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A Revista da Sociedade de Cardiologia do Estado de 
São Paulo (Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo) é o órgão 
oficial de divulgação da Sociedade de Cardiologia do Estado 
de São Paulo (SOCESP). Trata-se de uma publicação trimes-
tral, com previsão de 120 páginas por edição, e indexada no 
LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências 
da Saúde) e no Latindex (Sistema Regional de Información en 
Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, 
España y Portugal).

Cada edição abrangerá dois temas distintos, seleciona-
dos a critério da Diretoria de Publicações. Cada tema incluirá 
no máximo seis artigos. Em todas as edições serão convidados 
dois editores, um para cada tema. Editores convidados e autores 
devem adequar os artigos às Normas para Publicação, evitando-
-se prejuízo às fases de produção editorial e de produção gráfica.

1 DADOS GERAIS PARA PREPARO DO ARTIGO
A Revista da Sociedade de Cardiologia do Estado de 

São Paulo adota as Normas de Vancouver (Uniform Require-
ments for Manuscript Submitted to Biomedical Journals – revi-
são em julho/2010), organizadas pelo International Committee 
of Medical Journal Editors: “Vancouver Style” (http://www.
nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html).
1.1 Cada artigo deverá ter até 20 páginas, incluindo as referên-

cias, respeitando a configuração de página padrão (2,5 cm 
nas laterais da página e 3,5 cm nas bordas superior e infe-
rior), e deverá ser digitado em Times New Roman, tamanho 
10, e espaçamento entre linhas de 1,5. Poderão ser inseridas 
até 4 ilustrações, considerando figuras, fotografias, gráficos 
e/ou tabelas, e até 50 referências. As exceções serão anali-
sadas pelos editores.

1.2 O uso de abreviaturas, mesmo as consagradas, deverá ser 
evitado.

1.3 O texto deverá ser digitado sem formatações especiais.
1.4 As tabelas deverão ser digitadas no mesmo processador/

editor de texto utilizado para o restante do texto. Não serão 
aceitas tabelas enviadas como imagem.

2 SEQUÊNCIA DA DISPOSIÇÃO DO TEXTO

Somente serão considerados aptos à produção editorial os 
artigos que se enquadrarem nas Normas para Publicação aqui 
apresentadas, respeitando a seguinte disposição:

2.1 Primeira página
-Título do artigo em português.

-Nome(s) do(s) autor(es) por extenso.
-Instituição(ões) a que cada autor pertence.
-Nome do autor responsável pela correspondência e 

endereço completo, incluindo endereço eletrônico.
2.2 Segunda página

-Resumo: até 250 palavras.
-Descritores: até 5 (obter os termos no “DeCS – Descri-

tores em Ciências da Saúde”, disponível em: http://decs.bvs.br).
2.3 Terceira página

-Título em inglês.

-Abstract (resumo em inglês): até 250 palavras.
-Descriptors: até 5 (obter os termos no DeCS – versão 

em inglês).
2.4 Quarta página e demais

-Corpo do texto: organizado em intertítulo, subtítulo, 
etc.

3 ESTILO E FORMATO DAS REFERÊNCIAS

3.1 As referências devem ser citadas quando efetivamente 
consultadas e numeradas, no corpo do texto, em formato so-
brescrito, respeitando a ordem de entrada no texto.
3.2 Incluir até 50 referências relevantes.
3.3 Exemplos de referências.
Artigo de revista com até 6 autores, citar todos os autores

Pahl E, Seghal R, Chystolf D, Neches WH, Webb CL, Duffy 
CE. Feasibility of exercise stress echocardiography for the 
follow-up of children with coronary involvement secondary 
to Kawasaki. Circulation. 1995;91(1):122-8.
Artigo de revista com mais de 6 autores, citar os seis pri-
meiros autores seguidos de et al.
Yu CM, Fung JW, Zhang Q, Chan CK, Chan YS, Lin H, 
et al. Tissue Doppler imaging is supervisor to strain rate 
imaging and prost systolic shortening on the prediction of 
reverse remodeling is both ischemics and nonischemics 
heart failure after cardiac resynchronization therapy. Cir-
culation. 2004;110(1):68-79.

Instituição como autor
The Cardiac Society of Australia and New Zeland. Clinical 
exercise stress testing: safety and performance guidelines. 
Med J Aust. 1996;164(5):282-4.

Sem indicação de autoria
Cancer in South Africa [editorial]. S Afr Med J. 

1994;84(12):15.
Volume com suplemento

Shen HM, Zhang QF. Risk assessment of nickel carcino-
genicity and occupational lung cancer. Environ Health 
Prospect. 1994;102 Suppl 1:275-82.

Livro
Murray PR, Rosenthal KS, Kobayashi GS, Pfaller MA. 
Medical microbiology. 4th ed. Saint Louis: Mosby; 2002.

Capítulo de livro
Mylek WY. Endothelium and its properties. In: Clark BL 
Jr, editor. New frontiers in surgery. New York: McGraw 
Hill; 1998.p. 55-64.

Monografias, dissertações e teses
Borkowski MM. Infant sleep and feeding: a telephone sur-
vey of Hispanic Americans [dissertation]. Mount Pleasant 
(MI): Central Michigan University; 2002. Takemura CK. 
Correlação das variáveis geométricas de lesões coronárias 
com achados ultra-sonográficas [tese]. São Paulo: Facul-
dade de Medicina da Universidade de São Paulo; 2003.

Eventos
Christensen S, Oppacher F. An analysis of Koza’s compu-
tational effort statistic for genetic programming. In: Foster 
JA, Lutton E, Miller J, Ryan C, Tettamanzi AG, editors. Ge-
netic programming, EuroGP 2002: Proceedings of the 5th 
European Conference on Genetic Programming; 2002 Apr 
3-5; Kinsdale, Ireland, Berlin: Springer; 2002. p. 182-91.

normaS Para PuBlicação De artigoS na

reviSta Da SocieDaDe De carDiologia Do eStaDo De São Paulo
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Material eletrônico
- Consultas na Internet:
Ministério da Saúde [homepage]. Secretaria Executiva. 
Datasus. Informações de Saúde. Morbidade e informações 
epidemiológicas [citado 2000 maio 10]. Disponível em: 
http://www.datasus.gov.br. Sabroza PC. Globalização e 
saúde: impacto nos perfis epidemiológicos das populações. 
In: 4º Congresso Brasileiro de Epidemiologia [on line]; 
1998 Ago 1-5; Rio de Janeiro. Anais eletrônicos. Rio de 
Janeiro: ABRASCO; 1998 [citado 1999 jan 17]. Disponível 
em: http://www.abrasco.br/epirio98.
- Jornal:
Novo remédio ajuda a deixar o hábito de fumar. O Globo, 
Rio de Janeiro [jornal on line]. 1999 maio 17 [citado 1999 
ago 17]. Disponível em: http://www.oglobo.com.br.
- revIsta:
Morse SS. Factors in the emergence of infections diseases. 
Emerg Infect Dis. 1995;1(1):e10-e23. [cited 1996 Jun 5]. 
Available from: http://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm.
- lIvro:
Tichenor WS. Sinusitis: treatment plan that works for 
asthma and allergies too. New York: Health On The Net 
Foundation; 1996 [cited 1999 May 27]. Available from: 
http://www.sinuses.com/postsurg.htm.
- Capítulo de lIvro quando o autor do Capítulo é o mesmo 
autor do lIvro:
Tichenor WS. Sinusitis: treatment plan that works for 
asthma and allergies too. New York: Health On The Net 
Foundation; 1996. p. e31-e43. [cited 1999 May 27]. Avai-
lable from: http://www.sinuses.com/postsurg.htm.
- tese (lIvro no todo):
Lourenço LG. Relação entre a contagem de microdensidade 
vasal tumoral e o prognóstico do adenocarcinoma gástrico 
operado [tese on line]. São Paulo: Universidade Federal 
de São Paulo; 1999 [citado 1999 jun 10]. Disponível em: 
http://www.epm.br/cirurgia/gastro/laercio.

4 TABELAS E FIGURAS
4.1 Tabelas

As tabelas devem ser inseridas apenas quando necessário 
para a efetiva compreensão do trabalho, não devem ser 
redundantes (repetindo informações já mencionadas no 
corpo do texto), e devem ser numeradas por ordem de 
citação. Devem ser apresentadas em páginas separadas, no 
mesmo arquivo do texto, depois das referências, digitadas 
em Word e configuradas em espaço duplo, sem linhas de 

grade. Devem ser numeradas em numeral arábico e o título 
(enunciado) deve ser conciso. Os marcadores de rodapé 
devem obedecer à seguinte ordem: *, †, ‡, §, #, **. As abre-
viações utilizadas devem ser definidas no rodapé da tabela.
4.2 Figuras
As figuras devem ser submetidas em alta resolução 
(mínimo de 300 dpi e 1000px de largura) e enviadas em 
formato JPEG. As legendas das figuras devem constar em 
páginas separadas, após as tabelas, e permitir sua perfeita 
compreensão, independentemente do texto.
Siglas e abreviações usadas nas figuras devem ser explici-
tadas nas legendas.

5 ENVIO DO MATERIAL
O artigo completo, compreendendo texto, figuras/fotos/

gráficos e tabelas, deverá ser enviado unicamente via Internet 
para o e-mail do editor responsável pelo tema para o qual o 
autor foi convidado a escrever. O artigo deverá ser acompa-
nhado por uma carta de submissão, em PDF, contendo uma 
declaração do autor de que todos os coautores estão de acordo 
com o conteúdo expresso no trabalho, explicitando a presença 
ou não de conflito de interesses e a inexistência de problema 
ético relacionado.

Atenção: Solicitamos aos autores a elaboração de um 
teste de múltipla escolha relativo ao assunto abordado em 
seus respectivos artigos. Esse material será disponibilizado no 
website www.socesp.org.br, como contribuição ao programa 
de educação médica continuada destinado a nossos leitores.
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de São Paulo e não podem ser publicados sem o consentimento 
por escrito da Diretoria de Publicações.
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Como Melhorar a Prevenção e o Controle das DCV?

Responder a essa pergunta é um enorme desafio, pois tem inúmeras facetas. Os artigos buscaram 
condensar alguns pontos relevantes do problema. Evidentemente, conhecer os “Panoramas do controle da 
Hipercolesterolemia e da Hipertensão Arterial no Brasil” é essencial. Os autores chamam a atenção para 
o controle inadequado desses fatores de risco em nosso meio. Ao analisar as “Lições dos estudos epide-
miológicos”, são focalizados com especial atenção três importantes fatores de risco que ainda dificultam 
o controle ideal das doenças cardiovasculares: inatividade física, dieta inadequada e estresse psicossocial.

No artigo “Estratégias populacionais em promoção de saúde cardiovascular” é enfatizado o envolvi-
mento de organizações comunitárias para promover mudança de comportamento de risco com sustentabilidade 
utilizando estratégias coletivas, que permitam modificações ambientais e sociais amplas.

Metodologias e estratégias utilizadas influem nos resultados das ações educativas e motivacionais. O 
artigo “Valores Culturais e Prevenção como fatores associados à promoção de saúde cardiovascular” mostra 
que o diálogo sobre saúde é um contraponto entre o saber científico e o saber popular e, portanto, a informação 
deve ser dada a partir do conhecimento prévio do indivíduo e da comunidade respeitando imaginário social, 
religiosidade, mitos e valores culturais. Em “Desafios e soluções para a falta de aderência a orientações e 
tratamentos” os autores enfatizam o impacto da falta de aderência às orientações terapêuticas e a necessidade 
de tentar prescrever considerando o custo, simplificando esquemas posológicos e comunicando-se adequa-
damente com os pacientes. O desenvolvimento de novas estratégias de intervenção é fundamental diante 
dos sofríveis resultados atuais. Nesse sentido o artigo “Dimensão Digital, Promoção de Saúde e Prevenção 
Cardiovascular” descreve as perspectivas abertas pelo espaço digital da saúde, que inclui o canal digital para 
saúde, a inovação digital para os consumidores e as iniciativas digitais de impacto social.
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Hipercolesterolemia e hipertensão arterial são fatores indepen-

dentes de risco para a morbidade e mortalidade decorrentes de 

doenças cardiovasculares. Estima-se que 20% da população 

brasileira tenha hipercolesterolemia, definida como colesterol 

total acima de 200 mg/dl. Esse valor sobe para 33% em indi-

víduos com 45 anos ou mais. Quando avaliamos indivíduos 

que estão sendo tratados para dislipidemias, apenas 62% dos 

pacientes brasileiros apresentavam LDL-C dentro dos valores 

preconizados pelas Diretrizes de Dislipidemias. Com relação à 

hipertensão arterial (HA), considerando-se valores de pressão 

arterial (PA) ≥ 140/90 mm Hg, 22 estudos encontraram preva-

lências entre 22,3% e 43,9%, (média de 32,5%), com mais de 

50% entre 60 e 69 anos e 75% acima de 70 anos. Igualmente 

ao observado para as dislipidemias, o nível de controle da PA 

em pacientes sob tratamento está muito aquém do desejado. 

No Brasil, estima-se que 61,8% dos pacientes com HA sejam 

conscientes dessa condição, enquanto que apenas 52,7% estão 

sob tratamento, com somente 19,6% deles estando com a PA 

controlada. Esses dois importantes fatores independentes de 

risco constituem, portanto, em agravos significantes à saúde 

cardiovascular da população.
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arterial no BraSil
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Hypercholesterolemia and arterial hypertension are inde-

pendent risk factors for the morbidity and mortality due to 

cardiovascular diseases. It has been estimated that 20% of the 

Brazilian population has hypercholesterolemia, defined as to-

tal cholesterol above 200 mg/dl. This value increases to 33% 

among individuals aged 45 years or older. When we evaluated 

individuals who were being treated for dyslipidemias, only 63% 

of the Brazilian patients had LDL-C values within the range 

recommended by the Dyslipidemia Guidelines. Regarding 

Arterial Hypertension (AH), considering arterial pressure (AP) 

values ≥ 140/90 mm Hg, 22 studies detected a prevalence of 

22.3% to 43.9% (mean: 32.5%), with more than 50% of the 

subjects aged 60 to 69 years and 75% older than 70 years. As 

also observed for the dyslipidemias, the level of AP control in 

patients under treatment is much lower than desired. In Brazil, 

the estimate is that 61.8% of the patients with AH are aware 

of their condition, while only 52.7% are under treatment and 

AP is controlled in only 19.6% of the latter. Thus, these two 

important independent risk factors represent significant threats 

to the cardiovascular health of the population.

Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo. 2013;23(2):10-13
RSCESP (72594)-2046

PerSPectiveS of control hyPercholeSterolemia anD 
hyPertenSion in Brazil

Descriptors: Brazil, epidemiology, hypercholesterolemia/
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meta-analysis, risk factors.

Descritores: Brasil, epidemiologia, fatores de risco, 
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O colesterol sérico é fator independente para o risco de 
morte por doença isquêmica do coração (DIC)1.

Uma meta-análise de dados individuais de 
900.000 indivíduos seguidos prospectivamente em que ocor-
reram cerca de 55.000 mortes cardiovasculares mostra clara-
mente essa relação. Fato importante, aumento do colesterol 
tem maior influência no risco de jovens do que em idosos. Da 
mesma forma, o Cholesterol Treatment Trialists (CTT) Group 
demonstrou indubitável impacto da diminuição do colesterol 
com estatinas para a prevenção de eventos cardiovasculares e 
mortalidade2. Dados oriundos de mais de 170.000 indivíduos 
que participaram dos estudos com estatinas mostram que, para 
cada 39 mg/dl de redução do LDL-C, o risco relativo de eventos 
cardiovasculares maiores, incluindo-se a mortalidade, cai em 
22%. O benefício absoluto será proporcional ao risco. Daí, a 
necessidade de avaliação dos fatores de risco cardiovascular, 
para uma boa relação custo-eficácia da prevenção como uma 
estratégia populacional.

Panorama Da hiPercoleSterolemia no BraSil

Seria excelente se soubéssemos adequadamente os valo-
res de colesterol da população brasileira e quem mereceria ser 
tratado para planejarmos uma política adequada de prevenção. 
Infelizmente, existem muitas dificuldades em se realizar estudos 
epidemiológicos em um país continental e cheio de contrastes 
como o Brasil. De acordo com o Atlas Corações do Brasil, 
realizado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia em meados 
da década passada, cerca de 20% da população brasileira teria 
hipercolesterolemia, definida como colesterol total acima de 
200 mg/dl3. Esse valor sobe para 33% em indivíduos acima 
de 45 anos.

Já quando avaliamos indivíduos que estão sendo tra-
tados para dislipidemias, incluindo-se dieta e medicamentos, 
dados do estudo Lipid Treatment Assesment-2 (LTAP-2), reali-
zado entre 2006-2007, mostram que apenas 62% dos pacientes 
brasileiros incluídos nesse estudo apresentavam LDL-C dentro 
dos valores preconizados pelas Diretrizes de Dislipidemias. 
Já nos EUA, esse valor beirava os 75%4,5. Pior quando apenas 
os pacientes considerados de alto risco foram estudados, pois 
quase a metade deles apresentava LDL-C descontrolado. Em 
termos de comparação, apenas 25% dos norte-americanos de 
alto risco tinham o LDL-C fora das metas preconizadas. Da 
mesma forma, avaliando-se o colesterol não HDL, que é um 
marcador independente do risco de eventos cardiovasculares, 
mesmo em indivíduos recebendo estatinas5, apenas 40% dos 
pacientes brasileiros tinham valores dentro do recomendado. Já 
nos EUA, o colesterol não HDL encontrava-se descontrolado 
em aproximadamente 28% dos casos.

Embora esses dados tenham sido obtidos há cerca de 6 
a 7 anos, dificilmente houve mudança na realidade brasileira 
nos últimos anos. Ou seja, ainda existe um grande hiato entre 
o que é recomendado e a prática médica. Certamente, esse 
hiato pode comprometer a qualidade e o tempo de vida de um 
número muito grande de pessoas, fato que, além do sofrimento 

causado pela doença, pode implicar em alto custo para a área 
da saúde em nosso país.

nova realiDaDe Da Prevenção?
Devemos lembrar que, atualmente, vivemos uma rea-

lidade totalmente diferente da década passada em relação aos 
custos da prevenção com estatinas: todas, com exceção de um 
único sal, são genéricas!

Atualmente, o custo de redução do LDL-C com medi-
camentos potentes como atorvastatina ou rosuvastatina caiu de 
forma acentuada. Além disso, a sinvastatina é disponibilizada 
na farmácia popular. Esses fatos reduzem drasticamente os 
custos e aumentam a eficácia e abrangência do tratamento 
viabilizando uma possibilidade bem melhor para a prevenção 
cardiovascular em nosso país.

Como resolver essa situação?
Existem duas propostas atualmente vigentes para o uso 

das estatinas na prevenção:
1. Avaliação do risco e
2. Tratar indiscriminadamente a partir do 50 anos toda 

a população, como se fosse um tipo de polipílula 
preconizada por Law & Wald6, contudo, com ape-
nas com estatinas na sua composição7. Confesso 
que sou favorável mais à primeira maneira, para 
aumentar a relação custo-efetividade e para valori-
zar o trabalho do profissional de saúde. Finalmente, 
a meu ver, a solução passa por programas de edu-
cação médica, do paciente, e da sociedade sobre 
prevenção da doença cardiovascular. Caso isso não 
ocorra, continuaremos a ter um importante hiato 
entre o que é preconizado e a realidade.

Panorama Do controle Da hiPertenSão arterial 
no BraSil

Associação entre hipertensão arterial e doença cardiovascular
Hipertensão arterial (HA) está associada à maior pro-

babilidade de doença renal crônica, acidente vascular encefá-
lico, doença arterial periférica, infarto agudo do miocárdio, 
insuficiência cardíaca e doença arterial periférica (Figura 1)8.

Por outro lado, está claramente demonstrado que o 
tratamento apropriado, com controle adequado alcançado as 
metas definidas nas principais diretrizes que normatizam o 
tratamento da HA, concorre para substancial redução de mor-
bidade e mortalidade (Figura 2).

Panorama Da hiPertenSão arterial no BraSil

Inquéritos populacionais em cidades brasileiras nos 
últimos 20 anos apontaram uma prevalência de HAS acima 
de 30%10.

Considerando-se valores de pressão arterial (PA) ≥ 
140/90 mmHg, 22 estudos encontraram prevalências entre 
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Figura 1. Risco relativo da hipertensão arterial8.

22,3% e 43,9%, (média de 32,5%), com mais de 50% entre 60 
e 69 anos e 75% acima de 70 anos10.

Entre os gêneros, a prevalência foi de 35,8% nos homens 
e de 30% em mulheres, semelhante à de outros países. Para 
efeito de comparação, revisão sistemática quantitativa realizada 
entre 2003 a 2008, de 44 estudos em 35 países, revelou uma pre-
valência global de 37,8% em homens e 32,1% em mulheres10.

controle e aDeSão ao tratamento meDicamentoSo 
Da hiPertenSão arterial no BraSil

Controle da HA tanto no Brasil como em todo o mundo, 
está muito aquém do desejado, sobretudo considerando os 
benefícios que se obtém quando ele é atingido.

A Figura 3 mostra o conhecimento, tratamento e con-
trole da hipertensão arterial nos Estados Unidos da América 
do Norte11 em diferentes momentos e no Brasil em 200410.

De modo geral, os percentuais de controle de PA são 
muito baixos, apesar das evidências de que o tratamento 
anti-hipertensivo é eficaz, concorrendo para reduções de 
morbidade e mortalidade cardiovasculares.

A adesão ao tratamento da HA está afeita a vários 
aspectos, constituindo-se, portanto, em um fenômeno 
multifatorial12.

Figura 3. Conhecimento, tratamento e controle da hipertensão arterial 
nos Estados Unidos 11 e no Brasil10.

Figura 2. Benefícios obtidos com o tratamento medicamentoso da 
hipertensão arterial9.

Estudo do nosso grupo de trabalho na Faculdade de 
Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo 
avaliou o perfil de pacientes do Ambulatório de Hipertensão 
dessa instituição de acordo com a sua observância às consul-
tas marcadas. Nesse estudo13, foi demonstrado (Figura 4) que 
aqueles que atendem menos às consultas agendadas têm menor 
chance de manter a PA dentro dos níveis desejados.

Figura 4. Controle da PA e adesão ao TNM e ao TM, de acordo com 
a assiduidade ou não de pacientes avaliados na Unidade de Hipertensão 
do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP de 
Ribeirão Preto13.

Por outro lado, a adesão ao tratamento da HA no Brasil 
também está muito distante do ideal com as esperadas conse-
quências no controle da pressão arterial e no impacto sobre o 
risco inerente a esse fato.

Em estudo realizado no Brasil14 avaliando aproxima-
damente 3.000 pacientes de clínicas e consultórios médicos 
representando todo o território nacional encontramos níveis 
de controle de PA muito baixos, sendo que, à medida que as 
metas a serem atingidas eram mais estritas, menor era o controle 
observado (Figura 5).
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Figura 5. Porcentagens de pacientes controlados de acordo com as 
metas preconizadas para cada uma das quatro classes de risco a que 
foram alocados, segundo sua estratificação (Estudo Controlar)13.
A: Hipertensos estágio 1 e 2 com risco cardiovascular baixo e médio 
(meta = PA < 140 x 90 mm Hg); B: Hipertensos e limítrofes com risco 
cardiovascular alto (meta = PA < 135 x 85 mm Hg); C: Hipertensos e 
limítrofes com risco cardiovascular muito alto (meta = PA < 130 x 80 
mm Hg); D: Hipertensos nefropatas com proteinúria > 1,0g/l (meta = PA 
< 125 x 75 mm Hg).

concluSõeS

Hipercolesterolemia e hipertensão arterial são situações 
clínicas que concorrem para substancial aumento do risco de 
doenças cardiovasculares.

O tratamento de ambas resultará em substancial redução 
do risco imposto por elas, embora a adesão ao tratamento e os 
seus controles estejam, frequentemente, fora dos níveis dese-
jados. É necessário, portanto, esforço para o adequado diag-
nóstico e o perfeito controle atingindo as metas preconizadas 
pelas diretrizes que normatizam condutas para o diagnóstico, 
tratamento, controle e seguimento tanto da hipercolesterolemia 
como da hipertensão arterial.
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A escalada na mortalidade por doenças cardiovasculares entre “países 
desenvolvidos” na metade do século passado mobilizou pesquisadores 
para a compreensão das causas e fatores associados a essa nova epidemia 
que se instalava. Seriam o infarto e o acidente vascular encefálico conse-
quências inevitáveis do envelhecimento de uma sociedade desenvolvida, 
que acabara de controlar as grandes epidemias infecciosas? Clássicos 
trabalhos epidemiológicos observacionais de longo seguimento como 
Framingham Heart Study, Nurses Healthy Study, Seven Countries Study 
e, mais recentemente, o INTERHEART, estudo caso-controle, respon-
deram esse questionamento. Apesar de relacionados à idade, a maioria 
dos acometidos apresentavam fatores de risco associados, alguns deles 
passivos de ajustes. Inúmeras lições podem ser tiradas desses estudos e 
de outros que os sucederam. Nesse capítulo, enfocaremos as evidências 
mais atualizadas sobre três importantes fatores de risco que ainda difi-
cultam o controle ideal das doenças cardiovasculares: inatividade física, 
dieta inadequada e estresse psicossocial. Grandes coortes observacionais 
mostram que, como já fora sugerido por Hipócrates há mais de 2.000 anos, 
a atividade física regular está associada a uma redução na incidência de 
eventos cardiovasculares. A compreensão de que os principais fatores de 
risco estavam associados a distúrbios nutricionais, estimulou a investi-
gação para a identificação de padrões dietéticos saudáveis. Dentre estes, 
destaca-se o cardápio da “Dieta do Mediterrâneo”, que se mostrou eficaz 
na prevenção primária de eventos cardiovasculares maiores. O estudo 
caso-controle INTERHEART identificou a importância do estresse psi-
cossocial com um fator de risco cardiovascular. Meta-análises e estudos 
randomizados demonstraram um impacto adicional nas intervenções 
terapêuticas psicossociais, especialmente nos pacientes que atingiram as 
metas comportamentais. Diante disso, observa-se que o corpo de evidên-
cia atual fornece importantes lições. Estas, colocadas em prática, podem 
melhorar o controle das doenças cardiovasculares.
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The rise in mortality from cardiovascular disease among “developed 

countries” in the middle of the last century mobilized researchers to 

understand the causes and factors associated with this new epidemic that 

is settled. Would infarction and stroke inevitable consequences of aging 

developed societies which had controlled major infectious epidemics? 

Classic observational epidemiological cohorts studies as Framingham 

Heart Study, Nurses Healthy Study, Seven Countries Study and more 

recently, the INTERHEART, a case-control study, answered this question. 

Although age-related, cardiovascular diseases are frequently associated 

with risk factors, most of them changeable. Several lessons can be drawn 

from these studies and others that succeeded them. In this chapter, we 

focus on the most current evidence on three important risk factors that still 

hinder optimal control of cardiovascular disease: physical inactivity, poor 

quality diet and psychosocial stress. Large observational cohorts show 

that, as already suggested by Hippocrates more than 2,000 years, regular 

physical activity is associated with a reduced incidence of cardiovascular 

events. The comprehension that the main risk factors were associated 

with nutritional disorders, stimulated research to identify healthy dietary 

patterns. Among these stands out the menu of “Mediterranean Diet”, which 

is effective in primary prevention of major cardiovascular events. The IN-

TERHEART case-control study identified the importance of psychosocial 

stress with a cardiovascular risk factor. Meta-analyzes and randomized 

studies demonstrated an additional impact on the psychosocial therapeutic 

interventions, especially in patients achieving behavior goals. Thus, it is 

observed that the current body of evidence provides important lessons. 

These, put into practice, can improve control of cardiovascular diseases.

Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo. 2013;23(2):14-23
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hoW to imProve the control of carDiovaScular DiSeaSeS?
leSSonS from ePiDemiological StuDieS

Descriptors: cardiovascular diseases/epidemiology, cardiovascular 
diseases/prevention & control, diet, diet, exercise, mediterranean, risk 
factors.

Descritores: dieta, dieta mediterrânea, doenças cardiovasculares/
epidemiologia, doenças cardiovasculares/prevenção & controle, exercício, 
fatores de risco.
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O termo “fator de risco” para doença cardiovascular 
(DCV) passou a ser utilizado a partir da metade do 
século passado após a publicação dos achados do 

consagrado estudo Framingham - Heart Study1. Ao longo dos 
últimos 60 anos, outras grandes coortes observacionais Seven 
Countries Study2, Nurses’ Health Study3 e, mais recentemente, o 
INTERHEART4 - consolidaram a importância de determinados 
comportamentos e fatores de risco na gênese e nas complica-
ções da DCV. Nesse capítulo, será discutido o corpo de evi-
dência que os últimos estudos epidemiológicos trazem acerca 
de três importantes fatores de risco: A) inatividade física; B) 
padrão dietético; e (C) estresse emocional.

a) ativiDaDe fíSica como Promoção De SaúDe 
carDiovaScular

A importância da atividade física na manutenção da 
saúde e no aumento da longevidade já fora postulado há mais 
de 2.000 anos por Hipócrates e Galeno. Naquela época, eles já 
alertavam: “a falta de atividade física é prejudicial à saúde”5,6.

