da gravidez 

 

49. Período Menstrual: Pergunte ao sujeito, se sua menstruação parou de forma 

permanente (ou seja, se ela não teve um período menstrual nos últimos 12 meses). Se 

"Sim" registre na caixa certa, idade em que os período menstrual foi interrompido, e as 

razões. Selecione uma única razão. Se o motivo não estiver listado, selecione "Outros" e 

especifique o motivo no local  fornecido. 

 

50. Reposição Hormonal: Marque com um "X" se o sujeito já fez  reposição hormonal. Se 

ela responder "Sim ", registre o tempo que o sujeito tem tomado e se está ou não tomando 

no momento. Se ela não esta tomando no momento, registre a idade em que ela parou. 

 

 

1 

     

# centro  #participante 

 

  

ID do 

controle 
Iniciais do 

controle 

F      M     L 

Este é o controle 
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APENAS PARA MULHERES (QUESTÕES 43 A 50) 

 

43. Entre as idades de 18 e 45 anos já teve 6 ou menos ciclos menstruais por ano? 

(não incluindo a gravidez) 

 

     Não     Sim 

 

44. a) Você já usou a pílula ou injeções de hormônio para controle da gravidez? 

 

      Desconhecido      não      sim        idade que começou            anos  Marca:  

                  Por quantos anos?             anos          desconhecido 

 

b) Você está usando?       não      sim 

 

                                      Com que idade você parou?           Anos 

 

45. Alguma vez você já tentou engravidar, sem sucesso, por um ano ou mais?  

 

      não      sim 

 

46. Alguma vez você já usou remédios para fertilidade?        não      sim 

 

47. Você já esteve grávida? 

 

        não      sim        Durante a gravidez, você teve alguma das seguintes alterações?: 

 

i) pressão alta?     não      sim               iv) Apreensão antes do parto?     não      sim 

ii) proteína na urina?     não      sim       v) O diabetes mellitus ou intolerância à glicose? 

iii) inchaço nas pernas?     não      sim                                                      não      sim   

 

48. Você já teve um aborto?        não      sim          Quantos? 
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49. Sua menstruação parou definitivamente?  

 

     Desconhecido      não      sim         Em que idade parou?           anos 

        Por que parou? (somente uma) 

                       Menopausa      Histerectomia      Radiação 

                       Outro (especifique):  

 

50. Você já usou reposição hormonal? 

      Desconhecido      não 

 

      Sim        Quanto tempo?         Anos         Você ainda toma?                Não        sim 

                     Que tipo de substituição que você usou mais?       

          Apenas estrógeno        Eestrogênio + progesterona   

 Com que idade você parou? 

  

 

51. Consciência da poluição. 

 

a) Marque um “X” onde a comida da familia é feita. Marque uma única caixa. 

 

b) Selecione o principal combustível usado para cozinhar nesta casa. Verifique todos os que 

se aplicam. 

 

c) Relate a distância, em quilómetros e/ou metros, de uma zona de indústria pesada ou de 

fábrica de sua casa e de seu trabalho. Area dede produção pesada é definida como a área 

industrial, com emissão de fumaça visível ou usina. Se o sujeito não está mais trabalhando, 

por favor, risque caixas ou digitar "00", que não interessa. Não deixe campos em branco. 

 

d) Relate a distância, em quilómetros e/ou metros, de uma estrada movimentada ou tráfego 

pesado de sua casa e de seu trabalho. Estrada movimentada é definida como auto-estrada> 

4 pistas ou construídas em área urbana com engarrafamentos regulares. Se o sujeito não 

está mais trabalhando, por favor, risque caixas ou digitar "00", que não interessa. 

 

e) Marque um "X" para o meio (s) sujeito usa para ir ao trabalho. Se o sujeito não está mais 

trabalhando, marque na caixa apropriada e pule para a questão gi). 
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f) Registre o tempo em horas e minutos gastos pelo sujeito para ir trabalhar em cada dia. 

 

g) 0 = nenhuma poluição (por exemplo, área rural, sem indústria) 

1 = poluição muito leve (por exemplo, área rural ou suburbano, com pouca indústria ou 

emissões por tráfego) 

2 = poluição leve (por exemplo, área suburbana com alguma indústria ou  emissões do 

tráfego) 

3 = poluição moderado (por exemplo, área urbana ou suburbana com a indústria ou o 

tráfego e, ocasionalmente, emissões de leve nevoeiro de fumaca) 

4 = poluição moderadamente grave (por exemplo, área urbana com a indústria e o tráfego 

com nevoeiro de fumaca com freqüência) 

5 = poluição severa (por exemplo, área urbana com a indústria pesada e com tráfego 

pesado com nevoeiro de fumaca pesado na maioria dos dias) 

 

Marcar um "X" na caixa (0-5) para refletir a impressão do sujeito sobre como a poluicão 

atinge o seu ambiente externo, em média: 

iii) Casa 

iv) Local de trabalho 

 

 

52 e 53. Consciência do curso: Marque com um "X" todos os sintomas ou fatores que o 

sujeito associa com AVC. Responda a cada questão separadamente e liste claramente cada 

sintoma/fator. Registre todos que se aplicam. Se nenhum dos sintomas ou fatores são 

reconhecidos pelo sujeito, marque a opção "Nenhuma das opções acima"da categoria. 