Os primeiros trabalhos científicos associando a quan-
tidade de atividade física com o risco para doença isquêmica 
do coração (DIC) foram publicados em meados de século 
passado7. Em 1953, Morris e colaboradores divulgaram um 
estudo mostrando que cobradores que trabalhavam caminhando 
no corredor, subindo e descendo escadas dos ônibus de dois 
andares em Londres, tinham a metade da taxa de mortalidade 
por DIC quando comparados com seus colegas motoristas 
que trabalhavam no mesmo ônibus, porém sentados atrás do 
volante. Diante desse achado, os autores levantaram a hipótese 
de que a realização de maior atividade física seria protetora 
contra DIC8.

Desde então, inúmeros outros estudos têm demonstrado 
resultados semelhantes: pessoas ativas têm menos taxas de DIC 
e DCV em geral, comparando-as com as inativas9-11.

Em um estudo derivado do “Women’s Health Study”12, 
que se propusera inicialmente a avaliar baixa dose de ácido 
acetilsalicílico e Vitamina E na prevenção primária de DCV, foi 
observada a relação entre diferentes intensidades de atividade 
física autorreferida e a incidência de DCV em 28.345 mulheres. 
Todas as participantes tinham mais que 45 anos, sem história de 
DCV ou câncer no início do estudo. Foram alocadas em quatro 
diferentes grupos, de acordo com a quantidade de calorias gasta 
em atividade física por semana. O seguimento foi de aproxi-
madamente 10,9 anos. Foram observados 979 eventos (infarto 
agudo do miocárdio não fatal, acidente vascular encefálico 
isquêmico, necessidade de intervenção coronária percutânea, 
cirurgia de revascularização cirúrgica e morte cardiovascular). 
O risco de incidência desses eventos cardiovasculares diminuiu 
linearmente com o aumento na quantidade de atividade física 
realizada (P tendência linear < 0,001) (Tabela 1).

Considerando o grupo de mulheres que tinham menor 
gasto calórico em atividade física (gasto < 200 Kcal/semana) 
como o grupo controle de referência, observou-se que o risco 

de evento cardiovascular se associava inversamente ao aumento 
no gasto energético semanal. Houve uma redução relativa do 
risco de 27%, 32% e 41%, para os grupos de 201-599 Kcal/
sem, 600-1499 Kcal/sem e > 1500 Kcal/sem, respectivamente, 
comparados com o grupo de menor gasto calórico (Tabela 1).

Entretanto, este trabalho tem algumas limitações co-
muns aos estudos observacionais. Por não ser um estudo rando-
mizado, compara grupos com características basais diferentes, 
que podem desempenhar um potencial efeito de confusão na 
análise de causa e efeito. Os grupos mais ativos também tinham 
hábitos mais saudáveis, menor prevalência de tabagismo, 
melhor padrão dietético e menor prevalência de hipertensão 
arterial. Dessa forma, quando analisada, estatisticamente, em 
um modelo multifatorial, a quantidade de gasto calórico sema-
nal em atividade física perde a significância para redução linear 
do risco DCV (p = 0,37), conforme exemplificado na Tabela 112.

Em outro grande estudo, dessa vez uma meta-análise 
publicada recentemente, Li et al.13 analisaram a associação 
entre quantidade de atividade física realizada semanalmente 
com o risco cardiovascular.

Foram selecionados 21 estudos de coortes observacio-
nais de alta qualidade, publicadas entre 1980 e 2010. Com mais 
de 650.000 adultos livres de DCV no início dos estudos anali-
sados, com um seguimento de 5 a 32 anos. Foram observados 
mais de 20.000 eventos cardiovasculares. Observou-se que, 
entre os homens, o risco relativo (RR) para DCV no grupo com 
elevada intensidade de atividade física no período de lazer foi 
de 0,76 (95% IC 0,70-0,82, p < 0,001), comparado com o grupo 
de referência de pessoas de baixa intensidade de atividade física 
(Figura 1). Efeito semelhante foi observado entre as mulheres 
(RR = 0,73, IC 95% 0,68-0,78, p < 0,001)13.

Observou-se, também, que o grupo de atividade física 
de moderada quantidade já apresentava redução no risco de 
DCV em 10%-20%, quando comparado ao grupo com pequena 
quantidade de exercício. O benefício da atividade em alta 
intensidade foi ainda maior, com redução de 20%-30% no 
risco de DCV entre homens e mulheres, indicando uma relação 
óbvia de dose-resposta.

Um questionamento frequente é se a atividade física 
ocupacional, realizada no ambiente de trabalho, também 
desempenha papel em reduzir risco cardiovascular.

Esta mesma meta-análise selecionou três estudos que 
avaliaram essa relação. Foi observado um forte efeito protetor 
da atividade física ocupacional de moderada intensidade entre 
homens (RR = 0,89, IC 95% 0,82-0,97, p = 0,008), indo ao 
encontro da hipótese preliminar que Morris et al. formularam, 
como citada anteriormente. Intensidades mais elevadas de 
atividade física ocupacional, entretanto, não trouxeram be-
nefício adicional (RR = 0,91, IC 95% 0,84-0,97, p = 0,006) 
(Figura 2).

Apesar da ausência de grandes estudos randomizados 
controlados avaliando a real relação causal entre a atividade 
física e o risco cardiovascular11, esta deve ser amplamente 
estimulada, pois é consenso entre as sociedades médicas que 
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Tabela 1. Associação da atividade física com eventos cardiovasculares após ajuste para fatores de risco.

Atividade Física Por Kcal/ Semana

< 200 200-599 600-1499 > 1500 p por tendência

- Modelo ajustado para idade e tratamento 1,00 0,73 (0,61-0,86) 0,68 (0,57-0,80) 0,59 (0,49-0,71) < 0,001

- Modelo ajustado para idade e individualmente 
para cada um dos fatores de risco

< 0,001

Tabagismo 1,00 0,76 (0,64-0,90) 0,72 (0,61-0,85) 0,62 (0,52-0,75) < 0,001

Consumo álcool 1,00 0,73 (0,62-0,87) 0,69 (0,58-0,81) 0,60 (0,50-0,73) < 0,001

Hipertensão 1,00 0,75 (0,64-0,89) 0,71 (0,60-0,84) 0,62 (0,51-0,74) < 0,001

Diabetes 1,00 0,75 (0,64-0,89) 0,69 (0,59-0,82) 0,61 (0,51-0,74) < 0,001

IMC 1,00 0,77 (0,65-0,91) 0,74 (0,63-0,87) 0,63 (0,52-0,76) < 0,001

Colesterol Total 1,00 0,73 (0,62-0,87) 0,69 (0,58-0,81) 0,60 (0,50-0,72) < 0,001

LDL colesterol 1,00 0,73 (0,62-0,87) 0,69 (0,58-0,81) 0,60 (0,50-0,72) < 0,001

HDL colesterol 1,00 0,76 (0,64-0,90) 0,72 (0,61-0,85) 0,64 (0,53-0,77) < 0,001

Lipoproteína a 1,00 0,72 (0,61-0,85) 0,67 (0,57-0,79) 0,58 (0,48-0,70) < 0,001

Apolipoproteína A-1 1,00 0,75 (0,63-0,89) 0,70 (0,60-0,83) 0,62 (0,51-0,74) < 0,001

Apolipoproteína B-100 1,00 0,75 (0,63-0,89) 0,72 (0,61-0,84) 0,62 (0,52-0,75) < 0,001

Homocisteína 1,00 0,73 (0,62-0,87) 0,69 (0,58-0,81) 0,60 (0,49-0,72) < 0,001

PCR ultrassensível 1,00 0,77 (0,65-0,91) 0,73 (0,62-0,86) 0,64 (0,53-0,77) < 0,001

ICAM-1 1,00 0,77 (0,65-0,91) 0,73 (0,62-0,86) 0,64 (0,53-0,77) < 0,001

Fibrinogênio 1,00 0,76 (0,64-0,89) 0,72 (0,61-0,85 0,63 (0,52-0,76) < 0,001

- Ajustando todas as variáveis em um único modelo 1,00 0,95 (0,79-1,15) 0,95 (0,79-1,14) 0,90 (0,73-1,11) 0,37

IMC: Índice de massa corpórea; PCR: Proteína C reativa (Adaptada de Mora et al.12)

o exercício regular desempenha um importante papel na redu-
ção dos fatores de riscos já conhecidos para DCV e, direta ou 
indiretamente, reduz a incidência de eventos12.

Dessa forma, as sociedades de Cardiologia e institui-
ções governamentais de vários países compreendem que o 
estímulo à realização de atividade física é fundamental na 
promoção da saúde cardiovascular, assim como na tentativa 

Figura 2. Associação entre atividade física ocupacional e doença 
cardiovascular em coortes prospectivas masculinas (Adaptada de Li 
et al.13). DIC: Doença isquêmica do coração; AVE: Acidente vascular 
encefálico; RR: Risco relativo; AF: Atividade física.

Figura 1. Associação entre atividade física no período de lazer e 
doença cardiovascular em coortes prospectivas de homens (Adap-
tada de Li et al.13). RR: Risco relativo; IC: Intervalo de confiança; 
AF: Atividade física; DIC: Doença isquêmica do coração; AVE: 
Acidente vascular encefálico.
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de reduzir o impacto que as DCV exercem sobre sociedade 
contemporânea. Há cinco anos, o Departamento Americano de 
Saúde de Serviços Humanos lançou a campanha “2008 Physical 
Activity Guidelines for Americans” que pode, certamente, ser 
extrapolada para outros países, recomendando14:

• Todo adulto deve evitar a inatividade;
• Adultos que participam de qualquer atividade física 

ganham benefícios para saúde;
• Benefício adicional ocorre com mais atividade 

física.
De uma maneira geral, recomenda-se a realização de ati-

vidade física aeróbica de moderada intensidade por pelo menos 
30 minutos, cinco dias da semana ou atividade aeróbica de grande 
intensidade de 20 minutos, três dias da semana15, conforme ilustrado 
na Tabela 2.

Em novembro de 2012, a Sociedade Brasileira de 
Cardiologia, em parceria com outras importantes sociedades 
de Cardiologia, lançou a “Carta do Rio de Janeiro” no III 
Brasil Prevent/I América Latina. Dentre as metas globais para 
prevenção e controle das doenças crônicas não transmissíveis, 

está a “Redução relativa de 10% da prevalência de inatividade 
física em adultos até 2015”16. Um estímulo a mais à sociedade 
e aos cardiologistas para a utilização da atividade física como 
promoção da saúde cardiovascular.

B) alimentação SauDÁvel como Promoção De 
SaúDe carDiovaScular

Em meados do século passado, no estudo clássico 
“Seven Countries Study”, Keys et al. avaliaram a hipótese de 
que o crescente aumento na frequência dos ataques cardíacos e 
acidente vascular encefálico (AVE) entre os norte-americanos 
estariam relacionados ao novo estilo de vida e, principalmente, 
ao padrão da dieta daquela população17.

Além de confirmar a associação entre o padrão alimentar 
e as doenças isquêmicas do coração (DIC), este estudo chamou 
atenção por mostrar que, paradoxalmente, a população da ilha 
grega de Creta, que tradicionalmente tinha elevada ingestão 
de gorduras, apresentava grande longevidade, com baixa 
frequência de doenças cardíacas e câncer18. Estudando os 

Tabela 2. Equivalentes em MET de atividades físicas comuns de baixa, moderada e grande intensidade. Adaptado 
de Haskell et al.15

Baixa < 3,0 METs Moderada 3,0 a 6,0 METs Grande intensidade > 6,0 METs

Caminhada Caminhada Caminhada ou corrida

Caminhando* tranquilamente 
no plano = 2,0

Caminhar* rápido, percorrer 2.500 m em 30 
min (5 Km/h) = 3,3 
Caminhar * rápido, percorrer 3.250m em 30 
min (6,5 Km/h) = 5,0

Caminhar* muito rápido, percorrer 
3.600m em 30 min (7,2 km/h) = 6,3 
Correr* 4.000m em 30 min 
(8 Km/h) = 8 
Correr* 4.800m em 30min 
(9,6 Km/h) = 10 
Correr* 5.500m em 30min 
(11Km/h) = 11,5

Serviços de casa Serviços de casa Serviços de casa

Sentado utilizando um computador ou 
manuseando ferramentas leves = 1,5 
Em pé, realizando os serviços de casa 
como arrumando a cama, lavando louça, 
passando roupa ou cozinhando = 2,0-2,5

Limpando janelas, lavando o carro ou limpando 
uma garagem = 3,0 
Limpar, varrer ou esfregar o chão = 3,0-3,5

Cavando com uma pá = 7,0 
Carregando cargas pesadas como 
tijolos = 7,5

Atividades de lazer e esporte Atividades de lazer e esporte Atividades de lazer e esporte

Desenho, pintura, jogar cartas = 1,5 
Pescar sentado = 2,5 
Tocando a maioria dos instrumentos 
musicais = 2,0-2,5

Andar de bicicleta no plano a uma velocidade 
de 16-19Km/h = 6,0 
Dançando ritmo lento = 3,0 
Dançando ritmo rápido = 4,5 
Pescando de pé e caminhando = 4,0 
Wind surf = 3,0 
Tênis de mesa = 4,0 
Tênis em dupla = 5,0 
Voleibol não competitivo =3,0- 4,0

Jogo de basquete = 8,0 
Andar de bicicleta no plano de 
19- 22Km/h = 8,0 
Andar de bicicleta no plano de 
22- 26Km/h = 10 
Futebol casual = 7,0 
Futebol competitivo = 10,0 
Natação moderada/intenso = 8-11,0 
Tênis individual = 8,0 
Voleibol competitivo ou Voleibol de 
praia = 8,0

* No plano; min: Minutos.



18 Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo — Vol. 23 — Nº 2 — Abr-Maio-Jun — 2013

Mota DM et al./Como melhorar o controle das doenças cardiovasculares? Lições dos estudos epidemiológicos
Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo. 2013;23(2):14-23

Figura 4. Dieta do Mediterrâneo e redução de risco cardiovascular. 
Dieta do Mediterrâneo azeite: Razão de risco 0,70 (IC 95%, 0,53-0,91, 
p = 0,009); Dieta do Mediterrâneo nozes e outros: Razão de risco 0,70 
(IC 95%, 0,53-0,94, p = 0,02).

detalhes da composição dessa dieta “protetora”, observaram 
que esta se diferenciava daquelas das demais populações 
estudadas principalmente por: abundância na ingestão de frutas, 
vegetais, legumes, cereais, nozes e seus congêneres; azeite de 
oliva extravirgem como a principal fonte de gordura; peixes e 
aves eram consumidos em moderada quantidade e havia um 
pequeno consumo de carne vermelha; além de um moderado 
consumo de vinho, geralmente durante as refeições18 (Figura 3).

demonstrou sua eficácia tanto em estudos observacionais20,27 
quanto em ensaios clínicos randomizados20 para a redução do 
risco de evento cardiovascular.

O mais recente desses estudos21 avaliou, em um en-
saio multicêntrico randomizado, a eficácia de duas “Dietas 
do Mediterrâneo” (uma com suplemento de azeite de oliva 
extravirgem e outra com suplemento de nozes e similares) 
comparadas a de um grupo controle na prevenção primária 
de doença cardiovascular. De outubro de 2003 a junho de 
2009, na Espanha, foram incluídos 7.447 sujeitos com alto 
risco de DCV (pelo menos três fatores de risco tradicionais ou 
diabéticos). Para garantir a adesão dos pacientes aos grupos 
dietéticos propostos, o grupo randomizado para a “Dieta do 
Mediterrâneo” recebeu, gratuitamente, fornecimento semanal 
de aproximadamente 1 litro de azeite de oliva ou 30 g diários 
de um mix de nozes (nozes, amêndoas, avelãs), enquanto o 
grupo controle recebeu orientação de uma dieta com baixo teor 
de gordura. Além disso, os participantes recebiam informa-
ções quanto às dietas específicas por equipe de nutricionistas 
treinados. O evento primário (composto de infarto, AVE e 
morte cardíaca) ocorreu em 288 participantes. A razão de 
risco da análise multivariada ajustada foi de 0,70 (IC 95% 
0,54-0,92) e 0,72 (IC 95% 0,54-0,96) (Figura 4) para os grupos 
de “Dieta do Mediterrâneo” suplementada de azeite e “Dieta 
do Mediterrâneo” suplementada de nozes, respectivamente. 
Concluiu-se que a “Dieta do Mediterrâneo”, em uma popula-
ção de alto risco, foi eficaz na prevenção primária de eventos 
cardiovasculares graves com uma redução relativa de até apro-
ximadamente 30%, nessa comparação com o grupo controle21.

Figura 3. Pirâmide alimentar refletindo a tradicional Dieta do 
Mediterrâneo.

Apesar de não ser a dieta padrão de todos os mais 
de 20 países banhados pelo mar Mediterrâneo, esse padrão 
dietético foi denominado “Dieta do Mediterrâneo”, pois, além 
de encontrado na ilha de Creta, também estava presente no 
restante da Grécia e no sul da Itália.

Esses achados estimularam a realização, nos últimos 
60 anos, de inúmeros outros trabalhos avaliando a relação do 
risco de doença cardiovascular (DCV) com diferentes padrões 
de dieta (Dieta do Mediterrâneo, Dieta DASH, Dieta Ociden-
tal, Dieta Oriental)19,20-26 e nutrientes específicos (ácido graxo 
monoinsaturado, gordura trans, cloreto de sódio, peixe, Vita-
mina C, Vitamina E, álcool, entre outros)22-24. Alguns desses 
trabalhos serão discutidos com mais detalhes em seguida.

Dieta do Mediterrâneo
Dentre os padrões de dieta já estudados em estudos 

epidemiológicos, o que apresenta maior evidência favorável à 
redução de eventos cardiovasculares primários e secundários 
é o da “Dieta do Mediterrâneo”. Esta dieta já foi avaliada e 

Dieta DASH
Em 1997, um grupo de pesquisadores norte-americanos 

analisou a eficácia para a redução do nível de pressão arterial 
(PA) de uma dieta padronizada, rica em frutas, vegetais, 
laticínios com baixo teor de gordura e baixa quantidade de 
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gordura saturada. Essa dieta foi chamada de DASH (Dietary 
Approach to Stop Hypertension). Foram randomizados 459 
sujeitos com pressão arterial sistólica até 160 mmHg e diastólica 
até 95 mmHg que não estavam em uso de medicamentos 
anti-hipertensivos. Observaram que a dieta DASH foi capaz 
de reduzir a PA sistólica em 5 mmHg e pressão diastólica 
em 3 mmHg a mais que no grupo controle, que recebeu dieta 
tradicional norte-americana28.

Um estudo subsequente avaliou a eficácia da associa-
ção da dieta DASH com a restrição de ingestão de cloreto 
de sódio na redução da PA em pacientes hipertensos e não 
hipertensos. Foram testados três níveis diários de ingestão de 
cloreto de sódio: alto (> 9 g, padrão típico do norte-americano), 
intermediário (6 g de cloreto de sódio) e baixo (< 3 g). Mais 
uma vez, a dieta DASH demonstrou-se eficaz na redução da 
PA quando comparada ao grupo controle. A redução foi maior 
quando associada a maior restrição na ingestão de cloreto de 
sódio29. A atual Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial traz a 
Dieta DASH como grau de recomendação I, nível de evidência 
A, para o controle pressórico30.

Dieta “mais saudável”, estudo INTERHEART
Conforme observado nos estudos já apresentados, a maio-

ria das coortes observacionais e dos estudos randomizados que 
investigaram a associação do risco cardiovascular com padrão 
alimentar foi desenvolvida em países de alto poder de consumo, 
a despeito de, atualmente, 80% dos eventos cardiovasculares 
ocorrerem em países de baixo e médio poder de consumo como 
o Brasil. O estudo INTERHEART31, então, se propôs a preencher 
essa lacuna, avaliando a associação dos fatores de risco para 
DCV, dentre eles o padrão dietético, e o infarto agudo do mio-
cárdio (IAM) em um grande estudo internacional caso-controle.

A dieta “saudável” nesse estudo foi definida como maior 
aderência às recomendações dietéticas com elevado consumo 
de frutas, vegetais, cereais, nozes e similares, e alta ingestão 
de peixe em relação à de carne vermelha e ovos31.

Foram incluídos 5.761 casos de IAM pareados com 
10.646 controles de 52 países de médio e baixo poder de 
consumo. Os investigadores concluíram que a “dieta não 
saudável” estava associada a um aumento de aproximadamente 
30% de IAM pelo risco atribuído. Sugerindo, também, que 
o aumento na ingestão de frutas, vegetais, e diminuição na 
ingestão de alimentos fritos reduz o risco de IAM em todas as 
regiões do planeta31.

Nutrientes específicos
Após a identificação de que certos padrões de dieta 

apresentam relação com o risco de doenças cardiovasculares, 
estudos tentaram determinar quais componentes específicos 
dessas dietas são responsáveis por esses benefícios. Outro 
questionamento levantado pela ciência foi: o fornecimento 
desses nutrientes isoladamente, por meio de produtos de 

suplementação alimentar, teria o mesmo benefício na promoção 
à saúde cardiovascular, comparado com a sua ingestão dentro 
de um padrão de cardápio saudável?

Infelizmente, o corpo de evidência atual mostra que a 
resposta para esse questionamento é negativa.

Por exemplo, a ingestão regular de peixes, ricos em 
ácido graxo poli-insaturado, repletos de ômega-3, deve fazer 
parte de uma dieta saudável. Entretanto, a suplementação 
de ômega-3 marinho à dieta de sujeitos saudáveis não 
demonstrou benefício32-35. Atualmente, sua utilização está 
indicada em doses elevadas (2-4 g/dia) apenas no tratamento 
de da hipertrigliceridemia grave (> 500 mg/dL), com risco 
de pancreatite, refratária às medidas não farmacológicas e ao 
tratamento medicamentoso inicial32.

Uma recente revisão sistemática avaliou a eficácia 
da suplementação dietética de vitaminas e substâncias 
antioxidantes na redução do risco cardiovascular. Mais uma 
vez, a suplementação desses nutrientes, além dos ingeridos 
naturalmente na dieta, não demonstrou benefício36.

No estudo randomizado que comparou dois tipos 
de “Dieta do Mediterrâneo” com o grupo controle, citado 
anteriormente21, o uso de azeite de oliva extravirgem, rico 
em ácido graxo monoinsaturado, quando analisado de forma 
multivariada, não demonstrou diferença significativa em 
relação ao grupo controle.

Para explicar esse paradoxo, acredita-se que o efeito de 
cada componente individualmente seja pequeno, irrelevante se 
analisado isoladamente; porém, quando esses nutrientes estão 
inseridos em uma combinação de dieta completa, equilibrada, 
associados a outros nutrientes saudáveis, os benefícios passam a 
ser cumulativos gerando significância na promoção da saúde28.

Em recente e extensa revisão sistemática, Mente et al.37 
analisaram a ligação causal entre fatores dietéticos e as doen-
ças isquêmicas do coração. Foram selecionados 146 coortes 
prospectivas e 43 ensaios randomizados publicados entre 1950 
a 2007. A exposição a vários fatores nutricionais (“Dieta do 
mediterrâneo”, peixes, frutas, fibras, ômega-3, suplemento 
vitamina E, gordura trans, etc) foi analisada individualmente 
à procura de uma relação causal sustentada. Entre os fatores 
protetores, as maiores evidências foram encontradas para a 
ingestão de vegetais, nozes e afins e “Dieta do Mediterrâneo”. 
Entre os fatores dietéticos deletérios, foi observada forte 
associação entre ingestão de gordura trans, dietas com elevado 
índice glicêmico e o risco de doença coronária.

Diante das evidências apresentadas, conclui-se que a ali-
mentação saudável é uma importante estratégia na promoção da 
saúde, principalmente de saúde cardiovascular. Já são inúmeras 
as evidências mostrando que a modificação no padrão dietético 
traz benefícios na prevenção primária e secundária de DCV, 
além de um melhor controle de fatores de risco como a hiper-
colesterolemia, hipertensão arterial, diabete melito e sobrepeso.
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Tabela 3. Mecanismos pelos quais a depressão pode 
contribuir para a ocorrência de eventos cardíacos.
Potenciais mecanismos 
biológicos

Potenciais mecanismos 
comportamentais

Alteração do tônus autonômico 
cardíaco

Fatores relacionados 
à dieta

Vulnerabilidade genética comum Sedentarismo

Maior atividade do eixo 
hipotálamo-hipofisário

Baixa aderência 
medicamentosa

Maior ativação plaquetária Suporte social precário

Elevação dos níveis de 
catecolaminas plasmáticas

Estilo de vida 
prejudicial à saúde

Elevação dos níveis de 
serotonina plasmática

Aumento de atividade 
inflamatória

Níveis reduzidos de ácidos 
graxos ômega-3

Isquemia induzida por estresse 
mental

Toxicidade dos antidepressivos 
tricíclicos

Adaptado de Whooley MA42.

Recentemente, a Sociedade Brasileira de Cardiologia 
publicou a “I Diretriz sobre o Consumo de Gorduras e Saúde 
Cardiovascular”, que discute detalhadamente as evidências 
atuais e traz recomendações para a ingestão de alimentos 
lipídicos32.

O atual desafio é transformar o aprendizado acumulado 
com os estudos científicos em mudança real no cardápio diário 
das famílias.

c) gerenciamento De eStreSSe e DePreSSão

Fisiopatologia dos fatores de risco psicossociais das doen-
ças cardiovasculares

Grandes estudos, como o INTERHEART e o INTERHEART 
LatinAmerica, já estabeleceram a importância dos fatores psicos-
sociais na gênese das doenças cardiovasculares38,39. Evidências 
consideráveis indicam que a fisiopatologia de tais fatores 
envolve uma via direta e outra comportamental40.

Depressão
A depressão está associada a vícios e hábitos prejudiciais 

à saúde, como tabagismo e sedentarismo41. Porém, os efeitos 
desta doença sobre o risco cardiovascular permanecem evidentes 
mesmo após ajuste para os fatores de risco tradicionais associados 
a tal afecção41. Assim, são descritos pelo menos três mecanismos 
diretos para a ocorrência de doença cardiovascular, associados à 
depressão: estímulo à hipercolesterolemia, aumento da atividade 
plaquetária (com efeito trombo aterogênico) e diminuição da va-
riabilidade da frequência cardíaca por redução do controle vagal, 
assim contribuindo para incrementararritmias cardíacas40. Na 
Tabela 3 estão descritos possíveis mecanismos pelos quais a de-
pressão pode contribuir para a ocorrência de eventos cardíacos42.

Estresse crônico
O estresse crônico, geralmente associado à ansiedade, 

por sua vez, contribui diretamente para a ocorrência de doença 
cardiovascular ao provocar aumento da pressão arterial e da 
atividade neuroendócrina40. O estímulo adrenérgico provoca 
aumento da demanda de oxigênio pelo miocárdio, agravando 
a isquemia deste tecido. Há indução de vasoconstrição 
coronariana, principalmente em artérias comprometidas por 
processo aterosclerótico, o que também prejudica o suprimento 
de oxigênio para o miocárdio41. Além disso, eleva-se o potencial 
trombogênico e arritmogênico cardíaco.

Estresse agudo
O estresse agudo é reconhecido como um importante 

fator de risco para eventos coronarianos instáveis41. Tal qual 
o estresse crônico, ativa o sistema nervoso simpático e o eixo 
hipotálamo-hipófise-suprarrenal, além de alterar o sistema 
imunológico adaptativo. Através destes efeitos, o dinamismo 
das placas de ateroma nas artérias coronárias é afetado. A 
ativação simpática provoca aumento da frequência e do dé-
bito cardíaco, bem como da pressão arterial. Tais alterações 
contribuem para o aumento da turbulência junto às lesões 

ateroscleróticas, elevando o estresse de cisalhamento hemodi-
nâmico, o que pode alterar a estabilidade da placa de ateroma43.

Em adição aos mecanismos descritos, o estresse pode 
aumentar o risco cardiovascular em função do seu efeito negativo 
sobre sistema imune. Estudos demonstraram que tal fator é capaz 
de diminuir a capacidade de defesa do organismo contra infecções 
por agentes como citomegalovírus ou C. pneumoniae, que podem 
estar relacionados à etiologia da aterosclerose coronariana44.

Na Figura 5 estão descritas as vias pelas quais o estresse 
agudo promove eventos cardiovasculares40.

Abordagem clínica de estresse e depressão
Recentemente, duas metanálises e dois ensaios clínicos 

randomizados45-48 demonstraram o impacto adicional de 
intervenções terapêuticas sobre os fatores psicossociais na 
prevenção de doença clínica cardiovascular, especialmente 
entre pacientes que atingiram as metas comportamentais 
preconizadas49.

Alguns ensaios clínicos e uma metanálise avaliaram 
especificamente a depressão em pacientes com doença car-
diovascular. Coronariopatas com depressão clinicamente 
significante podem ser tratados com segurança e efetividade 
através de psicoterapia50-54 ou inibidores seletivos da recaptação 
de serotonina55-57, apesar de a evidência de efeito benéfico em 
desfechos cardíacos ser inconclusiva.

Além das intervenções sobre os sintomas de humor, 
outras abordagens dos fatores psicossociais se mostraram úteis. 
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Figura 5. Efeitos fisiopatológicos do estresse psicossocial agudo. 
FC: Frequência cardíaca; PA: Pressão arterial; SNS: Sistema nervoso 
simpático. Adaptado de Rozanski et al.40.
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Programas de controle de estresse tiveram resultados positivos 
ao melhorar a sensação subjetiva de bem-estar, bem como o 
controle de fatores de risco e de eventos cardiovasculares46,58,59.

Enquanto se aguardam resultados conclusivos que 
demonstrem que o tratamento da depressão ou da ansiedade 
poderá alterar o prognóstico cardiovascular, uma conduta 
prudente no momento é oferecer aos pacientes com depressão 
clinicamente significante, ou ansiedade excessiva, tratamento 
com psicoterapia e antidepressivo/ansiolítico. Os pacientes 
que não aceitarem tal tratamento devem ser seguidos de perto, 
devendo-se oferecer novamente este suporte caso os sintomas 
persistam por mais de 4-6 semanas60.

Desta forma, observa-se que a avaliação dos fatores 
psicossociais é fundamental para a estratificação de risco de 
eventos cardiovasculares futuros em pacientes com fatores de 
risco para os mesmos. Intervenções multimodais comportamentais, 
educação em saúde, exercício físico e terapia psicológica devem 
ser prescritos visando ao controle das alterações psicossociais 
(classe I, nível de evidência A)60. No caso de sintomas clinicamente 
significantes de depressão, ansiedade e hostilidade, psicoterapia, 
medicação ou cuidados de suporte devem ser considerados. Esta 
abordagem pode controlar sintomas de humor e melhorar a qua-
lidade de vida relacionada à saúde, embora a evidência para um 
efeito benéfico bem definido sobre os desfechos cardiovasculares 
seja inconclusiva (classe IIa, nível de evidência A)60.
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De acordo com a Organização Mundial da Saúde, “saúde é um estado de com-

pleto bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças”. 

Tendo em vista este ideal, a saúde é mantida e melhorada, não só por meio da 

promoção e aplicação da Medicina, mas também pela melhoria da qualidade 

de vida do indivíduo e da sociedade. Um terço de todos os óbitos mundiais é 

resultado das doenças cardiovasculares, colocando-as como a principal causa 

de morte, afetando principalmente a faixa etária mais produtiva de uma nação, 

prejudicando o desenvolvimento socioeconômico e familiar de todo um país. A 

piora dos hábitos alimentares, o aumento do nível de sedentarismo e do tabagismo 

incrementou a ocorrência destas doenças. O monitoramento da prevalência dos 

fatores de risco para DCV, no âmbito epidemiológico, permite, por meio das 

evidências científicas observadas, a implementação de ações preventivas com 

melhor custo-efetividade. No entanto, uma mudança no padrão comportamental 

e nos hábitos de vida de uma população, está estreitamente relacionada com 

padrões culturais, sociais, do modismo, do consumo, da oferta e demandas estabe-

lecidas pela sociedade que a compõe. Desta forma, além de prevenção primária, 

a promoção da saúde tem-se demonstrado uma alternativa teórica e prática para 

a resolução integral dos fatores que constituem o quadro epidemiológico das 

DCVs. O envolvimento de organizações comunitárias promove estratégias que 

visam mudança de comportamento de risco e de sua sustentabilidade, com base 

na prevenção primária dos fatores de risco e na promoção da saúde por meio 

da mobilização comunitária, de comunicação de massa e interação individual, 

identificação populacional e intervenções que visam a mudanças ambientais. 

Algumas experiências comunitárias realizadas desde os meados do último século 

comprovaram a importância de uma ação global e abrangente. Muitos estudos 

populacionais demonstraram que é possível mudar o rumo da incidência das 

doenças cardiovasculares com bons resultados. Entretanto, considerando os 

esforços exigidos para uma mudança longa e sustentável, deve-se levar em 

consideração a capacitação e uma constante assistência técnica para avaliar 

as necessidades das comunidades e implementar intervenções sobre os fatores 

de risco comunitários, considerando peculiaridades da realidade local como: 

condição socioeconômica, emprego, composição familiar, ambiente físico, 

normas e valores, urbanização e acesso a bens e serviços. Para uma promoção 

em saúde mais eficaz e de longo prazo, devemos utilizar estratégias coletivas, 

que permitam modificações ambientais e sociais mais amplas.
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According to the World Health Organization, “Health is a state of complete 

physical, mental and social well-being, and not merely the absence of disease”. 

In view of this ideal, health is maintained and improved, not only by promoting 

and applying the Medicine, but also by improving the quality of life of the in-

dividual and of society. A third of all global deaths result from cardiovascular 

diseases placing them as the leading cause of death mainly affecting the most 

productive age group harming the socioeconomic and family development 

of an entire nation. The worsening dietary habits, an increase in the level of 

physical inactivity and smoking increased the occurrence of these diseases. 

The monitoring of the prevalence of CVD risk factors in the epidemiological 

scope, allows, by means of scientific evidence observed, the implementation 

of preventive actions with better cost effectiveness. However a change in beha-

vioral pattern and life habits of a population is closely related to culture, social 

standards, fad, consumption, supply and demands laid down by the society. 

In this way, in addition to the primary prevention, health promotion has been 

shown to be a theoretical and practical alternative to the full resolution of the 

factors that constitute the framework of epidemiological CVDs. The involve-

ment of community organizations will promote strategies aimed at changing 

risky behavior and its sustainability, based on the primary prevention and risk 

factors in health promotion through community mobilization, mass media and 

individual interaction, population identification and interventions aimed at 

environmental changes. Some community experiences carried out since the mi-

ddle of last century have proved the importance of a global and comprehensive 

action. Many population studies have shown that it is possible to change the 

direction of incidence of cardiovascular disease with good results. However, 

considering the efforts required for a long and sustainable change it must be 

taken into account the training and a constant technical assistance to assess 

the needs of the communities and implement interventions on the community 

risk factors, considering peculiarities for local reality such as socioeconomic 

condition, employment, family composition, physical environment, standards 

and values, urbanization and access to goods and services. For a long term 

and a more effective health promotion collective strategies must be applied, 

enabling broader environmental and social changes.
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De acordo com a Organização Mundial da Saúde, saúde 
é “um estado de completo bem-estar físico, mental e 
social, e não apenas a ausência de doenças”. Uma 

definição que pode gerar muitas críticas, por torná-la algo 
inatingível. Entretanto, tendo em vista este ideal, a saúde é 
mantida e melhorada, não só por meio da promoção e aplicação 
da Medicina, mas também pela melhoria da qualidade de vida 
do indivíduo e da sociedade. Grande parte da falta de saúde 
da população provém das doenças cardiovasculares e de suas 
comorbidades associadas.

Um terço de todos os óbitos no mundo, cerca de 16,6 
milhões, são resultado das doenças cardiovasculares, colocando 
as mesmas como a principal causa de morte em todo o mun-
do e também das causas mais comuns de morbidade. Quase 
80% destes óbitos ocorrem em países em desenvolvimento, 
principalmente os de baixa e média renda, sendo nestes países 
de renda intermediária, responsáveis por 86% das doenças 
cardiovasculares1.

Estatisticamente, 7,2 milhões de óbitos se devem à 
doença isquêmica do coração, 5,5% milhões à doença vascu-
lar cerebral e 3,0 milhões à hipertensão arterial sistêmica e a 
outras cardiopatias, afetando principalmente a faixa etária mais 
produtiva de uma nação, prejudicando o desenvolvimento so-
cioeconômico e familiar de todo um país. A piora dos hábitos 
alimentares, o aumento do nível de sedentarismo e do tabagismo 
incrementaram a prevalência das doenças cardiovasculares. 
Estas mudanças resultam dos processos de industrialização, 
urbanização, desenvolvimento econômico e da universalização 
do padrão alimentar1.

Os óbitos devidos a doenças crônicas não transmissíveis, 
tendo como sua maior representação as doenças cardiovascu-
lares, têm uma perspectiva de aumento em torno de 17%. Isso 
significa que 64% dos óbitos em 2015 sejam previsivelmente 
decorrentes das doenças crônica não transmissíveis2.

O monitoramento da prevalência dos fatores de risco 
para DCV, no âmbito epidemiológico, permite, por meio das 
evidencias cientificas observadas, a implementação de ações 
preventivas com melhor relação de custo-efetividade3. Com 
isso, tornou-se prioridade dar assistência à vida de modo que 
se conseguisse reduzir a vulnerabilidade de adoecer, de cau-
sar incapacidade, sofrimento crônico ou morte prematura de 
indivíduos e populações.

No entanto, uma mudança no padrão comportamental 
e nos hábitos de vida de uma população está estreitamente 
relacionada com padrões culturais, sociais, do modismo, do 
consumo, da oferta e demanda estabelecidos pela sociedade 
que a compõe. Desta forma, além de prevenção primária, a 
promoção da saúde tem-se demonstrado uma alternativa teórica 
e prática para a resolução integral dos fatores que constituem 
o quadro epidemiológico das DCV4.

Para a promoção da saúde, deve-se assegurar a oportu-
nidade igualitária e proporcionar meios para que os indivíduos 
e as comunidades tenham oportunidade de gerenciar os fatores 

determinantes da sua saúde. Os principais cenários contemplam 
acesso à informação e educação em saúde, ambientes favoráveis 
para o desenvolvimento de habilidades para uma vida saudável, 
bem como a reorganização dos serviços de saúde4.

intervençõeS comunitÁriaS SoBre aS DoençaS 
carDiovaSculareS

O envolvimento de organizações comunitárias promove 
estratégias que visam à mudança de comportamento de risco 
e de sua sustentabilidade, com base na prevenção primária 
dos fatores de risco e na promoção da saúde por meio da mo-
bilização comunitária, de comunicação de massa e interação 
individual, identificação populacional e intervenções que visam 
a mudanças ambientais.

Algumas experiências comunitárias realizadas desde os 
meados do último século demonstraram a importância de uma 
ação global e abrangente. Em 1971, em comunidade de Israel, 
no programa Community Syndrome of Hypertension, Atheros-
clerosis and Diabetes (CHAD), por meio principalmente de 
aconselhamento direto com os profissionais, produziram-se 
reduções significativas na prevalência de hipertensão (20%), 
taxas de tabagismo (11% nos homens) e de sobrepeso (13%). 
No entanto, tais avanços não se acompanharam de diferenças 
nas taxas de mortalidade nessa população5.

O projeto Karélia do Norte (PKN), iniciado na provín-
cia finlandesa da Karélia do Norte em 1972, em parceria com 
a OMS, e que incluiu programas de comunicação de massa, 
com ênfase nos fatores de risco e promoção da integração das 
intervenções com a atenção primária à saúde demonstrou um 
decréscimo na mortalidade de 68% por DCV em geral e 73% 
por cardiopatia coronariana após 25 anos. Análises subsequen-
tes têm demonstrado que boa parte da diminuição da morta-
lidade por DCV foi atribuída às mudanças da população em 
relação aos principais fatores de risco, havendo evidências de 
que as modificações dietéticas foram o fator mais importante6,7.

O projeto Stanford Three Community, também iniciado 
em 1972, nos Estados Unidos, por meio de diferentes atividades 
de comunicação sociais (programas de televisão, rádio, jornais, 
cartas, panfletos) concentradas em ambientes como o lar, o 
trabalho e a comunidade, e atividades educativas individuais 
e de grupo para pacientes de alto risco, conseguiu resultados 
favoráveis para tabagismo e colesterol sérico, e com diminuição 
do risco cardiovascular em 17%8.

O programa Franklin Cardiovascular Health, iniciado 
em 1974 em Franklin, Maine (EUA), teve a participação de 
23 comunidades, integrando a saúde pública e os serviços 
de saúde As estratégias incluíram screenings populacionais, 
aconselhamento e participação comunitária, demonstrando uma 
taxa de mortalidade em Franklin significativamente menor que 
a do restante de Maine - 10% para mortalidade total e 17% para 
mortalidade por DCV9.

Em 1978, no norte da Califórnia, o projeto Stanford Five 
City (SCP) usou múltiplos métodos de educação para mudança 
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dos fatores de risco comportamentais: mídia de massa (TV e 
rádio), mídia impressa com o uso de correspondência, nos locais 
de trabalho e por meio dos serviços de saúde. Com mudanças 
favoráveis no colesterol sérico (2%), pressão arterial (4%) e 
tabagismo (13%)10.

Na Europa, o German Cardiovascular Prevention Study 
(GCP) foi um programa multicêntrico conduzido entre 1984 
e 1991 em seis regiões da Alemanha Ocidental, onde foram 
oferecidos cursos e seminários para a redução de peso, e 
eventos esportivos recreativos e programas para a cessação do 
tabagismo. Foram encontrados modestos resultados na redução 
da pressão arterial (21%), colesterol sérico (11%) e taxas de 
tabagismo em homens (9,7%)11.

Apesar destas intervenções realizadas com sucesso, 
algumas outras, com o mesmo intuito de melhoria e promoção 
da saúde, não tiveram o mesmo êxito. Algumas delas chegaram 
a ter pequeno ou nenhum resultado significativo na redução 
dos fatores de risco e mortalidade. Entre eles, destacam-se 
os projetos/programas: o Programa Minnesota Heart Health 
(MHH) iniciado em 198112; o Pawtucket Heart Health (PHH), 
também iniciado em 198113; o German Cardiovascular Pre-
vention Study (GCP), conduzido entre 1984 e 1991 em seis 
regiões da Alemanha Ocidental11; o Canadian Heart Health 
Initiative (CHHI), em 1986; o Quebec Heart Health Demons-
trative Project, conduzido entre os anos de 1992 e 199714 e em 
Tianjin, na China, em 198915.

Segundo uma revisão realizada por Gaziano et al.16, 
sobre o custo-efetividade dos programas de intervenção co-
munitária sobre DCNT, concluiu-se que, apesar das pequenas 
reduções nos fatores de risco, elas são significativas na dimi-
nuição do risco cardiovascular, podendo ser custo-efetivas em 
países de baixa e média renda. Algumas recomendações foram 
propostas para o desenvolvimento de futuros programas, com 
a participação ativa da comunidade, a compreensão de suas 
necessidades e prioridades, a colaboração dos indivíduos, 
principalmente da liderança local, o envolvimento dos serviços 
de saúde locais, e a regularização de políticas nacionais que 
visem a escolhas saudáveis17,18.

O Brasil, por meio de diferentes inquéritos de saúde, 
vem construindo bases de dados para o monitoramento contínuo 
dos fatores de risco e de proteção das DCNT19. Realizadas em 
2001/2, as campanhas de detecção de suspeitos de hipertensão 
e diabete melito no Brasil, parte do Plano de Reorganização 
da Atenção à Hipertensão Arterial e ao Diabetes Mellitus do 
Ministério da Saúde, configuraram a primeira iniciativa mundial 
de realização de uma campanha populacional massiva para o 
rastreamento de DCNT20.

Tanto as experiências internacionais quanto as políticas 
de promoção da saúde e prevenção de DCNT no Brasil, a inter-
venção de base comunitária e o papel protagonista dos serviços 
de Atenção Básica têm tido grande ênfase neste processo.

O programa da Saúde da Família, estratégia priorizada 
pelo Ministério da Saúde para organizar a Atenção Básica e 

reestruturar o Sistema Único de Saúde (SUS), mostra-se o 
modelo mais provavelmente adequado para alterar a realidade 
das DCV. Isso porque permite a aproximação dos indivíduos, 
do seu coletivo e de suas interações sociais, colaborando para 
a mudança de seus comportamentos e hábitos de vida21.

As organizações e os profissionais envolvidos nas ações 
de base comunitária devem ser capacitados e terem uma cons-
tante assistência técnica para poderem avaliar as necessidades 
das comunidades e implementar intervenções sobre os fatores 
de risco comunitários, considerando fatores da realidade local 
como: pobreza, emprego, composição familiar, ambiente físico, 
normas e valores, urbanização e acesso a bens e serviços22.

Entretanto, os profissionais de saúde que atuam na 
Atenção Básica não têm ainda uma formação e um perfil 
adequado para realizarem uma atenção integral à saúde e para 
implementação de práticas com ações de promoção, proteção, 
prevenção e atenção precoces23.

concluSõeS

O enfoque destas estratégias não pode se limitar a mo-
dificações de estilo de vida ou medidas de caráter individual, 
mas utilizar estratégias coletivas, que permitam modificações 
ambientais e sociais mais amplas para que sejam mais efica-
zes. O seu sucesso envolve, portanto, a superação de algumas 
barreiras importantes, entre elas, a desinformação, a resistência 
à mudança, a exclusão social, os conflitos de interesses e a 
distância entre o conhecimento científico e a sua aplicabilidade.

O modelo atual de cuidados agudos de saúde não se 
mostrou efetivo para lidar com a prevenção e o controle das 
doenças crônicas. A prevenção e o controle da DCV requerem 
um contato de longo prazo com serviços de assistência de saúde 
primária e boa qualidade de assistência. É o sistema que faz a 
diferença e não as intervenções parciais.
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A falta de aderência às orientações e tratamentos dos pacientes 

com doenças cardiovasculares é extremamente prevalente e se 

associa a maior morbidade, mortalidade e custos em saúde. 

Controle pressórico inadequado nos hipertensos, maior morta-

lidade nos pacientes que realizaram angioplastia e necessidade 

de reinternação em pacientes com insuficiência cardíaca são 

algumas das consequências associadas à má aderência. Diver-

sos fatores estão implicados, como complexidade do regime 

terapêutico, custos, efeitos adversos, falta de acesso ao sistema 

de saúde, comunicação inadequada, baixos níveis de conheci-

mento em saúde e presença de depressão ou déficit cognitivo. 

Não existe padrão ouro para mensurar os níveis de aderência 

e foram utilizados autorrelatos, contagem de comprimidos, 

embalagens eletrônicas, renovação de receitas em sistemas 

fechados de farmácia e níveis séricos de medicações. Para 

melhora deste cenário, precisamos implementar efetivamente 

os conhecimentos existentes e desenvolver novas estratégias 

de intervenção. Diminuição do custo de drogas, simplificação 

de esquemas posológicos, comunicação adequada e estratégias 

comportamentais que incorporaram o uso de medicações e 

comportamentos mais saudáveis no dia-a-dia dos pacientes 

obtiveram sucesso em estudos clínicos.
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The lack of adherence to guidelines and treatment of patients 

with cardiovascular disease is highly prevalent and is associated 

with increased morbidity, mortality and healthcare costs. Ina-

dequate blood pressure control in hypertensive patients, incre-

ased mortality in patients undergoing angioplasty and need for 

re-hospitalization in patients with heart failure are some of the 

consequences associated with poor adherence. Several factors 

are implicated as therapeutic regimen complexity, cost, adverse 

effects, lack of access to health care, inadequate communication, 

low levels of knowledge about health and presence of depression 

or cognitive impairment. There is no gold standard for measuring 

levels of adherence. Therefore, self-reports, pill counts, electro-

nic packaging, prescription refills in closed pharmacy system 

and serum levels of medications were used for measuring levels 

of adherence. To improve this scenario, we need to effectively 

implement existing knowledge and develop new strategies for 

intervention. Decreased drug cost, simplified dosing regimens, 

proper communication and behavioral strategies that incorpo-

rated the use of medications and healthy behaviors in the daily 

lives of patients were successful in clinical trials.
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Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), 
aderência pode ser definida como a magnitude do com-
portamento de uma pessoa, como tomar medicação, 

seguir dieta e/ou executar mudanças no estilo de vida, a ser 
realizada de acordo com as recomendações de um profissional 
de saúde. Nesse sentido, a aderência requer a concordância do 
indivíduo com as recomendações de saúde, colocando-o como 
parte ativa e integrante do tratamento proposto1. Persistência é 
definida como a duração global do tratamento durante o qual 
os pacientes continuam a tomar os medicamentos prescritos2. 
Ela é particularmente importante para o controle de condições 
crônicas (como insuficiência cardíaca) e/ou assintomáticas 
(como hipertensão e dislipidemia).

Estudos têm demonstrado que, em alguns países 
desenvolvidos, a aderência dos pacientes ao tratamento de 
doenças crônicas atinge apenas 50% da terapêutica propos-
ta3. Essa situação pode ser mais comprometedora nos países 
subdesenvolvidos, como demonstrado que em alguns países 
da África Subsaariana, nos quais a adesão ao tratamento da 
hipertensão arterial sistêmica atinge apenas 27% da população 
de hipertensos4. Essa informação foi recentemente confirmada 
pelo estudo PURE, que encontrou baixa aderência ao uso de 
antiplaquetários, betabloqueadores, inibidores da enzima de 
conversão da angiotensina e estatinas em indivíduos com 
antecedente de doença arterial coronariana ou acidente vas-
cular cerebral, especialmente nos países de baixa renda e em 
áreas rurais5.

 O impacto da falta de aderência é bastante significativo 
tanto em relação aos desfechos clínicos como aos recursos 
utilizados em saúde6. A falta de aderência ao tratamento 
anti-hipertensivo tem sido considerada como um dos principais 
fatores associado ao controle pressórico insatisfatório1,7. Por 
outro lado, uma boa aderência está associada a menor taxa de 
complicações decorrente dessa doença8. Estudo envolvendo 
a aderência a clopidogrel após a colocação de stent farmaco-
lógico em evento isquêmico agudo registrou que um em sete 
pacientes interrompeu precocemente o uso dessa medicação. 
Essa interrupção precoce acarretou em mortalidade de 7,5% 
em 1 ano nos não aderentes, valor esse dez vezes maior com-
parado aos aderentes9. Estratégias para aumentar a aderência 
são justificadas do ponto de vista financeiro, uma vez que 
reduzem custos decorrentes da utilização de serviços de saúde 
empregados no tratamento dos maus aderentes. De todas as 
admissões hospitalares associadas a medicações, cerca de 33% 
são decorrentes da má adesão medicamentosa, com significativo 
impacto no recurso de saúde10. Dessa forma, medidas que visam 
o aumento da efetividade na aderência medicamentosa devem 
ter maior impacto na saúde pública que qualquer melhoria na 
terapêutica de uma determinada doença.

Mensuração de má aderência
A identificação do paciente com baixa aderência é difícil. 

A aferição de adesão e/ou persistência apresenta obstáculos. Ela 

se baseia em autorrelatos, uso de questionários ou instrumentos 
como a escala de Morisky (Tabela 1)11, relatórios médicos para 
sistema de monitorização, embalagens “inteligentes”, contagem 
de comprimidos, registros de obtenção de medicamentos em 
farmácias (recarga?) e concentrações séricas de drogas. Na 
maioria dos estudos a aderência e/ou a persistência foi medida 
por autorrelato, com as limitações óbvias.

Tabela 1. Escala de adesão à medicação de Morisky11.
1. Você às vezes se esquece de tomar os teus comprimidos?

2. Nas últimas duas semanas, você deixou de tomar os teus 
comprimidos algum dia?

3. Alguma vez você parou de tomar os remédios sem falar 
com o médico por se sentir pior ao tomá-los?

4. Quando você sai de casa ou viaja, você às vezes se 
esquece de levar os teus remédios?

5. Você tomou o remédio ontem?

6. Quando você sente a pressão controlada, você às vezes 
para de tomar os remédios?

7. Em algum momento você se sente cansado por ser 
obrigado a tomar os remédios?

8. É frequente você ter dificuldades para lembrar de tomar 
os remédios?

Sabe-se que a aderência depende do momento da ava-
liação. Ela é maior no período entre cinco dias antes e cinco 
dias após o contato com o prestador de saúde (“aderência de 
jaleco branco”), mas geralmente decresce significativamente 
dentro de 30 dias12. Esse conhecimento influi nas estratégias 
de intervenção que visam melhorar a aderência.

As Diretrizes Europeias de Prevenção recomendam 
fortemente “que os médicos avaliem a aderência e identifiquem 
as razões para a não aderência, a fim de adotar intervenções 
adicionais individualizadas”13.

Fatores associados à má aderência
Aderência e persistência aos medicamentos são processos 

dinâmicos e multifatoriais que requerem atenção e intervenções 
contínuas a longo prazo. A OMS as classifica em cinco grandes 
agrupamentos de fatores que influem na baixa aderência1:

• Sistema de saúde - baixa qualidade de atendimento; 
pouco conhecimento sobre a medicação e/ou baixa 
aceitação de orientações; falta de comunicação 
adequada (por exemplo, orientações complexas ou 
confusas), falta de acesso aos cuidados de saúde e 
falta de continuidade dos cuidados;

• Condição do paciente - entendimento do esque-
ma terapêutico, alfabetização em saúde (health 
literacy), fatores psicológicos/comportamentais 
(falta de percepção e motivação sobre o tratamento, 
impulsividade); faixa etária mais baixa;
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• Tratamento - complexidade do regime terapêutico; 
efeitos adversos;

• Socioeconômicos - baixa escolaridade; custos da 
medicação; falta de apoio social;

• Condições associadas - comorbidades mentais 
(como depressão ou comprometimento cognitivo).

As causas da baixa aderência foram também classifica-
das em previsíveis (baixa escolaridade, falta de cumprimento 
da primeira prescrição, falta de resposta ao tratamento, irregu-
laridade na busca dos medicamentos, custos) e imprevisíveis 
(doença mental grave, efeitos adversos graves)14.

Esses fatores tendem a se agrupar e trazer dificuldades. 
Por exemplo, regimes complexos de medicação são frequente-
mente necessários em indivíduos com doença crônica assinto-
mática ou múltiplos fatores de risco, pouco motivados e sem 
uma percepção adequada sobre as razões e os esquemas do 
tratamento. Outro fator complicador é a associação entre doen-
ças/fatores de risco cardiovasculares e alterações cognitivas15, 
bem como entre depressão e declínio cognitivo16.

Da mesma forma que existe dificuldade na forma em se 
identificar o paciente mau aderente, estima-se que os fatores 
envolvidos nesse processo sejam complexos e multidimensio-
nais. Contudo, entender os motivos que levam uma pessoa a 
não seguir o seu esquema medicamentoso pode ser um meio 
para se encontrar uma estratégia de intervenção.

O entendimento apropriado do esquema terapêutico é 
um fenômeno associado à condição do paciente e crítico para 
a aderência medicamentosa. Cerca de 50% dos pacientes que 
deixam o consultório apresentam dificuldades em entender o 
esquema terapêutico proposto17. Em paralelo, poucos médicos 
certificam-se do entendimento apropriado dos pacientes quando 
uma mudança terapêutica foi realizada18. Indivíduos com baixa 
alfabetização em saúde (health literacy) apresentam dificul-
dades em realizar tarefas básicas de leitura e de entendimento 
numérico associadas a informações de saúde19. Também esses 
indivíduos apresentam dificuldades de comunicação e de enten-
dimento de seus riscos20. Recente revisão sobre alfabetização 
em saúde mostrou que essa situação esteve associada com maior 
chance de hospitalização, utilização de serviços de emergência, 
dificuldade em demonstrar a utilização correta de medicações 
e, na população de idosos, maior taxa de mortalidade21.

Esquemas complexos de tratamento também se cons-
tituem como uma forte barreira à aderência medicamentosa. 
Quanto maior o número de vezes que uma pessoa toma suas 
medicações durante o dia, menor será a aderência22. Em con-
trapartida, a utilização de medicações que ofereçam menores 
chances de efeitos colaterais, assim como a construção de 
um canal de comunicação efetivo para o paciente que reforce 
a importância do tratamento, pode melhorar a aderência23. 
Alguns hábitos e estilos de vida necessitam ser investigados, 
uma vez que o uso de drogas ilícitas, assim como o uso de 
bebidas alcoólicas, pode repercutir na utilização adequada do 
esquema terapêutico24.

Aspectos socioeconômicos, assim como o suporte ao 
paciente pelo sistema de saúde, repercutem diretamente na 
aderência. Quanto maior o custo para aquisição dos fármacos, 
menor será a possibilidade de uso correto das medicações 
prescritas25. O apoio de equipes multiprofissionais constituídas 
por médicos, enfermeiros e farmacêuticos resulta em melhores 
resultados na aderência medicamentosa, assim como resultados 
clínicos mais consistentes26,27.

Inúmeras condições associadas podem estar presentes 
e interferir diretamente na aderência medicamentosa. Como 
exemplo, sintomas depressivos são bastante frequentes em 
pacientes cardiopatas, alcançando cerca de 15% a 20% dos 
portadores de disfunção ventricular, após eventos isquêmicos 
do miocárdico e após procedimentos cirúrgicos como revas-
cularização do miocárdio ou cirurgias valvares28. Esse valor 
foi ainda inferior ao observado por Jiang et al.29, que encon-
traram prevalência de depressão de um terço na população de 
pacientes com disfunção ventricular, com antecedente de infarto 
agudo do miocárdio ou de eventos coronarianos isquêmicos. 
Pacientes deprimidos possuem maior dificuldade em seguir 
um esquema terapêutico proposto30. A cada ponto de melhora 
dos sintomas depressivos registrada pela escala de Beck (Beck 
Depression Inventory) houve melhora de aproximadamente 
1% na aderência medicamentosa31. Recentes estudos têm 
descrito uma associação direta entre doenças cardiovasculares 
e alterações cognitivas15. Por sua vez, pacientes com declínio 
cognitivo também apresentam maior dificuldade da aderência 
medicamentosa32,33.

Intervenções efetivas para aumento da aderência
Intervenções objetivando melhora da aderência têm 

produzido somente modesto êxito. De um modo geral, as 
intervenções unimodais têm produzido menos sucesso que as 
intervenções multimodais, provavelmente porque as causas da 
falta de aderência são multifatoriais34-36. Comparado com os 
milhares estudos clínicos de eficácia na utilização de drogas, 
existem poucos estudos rigorosos de intervenção em aderência, 
e estes ainda não fornecem informações definitivas para maiores 
avanços nesta área. Mesmo as intervenções mais efetivas não 
resultaram em grande melhora na aderência e em desfechos 
clínicos14. Em recente meta-análise, houve melhora em 4% a 
11% da aderência aos tratamentos em doenças crônicas nos 
diversos estudos avaliados35.