 

 

 

ESTE É UM CAMPO   CampoID                            0  -                                 I    iniciais 

 

                                                             # centro                     # participante                        P   S    T 

 

53. a) Onde está a cozinha de sua família? (marque apenas uma caixa) 

        Dentro da casa         Fora da casa          Ambos 
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b) Qual é o principal combustível usado para cozinhar? (marque apenas uma caixa) 

     Querosene     Carvão     Madeira      Biogás            Agricultura/cultura 

     Electricidade     Esterco dos animais     Carvão vegetal     Arbusto/grama      Outras 

 

                                                                                          Casa?        Km         m 

c) Qual a distância de uma área de indústria pesada ou de fábrica de seu 

                                                                                         Trabalho?        Km         m 

(Para c) e d) digite "00" ou eleimine fora das caixas o que não se aplica) 

 

 

                                                                                               Casa?         Km         m 

d) Qual a distância a uma estrada movimentada ou tráfego pesado de sua 

                                                                                         Trabalho?        Km         m 

 

 

e) Como você vai ao trabalho? (Marque todas que se aplicam?)     Não trabalha mais 

                                                                                                                         ir para # g i) 

   Carro     Ônibus      Moto     Bicicleta      Trem      Andando      Outro: 

 

 

f) Quanto tempo você gasta indo para o trabalho?          hrs.         mins. 

 

g) Em uma escala de 0-5, quanto poluído é o seu ambiente externo, em média? 

(marque apenas uma caixa) 

i) Casa  

                                     0   1    2    3    4    5     (ver página de tras para as definições de escala) 

ii) Local de trabalho 

 

54. Qual dos seguintes sintomas você associa com AVC? (verifique todas que se 

aplicam) 

 

     início súbito de dor torácica início súbito de dificuldade para falar ou compreender a fala 

      

     início súbito de cefaléia intensa  
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     início súbito de falta de ar início  

      

     início súbito de dificuldade em enxergar com um ou ambos os olhos 

      

     início súbito de dificuldade para falar ou compreender a fala 

     

     início súbito de fraqueza e dormência da face ou dos membros, de um lado 

     

     Nenhuma das opções acima 

 

55. Qual dos seguintes fatores você associa com maior risco de AVC? (verifique todas 

que se aplicam) 

     Diabetes                                Obesidade                       Doenças cardíacas  

     Consumo de álcool               Fumar                              Chá 

     Colesterol alto                       Café                                 Estresse  

     Pressão alta                          Poluição                           Exercício 

                                                                                            Nenhuma das opções acima 

 

54. M-Rankin Score: Registrar a Modified Rankin Score  para o assunto. 

 

Modified-Rankin Scale score 

 

0 – função normal 

 

1 – Sem incapacidade significativa – capaz de realizar todas as atividades diárias 

 

2 – Ligeira incapacidade – incapaz de realizar as atividades diárias, mas capaz de atender as 

próprias necessidades corporais, sem assistência 

 

3 – Incapacidade moderada – necessita de ajuda para atender as necessidades corporais e/ou 

incapaz de andar sem ajuda de alguma dispositivo  

 

4 – Incapacidade severa – incapaz de atender as necessidades corporais sem assistência e/ou 

incapaz de andar sem ajuda  
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5 – Grave incapacidade – cuidados de enfermagem, acamados, incontinentes e exigem atenção 

constante  

 

6 - Morte 

 

 

55. Resultado ECG: Um ECG deve ser feito em cada controle do sujeito. Manter o ECG em 

seu arquivo. Marque com um "X" uma das conclusões que se aplicam. Por favor, forneça as 

informações mais completas possíveis. 

 

Nota: IAM recente refere-se a IAM dentro de 3 meses a da apresentação atual. 

 

Apreciação do ECO: Se o ECO foi feito, por favor, fornecer as informação mais completas 

quanto possível para FEVE (fração de ejeção do ventrículo esquerdo). 

 

Término da Entrevista: Anote a hora em que a entrevista terminou, no canto inferior à 

direita.  

Formato da hora = horas: minutos = 00:00 – 23:59 = 24 horas. 

 

Conclusão do formulário: Registre o sobrenome e a inicial da pessoa que preenche os 

formulários de relatório de controle. Registre a data (AAAAMMDD) que o formulário foi 

concluído. Por favor, imprimir. 

 

ESTE É UM CAMPO   CampoID                            0  -                                 I    iniciais 

 

                                                             # centro                     # participante                        P   S    T 

 

54. Registre a Modified Rankin Score para o controle:        (ver página ao lado para score)    

 

55. Achados cardíacos (ECG é obrigatório):  

     

i) ECG:       fibrilação/flutter atrial        IAM recente       LVH       p-mitral      p-pulmonar         

 

     RVH       nenhuma das opções acima 
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ii) ECO:      sim          FEVE:      .          ou       ruim < 0,35 (35%) 

                                                                         moderado 0,35 – 0,50 (35-50%) 

                   não                                                normal > 0,50 (50%) 
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ANEXO C – Parecer consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa 
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ANEXO D – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – Caso 
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213 
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ANEXO E – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – Controle 
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218 

 

 

 