Claxton et al.22 relataram que a aderência às medica-
ções era inversamente proporcional ao número de doses por 
dia. Pacientes que utilizavam medicações uma vez ao dia 
apresentaram taxas de aderência de aproximadamente 79% e 
naqueles com quatro doses ao dia, a aderência caiu para 50%. 
Simplificar o esquema posológico (ex: um comprimido uma 
vez ao dia) ajudou a maximizar a aderência, particularmente 
quando acompanhado de visitas frequentes reforçando a utili-
zação da medicação37,38. Estudos em hipertensão verificaram 
maiores taxas de aderência (utilizando monitores eletrônicos de 
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medicação) em pacientes que utilizaram anti-hipertensivos uma 
vez ao dia vs. duas vezes ao dia (aumento de 8% a 19,6%)39-41.

No estudo UMPIRE42 (Use of a Multidrug Pill In 
Reducing cardiovascular Events), foram randomizados 2000 
pacientes com doença cardiovascular estabelecida ou com 
> 15% de risco cardiovascular em 5 anos para utilização de 
polipílula que era composta de ácido acetilsalicílico, sinvastati-
na e dois anti-hipertensivos vs. tratamento usual que envolvia as 
mesmas drogas em pílulas distintas42. No grupo polipílula houve 
melhor aderência (86% vs. 65%, p < 0,0001), menor pressão 
sistólica (129,2 vs. 131,7 mmHg, p = 0,0005) e menor LDL 
(84,3 vs. 88,5 mg/dl, p = 0,0005). Além da facilidade posológica 
proporcionada pela polipílula, devemos ressaltar que o fator 
custo também pode ter impactado nos melhores resultados. Os 
pacientes no grupo polipílula recebiam gratuitamente a droga, 
enquanto os pacientes do grupo controle deveriam arcar com 
os custos das medicações. A complexidade do problema da 
falta de aderência fica evidenciada pelo fato de que 30% do 
grupo que usou a polipílula não aderiu, apesar da gratuidade 
e do “efeito trial”.

De fato, numerosos estudos demonstraram que o 
aumento do custo de medicações diminui sua utilização43 e 
estudos observacionais verificaram que a diminuição do preço 
de drogas altamente efetivas para doenças crônicas aumentou 
consideravelmente a aderência44,45. Além disso, quando os 
médicos prescrevem medicações genéricas ou de baixo custo 
para seus pacientes, a aderência aumenta46.

A diminuição do custo de medicações foi avaliada de 
forma prospectiva no importante estudo (MI FREEE Trial), 
no qual 5855 pacientes que apresentaram infarto do miocárdio 
recente (49 dias em média) foram randomizados para adquirir 
gratuitamente estatinas, betabloqueadores, inibidores da enzima 
conversora de angiotensina ou bloqueadores do receptor de 
angiotensina vs. manutenção dos custos habituais arcados pelos 
pacientes para estas drogas47. Os pacientes do grupo intervenção 
tiveram maior aderência (43,9% vs. 38,9%, p < 0,001) e me-
nores taxas de eventos vasculares maiores ou revascularização 
(hazard ratio, 0,89; 95% CI, 0,80 a 0.99; p = 0,03). É interes-
sante notar que mesmo neste grupo de pacientes, que tiveram 
um evento importante e potencialmente mortal, como o infarto 
agudo do miocárdio, não se alcançou 50% de aderência mesmo 
com medicações adquiridas sem qualquer custo.

Recompensas financeiras podem ser alternativa efetiva 
para mudança do comportamento. Utilizando incentivos finan-
ceiros para pacientes que cumprissem metas pré-estabelecidas, 
atingiu-se impacto significativo com diminuição de taxas de 
tabagismo48 e perda de peso49. Enquanto que o pagamento por 
performance para o médico tem recebido substancial suporte na 
literatura, o pagamento por performance para o paciente é um 
conceito novo que necessita de novas pesquisas para entender 
a sua efetividade e custo-efetividade a longo prazo.

As equipes de saúde devem avaliar continuamente 
a aderência aos tratamentos de saúde, identificar o motivo 
para não aderência e adaptar intervenções de acordo com as 

necessidades individuais dos pacientes em risco13. Avaliar a 
má aderência, sem criticar nem julgar, é essencial para obter 
informações verdadeiras e implementar ações de melhora. 
Efeitos adversos ou esperados da ação de drogas (ex: hemato-
mas, sangramentos, tosse, disfunção sexual) se associam a não 
aderência intencional e merecem especial atenção. Além disso, 
mesmo a aderência ao placebo se associou a melhor sobrevida 
e devemos estar atentos que melhor aderência pode também 
refletir um comportamento de vida mais saudável50. Medidas 
devem ser implementadas para melhorar tanto a aderência como 
o comportamento em saúde.

Alfabetização inadequadade saúde entre os pacientes e 
familiares é prevalente e se associa diretamente ao abandono 
dos planos de tratamento, pior autocuidado, comprometimento 
da saúde física e mental, maior risco de hospitalização e morta-
lidade51. Apesar desta associação, intervenções para melhorar 
o conhecimento em saúde como utilização de imagens, apre-
sentações em vídeos, criação de um ambiente estimulante 
para que pacientes e cuidadores possam fazer perguntas, bulas 
explicando efeitos de medicações em termos leigos e treina-
mento de comunicação para provedores de saúde mostraram 
resultados mistos e limitações metodológicas impediram 
conclusões definitivas sobre sua eficácia52.

Estratégias comportamentais que facilitam a integração 
do uso de medicações nas rotinas diárias dos pacientes parecem 
ser mais efetivas53. Embalagens com calendário, porta-compri-
midos, utilização de diários, simplificação do regime terapêu-
tico, dispositivos de alerta, orientar automonitoramento (ex: 
pressão arterial e glicemia), reforço positivo e aconselhamento 
motivacional são exemplos de intervenções comportamentais 
que apresentaram bons resultados em estudos clínicos.

Meta-análise que avaliou aderência em doenças cardio-
vasculares (hipertensão, dislipidemia, insuficiência cardíaca e 
doença cardíaca isquêmica) incluiu intervenções educacionais 
e comportamentais e estratégias combinadas54. As estratégias 
comportamentais mostraram maior sucesso em relação às 
estratégias educativas (Tabela 2). Um componente importante  
delas é  o  engajamento do paciente nos cuidados da própria 
saúde (Figura 1).

concluSão

A baixa aderência e persistência envolvendo doenças 
cardiovasculares apresenta alta prevalência e se associa à pior 
evolução clínica e a maiores custos em saúde. Tem etiologia 
multifatorial que envolve fatores ligados ao paciente, à equipe 
multidisciplinar, aos sistemas de saúde e a fatores socioeco-
nômicos. Muitas intervenções podem ajudar a melhorar este 
cenário, com moderado sucesso, se efetivamente aplicadas. 
Novas tecnologias incorporando a informatização dos sistemas 
de saúde possibilitam rastrear a falta de aderência e abrem 
caminho para novas abordagens. Há enormes desafios e 
oportunidades para resolver este grave problema de saúde que 
depende de contínuo desenvolvimento científico.
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Tabela 2. Estratégias para melhora de aderência.
Estratégias para melhorar a aderência

Simplificar a posologia - Diminuir o número de comprimidos e o número de doses ao dia

Diminuir os custos
- Medicamentos de menor custo 
- Medicamentos genéricos 
- Subsídios governamentais e programas de baixo custo

Comunicação adequada

- Prestar informações claras sobre os benefícios, possíveis efeitos adversos e duração do tratamento 
- Avaliar, sem julgar ou criticar, a presença de má aderência 
- Verificar ativamente a presença de possíveis efeitos colaterais (ex: disfunção sexual, tosse, sangramento) 
- Evite utilizar termos técnicos e sobrecarregar o paciente com muita informação

Estratégias comportamentais

- Incorporar o uso de medicações na rotina dos pacientes, adequando a posologia de acordo com 
atividades, refeições e horário que costuma dormir 
- Utilização de porta-comprimidos, dispositivos eletrônicos de alerta, diários, embalagens com calendário 
- Grupos de suporte por meio de internet 
- Reforço positivo (incentivos, recompensas) 
- Orientar automonitoramento 
- Aconselhamento motivacional

Figura 1. Fases dos cuidados com a saúde. Engajamento progressivo 
do paciente.
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A simbologia apresenta papel determinante na formação dos 
valores sociais, a noção de deveres e direitos da vida em socie-
dade, normas religiosas e aceitação do conhecimento científico. 
O diálogo sobre saúde é um contraponto entre o saber científico 
e o saber popular, a informação dada a partir do conhecimento 
prévio do indivíduo e da comunidade deve ser observada res-
peitando o imaginário social, a religiosidade, mitos e valores 
culturais. Como os profissionais de saúde gostariam de ser 
atendidos como pacientes? Eles conseguem seguir as orien-
tações recebidas? Preferem se automedicar? A autonomia no 
controle da própria saúde pode fortalecer a tomada de decisão 
e a mudança de hábitos sugeridas. Ações educativas planeja-
das podem ajudar na resolução das necessidades preventivas 
em saúde. É necessário perceber que a desejável autonomia 
no cuidado preventivo só poderá ser construída por meio do 
diálogo com a comunidade que objetive tomada de decisões 
compartilhadas. Mudar hábitos é um grande desafio. Cabe 
aos profissionais da saúde enfrentar esse desafio por meio de 
ações educativas que possam chamar a atenção para a presença 
e reversibilidade do risco associado ao estilo de vida. É forte 
o vínculo metodológico estreito que existe entre a proposta 
educativa e a proposta terapêutica. Aos profissionais de saúde 
atentos à promoção de saúde, cabe associar o atendimento 
preventivo ao curativo; facilitar o diálogo com o paciente; 
despertar nas pessoas o interesse e a necessidade de mudar seus 
hábitos de saúde; antecipar-se aos riscos que levam à doença; 
e, assim, promover a cultura da prevenção.
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Symbology presents a decisive role in the formation of social 
values, the notion of duties and rights of society, religious 
norms and acceptance of scientific knowledge. The dialogue 
on health is a ounterpoint between scientific knowledge and 
popular knowledge, the information given from the prior 
knowledge of the individual and the community should be 
observed respecting the imaginary, religion, myths, social and 
cultural values. As a patient, how would health professionals 
like to be treated? Do they usually follow the health recom-
mendations they receive? Would they rather self-medicate? 
The autonomy in the control of their own health can strengthen 
decision making and changing habits. Planned educational 
activities can help in addressing the needs of preventive health. 
It is necessary to realize the desired autonomy in preventive 
care can only be achieved through dialogue with the com-
munity that aims to share decision making. Changing habits 
is a challenge. Health professionals must face this challenge 
through educational activities that might draw attention to the 
presence and reversibility of the risk associated with lifestyle. 
The acquisition of knowledge enables the promotion of heal-
th. Healthcare professionals, aware to health promotion need 
associate preventive and curative care; facilitate dialogue with 
the patient; awakening in the people’s interest and the need of 
changing their health habits; anticipate the risks that lead to 
disease, and so promote the culture of prevention.
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As fábulas de caráter moral e alegórico surgiram no século 
VI a.C., na Grécia antiga. Esopo teve grande influência 
sobre os valores culturais à época que viveu por ter 

escrito pequenas histórias cujos papéis principais eram prota-
gonizados por animais que dialogavam sobre as situações que 
os envolviam, com o objetivo de transmitir sabedoria de caráter 
moral ao homem1. Esculápio, da mitologia greco-romana, está 
sempre representado portando um bordão ou bastão envolvido 
por uma serpente simbolizando a cura dos doentes, e a medici-
na. A serpente é o símbolo universal da sabedoria, renovação 
e regeneração. A serpente do caduceu de Esculápio integra os 
brasões da Organização Mundial da Saúde, Associação Médica 
Brasileira, Associação Paulista de Medicina, Universidade Fe-
deral de São Paulo - EPM, entre outras entidades afins. Como 
qualquer interpretação simbólica, está na dependência direta do 
valor cultural que lhe dá sustentação, assumindo valores diversos 
como na Bíblia, onde a serpente representa a tentação do fruto 
proibido, personificando a desobediência e a provocação a Deus.

Alegorias representadas por serpentes, leões, raposas, 
formigas e macacos se tornam exemplos de narrativas inveros-
símeis que didaticamente simbolizam traição, força, astúcia, 
trabalho, fidelidade, fraquezas, qualidades e virtudes dos seres 
humanos. Compunham-se, assim, os valores sociais, a noção de 
deveres e direitos da vida em sociedade, normas religiosas, o 
poder dos diferentes deuses, as forças sobrenaturais exercidas 
por feiticeiros e bruxas.

Ritual de magia...
Oh! Mãe África,
Do teu ventre nascia o poder de curar!
Despertam as antigas civilizações,
A cura pela fé nas orações!
Mistérios da vida, o homem a desvendar...
A mão da ciência ensina:
O mundo não pode parar!

Luz - Semeando a ciência,
A razão na essência, o dever de cuidar!
Luz - À medida que avança,
Uma nova esperança que nos leva a sonhar!
Segredo - A “Chave da Vida”,
Perfeição esculpida, iludindo o olhar...
Onde a medicina vai chegar?

No Carnaval, uma injeção de alegria,
Dividida em doses de amor,
É a minha Escola a me chamar, Doutor!
Posso ouvir o som da bateria,
O remédio pra curar a minha dor!

Eu quero é Sambar!
A cura do corpo e da alma no Samba está!
Sou Imperatriz, sou raiz e não posso negar:
Se alguém me decifrar
É verde e branco meu DNA!

O desfile de carnaval, um dos mais emblemáticos símbolos 
da cultura brasileira, apresentou em 2011 esse samba enredo da 
Imperatriz Leopoldinense, cuja letra aproxima a força da comu-
nidade ao código genético, reconhece a infinitude da ciência para 
indagar sobre o futuro da medicina, misturando magia, fé, orações 
e samba para conferir o poder da cura2. Se a cultura popular aponta 
nesse sentido, onde nós, profissionais da saúde, queremos chegar?

Do outro laDo Da meSa

Nós, profissionais de saúde, quantas vezes nos pergunta-
mos como gostaríamos de ser atendidos como pacientes. Você 
já se perguntou? Você consegue aderir às orientações de seu 
colega que o atende, ou você sempre se automedica? E se ele 
pedir para você perder peso e mudar o seu estilo de vida? É 
difícil se colocar do outro lado da mesa, gostamos de ver as 
coisas facilitadas por uma prescrição que é administrada por 
um profissional de enfermagem competente, de preferência 
numa enfermaria de um hospital bem qualificado, bem dife-
rente do mundo real. O que fazer se em determinado momento, 
procurando manter as suas atividades em ritmo normal, você 
se deparar com uma receita de 5 medicações a serem adminis-
tradas várias vezes ao dia, com intervalos diferentes de tempo? 
É como misturar água sanitária com amoníaco na tentativa de 
deixar o piso de casa bem limpo, sem saber dos danos pulmo-
nares, oculares e sistêmicos decorrentes dos gases liberados. 
Nem todas as informações necessárias estão disponíveis nas 
receitas, bulas ou instruções das embalagens. Se você se colocar 
no outro lado da mesa, provavelmente vai concordar e dar razão 
aos pacientes nas suas dificuldades de seguir as orientações 
recebidas nos consultórios, principalmente se eles de alguma 
forma já se adaptaram à sua condição crônica.

Somos aderentes às orientações? Como conciliamos o 
conhecimento científico com as condutas aprendidas com os 
nossos avós? Conseguimos que nossos familiares façam pre-
venção? Conseguimos mudar os nossos próprios hábitos? O 
dialogo sobre saúde é um contraponto entre o saber científico 
e o saber popular, a informação dada a partir do conhecimento 
prévio do individuo e da comunidade deve ser observada res-
peitando o imaginário social, a religiosidade, mitos e valores 
culturais. A autonomia no controle da própria saúde no seu 
contexto social pode fortalecer (empower) a tomada de decisão 
e a mudança de hábitos sugerida. Exercer o diálogo na gestão 
da informação para ação educativa é reconhecer o contexto 
de vida da população na sua comunidade, problematizar para 
refletir sobre as saídas possíveis; fortalecer a autonomia sobre 
a própria vida, compartilhar o processo de mudança, assim 
transformando o padrão cultural3.

“Ensinar não é transferir 
conhecimento, mas criar as pos-
sibilidades para a sua própria 
produção ou a sua construção”

Pedagogia da Autonomia. 
Paulo Freire.
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aS ParteS e o toDo

Foi fundamental para evolução das ciências biomédicas 
conhecer o particular, construir e reconstruir especialidades, 
buscar o elo e a cura das doenças pelos caminhos dos vírus, 
fungos, bactérias, dos desvios metabólicos. A ciência busca 
pelas particularidades que compõem o todo, assim reduzido, 
o fenômeno biológico pode ser abordado, e a hipótese testada. 
Por outro lado, o indivíduo luta para manter a integridade. Ele 
precisa do todo para se relacionar, compreender o mundo, obter 
informação, julgar, adquirir conhecimento, ou mesmo adoecer 
com dignidade.

Ao preservar a sua totalidade, o indivíduo deixa de 
ser o objeto moldado pela ciência que, ao longo do tempo, o 
dividiu em partes, que não deve se expor ao sol, não deve ser 
sedentário, não deve fumar, nem beber ou consumir alimentos 
inadequados. A carga genética por ele recebida não conferiu 
somente características físicas e predisposição às doenças, 
trouxe, também, capacidade de se relacionar, amar e resistir 
naturalmente no meio ambiente. Aprendeu desde cedo que 
pertence a um grupo sociocultural e familiar, que lhe auxiliou a 
definir comportamentos, ensinou valores e princípios, permitiu 
o aprendizado do andar, comer, falar, participar socialmente 
e se cuidar. Aprendeu o que deveria fazer para crescer com 
saúde ou doença, como sorrir para conviver com alegria, chorar 
para expressar a dor ou simplesmente a tristeza e, com isso, 
construiu ao longo dos anos sua forma de ser por inteiro, uno.

Não podemos deixar de lado a formação dos profissionais 
da saúde que também se voltou para os eixos das especialidades, 
deixando o ser uno no eixo exclusivo da rede psico-socio-cultural, 
abandonando o prevenir para incorporar o tratamento baseado 
na biotecnologia.

Assim, é necessário trabalhar e ressignificar concei-
tos com os profissionais da saúde para que seja reconhecido 
o valor cultural da comunidade nas ações preventivas de 
saúde, para que o diálogo permita o compartilhamento do 
saber. Para a compreensão de que sem concordância não há 
aderência. Ambos os lados, profissionais e pacientes, atuam 
na memória afetivo-social da cultura local. Uma reprodução 
coletiva depositária da memória que os grupos recolhem de 
seus contatos e aprendizados cotidianos.

Dar novo SignificaDo ao conhecimento

Para conseguir modificar hábitos, o indivíduo precisa 
dar novo significado aos valores incorporados desde cedo, de 
forma usualmente tácita. Precisa compartilhar informação, 
adquirir novos conhecimentos que o levarão para a tomada 
de decisão explícita e consciente, em concordância com a 
orientação preventiva recebida.

O processo explícito que se vale da informação reflexiva 
permite ao indivíduo compartilhar decisões e multiplicar a 
cultura da prevenção com seus pares e meio social. E assim 
decidir, com o apoio do seu contexto social, a melhor forma de 
incorporar hábitos saudáveis sem desistir de suas crenças, mitos 

e valores socioculturais. Construindo o aprendizado de que os 
hábitos se modificam, dar novo significado ao conhecimento 
não é abrir mão da cultura e sim incorporar novo valores.

É necessário respeitar a liberdade dos pacientes que são 
capazes de cuidar de si próprios, garantindo sua autonomia 
de opção para tomar decisões compartilhadas. No entanto, 
os indivíduos que se submetem aos protocolos de pesquisa 
ou mesmo às orientações das diretrizes de condutas médicas 
com frequência são vistos como mais um caso a ser recrutado 
ou, pior ainda, enquadrado entre os supostos beneficiários 
da inovação tecnológica, na negativa do direito individual, 
preferências e valores do paciente que devem prevalecer na 
definição do plano de tratamento4.

A leitura serve ao saber, compreensão e reflexão. Lemos 
também pela beleza da linguagem, para nossa emoção, para nossa 
perturbação. Lemos também para compartilhar. Lemos para apren-
der a sonhar. Chegou a hora de iniciarmos a leitura da cultura da 
prevenção para que cada coadjuvante do processo possa interpretar 
sua história, se responsabilizar por ela, passar a entender que somos 
responsáveis pela saúde, como somos pela aquisição das doenças 
ao optar pelo nosso. Chegou a hora da narrativa que corresponde 
a realidade que nos cerca. Saber ouvir o que os indivíduos têm a 
narrar, na perspectiva de vida deles, abrirá a porta do entendimento 
para que as decisões possam ser compartilhadas e o cumprimento 
das orientações possa ser facilitado.

Não é fácil prever onde a medicina vai parar, até que 
ponto a tecnologia conseguirá reverter o curso da doença. Mas 
não é difícil entender que ações educativas planejadas podem 
ajudar na resolução das necessidades preventivas em saúde. 
É necessário perceber que a desejável autonomia no cuidado 
preventivo só poderá ser construída por meio do diálogo com a 
comunidade que objetive a tomada de decisões compartilhadas5.

a cultura Da Prevenção

A cultura da prevenção implica o fortalecimento do 
processo de educação em saúde, que transforme a inserção 
dos diferentes interessados na prevenção de doenças e recu-
peração da saúde. Todos, da bancada à linha de frente, seja ele 
pesquisador de área básica, formulador de politicas públicas, 
gestor do sistema assistencial, produtor de insumos e equipa-
mentos, da indústria farmacêutica ou prestador de serviços 
devem estar comprometidos com a mudança de cultura, também 
porque, em algum momento fomos, somos ou seremos todos 
pacientes usuários do sistema.

Mudar hábitos é um grande desafio. Cabe aos 
profissionais da saúde enfrentar esse desafio por meio de ações 
educativas que possam chamar a atenção para a presença e 
reversibilidade do risco associado ao estilo de vida, bem 
como implementar novas posturas preventivas que orientem a 
população sob risco, em especial quanto às doenças crônicas. 
No entanto, o que se percebe hoje é que sobra ceticismo e falta 
determinação para que o enfrentamento seja realizado. Também 
pudera, educação e saúde são valores que estão banidos da lista 
de prioridades do nosso desenvolvimento há bastante tempo.
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A maioria dos problemas que se apresentam nos con-
sultórios e nos serviços de especialidades médicas decorrem do 
estilo de vida, que por sua vez decorrem da falta de uma cultura 
que privilegie a prevenção. Situações que podem ser evitadas 
e corrigidas, contanto que as pessoas obtenham a informação 
necessária, bem como a orientação estratégica de como podem 
incorporar novos hábitos e comportamentos.

A cultura da prevenção não é uma proposta que busca 
um novo espaço entre as que estão em evidência na vitrine da 
moda dos serviços de saúde. A ciência e a tecnologia fazem do 
prolongamento da vida um problema técnico cada vez menor, 
no entanto, não apresenta solução eficiente para os agravos 
de saúde o que dependem do comportamento, haja vista a 
epidemia crescente da obesidade. A inovação tecnológica, por 
mais avançadas que sejam as suas conquistas, não substitui 
as medidas preventivas, que são inerentes ao indivíduo, às 
suas características mais pessoais, tanto nos seus aspectos de 
natureza hereditária como naqueles adquiridos durante a vida. 
Algo que somente o próprio indivíduo pode avaliar e mudar, 
livre do julgamento a partir de valores externos a ele.

Como, então, promover junto ao indivíduo a cultura 
da prevenção? Como interferir com a saúde que é algo tão 
próprio das pessoas, que depende fundamentalmente delas, que 
por sua vez são absolutamente livres - felizmente, livres - do 
poder de determinação de outras pessoas? Como aconselhar o 
sedentário a se exercitar? Se devemos respeitar o princípio de 
sua individualidade, que diz que ele deve saber o que é melhor 
para ele mesmo.

Saúde não se ganha. Não se dá. Não cai do céu. Saúde 
se conquista num processo que depende da vontade e determi-
nação individual, que as pessoas adquirem ativamente, por que 
querem adquirir. Porque dispõem das informações necessárias. 
Porque foram devidamente educadas para isso.

A cultura da prevenção em saúde depende basicamente 
de ações educativas amplas e adaptadas à realidade local. 
Não se faz pelo estabelecimento de um plano de normas 
técnicas a ser implantado de cima para baixo. Nem despejando 
aulas magistralmente acabadas. A informação é condição 
absolutamente necessária, embora quase sempre insuficiente. 
Estar informado não tem a mesma dimensão do conhecer, 
que na sua origem latina - cognoscere - significa adquirir 
conhecimento por meio da experiência.

A visão de vida que atende ao imediatismo está entre 
as razões que justificam a dificuldade para mudança de 
comportamento. A mudança é muito mais difícil quando as 
consequências funestas só ocorrem a longo prazo e os riscos 
não são sentidos como um perigo eminente. Muitos outros 
argumentos, como o racionalismo e o ceticismo, poderiam ser 
levantados para justificar a manutenção de comportamentos 
que são potencialmente lesivos ou mesmo letais. Entretanto, 
o principal motivo deve-se à grande dificuldade que nós temos 
de nos antepor a posição cômoda, usual, inercial e duradoura 
que caracteriza o hábito. Comigo nunca vai acontecer, o risco 
é uma questão que somente afeta aos outros.

“Viver é negócio muito 
perigoso… Vivendo, se aprende; 
mas o que se aprende, mais, é só 
a fazer outras maiores perguntas.”

Grande Sertões Veredas. 
João Guimarães Rosa

eStratégiaS

Estratégias especiais devem ser utilizadas no auxílio às 
pessoas que querem mudar os seus hábitos, porém, e antes de 
mais nada, elas precisam estar motivadas. Se elas realmente 
não quiserem, nada poderá ser feito. Entre essas estratégias, 
as intervenções que se propõem a modificar a percepção e o 
comportamento com metodologias apropriadas e efetivas. Por 
meio delas, se criam as oportunidades para que as pessoas 
possam identificar, avaliar, conhecer melhor e reestruturar suas 
percepções, sentimentos, pensamentos, reações e comporta-
mentos relacionados à saúde. O método para aquisição de co-
nhecimentos e transformação cultural de Paulo Freire pode ser 
integrado com a teoria de mudança cognitiva e comportamental 
para desenvolver programas efetivos de educação integral de 
saúde com ênfase na prevenção do uso e abuso de bebidas 
alcoólicas e substâncias químicas6. O treinamento de alunos 
mais velhos para atuarem com colegas mais jovens nas escolas 
pode ser uma estratégia efetiva, na qual os pares se influen-
ciam mutuamente no desenvolvimento psicossocial e cultural, 
incentivando uns aos outros a transformar a experiência 
ensino-aprendizagem como multiplicadores do estilo de vida 
saudável quanto à prática de atividades físicas, hábitos alimen-
tares, uso do cigarro e consumo de álcool7. A capacitação dos 
adolescentes deve estimular o desenvolvimento de habilidades 
sociais que promovam a autoestima e a autonomia nas opções 
de comportamentos relacionados à saúde8.

Técnicas de apoio como relaxamento progressivo; 
contrato comportamental; materiais de apoio audiovisual, 
exercícios aeróbios e de alongamento; o envolvimento de 
familiares e amigos reforçam a motivação para mudança, 
adequando a eventual postura hostil, superprotetora ou 
demasiadamente crítica que inibe a comunicação interpessoal.

Na esfera cognitiva, o aprendizado se dá pela 
experiência, percepção, sensação, imaginação e representa-
ção. Outros dois princípios básicos devem ser considerados, 
uma vez que todos os indivíduos têm uma noção, que por mais 
simples e distorcida que pareça, é a que mais se a aproxima 
da informação nova e desconhecida, a partir da qual todo o 
processo educativo deve ser construido9. Chutar a bola com os 
pés pode ser tudo que uma pessoa sabe para iniciar o aprendi-
zado do futebol. Progressivamente, será percebido que o jogo 
é feito com dois times de dez jogadores e um goleiro, que, 
dependendo da posição no time, são necessárias diferentes 
habilidades técnicas, até o reconhecimento de complexas 
disposições táticas que os times podem adotar. Todo esse 
processo se dá por etapas, onde a anterior é a base para a 
seguinte, como os degraus de uma escada.
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A técnica do Grupo Operativo admite que todas 
as pessoas têm um esquema interno de referências e 
conhecimentos que seria como os degraus de uma escada. Ao 
mudarem de patamar, estão ao mesmo tempo incorporando 
saber e modificando o comportamento10. Mais um exemplo que 
deixa claro o vínculo metodológico estreito que existe entre a 
proposta educativa e a proposta terapêutica.

Aos profissionais de saúde atentos à promoção de saúde, 
cabe associar o atendimento preventivo ao curativo; facilitar 
o diálogo com o paciente; despertar nas pessoas o interesse e 
a necessidade de mudar seus hábitos de saúde; antecipar-se 
aos riscos que levam à doença; e, assim, promover a cultura 
da prevenção.
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Vivemos um momento de transição radical na área da saúde. 
Com novos modelos de saúde, a atenção é entregue por equipes, 
avaliada pelos resultados e adquirida como pacotes. Nesta nova 
configuração, mídias digitais e sociais tornam-se uma fonte 
cada vez mais importante de valor. As pessoas estão sendo 
capacitadas a participar mais ativamente de sua própria saúde, 
fornecendo novas ferramentas para gerenciar as condições 
crônicas e aliviar a carga sobre os sobrecarregados sistemas de 
saúde. A saude é prestada, tradicionalmente, em três espaços: 
domicílios, clínicas e hospitais. As midias digitais criaram 
o quarto espaço, o espaço digital, que inclui: canal digital 
para saúde, inovação digital e iniciativas digitais de impacto 
social. No canal digital para saúde, os profissionais de saúde 
estão implantando mídia digital e social no sistema de saúde 
tradicional para, por exemplo, consultas de acompanhamento 
por e-mail e acesso on-line para os resultados de laboratório. 
Na área de inovação digital para consumidores, mídia digital 
e social oferecem maneiras novas e melhores para pacientes 
e cuidadores gerirem doença e saúde e compartilharem expe-
riências com comunidade on-line. Nas iniciativas digitais de 
impacto social, as organizações dos setores público e privado 
usam inovações digitais para facilitar comunicações interativas, 
a fim de prevenir a doença e promover a saúde. Concluindo, o 
uso das estratégias digitais na área da saúde está cada vez mais 
presente e, certamente, contribui e contribuirá para a melhoria 
da prática clínica, porém, ainda se sugere a necessidade de 
novos estudos bem planejados e de qualidade sobre este novo 
método.
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We are living a moment of a radical transition in the health 
area. Health care is proportioned by a team, evaluated by re-
sults and acquired like packets. In this new way of health care, 
the digital and social media become an important source of 
value. People are being capable of taking part actively of their 
own health, providing tools to manage chronic conditions in 
order to relieve the “overburdened” health system. The health 
system traditionally contains three spaces: homes, ambulatories 
and hospitals. The digital media created the fourth space, the 
digital space that includes: digital channel for health, digital 
innovation and digital initiatives of social impact. In the digital 
channel for health, the health professionals are implanting di-
gital and social media in the traditional health system to make 
the follow up of patients by e-mail, or to have online access 
of laboratory results. In the digital innovation for consumers, 
social and digital media provide new and better ways for pa-
tients and caregivers to manage disease and health and share 
experiences with online community. In the digital initiatives of 
social impact, the private and public organizations use digital 
innovations to help interactive communications to prevent 
disease and promote health. Concluding, the use of digital 
strategies in the health area is more and more present and 
certainly contributes and will contribute to improve clinical 
practice, however we suggest the need of well-planned new 
studies for the use of this strategy.
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Vivemos um momento de transição radical na área da 
saúde. Surgiram desafios relacionados com qualidade, 
custo e acesso. Com novos modelos de saúde, a atenção 

é entregue por equipes, avaliada pelos resultados e adquirida 
como pacotes1.

Nesta nova configuração, mídias digitais e sociais 
tornam-se uma fonte cada vez mais importante de valor. Graças 
à mídia digital e social, a conectividade aumentou, trazendo 
um número sem precedentes de pessoas em contato, gerando 
melhores resultados de saúde com menor custo. As pessoas 
estão sendo capacitadas a participar mais ativamente de sua 
própria saúde, fornecendo novas ferramentas para gerenciar as 
condições crônicas e aliviar a carga sobre os sobrecarregados 
sistemas de saúde.

A Internet deu origem a sistemas de aprendizagem 
contínua e loops de feedback criado entre os avanços da 
medicina e a prática clínica. Estas mudanças estão abrindo a 
possibilidade de abrangência de milhões de pessoas em curto 
espaço de tempo.

Os formuladores de políticas precisam ter sempre em 
mente o objetivo principal de melhorar a saúde e direcionar 
investimentos no reforço da infraestrutura e tecnologias de su-
porte para a área da saúde, além de ajustar regimes de regulação 
e pagamento adequados para as realidades do século 21. Eles 
devem definir normas para partilha de dados, de tal modo que 
garanta aos pacientes o direito à informação com privacidade 
e segurança.

o munDo Digital

Desde a comercialização da Internet há quase 20 anos, 
o mundo tem abraçado um número cada vez maior de mídias so-
ciais. Em 2016, haverá cerca de 3 bilhões de usuários de Internet, 
ou 45% da população global2. A maioria dos consumidores está 
mais familiarizada com telefones celulares do que com telefo-
nes fixos. Em 2016, os dispositivos móveis serão responsáveis 
por cerca de 80% de toda a conexão de banda larga nos países. 
As mídias sociais têm alcançado uma dimensão muito ampla, 
especialmente em países de renda média. Em 2011, verificou-se 
crescimento da penetração de computadores e de acesso à 
Internet nos domicílios brasileiros. A posse dos equipamentos 
chegou a 45% dos domicílios, com avanço anual de 10%. Por 
outro lado, o acesso à Internet apresentou um aumento de 12 
pontos percentuais, alcançando 38% dos domicílios brasileiros, 
a maior taxa de crescimento na série histórica medida desde 
2005. Pesquisa sobre o acesso e uso de dispositivos digitais no 
Brasil, feita em 2012 pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil3, 
incluindo 25.000 entrevistados, em 357 municípios do Brasil, 
mostrou na população avaliada: posse de telefone celular em 
87%, de computador no domicílio em 45% (Sudeste 57%), 
computador e Internet no domicílio em 38% (Sudeste 49%).

Analisando o uso do computador, foi observado que 
65% dos entrevistados o utilizam diariamente, 68% acessam 
diariamente a Internet e 25% pelo menos uma vez por semana. 
Analisando apenas os que usam Internet: 78% utilizam e-mails; 

69% sites de relacionamento; 23% Skype, 25% Twiter e apenas 
14% participam de Fóruns de discussão. Quanto aos tipos de 
busca na Internet, predominam as relacionadas à diversão e 
entretenimento (61%), porém, chama a atenção que 43% das 
buscas são sobre saúde e serviços de saúde.

A análise sobre o uso de telefone celular mostrou a 
utilização dele em76% da população entrevistada, sendo 89% 
pré-pagos. Mandar e receber ligações foi o uso manifestado 
por 99%, enquanto 57% utilizam SMS (mensagens de texto) 
e 31% utilizam o aparelho para ouvir música.

A crescente presença das tecnologias móveis nos 
domicílios indica uma tendência à mobilidade no Brasil, com 
aumento do acesso à Internet por banda larga móvel, pela 
crescente participação dos computadores portáteis e também 
pelo crescimento acelerado do acesso à Internet pelo celular.

eSPaço Digital De atenção à SaúDe

A saude é prestada, tradicionalmente, em três 
espaços: domicílios, clínicas ou ambulatórios e hospitais. As 
mídias digitais criaram o quarto espaço, o espaço digital. Esse 
espaço inclui três grandes áreas, que podem se entrelaçar: 
canal digital para saúde, inovação digital para consumidores e 
iniciativas digitais de impacto social (Figura 1).

No canal digital para saúde, os profissionais de saúde 
e os contribuintes estão implantando mídia digital e social no 
sistema de saúde tradicional para, por exemplo, consultas de 
acompanhamento por e-mail, acesso on-line para os resulta-
dos de laboratório e acesso móvel a imagens de radiologia. 
Contemplam, portanto, serviços dos mais diferentes níveis de 
complexidade tecnológica e interação pessoal.

Na área de inovação digital para consumidores, 
mídia digital e social oferecem maneiras novas e melhores 
para pacientes e cuidadores gerirem doença e saúde, com 
educação, compartilhamento de experiências e interação 
com comunidade on-line. Empresas de tecnologia e setores 
de bens de consumo são os principais desenvolvedores de 
novos modelos.

Figura 1. Espaços de atenção à saúde
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Nas iniciativas digitais de impacto social, as organiza-
ções dos setores público e privado usam inovações digitais para 
atingir populações específicas, promover amplas campanhas 
de todos os setores, e facilitar comunicações interativas para 
prevenir a doença e promover a saúde.

As interações com a utilização da tecnologia digital 
em saúde podem ser:

(a) encontro médico-paciente do tipo sincronismo 
digital - encontros mais focados em discutir efeitos colaterais 
de medicações e avaliar resposta à terapêutica, utilizando 
recursos audiovisuais, como vídeos interativos4, webcams5,6, 
smartphones, telefones celulares, entre outros.

(b) comunicação entre médico e paciente do tipo 
assincronismo digital - encontros mais detalhados e com maior 
interação entre profissional da saúde e usuário, que podem ter 
como focos aderência a orientações e monitorizações, incluindo 
vídeos interativos7, respostas de voz interativas8, mensagens de 
texto9,10, e-mails, chats entre outros.

(c) comunicações digitais do tipo “par-a-par” - in-
cluem discussões entre pacientes que trocam informações e 
experiências sobre as doenças em comum e promovem suporte 
mútuo entre si por meio de sites de redes sociais, fóruns on-line, 
telefones, mensagens de texto e e-mails11.

(d) interações do tipo sincronismo digital entre pa-
cientes e aplicativos em saúde da Internet, do computador 
pessoal e de smartphones que oferecem informações sobre 
saúde e tratamentos em um formato próximo ao da realidade 
de cada usuário.

Nesse contexto, a qualidade da comunicação entre 
o médico e paciente tem sido discutida12. Os modelos tradi-
cionais têm limitações que levam a desgastes com prejuízos 
da comunicação entre ambos13. A tecnologia digital em saúde 
deve promover mudanças na relação médico-paciente de modo 
a torná-la mais dinâmica e interativa7. Para criar produtos de 
qualidade, é imperativo o desenvolvimento de projetos de 
pesquisa que avaliem os conteúdos e a eficiência da linguagem 
utilizada para atingir os objetivos desejados.

Por exemplo, publicação recente14 desenvolveu um 
modelo interessante baseado em mensagens de texto via te-
lefone celular para a prevenção de eventos cardiovasculares. 
Foram selecionadas inicialmente 120 mensagens de texto 
baseadas em opinião de especialistas e diretrizes recentes 
sobre medidas de prevenção para cessação do tabagismo, 
controle dos níveis de colesterolemia, glicemia, pressão 
arterial, aderência medicamentosa, entre outras. Constou de 
três fases em que as mensagens eram filtradas e refinadas 
com base no retorno dado tanto pelos participantes do estudo 
como pelos especialistas. Foram selecionadas 137 mensagens 
para o banco final, testado em um estudo piloto que utilizou 
um software de computador que enviava automaticamente as 
mensagens aos participantes de um modo previamente progra-
mado e protocolado. Ao final, a aplicação de um questionário 
qualitativo mostrou que 92% dos participantes acharam as 
perguntas de fácil compreensão e 86% qualificaram-nas como 

contendo informações úteis. Novas perguntas foram formu-
ladas e acrescentadas ao banco, totalizando 164 mensagens 
enviadas por SMS.

Recentemente, o Center for Disease Control and 
Prevention (CDC), em conjunto com o Departamento de Saúde 
norte-americano, publicou um guia de como se comunicar em 
mídias sociais e a sua importância na área da saúde15.

exemPloS De utilização

Observa-se um número crescente de propostas de uti-
lização das mídias digitais em saúde. Os resultados dos estudos 
sugerem de modo geral a viabilidade dessa utilização, porém, 
ainda são necessários estudos de qualidade que comprovem a 
eficácia desta nova modalidade de intervenção. Alguns exem-
plos ilustrativos são descritos abaixo.

Prevenção e Controle da Obesidade Infantil
Recentemente, a American Heart Association (AHA) 

divulgou artigo de posicionamento sobre o papel do uso da mí-
dia digital, com programas de Internet e tecnologia eletrônica, 
na prevenção e tratamento da obesidade infantil16. Benefícios 
evidentes desta forma de tecnologia são alta disponibilidade na 
residência e na escola, popularidade entre os jovens, possibili-
dade de integração e engajamento entre os usuários e controle 
imediato do resultado (feedback) dos programas utilizados. 
Alguns estudos mostraram resultados interessantes com es-
tratégias de aconselhamento por e-mail e automonitoramento, 
programas interativos e mensagens de texto17,18. Videogames 
com participação ativa dos pacientes têm demonstrado aumen-
tar a energia dispendida e atividade física19,20.

Controle de doenças crônicas
A telemonitorização vem sendo estudada ultimamente 

como método para melhorar a qualidade de vida e proporcionar 
melhor monitorização e seguimento de pacientes com doenças 
crônicas. Isto seria possível pelo envio de dados dos usuários 
a uma central que os repassa para o médico. Diversos estudos 
testaram diferentes sistemas de telemonitorização, porém, 
encontraram resultados conflitantes.

MyDoctor @21 é um programa piloto brasileiro que per-
mite a pacientes diabéticos, cardíacos ou pulmonares medirem 
os parâmetros clínicos em casa e transmitirem para a central 
usando qualquer disponível fixa linha ou rede móvel. Os re-
sultados podem ser acessados por pacientes e equipe de saúde 
para ver os dados por meio de seu smartphone ou computador. 
O sistema pode ser configurado para outros usos, tais como 
fornecer horários de medição, lembretes e alertas para tomar 
medicação, além de notificações se as medidas estão fora da 
faixa de segurança.

Em junho de 2012, uma enquete entrevistou 484 
pessoas, entre cardiologistas, especialistas em diabetes, 
médicos de cuidados primários e agentes comunitários de 
saúde, pacientes e adultos sadios. A pesquisa indicou aprovação 
da tecnologia por 98% dos profissionais de saúde e por 84% 
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dos pacientes22. Entretanto, há resultados menos satisfatórios 
que mostram a necessidade de mais estudos. Em avaliação de 
parte de um programa britânico ambicioso de telessaúde, os 
autores concluíram que o sistema domiciliar contando com 
aparelhos para automensuração e controle não foi eficaz em 
comparação com os cuidados habituais, não melhorou a quali-
dade de vida ou resultados psicológicos para os pacientes com 
doença pulmonar obstrutiva crônica, diabetes ou insuficiência 
cardíaca em 12 meses23.

Manejo de depressão após síndrome coronariana aguda 
(SCA)

Um estudo recentemente publicado24 avaliou 150 
pacientes com sintomas depressivos graves 6 meses após 
uma SCA e comparou dois tipos de tratamento diferentes 
em que os mesmos eram divididos em dois grupos. No 
primeiro grupo, denominado de tratamento ativo, os parti-
cipantes escolhiam o seu tipo de tratamento dado por meio 
de Internet ou telefone, farmacoterapia, ambos ou nenhum. 
No segundo grupo, denominado tratamento usual, os parti-
cipantes ficavam livres para procurar qualquer profissional 
para tratamento de depressão. O estudo mostrou uma redu-
ção significativamente maior dos sintomas depressivos no 
primeiro grupo quando comparado ao segundo; além disso, 
mostrou ser custo efetivo.

Aderência a medicamentos
Além de lembretes, os dispositivos de resposta de voz 

interativa têm sido empregados para melhorar a aderência 
às medicações em doenças crônicas. Trata-se de um sistema 
telefônico computadorizado que realiza e recebe chamadas, 
gera informação e coleta dados dos usuários. Pacientes 
frequentemente interagem com esse sistema automatizado 
para tirar dúvidas ou rever prescrições. Mais interessante é 
a viabilização do emprego de estratégias motivacionais e de 
aproximação afetiva para melhorar a aderência. Tal aborda-
gem tenta fazer uma conexão muito básica, subconsciente 
entre sentimentos felizes e um determinado comportamento. 
Isso foi estudado em pacientes de comunidades pouco 
favorecidas, a fim de melhorar o controle de hipertensão 
e prevenção secundária após intervenção percutânea, com 
resultados considerados satisfatórios25,26. Contudo, cabe 
citar que, segundo revisão publicada em 2010, os resultados 
positivos com intervenção telefonica ainda são relativamente 
modestos, pois estimou-se ocorrer  melhora da aderência em 
38% dos pacientes27.

Nokia Data Gathering
Utilizado pela Secretaria Estadual de Saúde do Ama-

zonas (SUSAM) e Fundação de Vigilância em Saúde (FVS) 
para combater a propagação de doenças e aumentar a eficácia 
de tratamentos. Oferece uma maneira de coletar e enviar dados 
de locais remotos por telefonia celular que podem ser disponi-
bilizados em tempo quase real para análise28.

SISHIPERDIA
É um sistema informatizado que permite cadastrar e 

acompanhar os portadores de hipertensão arterial (HAS) e/ou 
diabetes mellitus (DM), captados e vinculados às unidades 
de saúde ou equipes da Atenção Básica do Sistema Único 
de Saúde - SUS, gerando informações para profissionais e 
gestores das secretarias municipais, estaduais e Ministério 
da Saúde do Brasil. Os principais objetivos deste sistema 
são: possibilitar a gestão do cuidado com a vinculação do 
portador à unidade básica ou equipe de saúde por meio do 
cadastro e atendimento dos portadores de HAS e DM; mo-
nitorar de forma contínua a qualidade clínica e o controle 
desses agravos e seus fatores de risco na população assistida; 
fornecer informações gerenciais que permitam subsidiar os 
gestores públicos para tomada de decisão para a adoção de 
estratégias de intervenção; fornecer informações que sub-
sidiam a gerência e gestão da assistência farmacêutica; ins-
trumentalizar a Vigilância à Saúde, fornecendo informações 
que permitam conhecer o perfil epidemiológico da HAS e 
DM, seus fatores de risco e suas complicações na população; 
possibilitar o controle social por meio de informações que 
permitam analisar acesso, cobertura e qualidade da atenção.

Projeto Telessaúde Brasil
O Ministério da Saúde, por meio da Portaria 561/GM, de 

16 de março de 2006, instituiu a Comissão Permanente de Te-
lessaúde com algumas atribuições, entre elas, a de desenvolver 
trabalhos cooperados com vistas à estruturação da Telessaúde 
no Brasil. Nesse sentido, tomou a iniciativa de constituir um 
processo de educação e assistência à saúde, a partir do desen-
volvimento de um Projeto Piloto Nacional de Telessaúde, com 
a participação de órgãos governamentais e privados, e univer-
sidades públicas. Este projeto utiliza as modernas tecnologias 
de informática, eletrônica e telecomunicação para integrar as 
equipes de Saúde da Família das diversas regiões do país com os 
centros universitários de referência, para melhorar a qualidade 
dos serviços de saúde prestados à população.

Kaiser Permanente
Provavelmente, um dos melhores exemplos de aplicação 

ampla do espaço digital. A empresa alocou cerca de um terço 
do seu orçamento em tecnologias digitais e os restantes dois 
terços em programas de mudança organizacional. A empresa 
emprega múltiplos canais digitais. Todos os médicos da Kaiser 
têm acesso a registros médicos eletrônicos de seus pacientes e 
todos os membros são capazes de enviar e-mails seguros para 
os seus médicos e acessar seus próprios registros médicos em 
dispositivos móveis. Cerca de 3,9 milhões de membros regis-
trados usam serviços on-line, em média, 19 vezes por ano. 
Nos primeiros três meses após o lançamento, o site da empresa 
recebeu 4,8 milhão de visitas. Vários canais de mídia social são 
também utilizados para fortalecer as relações com os membros 
da Kaiser e fornecer-lhes informações médicas. Citando-se um 
exemplo, um vídeo do YouTube promovendo a mamografia 
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atraiu mais de 125.000 pontos de vista, incluindo uma alta 
participação do público alvo de mulheres acima de 55 anos.

O poder do canal digital é evidente diante dos 
resultados. Por exemplo, com a possibilidade de acessar 
prontuários e prescrições médicas de preenchimento on-line, 
a proporção de pacientes que deixam de obter suas prescrições 
preenchidas caiu de 22% para níveis entre 7-11%.

Serviço Nacional de Saúde da Inglaterra (NHS)
Tem investido pesadamente na saúde digital. Como 

resultado, entre outros, economizou cerca de 213 milhões de 
euros entre 2009 e 2010 graças à criação do NHS Direct, um 
canal multitelefone, Web e móvel, oferecendo serviços de saúde 
como avaliação, aconselhamento e informação.

concluSõeS

O uso das estratégias digitais na área da saúde está 
cada vez mais presente e certamente contribui e contribuirá 
para a melhoria da prática clínica e para aumentar as taxas de 
aderência medicamentosa. Além disso, esse tipo de tecnologia 
incrementa o poder de alcance das informações e sua adequada 
difusão.

Sugere-se a necessidade de novos estudos bem plane-
jados e de qualidade, a fim de se obter conclusões adequadas 
sobre este novo método, incluindo aspectos como eficiência, 
efetividade e custos. A saúde digital ainda tem um cami-
nho sinuoso para conseguir uma evolução consistente. Essa 
evolução exige esforços convergentes, colaborações e parcerias 
entre instituições governamentais e privadas, entre universida-
des e empresas de tecnologia, telecomunicação e prestadoras 
de serviço em saúde. Apesar do caminho da saúde digital ser 
sinuoso, parece que ele não terá volta.
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CARTA DO EDITOR CONVIDADO

É com grande satisfação que apresentamos ao leitor a presente edição da Revista da SOCESP. Se de 
um lado é amplamente conhecido por todos o impacto das doenças cardiovasculares na morbimortalidade 
da população, por outro lado, passa quase desapercebido ao profissional de saúde onde se inicia o desen-
volvimento da aterogênese. Entretanto, atualmente há evidências suficientes para afirmar que sua etiologia 
acompanha a história de vida do indivíduo.

Foi dentro deste pensamento e vinculado ao compromisso social da SOCESP, que seu corpo editorial 
decidiu confeccionar o presente fascículo, buscando discutir a prevenção das doenças cardiovasculares na 
sua origem, ou seja, na infância e adolescência. O mutirão de avaliação de risco cardiovascular na popu-
lação adulta do Estado de São Paulo examinou mais de 90.000 indivíduos nos municípios de São Paulo e 
Campinas e identificou um cenário muito preocupante. Decidiu-se, então, avaliar o perfil de risco de nossa 
população jovem. E foi por meio da realização dos mutirões da infância e adolescência, do município de 
Campinas e de municípios da regional de Araras, que se identificou um cenário igualmente preocupante. 
Pôde-se observar uma incidência de sobrepeso e obesidade acima de 30% na faixa etária de 6 a 10 anos de 
idade, mostrando que a identificação dos fatores de risco da população que vive em regiões metropolitanas 
do Estado de São Paulo em adultos representou apenas a ponta do iceberg de um problema que se iniciou 
na infância e foi carregado por décadas até a vida adulta.

A SOCESP assume seu compromisso de trazer ao cardiologista uma visão realista do atual cenário dos 
fatores de risco de nossa população, e incluindo ferramentas ao clínico para que possa avaliar, diagnosticar 
e orientar os jovens e seus pais quanto à importância do controle de peso e de hábitos de vida saudáveis. 
Todos os tópicos foram escritos por especialistas com profundo conhecimento em suas áreas de atuação.

Esperamos que a presente publicação possa ser útil ao clínico na tomada de decisões diante da 
abordagem dos fatores de risco na infância e adolescência, bem como aos vários profissionais de saúde que 
atuam na promoção de saúde da infância e adolescência.

Boa leitura.

José Francisco Kerr Saraiva,
Disciplina de Cardiologia, Faculdade de Medicina,

Pontifícia Universidade Católica de Campinas.
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A doença aterosclerótica coronariana (DAC) constitui um im-

portante problema de saúde pública, fortemente relacionada à 

presença de determinadas condições, os fatores de riscos (FR) car-

diovasculares modificáveis, além do fator hereditário decorrente de 

familiares de primeiro grau. São propostas ações preventivas para 

FR e doenças cardiovasculares, em idades cada vez mais jovens. 

Os efeitos de múltiplos FR para DAC são encontrados já na faixa 

etária pediátrica. Medidas de prevenção e intervenção precoces 

relacionadas aos FR modificáveis: 1 - evitar iniciação do taba-

gismo; 2 - controle de peso; 3 - incentivo à prática de atividades 

físicas; 4 - dieta saudável e balanceada retardariam o desenvol-

vimento da DAC. O exercício físico é importante ferramenta na 

prevenção das DCV já na infância e adolescência. Abordaremos 

o impacto da prática regular de atividade física e esportiva na 

hipertensão arterial, dislipidemia, obesidade e no sedentarismo. 

Crianças e adolescentes devem ser encorajados a participar desde 

cedo e diariamente de atividades físicas variadas, adequadas ao 

seu desenvolvimento e que sejam divertidas e seguras. Devem 

ser lúdicas, ou organizadas, no contexto da família, escola e 

comunidade. 1 - Os padrões de atividade física estabelecidos na 

infância persistem na vida adulta. 2 - Atividades físicas aeróbicas 

regulares de moderada/alta intensidade, estão associadas à redução 

da pressão arterial, gordura corporal, melhora do perfil lipídico/

metabólico. 3 - Existe limitada, mas forte e consistente evidência, 

de que diferentes modalidades de intervenção, associadas à prática 

de atividades físicas, melhoram alterações subclínicas da doença 

aterosclerótica em crianças e adolescentes. 4 - Limitar o tempo 

gasto em TV e jogos eletrônicos a, no máximo, duas horas por dia.

nabIl ghorayeb1,2, rICardo C. FranCIsCo1,2, lIane h. CatanI3, thIago g. garCIa1,2, gIuseppe a. dIoguardI1, 
luIz m. s. vasConCelos1

Prevenção carDiovaScular - infância e aDoleScência

1 Cardioesporte - Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia.
2 Sport Check-up - Hospital do Coração Ass. Sanatório Sírio.

3 Cardiogia Pediátrica/Medicina do Esporte - Santa Casa de São Paulo.
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Nabil Ghorayeb. Seção de Cardiologia do Esporte do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia. Av. Dante Pazzanese de Cardiologia, nº 500. 
São Paulo - SP. Brasil. CEP: 04012-909.

E-mail: ghorayeb@cardiol.br

Atherosclerotic coronary artery disease (CAD) is a major public 

health problem strongly related to the presence of certain condi-

tions, the modifiable cardiovascular risk factors (RF), besides the 

hereditary factor due to first degree relatives. Preventive actions 

are proposed for RF and cardiovascular disease in increasingly 

younger ages. The effects of multiple risk factors for CAD are al-

ready found in the pediatric age group. Prevention and early inter-

vention related to modifiable RF are the following; 1 - preventing 

smoking initiation; 2 - weight control; 3 - encouraging physical 

activity; 4 - A healthy balanced diet. These would probably retard 

the development of CAD. Physical exercise is an important tool 

in the prevention of CVD in childhood and adolescence. The 

impact of the regular practice of physical activity and sports on 

hypertension, dyslipidemia, obesity and sedentary life style will be 

discussed here. Children and adolescents should be encouraged to 

participate varied and daily physical activities, appropriate to their 

development and that are fun and safe. These activities should be 

playful and organized in the context of family, school and com-

munity. 1 - The physical activity patterns in childhood persist into 

adulthood; 2 - Regular aerobic physical activities of moderate or 

high intensity are associated with reduced blood pressure, body 

fat, improved lipid- metabolic profile. 3 - There is limited but 

strong and consistent evidence that different forms of intervention 

associated with physical activity improves subclinical alterations 

of the atherosclerotic disease in children and adolescents. 4 - Time 

spent watching TV and playing video games should be limited to 

no more than two hours per day.

Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo. 2013;23(2):47-50
RSCESP (72594)-2052

carDiovaScular Prevention - chilDhooD anD aDoleScence

Descriptors: adolescent, child, coronary artery disease/
prevention & control, dyslipidemias, exercise, hypertension, 
risk factors.

Descritores: adolescente, criança, dislipidemias, doença da 
artéria coronariana/prevenção & controle, exercício, fatores 
de risco, hipertensão.
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A doença aterosclerótica coronariana (DAC) constitui um 
importante problema de saúde pública nos países de-
senvolvidos e em muitos países em desenvolvimento. 

A aterosclerose tem sido fortemente relacionada à presença de 
determinadas condições, os fatores de riscos cardiovasculares 
modificáveis, além do fator hereditário decorrente de familiares 
de primeiro grau. O acúmulo de conhecimentos nessa área tem 
proporcionado melhor visão e, principalmente, embasamento 
de propostas mais concretas de ações preventivas para os fatores 
de risco e mesmo para as doenças cardiovasculares, em idades 
cada vez mais jovens. A relação entre os conhecidos fatores de 
risco não controlados e o acelerado processo de aterosclerose, 
no adulto, está bem estabelecida. Temos, entre os modificáveis: 
a obesidade, a hipertensão arterial, a dislipidemias, o diabete, o 
tabagismo e o sedentarismo, tema do qual nos cumpre relatar, 
sem esquecer do importante fator hereditário1,2.

Embora raramente se manifestem na infância ou adoles-
cência, os fatores e comportamentos de risco que aceleram o 
desenvolvimento da aterosclerose, iniciam-se nesta faixa etária. 
Existem, hoje, evidências cada vez maiores de que ações para 
redução destes fatores podem retardar a progressão clínica da 
doença de forma significativa3.

Determinantes para melhor compreensão do período da 
vida em que se iniciam as alterações vasculares da aterosclerose 
têm sido estudadas. Os mesmos fatores de risco que se relacio-
nam à doença cardiovascular no adulto se mostraram também 
associados a lesões ateroscleróticas em crianças e adultos 
jovens4,5, No estudo de 1998, denominado Bogalusa Heart 
Study4, as necropsias de jovens e adultos jovens falecidos por 
acidentes revelaram, em alguns casos, doença aterosclerótica 
avançada, já no período da adolescência. A extensão das lesões 
encontradas foi significativamente maior naqueles que apresen-
tavam múltiplos fatores de risco4. Estes achados corroboraram 
o conceito de efeito sinérgico na morbimortalidade por DAC, 
na meia idade e mais tardiamente na vida.

Um dos aspectos mais importantes decorrente destes estu-
dos4,5 foi o alerta, à comunidade médica, para o fato de que os 
efeitos de múltiplos fatores de risco para aterosclerose coronaria-
na são encontrados já na faixa etária pediátrica. Assim, medidas 
de prevenção e intervenção precoces relacionadas aos fatores de 
risco modificáveis, sejam: 1 - evitar tabagismo ou sua iniciação, 
2 - controle de peso, 3 - incentivo à prática de atividades físicas 
e esportivas, 4 - dieta saudável e balanceada poderiam retardar 
o desenvolvimento da doença aterosclerótica, uma vez que sua 
progressão depende não somente da presença dos fatores de risco, 
mas também da exposição a estes fatores ao longo do tempo.

A American Heart Association6 publicou diretrizes 
com recomendações para medidas de prevenção primária da 
doença aterosclerótica na infância. O objetivo desta nossa 
revisão é destacar o EXERCÍCIO FÍSICO como importante 
ferramenta na prevenção das doenças cardiovasculares já na 
infância e adolescência. Abordaremos o impacto da pratica 
regular de atividade física e esportiva na hipertensão arterial, 
a dislipidemia, a obesidade e por fim o sedentarismo.

hiPertenSão arterial SiStêmica

Não existem evidências suficientes que comprovem a 
associação entre atividade física e queda dos níveis de pressão 
arterial em crianças previamente normotensas, no entanto, em 
crianças hipertensas arteriais, a prática contínua e prolongada 
de atividade física aeróbica demonstrou trazer grande benefício 
no controle dos níveis pressóricos quando realizada por pelo 
menos 12 a 32 semanas consecutivas.

Crianças hipertensas que são submetidas à atividade 
física de força não apresentam melhora nos níveis pressóricos. 
Essa relação só pode ser comprovada nas atividades aeróbicas; 
entretanto, há benefício na realização de atividades de força 
quando ela está associada à atividade aeróbica. A realização 
de atividade resistida, logo após a pratica aeróbica, mantém os 
níveis pressóricos, de crianças hipertensas, em níveis menores 
por tempo mais prolongado, ou seja, há consistente vantagem na 
realização de atividades de força em crianças, somente quando 
associadas a atividades aeróbicas7,8.

A prescrição da atividade física em crianças hipertensas 
deve levar em consideração a prática diária de atividades cor-
riqueiras como: andar de bicicleta, corridas não organizadas, 
saltos, etc. Consideramos a orientação de atividade física orga-
nizada por pelo menos três vezes na semana com duração de, 
no mínimo, 30 minutos de moderada a alta intensidade. Dessa 
forma, já há benefícios nos níveis pressóricos das crianças 
em 8 a 12 semanas e orientamos a prática de atividade física 
ou esportiva diariamente com duração de 50 a 90 minutos de 
moderada a alta intensidade. Naquelas crianças que realizam 
a atividade física vigorosa, a recomendação pode se restringir 
a três vezes na semana9.

DiSliPiDemia

O impacto da atividade física nos níveis lipídicos em 
crianças assemelha-se às respostas encontradas em adultos. 
Não há forte relação entre atividade física e a queda dos 
níveis de colesterol total e LDL colesterol, e há uma pequena 
resposta na diminuição dos níveis de triglicérides e um discreto 
aumento nos níveis de HDL colesterol10. Os níveis menores 
de triglicérides e maiores de HDL colesterol são atingidos na 
prática contínua e prolongada de atividade física aeróbica. Já 
nas atividades anaeróbicas (de força) não houve forte relação 
entre a atividade física e a melhora dos níveis das lipoproteínas. 
A associação da atividade física com dieta balanceada e perda 
de peso apresentou ótimos resultados na queda dos níveis 
de lipoproteínas e manutenção de níveis mais baixos no 
seguimento a longo prazo11.

A prescrição de atividade física em crianças portado-
ras de dislipidemia deve ser de cinco vezes/semana por pelo 
menos 40 minutos e mantendo a orientação de moderada a alta 
intensidade. Da mesma forma que nos pacientes hipertensos, 
melhores resultados são obtidos com atividades diárias de 50 
a 90 minutos de moderada a alta intensidade e associadas a 
medidas de controle de peso e dieta balanceada9,10.
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oBeSiDaDe

Na atualidade, a obesidade é um dos fatores de risco 
mais prevalentes em crianças e adolescentes e sabe-se que 
está relacionada ao aumento na mortalidade por causas car-
diovasculares em adultos, independentemente do peso na vida 
adulta. Estudos indicam que o processo acelerado e precoce 
de aterosclerose esta relacionado à presença de obesidade, 
principalmente a abdominal, também na criança. Nestes estu-
dos, os autores avaliando crianças obesas encontraram que a 
adiponectina, mais que outros marcadores convencionais de 
risco cardiovascular e condição inflamatória, relacionou-se 
aos achados de aterosclerose precoce na infância, evidenciada 
pelo espessamento da camada média e íntima das carótidas e 
de que a prática de atividade física regular, combinada à dieta 
durante o período de seis semanas, já foi capaz de reverter 
significativamente a disfunção endotelial12.

O impacto da atividade física na obesidade infantil 
é muito bem estudado e estabelecido e demonstra uma forte 
relação entre a prática de atividade física de moderada a alta 
intensidade e a perda de peso.

As crianças que foram submetidas à prática de atividade 
física aeróbica, contínua e prolongada, apresentaram uma ótima 
resposta, com a diminuição do índice de massa corporal, peso 
e circunferência abdominal. Em relação às atividades de força, 
não houve uma forte relação com a perda de peso; no entanto, 
há uma estreita relação, principalmente para manutenção da 
força muscular e no desempenho da atividade aeróbica13.

Dessa forma, orientamos que crianças obesas devem 
realizar, de preferência, atividades aeróbicas, intercaladas com 
exercícios anaeróbicos (de força) com o intuito de manter tônus 
muscular, incrementar a perda de calorias e disponibilizar força 
muscular para a realização de exercícios aeróbicos.

Existem inúmeras e sólidas evidências dos efeitos 
benéficos da atividade física, tanto na promoção geral da saúde 
em geral, bem como na saúde cardiovascular de crianças e ado-
lescentes. Principalmente na ultima década, houve importante 
diminuição do tempo gasto pelos jovens em atividade físicas 
e maior em atividades consideradas sedentárias14.

SeDentariSmo

O sedentarismo é considerado um fator de risco inde-
pendente para as Doenças Cardiovasculares (DCV). Em todo o 
mundo, as Sociedades Médicas de Cardiologia e de Pediatria, 
além de governos, se mobilizam para mudar a grave consta-
tação de que as crianças diminuíram enormemente o volume 
da atividade física semanal. As comodidades da vida moderna 
aumentaram a prevalência do sedentarismo por toda parte e, 
se olharmos nosso país, das zonas agrestes até as metrópoles 
atualmente ocorre uma visível diminuição das atividades físicas 
em geral.

Os dados do IBGE citados em pesquisas de avaliação 
da prática de atividade física de adolescentes15 destacaram 1 - o 
tempo de atividade física acumulada, 2 - frequência às aulas 

de educação física escolar, 3 - hábitos sedentários 4 - deslo-
camento para a escola a pé ou de bicicleta e atividades físicas 
extraescolares. Os resultados medidos nos últimos sete dias da 
pesquisa mostraram 43,1% ativos, ou seja, acumulavam 300 
ou mais minutos de atividade física (deslocamento à escola, 
aulas de educação física e as atividades físicas extraescolares), 
sendo 56,2% masculinos e 31,3% femininos e 79,5% assistiam 
à TV por duas horas ou mais. Um fato atual significativo é a 
facilidade econômica que levou à disseminação do acesso às 
mídias sociais e jogos eletrônicos, que já ocupam as tradicionais 
atividades recreacionais e esportivas.

A elevada prevalência de sedentarismo em diferentes 
países determina um importante impacto na saúde pública, uma 
vez que implica em maior número de adultos com fatores de 
risco para a doença aterosclerótica14-16.

ativiDaDe fíSica

A atividade física é consensualmente definida como 
todo e qualquer movimento corporal produzido pela contração 
músculo esquelético, resultando num gasto energético acima 
do nível basal. Crianças e adolescentes devem ser encorajados 
a participar desde cedo e diariamente de atividades físicas 
variadas, adequadas ao seu desenvolvimento e que sejam 
divertidas e seguras. Estas atividades devem ser lúdicas, ou 
organizadas, no contexto da família, escola e comunidade14.

Estudos demonstram que atividades físicas moderadas 
ou intensas, realizadas diariamente, associam-se a parâmetros 
de saúde favoráveis na população de crianças e adolescentes. Os 
benefícios encontrados incluem melhora na capacidade física 
(cardiorrespiratória e muscular), redução da gordura corporal, 
modificações favoráveis do ponto de vista cardiovascular 
e metabólico (interferindo diretamente nos fatores de risco 
para DAC), melhoria do conteúdo mineral ósseo e redução da 
probabilidade ou sintomas de depressão. Além disto, crianças 
ativas apresentam maior chance de tornarem-se adultos ativos, 
influindo nos fatores de risco cardiovascular de forma mais 
duradoura7.

Em crianças e adolescentes os benefícios à saúde são 
alcançados à medida que estes acumulam 60 minutos ou mais 
de atividades físicas por dia de moderada ou grande intensidade. 
Estes 60 minutos podem ser alcançados em várias atividades 
de menor duração. Quanto ao tipo de atividade, os estudos 
apontam para a necessidade de que a maior parte da atividade 
seja aeróbica, mas que incorpore pelo menos três vezes/semana 
os exercícios resistidos e/ou que incluam saltos, que fortalecem 
ossos e músculos3,14.

Nas crianças e adolescentes, as atividades esportivas, 
além dos seus efeitos na capacidade física, metabólica, emo-
cionais e da estética corporal, têm um lado educativo muito 
importante, o da convivência em sociedade. É sabido que os 
esportes individuais, do ponto de vista educacional, devem 
ser complementados pelos esportes coletivos, nos quais a 
divisão de tarefas e o ganhar e perder é dividido por todos, 
produzindo eficaz sociabilização para a vida futura. Essa 
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estratégia de estimular as atividades físicas e esportivas, nos 
ajuda na correção dos outros fatores de risco modificáveis, 
principalmente os erros alimentares, tão comuns na idade 
escolar, e que levam à dislipidemia, obesidade, além do fato 
de que esporte não combina com tabagismo, pois, na prática, 
os próprios companheiros de uma equipe esportiva criticam 
pejorativamente quem decide fumar16. O exercício físico é, 
sem dúvida, instrumento de medicina preventiva.

Podemos concluir com base nas revisões sistemáticas 
que evidenciam a importância da atividade física3:

•	 Os padrões de atividade física estabelecidos na infância 
geralmente persistem na vida adulta.

•	 Atividades físicas de moderada e alta intensidade, 
principalmente aeróbicas, realizadas com regularidade, 
estão associadas à redução de pressão arterial, gordura 
corporal, melhora do perfil lipídico e metabólico.

•	 Existe limitada, mas forte e consistente evidência, de 
que diferentes modalidades de intervenção, associadas 
à prática de atividades físicas melhoram alterações 
subclínicas da doença aterosclerótica em crianças e 
adolescentes3,12.

Outras medidas que podem contribuir para que os jovens 
tornem-se mais ativos:

•	 Limitar o tempo gasto em atividades sedentárias, como 
televisão e jogos eletrônicos, a, no máximo, duas horas 
por dia.

•	 Incentivar atividades físicas em família pelo menos 
uma vez por semana.

Assim, quando várias medidas preventivas e tera-
pêuticas são adotadas na redução dos fatores de risco, existe 
grande impacto na evolução da doença aterosclerótica. Neste 
contexto, a prática de atividades físicas desde a infância e 
sua manutenção ao longo da vida desempenha um importante 
papel.
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As doenças cardiovasculares (DCV) são a principal causa de 
morte no Brasil e no mundo, sendo que os fatores de risco 
que contribuem para o desenvolvimento da aterosclerose têm 
crescido em proporções epidêmicas nas últimas três décadas. 
A prevenção das DCV deve se iniciar na infância uma vez 
que a aterosclerose tem inicio durante a vida fetal, é extre-
mamente prevalente e com evolução insidiosa, cuja primeira 
manifestação pode ser fatal. Os hábitos de vida e fatores de 
risco responsáveis pelo desenvolvimento das DCV encontram-
-se agregados e compartilhados por membros de uma mesma 
família. Vários estudos tiveram sucesso em implementar polí-
ticas de nutrição saudável e estímulo à atividade física dentro 
das escolas baseado na colaboração de professores e equipes 
multidisciplinares de saúde. Outros estudos focaram seus es-
forços na melhora de fatores de risco dos pais como forma de 
influenciar na melhora dos fatores de risco cardiovascular de 
seus filhos. Porém, o estudo Children First mostrou que um 
programa multidisciplinar nas escolas, dirigido para temas de 
prevenção cardiovascular, pode não só  ter impacto nos hábitos 
e estilo de vida das crianças como ser transferido para o cerne 
cultural da família através da influência infantil e modificar 
hábitos e o próprio risco cardiovascular de seus pais.
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should begin in childhood since atherosclerosis begins during 
fetal life, is extremely prevalent with insidious progression, 
and whose first manifestation can be fatal. Life habits and risk 
factors responsible for the development of CVD are aggregated 
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have been successful in implementing policies encouraging 
healthy nutrition and physical activity within schools based on 
teacher collaboration and multidisciplinary health teams. Other 
studies have focused their efforts on improving risk factors of 
parents as a way to influence the improvement of cardiovascu-
lar risk factors in children. However, the Children First study 
showed that a multidisciplinary program in schools, directed 
to issues of cardiovascular prevention, can not only impact 
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cultural heart of the family through the children’s influence 
and modify habits and cardiovascular risk of their own parents.
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As doenças cardiovasculares são, indubitavelmente, a prin-
cipal causa de morte no Brasil e no mundo, sendo que os 
fatores de risco que contribuem para o desenvolvimento 

da aterosclerose, base fisiopatológica da doença, têm crescido em 
proporções epidêmicas nas últimas três décadas. Em 2011, um 
grupo internacional de pesquisadores (Global Burden of Metabolic 
Risk Factors of Chronic Diseases Collaborating Group) detectou 
um aumento do índice de massa corpórea nos últimos 30 anos em 
todos os países. Além disso, foi observada elevação da pressão 
arterial sistólica e dos níveis de colesterol, principalmente nos 
países menos desenvolvidos, nesse mesmo período1-3.

O fenômeno da globalização mundial observado nos 
últimos anos parece ter levado à disseminação de hábitos de 
vida pouco saudáveis, o que têm tido impacto no aumento dos 
fatores de risco para a doença cardiovascular e, consequente-
mente, no aumento do número de mortes atribuídas à doença 
cardiovascular em nível mundial.

O fenômeno da aterosclerose se inicia já durante a vida 
fetal e continua durante a infância e por toda a vida adulta4-6, 
sendo que os hábitos de vida e fatores de risco responsáveis 
pelo seu desenvolvimento encontram-se agregados e compar-
tilhados por membros de uma mesma família7. Existe, assim, 
uma associação estreita entre hábitos de vida e prevalência de 
fatores de risco para a doença cardiovascular entre pais e seus 
filhos, contribuindo para isso, em maior ou menor intensidade, 
o binômio genético-comportamental.

Estudos têm mostrado que podemos predizer o risco 
cardiovascular dos pais baseado no screening do risco car-
diovascular de seus filhos nas escolas8, assim como podemos 
predizer a prevalência dos fatores de risco cardiovascular nos 
filhos por meio de um screening do risco cardiovascular de 
seus pais9, uma provável consequência da associação entre 
estilo de vida e risco cardiovascular de pais e seus filhos10. 
Crescentes indícios apontam para o fato de que hábitos de 
vida não saudáveis adquiridos na infância persistem durante a 
vida adulta, contribuindo para o estabelecimento dos fatores 
de risco cardiovascular11,12, assim como o ritmo de progressão 
da aterosclerose na vida adulta estará aumentado se os fatores 
de risco estiverem presentes desde a sua infância13,14.

Considerando que a doença cardiovascular, além de ex-
tremamente prevalente, tem evolução insidiosa e cuja primeira 
manifestação pode ser fatal, nada mais lógico que os esforços 
com relação ao seu controle se concentrem na prevenção primá-
ria. Tratando-se de uma doença que se inicia tão precocemente 
como na vida intrauterina e progride por toda infância, nada 
mais sensato do que iniciar essa prevenção o quanto antes, na 
infância e adolescência.

Contudo, ao falarmos em prevenção de fatores de risco 
cardiovascular na infância, falamos em mudança de certos com-
portamentos e hábitos de vida que são aprendidos de seus pais e, 
em última instância, da própria sociedade onde estão inseridos.

Como influenciar essa mudança de comportamento na infân-
cia em direção a hábitos de vida mais saudáveis e redução do risco 
cardiovascular tem sido objeto de vários estudos nos últimos anos.

Várias ações têm focado seus esforços dentro do am-
biente escolar, uma vez que, além do conhecimento acadêmico, 
o currículo escolar e a vivência dentro da escola proporcionam 
o contato com vários paradigmas sociais e culturais que influen-
ciam fortemente os hábitos nutricionais, de atividade física e de 
relacionamento com o tabagismo, que estão estreitamente liga-
dos com o desenvolvimento das doenças cardiovasculares15,16.

Vários estudos tiveram sucesso em implementar políticas de 
nutrição saudável e estímulo à atividade física dentro das escolas, 
como o estudo CATCH17 e Planet Health18, assim como programas 
para controle de tabagismo no estudo N-O-T19, baseados na cola-
boração de profissionais de saúde e professores dentro das escolas.

Cespedes et al.20 recentemente avaliaram 1216 crianças em 
idade pré-escolar (3 a 5 anos), 928 pais e 1.350 professores de 14 
escolas na cidade de Bogotá, Colômbia, em um estudo randomi-
zado entre os meses de maio a novembro de 2009. Foi realizada 
uma intervenção educacional com duração de 5 meses para as 
crianças de sete escolas, contra sete escolas que permaneceram 
no currículo usual. Essa intervenção procurou passar de forma 
lúdica mensagens sobre a importância de uma nutrição saudável 
e de viver um estilo de vida mais ativo, usando, para isso, uma 
equipe multidisciplinar com profissionais da saúde e da educação. 
Foi avaliado um questionário para medir o grau de conhecimento, 
atitudes e hábitos relacionados com a saúde cardiovascular das 
crianças, pais e professores no início do estudo, após 5 meses de 
intervenção e 12 meses após o término da intervenção educacional. 
Os pais e professores participaram de três workshops e receberam 
mensagens semanais com estímulo a uma nutrição mais saudável 
e uma vida fisicamente mais ativa. Além dos questionários, foi 
realizada medida de peso e altura das crianças.

A partir desse questionário utilizado, foi elaborado 
um escore que englobou os quesitos conhecimento, atitudes e 
hábitos relacionados à doença cardiovascular e, ao final dos 5 
meses, as crianças que receberam a intervenção educacional 
apresentaram um aumento desse escore quando comparado às 
crianças do grupo controle (p < 0,001). O percentual de aumento 
desse escore foi de 10,8% no braço intervenção comparado com 
5,3% do grupo controle (p < 0,001). Essa diferença de aumento 
do escore também foi significante nos pais (diferença de 5,8%, 
p < 0,001), mas não nos professores (diferença de 7,0%, p < 
0,06). Essa tendência de aumento do escore se manteve nas 
crianças na análise de um ano após o término da intervenção, 
contudo, não na análise dos pais e professores. Também não 
se observou uma mudança do índice de massa corpórea dessas 
crianças na análise de 6 meses e 18 meses de seguimento.

Outros estudos focaram seus esforços na melhora dos 
fatores de risco cardiovascular dos pais como forma de influen-
ciar na melhora dos fatores de risco cardiovascular de seus 
filhos14, assim como a utilização da influência dos pais como 
agentes de mudança de hábitos de vida e, consequentemente, 
dos fatores de risco cardiovascular de seus filhos21.

Kanda et al.14 avaliaram 605 crianças de 9 e 10 anos 
e seus pais, demonstrando que, após seguimento de 3 anos, 
pais que apresentavam índice de massa corpórea acima de 25 
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Kg/m2 e que tiveram redução do índice de massa corpórea ao 
final desse período para a normalidade estiveram associados 
a filhos que apresentaram melhora da sua adiposidade, índice 
de aterosclerose e pressão arterial sistólica.

Claramente, os pais parecem estar programados geneti-
camente para ensinar seus filhos, o que pode ter repercussões 
na mudança de hábitos de vida e comportamentos que podem 
influenciar no desenvolvimento de fatores de risco e instalação 
posterior da doença cardiovascular. Mas, de alguma forma, 
poderiam os filhos influenciar em mudanças de comportamentos 
e hábitos de vida que pudessem levar à diminuição de fatores 
de risco e, em última instância, à diminuição do risco cardio-
vascular de seus próprios pais?

Golan et al.22 procuraram comparar o impacto de duas 
intervenções comportamentais para o tratamento da obesidade 
infantil, no peso, hábitos alimentares e de atividade física dos 
pais, sendo uma intervenção focada somente nos pais e outra 
focada somente nas crianças. Foi avaliado um grupo específico 
de 60 crianças obesas que foram submetidas a orientações com 
uma nutricionista num total de 30 horas ao ano, sendo que os 
pais participaram de orientações com a mesma nutricionista 
num total de 14 horas ao ano.

Nesse estudo, ele relata que o grupo de pais que estive-
ram no grupo de orientações exclusivas para os pais apresentou 
redução de peso mais efetiva do que o grupo que recebeu orien-
tações exclusivas para as crianças. Possivelmente, a frustração na 
tentativa de que orientações dirigidas às crianças se traduzirem 
em modificações de hábitos de seus pais e, consequentemente, 
de fatores de risco associados à doença cardiovascular, esteja no 
fato de que foi um estudo com um número amostral de crianças 
muito pequeno, com orientações sem caráter interdisciplinar e que 
foram transmitidas por um tempo curto durante o ano, focando a 
análise somente do peso como objeto de mudança a ser avaliado.

Um programa de educação multidisciplinar nas escolas, 
dirigido para temas de prevenção cardiovascular, poderia não só 
ter impacto nos hábitos e estilo de vida das crianças, como ser 
transferido para o cerne cultural da família por meio da influência 
infantil e modificar hábitos e o próprio risco cardiovascular dos pais.

O Children First Study23 foi um estudo prospectivo, 
randomizado, realizado em uma escola privada de classe média 
da cidade de Jundiaí - SP, que avaliou 197 crianças (com faixa 
etária de 6 a 10 anos) e seus 323 pais, durante o ano de 2010. 
Nesse estudo, foram randomizadas crianças que estudavam no 
período da manhã para receber informações escritas a respeito 
de saúde cardiovascular somente para seus pais durante o ano 
(grupo controle). Os estudantes randomizados do período da 
tarde dessa mesma escola tiveram o mesmo material educa-
tivo em saúde cardiovascular enviado para seus pais, porém, 
foram submetidos durante o ano a um programa educacional 
multidisciplinar em saúde cardiovascular semanal, com 1 hora 
de duração. Essa equipe multidisciplinar foi constituída por 
profissionais da área da saúde como médicos, enfermeiros, fisio-
terapeutas, nutricionistas, assim como psicólogos, pedagogos 
e envolvimento dos próprios professores da escola.

A intervenção em saúde cardiovascular aplicada pela 
equipe multidisciplinar para o grupo intervenção tentou trans-
mitir às crianças, de diferentes formas adaptadas pedagogica-
mente para a idade, conceitos de uma nutrição mais saudável, 
estímulo à atividade física e a uma vida mais ativa e combate ao 
tabagismo. Foram utilizados para isso filmes e peças de teatro 
educativas, aulas práticas de nutrição, sessões de discussão 
a respeito de uma nutrição mais saudável e os malefícios do 
cigarro, gincanas, passeios ciclísticos, competições de histórias 
saudáveis, entre muitos outros instrumentos pedagógicos.

Para avaliar mudanças no risco cardiovascular das 
crianças e seus pais, foi realizada, no início e no final do ano 
de 2010, a coleta de dados por meio de questionário nutricional 
e de atividade física, medidas de peso, altura, circunferência 
abdominal e pressão arterial e dosagem de exames laboratoriais 
para avaliação do perfil metabólico.

Analisando o risco cardiovascular dos pais no início do 
estudo, observou-se que 9,3% do grupo controle e 6,8% do grupo 
intervenção apresentavam risco anual maior do que 10% de apre-
sentar um evento cardiovascular coronário nos próximos 10 anos 
(escore de risco cardiovascular de Framingham intermediário/
alto). Após a intervenção educacional com as crianças durante 
o ano, observou-se uma redução importante no número de pais 
do grupo intervenção ainda nessa categoria de risco de Framin-
gham elevado (redução de 11 para 1 pai com > 10% risco/ano 
de evento cardiovascular) comparado com uma pequena redução 
no grupo controle (redução de 15 para 13 pais com > 10% risco/
ano de evento cardiovascular), p = 0,002, IC 95%: 0,0012-0,1948 
(Figura 1). Isso significou, nessa amostra, que 91% dos pais do 
grupo intervenção que se encontravam numa categoria de risco 
de Framingham elevado no início do ano, passaram para uma 
faixa de baixo risco no final do ano, comparado com uma redução 
de apenas 13% no grupo controle (Figura 1).

Figura 1. Número de pacientes na categoria de escore de risco car-
diovascular de Framingham elevado durante o ano de 2010 nos dois 
grupos. * Significância estatística de acordo com o teste de McNemar.

Da mesma forma, quando foi analisado o escore de Fra-
mingham médio de todos os pais, em diferentes categorias de 
risco, notou-se uma redução no escore de risco cardiovascular 
de Framingham médio no grupo intervenção (3,6% para 2,8%, 
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respectivamente, p < 0,001) comparado com o grupo controle 
(4,4% para 4,4%, p = 0,98), no início e no final do estudo.

Analisando todas as variáveis envolvidas, as que 
contribuíram para a redução do risco cardiovascular nos pais 
do grupo intervenção foram a redução dos níveis de pressão 
arterial sistólica e diastólica, aliadas à redução dos níveis de 
LDL colesterol sem redução dos níveis de HDL colesterol. Não 
houve diferença entre os dois grupos com relação aos níveis 
de triglicérides, proteína C reativa ultrassensível e medidas de 
espessura íntima-média de artérias carótidas.

Dessa forma, a mudança de hábitos de vida que conse-
quentemente levam à diminuição dos fatores de risco cardio-
vascular na infância e adolescência está ligada a uma mudança 
de comportamentos perante o padrão alimentar e de atividade 
física principalmente, comportamentos esses que podem ser 
transformados por influência da família, da escola e de políticas 
interdisciplinares de saúde.

Assim, a prevenção primária da doença cardiovascular 
não só deve se iniciar com uma transformação de hábitos e 
comportamentos na infância, com a ajuda de pais, professores 
e equipes multidisciplinares de saúde, como essas mesmas 
mudanças tendem a ser multiplicadas dentro das famílias por in-
fluência dessas mesmas crianças, que funcionam como agentes 
multiplicadores dessa transformação de hábitos aprendidos.
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As doenças cardiovasculares, principal causa de morte no mundo, 

manifestam-se principalmente na idade adulta. No entanto, seus 

fatores de risco podem surgir em idades mais precoces, o que tem 

orientado o foco da prevenção cardiovascular também às crianças 

e aos adolescentes. Esta conduta tem sido sustentada por estudos 

que têm demonstrado que a formação da placa aterosclerótica se 

inicia na infância, bem como por indicativos de que os hábitos 

adquiridos na infância e na adolescência tendem a ser mantidos 

na idade adulta. O projeto Coração de Estudante foi concebido 

com o objetivo de detectar e atuar de forma preventiva sobre os 

fatores modificáveis de risco cardiovascular e promover a saúde 

em crianças e adolescentes nas escolas de período integral, atu-

ando em concordância com a I Diretriz de prevenção da ateros-

clerose na infância e na adolescência. Iniciou-se, em 2007, em 

São Caetano do Sul, SP, ampliando-se para São Paulo em 2010. 

Importante característica deste projeto é a formação continuada 

de profissionais que atuam diretamente com os escolares, no que 

tange à saúde cardiovascular e à prevenção dos fatores de risco 

cardiovascular. As crianças que participam do projeto passam a 

atuar como multiplicadores com seus amigos e familiares. Entre os 

resultados já obtidos, destaca-se a criação de uma Lei Municipal 

em São Caetano do Sul, que instituiu a “Campanha Permanente 

de Orientação às Doenças Cardiovasculares junto à População 

Jovem”. A partir da atuação deste projeto, espera-se contribuir para 

a concretização do contínuo da saúde cardiovascular, ressaltando 

sua promoção e a prevenção dos fatores de risco.
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Cardiovascular diseases, the leading cause of death worldwide, 

are manifested mainly in adulthood. However, cardiovascular risk 

factors may emerge at earlier ages, which have guided the focus of 

cardiovascular prevention additionally to children and adolescents. 

This approach has been supported by studies that have shown that 

atherosclerotic plaque formation begins in childhood, as well as by 

evidences that the habits acquired in childhood and adolescence 

tend to be maintained into adulthood. The “Coração de Estudante” 

Project was conceived in order to detect and act preventively on 

modifiable cardiovascular risk factors and to promote health in 

children and adolescents in full-time schools, acting in accordance 

with I Guideline for Prevention of Atherosclerosis in Childhood 

and Adolescence. This project began in 2007, in São Caetano do 

Sul, SP, and was expanded to São Paulo in 2010. Important feature 

of this project is the ongoing training of professionals who work 

directly with the students, with regard to cardiovascular health and 

the cardiovascular risk factors prevention. The children who par-

ticipate in the project come to act as multipliers with their friends 

and families. Regarding the obtained results, there is the creation 

of a Municipal Law in São Caetano do Sul, which introduced the 

“Permanent Campaign Guidance for Cardiovascular Diseases 

by the Youth Population”. The consolidation of this project may 

contribute to the achievement of continuous cardiovascular health, 

emphasizing its promotion and risk factors prevention.
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As doenças cardiovasculares são a principal causa de 
morte mundial. Das 58 milhões de pessoas que mor-
reram no ano de 2005, no mundo, 30% foram devido 

a doenças cardiovasculares1. No Brasil, dentre as doenças 
cardiovasculares, a doença cerebrovascular e o infarto repre-
sentam a primeira e a segunda causa de mortalidade2. Em 2004, 
a Organização Mundial da Saúde previa, para o Brasil, um 
incremento de 250% na incidência de doenças cardiovasculares 
até 20403. No entanto, na última década, a taxa de mortalidade 
por doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) apresentou 
importante redução, especialmente entre as doenças cardio-
vasculares e respiratórias, embora a taxa ainda seja alta4. De 
acordo com este documento, “a redução das DCNT pode ser, 
em parte, atribuída à expansão da atenção primária, melhoria da 
assistência e redução do tabagismo nas últimas duas décadas”4.

Apesar das doenças cardiovasculares se manifestarem 
na idade adulta, no início da década 70 do século XX, pesqui-
sadores levantaram a hipótese da aterosclerose já se iniciar 
durante a primeira infância. Com o objetivo de identificar a 
correlação entre doença arterial coronariana e fatores de risco 
(obesidade, hipertensão e dislipidemia), em crianças e adoles-
centes, Frerichs et al.5 pesquisaram 3.524 indivíduos de 5 a 14 
anos, em Louisiana (EUA), no período 1973/1974, concluindo 
que os fatores de risco das doenças cardiovasculares se ma-
nifestam de forma relevante ou significativa na infância e na 
adolescência. De fato, estudos evidenciam que o processo da 
aterosclerose se inicia silenciosamente na infância5-7.

No entanto, a prevenção primária dos fatores de risco 
cardiovascular modificáveis - sedentarismo, obesidade, estresse, 
tabagismo, dislipidemia, hipertensão arterial e diabetes - tem 
tido como foco, mais comumente, a fase adulta.

De fato, segundo a I Diretriz de Prevenção da Ate-
rosclerose na Infância e na Adolescência, desenvolvida pela 
Sociedade Brasileira de Cardiologia8, ainda não há consenso 
sobre a fase da vida em que ela deve ser implantada, isto é, se 
a prevenção precoce (na infância e na adolescência) teria im-
pacto na redução de eventos cardiovasculares na idade adulta; 
porém, a crescente compreensão dos mecanismos de origem 
e desenvolvimento da doença aterosclerótica indica que esta 
conduta deve ser iniciada já na infância.

A American Heart Association9, embora não con-
sidere a existência de estudos randomizados e controlados 
que mostrem a predição da doença cardiovascular no adulto 
pela presença de fatores de risco nas crianças, bem como, o 
efeito, no adulto, da prevenção cardiológica na infância, cita 
evidências laboratoriais, clínicas e epidemiológicas que justi-
ficam o início precoce da prevenção cardiovascular. De fato, 
a American Heart Association10 aponta como crucial avaliar a 
transição dos fatores de risco cardiovascular da infância para 
a vida adulta, tentando identificar o momento mais precoce no 
desenvolvimento deste risco.

Ademais, a prevenção secundária ocorre após a 
ocorrência de um evento cardiovascular e, como demonstraram 
Mayer et al.11, existe a dificuldade de adesão contínua à 

mudança de estilo de vida por parte de adultos, mesmo tendo 
a população estudada sido acompanhada e recebido ajuda de 
custo para utilização de medicação, orientação multidisciplinar 
em relação à dieta e à atividade física regular.

Embora a relação entre os indicadores de risco de 
doenças cardiovasculares na infância e na adolescência e o 
desfecho para mortalidade não sejam totalmente reconhecidos, 
acredita-se que o comportamento estabelecido nestes períodos 
da vida possa ser mantido na vida adulta, efeito conhecido com 
tracking, ou seja, a tendência do indivíduo manter determinada 
tarefa ou hábito após um período de tempo12. Nesse contexto, 
observa-se que o grau de dependência entre os fatores de risco 
para o desenvolvimento das doenças cardiovasculares, como 
o sedentarismo, por exemplo, e as características epidemioló-
gicas apresenta uma relação direta e linear entre as diferentes 
fases da vida. Porém, é consenso, na literatura, a importância 
de mecanismos de prevenção nas diferentes fases da vida13.

Cabe ressaltar a existência de possível interferência 
negativa dos indicadores do estilo de vida em crianças e ado-
lescentes que residem em centros urbanos nas características de 
saúde. Acredita-se que a combinação de forças dos componentes 
multifatoriais possa interferir no comportamento e no significado 
das relações humanas, assim como na prática da atividade física, 
tipos de atividades lazer e trabalho, novos hábitos alimentares, 
hábitos e fatores de risco, além das interrelações do estilo de vida.

Em função dos centros urbanos terem progressivamente 
menos espaço, verifica-se grande verticalização na forma 
de moradia e deslocamentos maiores entre a residência e a 
escola, gerando uso de meios de transporte motorizados, além 
de refeições realizadas fora da casa, dentre outros fatores que 
permitem novos comportamentos que contribuem para o au-
mento do risco cardiovascular. Estudo realizado em Maceió, 
AL, verificou que os fatores de risco mais prevalentes nas 
crianças e adolescentes daquela cidade foram a obesidade e o 
sedentarismo, ressaltando a necessidade de políticas públicas 
para a redução dessa prevalência e da de outros fatores de risco 
cardiovascular nessa população14.

Mesmo havendo um consenso por parte da comunida-
de científica da gravidade do problema, ainda há carência de 
mecanismos eficazes de atuação junto à criança e aos adolescentes. 
A tese fundamental subjacente é a de que a prevenção das doenças 
cardiovasculares já na infância aumentará substancialmente a 
eficácia da prevenção das doenças cardiovasculares na fase adulta.

Considerando que a eficácia da prevenção das doenças 
cardiovasculares na infância está diretamente relacionada à 
atuação simultânea sobre os fatores de risco cardiovasculares 
modificáveis, uma vez que a cada fator de risco adicional 
acrescenta-se maior risco para a doença cardiovascular, estra-
tégias que visem interferir de forma ampla nos fatores de risco 
cardiovasculares que se apresentam precocemente na infância, 
bem como que busquem ensinar as crianças a prevenir os fatores 
de risco cardiovasculares e a ter consciência da importância 
da sua saúde, são necessárias para modificar o cenário atual e, 
principalmente, futuro.
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Neste sentido, faz-se necessária a busca de estratégias 
que visem à promoção da saúde, que compreende a capacitação 
da população a exercer controle sobre o bem-estar individual 
e coletivo. A concepção da saúde como um fenômeno social 
diz respeito à qualidade de vida e é a base do movimento 
denominado “promoção da saúde”. A promoção da saúde tem 
sido definida como o processo que capacita a população a 
exercer e aumentar o controle sobre a sua saúde, envolvendo 
a elaboração de estratégias com a participação de diferentes 
setores da sociedade, que permitam a efetividade da educação 
para a saúde15. A prevenção baseia-se, geralmente, na con-
cepção de risco ou da probabilidade de se tornar doente. A 
educação para a saúde envolve a conscientização de que o 
indivíduo é o responsável pelo seu estado de saúde, o que exige 
transmissão de conhecimento e, de modo especial, mudança de 
comportamento e adoção de estilo de vida saudável.

Enquanto nova concepção de saúde, a promoção da 
saúde incorpora uma visão afirmativa, que a identifica com 
bem-estar e qualidade de vida, e não simplesmente com 
ausência de doença16. A intervenção visa não apenas diminuir 
o risco de doenças, mas aumentar as chances de saúde e de 
vida, demandando uma intervenção multi e intersetorial sobre 
os chamados determinantes do processo saúde-enfermidade17.

Trata-se, segundo Sícoli & Nascimento18, de uma con-
cepção holística, na qual a saúde é apreendida como um fenô-
meno produzido socialmente, cabendo ações de âmbito coletivo 
no cotidiano da população, extrapolando o campo específico da 
assistência médico-curativa. As iniciativas de promoção devem 
fomentar a saúde física, mental, social e espiritual.

A promoção da saúde visa assegurar a igualdade de 
oportunidades e proporcionar os meios (capacitação) que per-
mitam a todas as pessoas realizar completamente seu potencial 
de saúde. Os indivíduos e as comunidades devem ter oportuni-
dade de conhecer e controlar os fatores determinantes da sua 
saúde. Para tanto, é imprescindível a divulgação de informações 
sobre a saúde, o que deve ocorrer no lar, na escola, no trabalho 
e em muitos outros espaços.

Neste sentido, a escola destaca-se como um ambiente 
fundamental de atuação para promoção de saúde da criança e 
do adolescente, além de poder caracterizar-se como ponto de 
partida para a multiplicação da informação para seus familiares. 
De fato, percebe-se grande interesse da comunidade científica em 
intervenções multidisciplinares para prevenção cardiovascular 
no ambiente escolar19-23. Os resultados até então obtidos têm 
variado de acordo com a população21,22 ou o tipo de intervenção23.

Com o intuito de enfrentar esse desafio, foi desenvol-
vido o projeto “Coração de Estudante” que tem como objetivo 
detectar e atuar de forma preventiva sobre os fatores de risco 
cardiovasculares modificáveis para aterosclerose e promover 
a saúde em crianças (6 a 17 anos de idade) das escolas de pe-
ríodo integral, atuando em concordância com a I Diretriz de 
prevenção da aterosclerose na infância e na adolescência, que, 
além de ressaltar que a prevenção e o tratamento da ateros-
clerose devem começar na infância, lembra que a escola deve 

promover a educação em saúde como parte do conhecimento 
a ser adquirido pelo aluno ao longo da sua formação.

Projeto coração De eStuDante

Histórico
Em 11 de setembro de 2007, a Prefeitura Municipal de 

São Caetano do Sul, SP, representada pelas Secretarias Munici-
pais de Educação, Saúde e Esporte, e a Sociedade de Cardiologia 
do Estado de São Paulo - Regional ABCDM - firmaram acordo 
para a realização do projeto Coração de Estudante na cidade 
de São Caetano do Sul, tendo como apoio a Sociedade Brasi-
leira de Cardiologia e a Associação Paulista de Medicina da 
Cidade de São Caetano do Sul. No primeiro semestre de 2009, 
a Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS) 
foi convidada pelos realizadores do projeto da cidade de São 
Caetano do Sul a participar do projeto Coração de Estudante.

No primeiro semestre de 2011, a Sociedade Brasileira 
de Cardiologia/FUNCOR, representada pela Diretoria de Pro-
moção da Saúde Cardiovascular e pelo Comitê da Criança, 
com o apoio da Sociedade Brasileira de Pediatria, apresentaram 
à Secretaria Municipal da Educação de São Paulo o projeto 
Coração de Estudante para a cidade de São Paulo, marcando, 
assim, o início da Estadualização do projeto, com atuação em 
cinco Centros Educacionais Unificados (CEUs).

Objetivos e Estruturação
O projeto Coração de Estudante se propõe a atuar na 

promoção da saúde de forma contínua, estimulando a adoção 
de estilo de vida saudável, auxiliando a criança e o adolescente 
a desenvolver a capacidade de adquirir conhecimento e ser 
protagonista na promoção da saúde, com enfoque em risco 
cardiovascular, em seu meio familiar e social.

O projeto se propõe a desenvolver um programa de 
estratégias de ação junto ao estudante inserido na faixa de 6 a 
17 anos, com foco na atuação simultânea sobre sete fatores de 
risco cardiovasculares modificáveis (hipertensão, dislipidemia, 
obesidade, diabetes, tabagismo, sedentarismo e estresse) e sobre 
dois fatores protetores (prática regular de atividade física e 
alimentação saudável). O objetivo maior é orientar crianças e 
adolescentes das escolas sobre como atuar de forma preventiva 
em relação aos fatores de risco modificáveis para a aterosclerose 
e de forma a estimular um estilo de vida saudável, com presença 
dos fatores protetores.

O projeto Coração de Estudante leva à população 
infanto-juvenil a mensagem de que cada um que participa do 
projeto passa a ser um multiplicador, e assim juntos estaremos 
contribuindo para a construção de um Brasil de gerações futuras 
com corações saudáveis.

O projeto apoia-se em dois grandes eixos:
a) Atuação interdisciplinar, interprofissional e 

intersetorial para promoção da saúde (Dia do 
Coração da Escola)

b) Programa de Educação Cardiovascular Continuada 
Interprofissional e Intersetorial (PECCII).
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Dia do Coração na Escola
O Dia do Coração da Escola constitui o núcleo central 

do projeto, uma vez que tem por objetivo informar e atuar sobre 
os fatores de risco cardiovasculares modificáveis e promover 
a saúde cardiovascular. É um marco do início do projeto em 
cada escola.

O Dia do Coração da Escola compreende um conjunto 
de atividades dinâmicas (salas temáticas). Essas atividades são 
coordenadas pela Comissão Organizadora Permanente e executa-
das pelas equipes de monitores do projeto Coração de Estudante.

A Comissão Organizadora Permanente é interprofissio-
nal e intersetorial. Essa comissão é de fundamental importância 
para a continuidade do projeto, ficando responsável pela 
fixação do calendário das atividades junto aos escolares, pela 
capacitação dos monitores e pela avaliação do desempenho dos 
profissionais envolvidos.

A equipe de monitores tem como característica a interpro-
fissionalidade, sendo composta por profissionais das secretarias 
municipais da Saúde, Educação e Esporte. A escolha dos monito-
res é feita por escrito e por seus respectivos secretários. Os nomes 
dos profissionais selecionados para a capacitação são previa-
mente enviados à coordenação do projeto. Os monitores devem 
ser preferencialmente funcionários municipais contratados ou 
concursados, objetivando a continuidade das ações. Além disso, 
na cidade de São Paulo, foi estimulada a atuação de estudantes 
de medicina participantes de Ligas de Cardiologia.

Cabe à equipe de monitores planejar e executar o 
programa de ação interdisciplinar. Pelo fato de estarem inse-
ridos na realidade da vida escolar da criança e do adolescente, 
a contribuição de suas experiências e visão crítica torna-se 
fundamental para o desenvolvimento de estratégias de 
sensibilização voltadas ao universo estudantil.

O Núcleo “Ação de Educar” é responsável pela capa-
citação dos monitores do projeto. A orientação dos monitores 
consta de palestras e oficinas ministradas por profissionais 
da área de saúde - médicos (cardiologistas, pediatras e 
endocrinologistas) psicológicos, nutricionistas, professores de 
educação física - especialmente convidados pela coordenação 
do projeto para abordar os seguintes temas:

a) Prevenção da aterosclerose em crianças e ado-
lescentes;

b) Obesidade como fator de risco em crianças e ado-
lescentes;

c) Diabetes como fator de risco em crianças e ado-
lescentes;

d) Hipertensão arterial como fator de risco em 
crianças e adolescentes;

e) Tabagismo, alcoolismo como fatores de risco em 
crianças e adolescentes;

f) Estresse como fator de risco em crianças e ado-
lescentes;

g) Alimentação saudável como fator protetor em 
crianças e adolescentes;

h) Atividade física como fator protetor em crianças 
e adolescentes.

Cada palestra tem a duração de 20 minutos de exposição 
e 10 minutos de debates. Este treinamento é realizado em local 
previamente determinado pela Comissão Organizadora do 
projeto e tem duração de 10 horas.

Após as palestras e debates, são construídas as salas 
temáticas (sala multimídia de estudo, sala de nutrição, sala de 
atividade física, sala de relaxamento e sala de teatro - Quadro 1), 
que são avaliadas e aprovadas pelo Núcleo “Ação de Educar”.

O profissional que completar integralmente a carga 
horária do dia da capacitação recebe Certificado de Monitor 
do projeto Coração de Estudante.

Um mês antes da data estipulada para o “Dia do 
Coração da Escola” é realizada reunião na escola, sempre 
com um monitor representante de cada sala temática, um 
representante de cada Secretaria (Saúde, Educação e Esporte) 
e um representante da coordenação.

Cada uma das salas temáticas é atribuída a uma equipe 
de pelo menos três monitores, a qual relaciona todo o material 
necessário para a execução da atividade do Dia do Coração. O 
material é viabilizado pela Prefeitura Municipal, representada 
pelas secretarias da Saúde, da Educação e do Esporte.

A diretoria da escola deve apresentar à coordenação do 
projeto a lista com os nomes dos estudantes e dos professores 
responsáveis. Esta lista deve ser composta de, no mínimo, 200 
estudantes e cinco professores.

Os estudantes são divididos em cinco equipes, identi-
ficadas por cores (laranja, azul, vermelho, amarelo e verde), 
as quais fazem um circuito de 40 minutos em cada uma das 
cinco salas temáticas. Para cada equipe, há um professor 
responsável que acompanha os alunos no circuito das salas 
temáticas.

Antes da data marcada para o evento, os estudantes 
recebem um convite da escola extensivo aos familiares, para a 
última atividade deste dia, em que ocorre o encerramento das 
atividades desenvolvidas.

As atividades iniciam-se no anfiteatro da escola, com 
a abertura oficial do “Dia do Coração da Escola” às 7h30min 
pela diretoria da escola. Dentro do anfiteatro são distribuídas as 
camisetas de cinco cores. Os estudantes são chamados pelo nome 
e agrupados pela cor da camiseta e direcionados para uma das 
cinco salas temáticas, acompanhados por um professor da própria 
escola antecipadamente selecionado para esta tarefa. Cada grupo 
permanece precisamente 40 minutos em cada uma das salas, per-
fazendo um total de 3 horas e 30 minutos de atividades. Ao final 
das atividades, os estudantes retornam ao anfiteatro para a atividade 
final com a presença dos professores, pais e/ou responsáveis.

Programa de Educação Cardiovascular Continuada 
Interprofissional e Intersetorial (PECCII)

O PECCII tem por objetivo revisar, aprofundar e dar 
continuidade aos temas que são abordados com os alunos no 
“Dia do Coração da Escola”, referentes à prevenção dos fatores 
de risco cardiovascular e promoção da saúde cardiovascular.

O PECCII segue o calendário temático para promoção 
da saúde cardiovascular da SBC.
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Quadro 1. Salas temáticas do projeto Coração de Estudante: Objetivos e Metodologia.
Sala temática Objetivos Metodologia

1. Multimídia/estudo

- Apresentar em formato interativo audiovisual os fatores 
de risco cardiovasculares, dando-se ênfase à obesidade e 
ao sedentarismo; 
- Associar a atividade física ao companheirismo, em 
situações de diferenças.

- Apresentação de vídeos; 
- Jogos interativos em computador; 
- Simulação de atividade física, em duplas, com 
diferenças de condições.

2. Nutrição
- Colocar o tema alimentação saudável, compartilhando 
experiências;
- Introduzir a “pirâmide alimentar”.

- Dialogar com os alunos sobre os hábitos alimentares; 
- Apresentar a pirâmide alimentar e auxiliar na 
montagem de uma dieta nutricionalmente correta; 
- Oferecer um lanche nutricionalmente correto;

3. Atividade física
- Mostrar as várias facetas da atividade física; 
- Mostrar os benefícios da atividade física para a saúde 
do coração.

- Alongamento e conversa sobre o projeto Coração 
de Estudante; 
- Medida de pulso da artéria radial antes e após 
aquecimento, mostrando elevação dos batimentos 
cardíacos; 
- Circuito de passagens em obstáculos; 
- Jogo da mudança de hábitos; 
- Roda de discussão com vídeo.

4. Relaxamento
- Orientar e esclarecer sobre o estresse; 
- Instruir como combater o estresse.

- Discussão sobre o conceito de estresse e quais as 
consequências para a saúde do coração; 
- Atividades de respiração, alongamento e relaxamento; 
- Ambientes de relaxamento (espaço do desenho, 
leitura, jogos, brincadeiras, sono e do “bate-papo”).

5. Teatro

- Inserir os fatores protetores cardiovasculares no cotidiano 
da criança; 
- Oportunizar a criança a expressar o seu entendimento 
sobre a necessidade do controle de fatores de risco 
cardiovasculares; 
- Estimular a criança a ser um multiplicador do projeto.

- Exposição sobre o combate ao tabagismo e drogas; 
- Exposição da promoção da alimentação saudável; 
- Apresentação de roteiros teatrais com os temas 
prevenção dos fatores de risco cardiovascular e 
promoção da saúde cardiovascular.

São várias as metodologias utilizadas para este fim:
• Desenvolvimento de atividades junto aos alunos 

utilizando o gibi: “projeto Coração de Estudante e 
As Aventuras de Gabi e Carlinhos (Figura 1) como 
material didático.

• Desenvolvimento de oficinas de nutrição, educação 
física, psicologia e multimídia.

• Criação de gincanas e eventos com a participação 
dos pais e ou responsáveis dos alunos.

• Palestras ministradas pelos monitores do projeto.
Dentre essas metodologias, destaca-se a criação e uti-

lização do gibi “Projeto Coração de Estudante e As Aventuras 
de Gabi e Carlinhos”.

No gibi, os sete fatores de risco cardiovascular são 
abordados e o leitor é orientando a como ter uma vida saudá-
vel. Os fatores protetores cardiovascular são apresentados com 
linguagem adaptada para a faixa etária dos escolares. A leitura 
é apresentada de maneira dinâmica e participativa. A revisão 
técnica do conteúdo científico ficou ao encargo dos profissionais 
das respectivas áreas: médica, psicologia, educação física, 
nutrição, educação e comunicação.

O gibi “Projeto Coração de Estudante e As Aventuras 
de Gabi e Carlinhos” marca uma nova era da prevenção car-
diovascular do nosso país, consolidando a Era da Prevenção 
Primordial da Doença Cardiovascular, que tem como meta 
a Promoção de Saúde Cardiovascular, com a proposta de ir 
além de evitar e controlar os fatores de risco cardiovascular, 
contribuindo efetivamente para a saúde cardiovascular, uma 
nova abordagem de comportamento no que se refere à saúde do 
coração. A versão em PDF do gibi está disponível no site da So-
ciedade Brasileira de Cardiologia (http://prevencao.cardiol.br/
campanhas/gibi_coracao_estudante/magazine_colesterol.asp).

reSultaDoS PreliminareS

Quando de sua implantação, o projeto Coração de estu-
dante incluiu as seis escolas de ensino fundamental de período 
integral do município de São Caetano do Sul, listadas a seguir:

EMEF Maria Elvira Paolilo Braido
EMEF Sylvio Romero
EMEF Padre Luiz Capra
EMEF Prof. Décio Machado Gaia
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Figura 1. Capa, segunda página e contracapa do Gibi “Projeto Coração de Estudante e As Aventuras de Gabi e Carlinhos”.

EMEF Dom Benedito Paulo Alves de Souza
EMEF Eda Mantoanelli
Nesta fase, atingiu um universo de 900 alunos e formou 

50 monitores, que atualmente realizam o PECCII.
Outro importante resultado do projeto Coração de Es-

tudante foi a criação de uma Lei Municipal, em 2008, que ins-
tituiu, no município, a “Campanha Permanente de Orientação 
às Doenças Cardiovasculares junto à População Jovem”.

Em uma segunda fase, o projeto chegou à cidade de 
São Paulo, formando 269 monitores, que atuaram no Dia do 
Coração, atingindo 1500 crianças, em 5 CEUs:

CEU Parque Anhanguera
CEU Parque Bristol
CEU Quinta do Sol
CEU Vila Rubi
CEU Jaçanã
A aplicação de questionário após a capacitação dos 

269 monitores dos CEUs evidenciou que, das 13 perguntas 
objetivas de escolha simples deste instrumento relativas a 
risco cardiovascular e promoção da saúde, mais de 90% dos 
monitores acertaram a resposta de 11 perguntas. As duas 
perguntas restantes tiveram índice de acerto de 82% e 59%. 
É interessante observar que a pergunta com menor índice de 
acertos foi sobre o mínimo de atividade física recomendada 
para crianças e adolescentes, na qual 59% responderam cor-
retamente, 1 hora por dia, e 30% responderam 30 minutos 
por dia.

Na Tabela 1, pode-se observar que houve aumento no 
número de acertos do questionário aplicado aos alunos parti-
cipantes do Dia do Coração do projeto Coração de Estudante 

dos cinco CEUs no ano de 2011 comparando-se o pré com o 
pós-evento (uma semana após o Dia do Coração). Em seis das 
11 perguntas, o aumento no percentual de acerto à pergunta 
foi superior a 10%. Destaca-se que, nas perguntas relativas à 
obesidade, alimentação e atividade física, importantes aspectos 
relacionados ao risco cardiovascular, observou-se incremento 
de mais de 20% na porcentagem de acertos por parte dos alunos.

Em conjunto, os resultados do questionário aplicado 
aos monitores após a capacitação, bem como dos questionários 
aplicados pré e pós Dia do Coração do Estudante, foram 
absorvidos pelos participantes, denotando que os objetivos do 
projeto estão sendo alcançados.

relevância e PerSPectivaS

A prevenção de fatores de risco para a saúde na vida 
adulta tem sido um dos maiores desafios na promoção da 
saúde e na implantação de políticas públicas em diferentes 
países. Dentre muitos fatores, considera-se que o estilo de 
vida possa ter forte relação com a prevalência de doenças, 
entendendo-se estilo de vida como um conjunto de hábitos e 
crenças estabelecidas nas diferentes fases da vida.

O entendimento das dinâmicas populacionais urbanas 
relacionadas ao estilo de vida, determinadas pela influência 
da família e da escola, é fundamental para a implantação 
de futuros programas de intervenção, na busca de hábitos 
saudáveis, respeitando as características regionais, os aspec-
tos culturais e dinâmicas das cidades. Em particular, entender 
como esta dinâmica ocorre na escola pode trazer informações 
importantes na implantação de medidas de prevenção de 
doenças cardiovasculares, pois a escola é o ambiente que esta 
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Tabela 1. Percentual de acerto as perguntas do questionário aplicado aos alunos dos cinco CEUS no ano de 2012 pré 
e pós-participação no Dia do Coração.

Perguntas aos Monitores % Acertos

Pré-Participação Pós-Participação Delta (Pós-Pré)

Você acredita que as doenças do coração podem ser evitadas? 90,5 96,2 5,7

Evitar o consumo excessivo de sal ajuda a prevenir qual doença abaixo? 71,4 84,0 12,6

Marque a alternativa que completa corretamente a frase abaixo. Diabetes 
é uma doença causada pelo acúmulo de no sangue.

63,1 76,9 13,8

A obesidade aumenta o risco cardiovascular? 68,5 90,5 22,0

Marque a alternativa correta. Quais dos alimentos abaixo ajudam na saúde 
do coração?

96,4 95,3 -1,2

Os alimentos, segundo sua função no organismo, estão divididos em três 
grupos. Quais são estes grupos?

37,2 61,8 24,6

O cigarro é ruim por quê? 49,7 65,3 15,7

O estresse também é um fator de risco para as doenças do coração. O que 
pode causar estresse?

80,4 79,9 -0,5

O que acontece quando os níveis de colesterol e/ou triglicérides estão 
elevados no sangue?

74,8 76,3 1,5

Para se ter uma vida saudável e evitar doenças do coração, é preciso praticar 
atividade física?

93,1 97,0 3,9

Qual o mínimo de atividade recomendada para crianças e adolescentes? 36,3 63,1 26,8

população passa grande parte do tempo. A contextualização 
de medidas preventivas adotadas no currículo escolar pode 
reforçar as ações de prevenção de risco de desenvolvimento 
de doenças crônicas não transmissíveis.

No projeto Coração de Estudante, a prevenção da doença 
cardiovascular é iniciada com a introdução da concepção de 
que existem fatores de risco modificáveis associados à proba-
bilidade do indivíduo vir a ter a doença. O foco é a educação, 
mais precisamente, a educação para a saúde cardiovascular, 
sendo transmitidas à criança e ao adolescente informações 
relativas à saúde do coração, com o objetivo de mudança de 
comportamento e de adoção de estilo de vida saudável, em 
que o indivíduo passa a ser o principal responsável pelo seu 
estado de saúde.

Um dos aspectos importantes e fundamentais do 
projeto Coração de Estudante é o caráter interdisciplinar, 
interprofissional e intersetorial da intervenção, envolvendo pro-

fissionais de diferentes secretarias municipais - educação, saúde 
e esportes; buscando integrar o saber e a técnica de diversas 
disciplinas: medicina (cardiologia, pediatria, endocrinologia), 
psicologia, nutrição e educação física.

O projeto possibilita, ainda, o desenvolvimento de pes-
quisas científicas por meio da análise dos resultados coletados 
da formação dos profissionais da escola, dos alunos, bem como 
da atuação dos mesmos como “agentes” transformadores de 
seu ambiente familiar e social na busca da promoção da saúde.

Neste aspecto, vale lembrar que a qualificação dos recursos 
humanos é ponto nuclear do projeto, aprimorando os profissionais 
atuantes na escola em programas de promoção da saúde, insti-
gando a busca pelos mesmos de estratégias em seu ambiente de 
atuação com os recursos disponíveis e enfatizando a importância 
da consciência de sua atuação como profissionais formadores e 
disseminadores dos fundamentos do projeto e de saúde pública.
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Além disto, é importante destacar que o aprofundamento 
da articulação entre poder público e sociedade civil e entre 
os agentes que se dedicam ao desenvolvimento da criança e 
do adolescente e os profissionais da saúde abre espaço para a 
construção do aprimoramento interdisciplinar na promoção 
da saúde na infância e adolescência. Assim, a participação 
de amplos setores da sociedade civil procura superar a visão 
isolada e fragmentada na formulação e na implantação de 
políticas do setor saúde.

Dessa forma, o projeto Coração de Estudante foca 
o fomento ao planejamento, levando em conta a natureza 
complexa da intervenção e o seu impacto em longo prazo.

Neste sentido, o projeto se coordena com o Plano de 
Ações Estratégicas para o Enfrentamento das doenças Crônicas 
não Transmissíveis (DCNT) no Brasil, (2011-2022)4, que 
pretende: “Promover o desenvolvimento e a implementação de 
políticas públicas efetivas, integradas, sustentáveis e baseadas 
em evidências para a prevenção e o controle das DCNT e seus 
fatores de risco e fortalecer os serviços de saúde voltados para 
a atenção aos portadores de doenças crônicas”.

Dessa forma, espera-se completar um contínuo da 
saúde cardiovascular, que já vem sendo bem trabalhado em 
seus pontos iniciais, referentes ao planejamento familiar, 
acompanhamento pré-natal, aleitamento materno e vacinação, 
e deve ter continuidade com alimentação saudável, atividade 
física, cessação do tabagismo e do uso de drogas e redução do 
estresse (Figura 2).
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tado em 2012 Feb 28]. Disponível em: http://www.earth.columbia.edu/
news/2004.

 4. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departa-
mento de Análise de Situação de Saúde. Plano de ações estratégicas para o 
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2011-2022. Brasília; 2011.
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Figura 2. Contínuo da Saúde Cardiovascular.
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As doenças crônicas não transmissíveis são um problema de 

saúde pública crescente em vários países do mundo. Apesar de 

políticas de saúde estabelecidas no sentido de melhorar os hábi-

tos de vida e a reeducação alimentar, sobretudo para as crianças 

e adolescentes, os índices de obesidade e de comorbidades 

associadas vem sendo crescente nessa população em países 

desenvolvidos e nos em desenvolvimento. A maior implicação 

do aumento dessas taxas vai ser na elevação da prevalência de 

doença aterosclerótica. O diagnóstico de obesidade infantil tem 

limitações atualmente por falta de critérios bem estabelecidos. 

Mesmo assim, esse aspecto vem evoluindo progressivamente 

em diferentes países. Outro ponto importante é a associação 

de alterações metabólicas e hemodinâmicas frequentes com a 

obesidade. Um tema muito discutido a esse respeito é a asso-

ciação dos fatores de risco cardiovascular denominada como 

síndrome metabólica. Esse tema vem sendo muito discutido 

pela implicação nas doenças cardiovasculares. Assim como a 

obesidade, a síndrome metabólica também tem limitações no 

diagnóstico da verdadeira prevalência em diferentes partes 

do mundo. Apesar de um grande número de definições para 

a síndrome metabólica e da falta de consenso nesse sentido, 

levando em conta os critérios atuais, já foi detectada taxa 

elevada de síndrome metabólica, principalmente nas crianças 

e adolescentes com sobrepeso ou obesidade. Esses dados são 

preocupantes em relação ao controle das taxas de doença 

cardiovascular no futuro.
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Chronic non transmissible diseases are a crescent public health 

problem in several countries. In spite of very well established 

health public policies to improve lifestyle and food consump-

tion education, mainly for children and adolescents, the obesity 

and associated comorbidities indices are increasing in this 

population in developed and undeveloped countries. The great 

implication of these increased indices will be in the prevalence 

of atherosclerotic disease. Childhood obesity diagnosis has 

some limitation once the criteria for this propose are not very 

well established. Childhood obesity is increasing in different 

countries. Obesity is frequently associated to metabolic and 

hemodynamic abnormalities. The discussion nowadays is 

related to the cluster of cardiovascular risk factor known as 

metabolic syndrome. This issue, the metabolic syndrome, 

has been discussed intensely for the important implication in 

cardiovascular diseases. Like childhood obesity the metabolic 

syndrome has limitation in the diagnosis of the true prevalence 

in the world. Even though we have a big number of metabolic 

syndrome definitions, there is a lack of consensus in this respect, 

taking in consideration the existent criteria a high number of 

metabolic syndromes was diagnosed, mainly in the overwei-

ght and obese children and adolescents. This information is 

disquieting regard cardiovascular disease rates in the future.
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RSCESP (72594)-2055

oBeSity anD metaBolic SynDrome in chilDren anD 
aDoleScentS

Descriptors: adolescent, cardiovascular diseases, child, 
metabolic syndrome x, obesity, risk factors.

Descritores: adolescente, criança, doenças cardiovasculares, 
fatores de risco, obesidade, síndrome x metabólica.



65Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo — Vol. 23 — Nº 2 — Abr-Mai-Jun — 2013

Lopes HF/Obesidade e síndrome metabólica na criança e adolescente
Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo. 2013;23(2):64-67

A associação de alguns fatores de risco começou 
a ganhar mais destaque a partir de observações 
feitas na década de 1980. Na atualidade, dispomos 

de diferentes definições para o agrupamento de fatores de 
risco denominado síndrome metabólica. Os componentes 
da síndrome são: aumento da pressão arterial, aumento da 
circunferência abdominal, de triglicérides, da glicose e nível 
baixo da fração HDL do colesterol. Dentre as definições 
aceitas para o adulto, são mais discutidas a do ATP III, da 
OMS e da IDF1-3. Com o ATP III, em 20041, já se iniciou 
discussão a respeito da síndrome metabólica em crianças 
e adolescentes. A partir dessa publicação, foi extrapolada 
uma classificação para síndrome metabólica para crianças e 
adolescentes com idade entre 12 e 17 anos baseada na classi-
ficação de adultos. Os valores dos percentis de triglicérides e 
de HDL-colesterol foram usados. Valores limites de glicose 
para adultos de acordo com o ATP III foram usados. Em 
relação à circunferência abdominal, foi utilizado o percentil 
75 para as crianças de acordo com idade e sexo e, para a 
pressão arterial, opta-se pelo percentil > 90, de acordo com 
o National Heart, Lung, and Blood Institute, sendo corrigido 
para a idade, sexo e altura.

No ano de 2009, a American Heart Association propôs 
um documento para avaliar a presença de síndrome metabólica 
em crianças com a intenção de detectar esse agrupamento de 
fatores de risco nessa população para maior vigilância no sen-
tido da prevenção cardiovascular4. Esse documento teve como 
objetivo mostrar um balanço crítico do que existe em relação ao 
conceito de síndrome metabólica em pacientes pediátricos. A 
ideia foi mostrar qual a importância da presença de um conjunto 
de fatores de risco, da interrelação dos mesmos em crianças e 
qual o impacto desses como preditores de risco para doenças 
cardiovasculares e de diabetes.

O documento foi baseado em evidências acumuladas 
nos últimos anos e em consensos de experts no tema. As 
informações contidas nesse documento são importantes para 
nos guiar na prática clínica e nas pesquisas, uma vez que a 
definição da síndrome metabólica até mesmo nos adultos ainda 
carece de maior consistência. Nesse artigo, serão discutidos 
dados referentes à obesidade infantil, ao American Heart 
Association Scientific Statement para a Síndrome Metabólica 
em Crianças e Adolescentes4 e os artigos de maior relevância 
relacionados ao tema.

oBeSiDaDe infantil

A obesidade é um grave problema de saúde pública 
em países desenvolvidos e em desenvolvimento. A definição 
de obesidade é baseada no índice de massa corpórea (IMC). 
As crianças têm alto índice de gordura corpórea no início da 
vida e vão ficando mais magras à medida que envelhecem. 
Também se deve ressaltar que existe diferença em termos de 
percentual de gordura quando se compara crianças do sexo 
masculino e feminino. Logo, para crianças e adolescentes, 

o índice de massa corpórea deve ser considerado de acordo 
com o percentil para a idade e sexo. Assim como os valo-
res da pressão arterial, os valores do IMC após o cálculo 
(IMC = peso em kg/altura em metros elevado ao quadrado) 
devem ser checados em tabelas para meninos e meninas de 
acordo com a idade.

A partir daí, é possível obter o percentil do IMC que 
vai definir se o jovem encontra-se abaixo da normalidade, 
normal, com sobrepeso ou obeso. Como a distribuição da 
gordura corpórea é diferente no menino e na menina, um valor 
de IMC normal para uma menina pode ser considerado como 
excesso de peso para um menino da mesma idade. Por isso, é 
importante analisar na tabela que leva em conta o sexo e a idade. 
Além da diferença do percentual de gordura de acordo como 
o gênero e idade, outro aspecto a ser considerado é o ganho 
de peso de acordo com o aumento da altura. Considerando-se 
o ganho de peso em função do aumento da altura foi criada 
uma fórmula com um fator de correção: onde o peso (massa) 
é multiplicado por um fator de correção (1,3) e dividido pela 
altura ao quadrado.

Em artigo publicado no British Medical Journal, no ano 
de 20005, foi reportado índices de sobrepeso e obesidade em 
seis diferentes países, incluindo o Brasil. Nesse estudo, dados 
de seis diferentes países (Brasil, Estados Unidos, Inglaterra, 
Hong Kong, Holanda e Singapura) envolvendo uma popula-
ção representativa mostra um percentual de sobrepeso alto, 
principalmente nos Estados Unidos, Brasil. No Brasil, foram 
avaliadas mais de 15.000 crianças e jovens com idade entre 
2 e 18 anos no ano de 19896. O percentual de meninos com 
sobrepeso no Brasil foi de 4,7% e em meninas de 15,2%. A 
prevalência de obesidade foi de 0,1% para meninos e de 2,0% 
para meninas.

Em 2002, foi publicado estudo7 reportando o percen-
tual de crianças e adolescentes obesas nas regiões Nordeste e 
Sudeste do Brasil. Nesse estudo, a prevalência de sobrepeso 
em adolescentes era de 10,4% e 6,6% para as regiões Sudeste 
e Nordeste, respectivamente. No mesmo estudo, a prevalência 
de obesidade em crianças e adolescentes era de 11,9% e 1,7% 
na região Sudeste e de 8,2% e 4,2% na região Nordeste, respec-
tivamente. A Organização Mundial de Saúde não apresentava 
definição para sobrepeso em crianças na ocasião.

No Brasil, existem vários estudos reportando a preva-
lência de obesidade em crianças e adolescentes para diferentes 
cidades, alguns regionais e carecemos de estudos desenhados 
para definir a real prevalência de obesidade no país. Ao que 
tudo indica, a prevalência de obesidade infantil vem crescen-
do em países da Europa, nas Américas e também em países 
asiáticos e africanos. Esse é um aspecto preocupante, pelo fato 
de a obesidade vir com frequência acompanhada de outras 
alterações, tais como aumento da pressão arterial, alterações no 
metabolismo lipídico e glicídico. O que caracteriza aumento da 
prevalência da síndrome metabólica e do risco cardiovascular, 
consequentemente.
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Definição De SínDrome metaBólica em criançaS 
e aDoleScenteS

A definição de síndrome metabólica em crianças e 
adolescentes vem sendo discutida por diferentes organismos 
internacionais. Dentre as diferentes definições usadas para o 
diagnóstico de síndrome metabólica em crianças e adolescentes, 
vale destacar a do National Cholesterol Education Program 
(NCEP) [Adult Treatment Panel III (ATP III)] modificada para 
a idade, da World Health Organization modificada, do Euro-
pean Group for the study of Insulin Resistance modificado, da 
International Diabetes Federation e o Statement da American 
Heart Association1-4,8,9.

A definição da International Diabetes Association 
(IDF) foi publicada em 2007. O Consensus formado pela IDF 
considerou diferentes faixas etárias para o diagnóstico da sín-
drome metabólica em crianças e adolescentes. Para tal, foram 
consideradas as faixas aterias entre 6 e < 10 anos, entre 10 e 
< 16 anos e 16 ou mais anos. Os valores para circunferência 
abdominal, triglicérides, HDL-colesterol, pressão arterial e 
glicose foram definidos de acordo com os grupos etários. O 
valor de corte para a circunferência abdominal para crianças e 
adolescentes com idade entre 6 e < 10 anos e 10 e < 16 anos, 
de acordo com o Consensus da IDF, é o percentil 90. Para 
os adolescentes com idade de 16 anos ou mais, o valor para 
circunferência abdominal é o mesmo usado para adultos (94 cm 
para homens e 80 cm para mulheres).

O valor de corte para triglicérides para os diferentes 
grupos etários é o mesmo usado para os adultos (≥ 150 mg/dL). 
Em relação aos valores de HDL-colesterol, o Consensus da IDF 
estipulou como < 40 mg/dL para a faixa etária de 6 a 16 anos 
e manteve os valores usados para adultos (< 40 para homens e 
< 50 para mulheres) para a idade igual ou maior que 16 anos. 
Os valores adotados para a pressão arterial para diagnóstico de 
síndrome metabólica em crianças e adolescentes são os mesmos 
adotados para os adultos (pressão sistólica ≥ 130 mmHg e 
diastólica ≥ 85 mmHg). Considerar tratamento prévio para 
hipertensão para idade igual ou maior que 16 anos. O valor de 
corte para a glicose para diagnóstico de síndrome metabólica 
em crianças e adolescentes é ≥ 100 mg/dL ou diagnóstico 
de diabetes do tipo 2. Os critérios do Consensus da IDF para 
diagnóstico de síndrome metabólica em crianças e adolescentes 
são de fácil aplicação no dia-a-dia.

Uma definição que tem sido muito usada para avaliar a 
prevalência de síndrome metabólica em crianças e adolescentes 
é a do ATP III modificada10. Essa definição considera valor de 
triglicérides ≥ 100 mg/dL para definir a síndrome em crianças 
e adolescentes. O valor para HDL-colesterol é considerado < 50 
mg/dL e, para meninos com idade entre 15 e 19 anos, o valor 
considerado é < 45 mg/dL. O valor de corte para glicose é de 
110 mg/dL e para a circunferência abdominal considera-se o 
valor de percentil > 75, de acordo com idade e sexo (valores 
para adultos 102 cm para homens e 88 cm para mulheres). 
Para a pressão arterial, consideram-se valores > que percentil 
90 para a sistólica e diastólica conforme idade, sexo e altura.

Prevalência De SínDrome metaBólica em 
criançaS e aDoleScenteS

A prevalência de síndrome metabólica em diferentes 
partes do mundo tem sido avaliada por diferentes autores. A 
prevalência varia muito dependendo do país, da região e grupo 
étnico. Utilizam-se, na atualidade, diferentes critérios para a 
avaliação da prevalência de síndrome metabólica em adultos. 
O fato de não haver um critério único contribui para diferentes 
valores, de acordo com a população e critério que está sendo 
usado. Em relação a crianças e adolescentes, a variabilidade na 
prevalência ainda é maior pelo fato de utilizar-se de um maior 
número de critérios. A definição do ATP III modificada tem 
sido usada em alguns estudos com amostras bastante represen-
tativas para diferentes populações.

No estudo de de Ferranti et al.10, utilizando a definição 
do ATP III modificada, os autores avaliaram 1960 crianças com 
idade ≥ 12 anos e encontraram a presença de pelo menos um 
critério para a síndrome metabólica em mais de 2/3 da popu-
lação estudada. E próximo de uma em cada 10 crianças tinha 
o diagnóstico de síndrome metabólica. A prevalência foi maior 
em Mexican-American em relação a brancos não hispânicos e 
pretos não hispânicos. Próximo de 1/3 dos adolescentes com 
sobrepeso e obesidade tinham a síndrome metabólica.

No estudo de Cook et al.11 usando a definição do ATP 
III modificada, foram avaliados 2330 adolescentes, de ambos 
os sexos, incluindo brancos, negros e Mexican-American. A 
prevalência de síndrome metabólica em meninas foi de 2,1% 
e em meninos de 6,1%. A prevalência de síndrome metabólica 
nos adolescentes com sobrepeso foi de 28,7%. Utilizando a 
definição do ATP III, foram detectados 4% de adolescentes 
(12 a 19 anos) do NHANES III com a síndrome metabólica e 
80% deles tinham sobrepeso12. Usando os critérios do ATP III 
modificado, a presença da síndrome metabólica em adolescen-
tes foi associada com níveis elevados de proteína C reativa13. 
Dos cinco critérios para a síndrome metabólica, a proteína C 
reativa estava associada apenas com o aumento da circunfe-
rência abdominal. A circunferência abdominal em crianças é 
um preditor independente de resistência à insulina, níveis de 
lipídeos e de pressão arterial14-17.

SumÁrio

A obesidade infantil é de difícil caracterização pelo 
fato de não dispormos de critérios bem estabelecidos para o 
diagnóstico. Independentemente dos critérios para diagnósti-
co e as dificuldades enfrentadas nesse sentido, não há dúvida 
em relação ao aumento de forma crescente na prevalência de 
obesidade infantil e da coexistência de outros fatores de risco, 
sobretudo nos países desenvolvidos. Mais recentemente, esse 
cenário está mudando também nos países em desenvolvimento. 
A obesidade geralmente está associada com a resistência à 
insulina, alterações nos níveis de lipídios e aumento da pressão 
arterial14. Logo, crianças obesas têm maior chance de desen-
volver a síndrome metabólica.
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Os critérios para o diagnóstico da síndrome metabólica 
são vários. Alguns são resultantes da adaptação de definições 
da síndrome para adultos, como o da Organização Mundial de 
Saúde, do ATP III, da IDF e do EGIR. Além desses critérios 
adaptados, países, regiões, centros de pesquisa adotam os 
próprios critérios. Levando em conta os critérios do ATP III 
modificado, um dos mais usados na literatura para a avaliação 
de grandes populações, a prevalência de síndrome metabólica 
em crianças e adolescentes é por volta de 4%. Quando se 
avaliam crianças e adolescentes com sobrepeso e obesidade, 
essa cifra chega a até 30%, o que é preocupante e requer maior 
atenção nas políticas de saúde pública em relação à prevenção 
de obesidade, síndrome metabólica e, consequentemente, das 
doenças cardiovasculares.
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A aterosclerose é um processo que se inicia na infância e se 
intensifica na vida adulta, dependendo da carga de fatores 
genéticos e da interação com fatores ambientais. A estria 
gordurosa é a alteração inicial, presente no endotélio após o 
nascimento. Por aparecer tão precoce e sem correlação com 
fatores de risco determinantes da placa de ateroma, a estria 
gordurosa é considerada uma lesão benigna, universal. A 
transformação da estria gordurosa em placa fibrosa (lesão 
aterosclerótica), ocorrerá dependendo do tempo de exposição 
aos fatores de risco modificáveis e não modificáveis, e levará 
anos para formar a placa aterosclerótica. A importância da 
avaliação desses fatores, na primeira infância, é fundamnetal 
para que seja estabelecido o diagnóstico de alterações como as 
dislipidemias, na tentativa de instituir um tratamento precoce 
que evite a progressão da esrtria gordura em placa fibrosa. 
Essas ações de prevenção na infância, resultarão em redução 
do risco de doenças cardiovasculares na vida adulta.
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Atherosclerosis is a process that begins in childhood and 

is intensified in adulthood depending on the genetic and 

environmental interactions factors. The initial fatty streak 

is present in the endothelium after birth without correlation 

with risk factors involved in atherogenesis, and is considered 

a benign and universal universal lesion. The transformation 

of the fatty streak to fibrous plaque (atherosclerotic lesions) 

occur depending on the time of exposure to risk factors 

modifiable and non-modifiable, and it will take years to 

form fibrous plaque. The importance of recognizing the 

risk factors early in childhood, is important to institute early 

treatment to prevent the progression of fatty streak to fibrous 

plaque. These preventive measures in childhood result in 

reduced risk of cardiovascular disease in adulthood.

Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo. 2013;23(2):68-77
RSCESP (72594)-2056

DySliPiDemia in chilDren anD aDoleScentS

Descriptors: adolescent, child, dyslipidemias, hypercholes-
terolemia, screening.

Descritores: adolescente, criança, dislipidemias, hipercoles-
terolemia, peneiramento.



69Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo — Vol. 23 — Nº 2 — Abr-Mai-Jun — 2013

Chacra APM et al./Dislipidemia em crianças e adolescentes
Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo. 2013;23(2):68-77

A doença arterial coronária (DAC) e o acidente vascular 
cerebral (AVC) são doenças cardiovasculares com 
maior prevalência no Ocidente, acompanhadas por 

altas taxas de morbimortalidade1. O substrato fisiopatológico é a 
aterosclerose que, apesar de ser uma doença quase exclusiva da 
população adulta, se inicia na infância e se desenvolve durante a 
vida. O conceito de lesão aterosclerótica precoce não é recente.

Zinserling2, em 1925, demonstrou, em autópsias, a 
presença de estrias gordurosas em aortas de 320 crianças e 
adolescentes até 15 anos. Essas lesões já eram identificadas 
em aortas de crianças com menos de 4 anos de idade e aumen-
tavam em extensão de forma lenta, com o aumento da idade. 
Zinserling2 também observou que o estado nutricional prévio 
não influenciou a presença das estrias gordurosas, pois em um 
subgrupo de crianças que haviam falecido durante a Primeira 
Guerra Mundial, com desnutrição grave, foi observada a mesma 
extensão de estrias gordurosas comparadas às aortas de crianças 
bem nutridas. Holman et al.3, em 1958, avaliaram a aorta de 526 
pacientes, com idades entre 1 e 73 anos, submetidos à necropsia, 
durante um período de 5 anos, em um Hospital Geral de New 
Orleans. As estrias gordurosas já estavam presentes em crianças 
com menos de 3 anos de idade e progrediam, lentamente, até 
os 8 anos. A partir da puberdade, as estrias gordurosas progre-
diam mais rápido, principalmente em negros. Contudo, a placa 
fibrosa era detectada a partir da segunda década de vida, sem 
aumento significativo até a quarta década. Após os 40 anos, 
20% em média da área coberta por estrias gordurosas, na aorta, 
havia se convertido em placa fibrosa. Esses dados formularam 
o conceito de que a aterosclerose se desenvolvia em etapas 
influenciadas por fatores diversos. A estria gordurosa precoce 
seria a alteração inicial e a base fisiopatológica para a presença 
da placa fibrosa, nas idades mais avançadas. A transformação 
de estria gordurosa em placa fibrosa ocorreria pela presença 
de fatores ainda pouco conhecidos.

Com o estudo de Framingham4, foram identificados os 
fatores de risco que guardavam relação causal com o processo 
aterogênico, na população adulta, que incluíam dislipidemia 
(LDL-c elevado e HDL-c baixo), hipertensão arterial, tabagis-
mo, diabetes e obesidade. Estudos posteriores, epidemiológicos 
e prospectivos em crianças e adolescentes, como o estudo de 
Bogalusa5, observaram que alterações do metabolismo lipídico, 
presentes na infância e adolescência, persistiam na idade adulta, 
constituindo-se em importante fator de risco para o desenvolvi-
mento das lesões ateroscleróticas. Resultados das investigações 
do Bogalusa e Muscatine6 demonstram que aproximadamente 
50% das crianças com CT acima do percentil 75 (da curva de 
distribuição do Lipid Research Clinic) apresentaram valores 
de LDL-C elevados, 10 a 15 anos mais tarde. No estudo de 
Bogalusa também se verificou que 42% dos meninos brancos 
(9 a 14 anos), com valores de HDL-C no quintil mais baixo, 
continuavam a apresentá-los 12 anos mais tarde.

Estudo finlandês7 observou a prevalência dos mesmos 
fatores de risco da população adulta em crianças e adolescentes, 
que incluíam obesidade, dislipidemia, hipertensão arterial e 

tabagismo. Esse estudo também demonstrou que a persistência 
de níveis elevados de colesterol, obesidade e hipertensão arterial 
na infância eram preditores dessas mesmas alterações no adulto.

O estudo Pathobiological Determinants of Atheroscle-
rosis in Youth Study (Pday Study)8 foi concebido para avaliar o 
impacto dos fatores de risco para DAC, na extensão da ateros-
clerose, em crianças e adolescentes. Foi um estudo anatomo-
patológico, multicêntrico, que envolveu adolescentes e adultos 
jovens, entre 15 e 35 anos, que haviam morrido por causas 
acidentais. Os achados demonstraram uma correlação direta e 
positiva entre a prevalência dos fatores de risco e a extensão 
da aterosclerose, em aorta abdominal e artérias coronárias. 
Quanto maior a concentração plasmática do colesterol não HDL 
e redução do HDL-c, maior a extensão de estrias gordurosas e 
placa fibrosa, em artérias coronárias e aorta abdominal. Essa 
correlação positiva foi observada para os outros fatores de 
risco, como obesidade, hipertensão, tabagismo, hiperglicemia 
e idade. Esse estudo confirmou as observações prévias de que a 
aterosclerose se inicia na infância e progride na adolescência e 
vida adulta, e essa progressão depende da presença dos fatores 
de risco clássicos. Por volta de 30 anos de idade, de acordo com 
o PDAY study, jovens adultos já apresentavam aterosclerose 
coronariana avançada, com placas calcificadas e placas não 
calcificadas, vulneráveis e com risco maior de ruptura.

A identificação e o controle dos fatores de risco precoce 
irão reduzir de forma substancial o risco de eventos cardio-
vasculares na população adulta. As evidências preliminares 
se baseiam nos estudos de crianças com hipercolesterolemia 
familiar heterozigótica, caracterizada por níveis elevados de 
LDL-c. O tratamento iniciado precocemente está associado à 
redução da aterosclerose subclínica, pois estudos com desfe-
chos clínicos não são aplicáveis para essa faixa etária. Estudos 
observacionais a longo prazo, estudos anatomopatológicos e 
estudos de intervenção são evidências contundentes de que a 
prevenção primária deve ser iniciada na infância e adolescência.

iDentificação DoS fatoreS De riSco na infância 
e aDoleScência9

Quando se deve obter o perfil lipídico?
As recomendações para o screening do perfil lipídico, 

em crianças e adolescentes, se baseiam na presença ou não dos 
fatores de risco cardiovascular. (A Tabela 1 mostra os valores 
do perfil lipídico considerados normais).

Crianças sem fatores de risco cardiovasculares
De acordo com o recente guideline publicado pelo 

National Cholesterol Education Program Expert Panel, a re-
comendação é o screening universal para crianças sem fatores 
de risco, dos 9 aos 11 anos de idade, devendo-se repetir a do-
sagem laboratorial entre os 17 e 21 anos. Essa recomendação 
difere da recomendação do 2007 US Preventive Services Task 
Force (USPSTF), que orientava a realização do screening do 
perfil lipídico a partir dos 20 anos. De acordo com o NCEP 
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Tabela 1. Valores de lipídios em crianças e adolescentes.

Categoria
Baixo, 
mg/dL

Aceitável, 
mg/dL

Limítrofe-Alto 
mg/dL

Alto, 
mg/dL

CT - < 170 170 - 199 > 200

LDL Colesterol - < 110 110 - 129 > 130

Não-HDL colesterol - < 120 120 > 145

Apolipoproteina B - < 90 90 - 109 > 110

Triglicérides 
0-9 a. 
10-19 a.

- 
-

< 75 
< 90

75-99 
90-129

> 100 
> 130

HDL colesterol < 40 > 45 40-45 -

Apolipoproteína A-1 < 115 > 120 115-120 -

Expert Panel, o screening atual deve ser feito pela dosagem 
do colesterol total e do HDL-c, não sendo necessários jejum 
prévio. Calcula-se o colesterol não HDL, pela facilidade do 
cálculo, por ser um marcador de aterosclerose nas crianças e 
adolescentes tão potente quanto as outras lipiproteínas, e por 
ser uma medida com boa acurácia, mesmo sem jejum prévio. 
O colesterol não HDL é calculado pela seguinte fórmula: co-
lesterol não HDL = CT - HDL.

Na presença de alterações do colesterol não HDL 
(≥ 145 mg/dL, e HDL-c < 40 mg/dL), deve-se obter duas amos-
tras, no jejum, do colesterol total, HDL-c, LDL-c e triglicérides, 
com um intervalo mínimo de 15 dias entre as coletas e máximo de 
3 meses. As idades entre 9 e 11 anos para o screening inicial, isto 
é, antes da puberdade, são as mais recomendadas. Na puberdade, 
os níveis de LDL-c diminuem, com flutuações no HDL-c e trigli-
cérides. As alterações hormonais da puberdade, responsáveis pelas 
reduções dos valores de LDL-c, resultam em falsos- negativos, 
o que diminui a sensibilidade e especificidade do método em 
diagnosticar as alterações lipídicas, principalmente as genéticas.

criançaS com fatoreS De riSco carDiovaSculareS

Não é recomendado screening em crianças com menos 
de 2 anos ou entre 2 e 8 anos de idade. As crianças a partir de 2 
anos até 8 anos de idade, devem ser primeiro avaliadas quanto 
ao histórico familiar de doenças cardiovasculares precoces, dis-
lipidemias e fatores de risco. Na presença de histórico familiar, 
ou algum dos fatores de risco listados abaixo, deve-se obter o 
perfil lipídico no jejum.

Histórico familiar
• História familiar de doença cardiovascular precoce 

(mãe < 65 anos e pai < 55 anos);
• Parentes com colesterol total ≥ 240 mg/dL ou 

dislipidemia prévia;
• História de xantomatose na criança;
• História de pancreatite prévia na criança.

Presença de um dos fatores de risco abaixo
Fatores que conferem risco alto
• Hipertensão arterial tratada com medicamentos (PA 

≥ 99th percentile + 5 mmHg);
• Tabagismo;
• IMC ≥ 97th percentile;
• Diabetes mellitus tipo I e II;
• Insuficiência renal crônica;
• Pós-transplante renal;
• Pós-transplante cardíaco;
• Doença de Kawasaki com aneurisma.

Fatores que conferem risco moderado
• Hipertensão arterial que não requer medicação;
• BMI ≥ 95th percentil;
• HDL-c < 40 mg/dL;
• Doenças inflamatórias crônicas (lupus eritematoso, 

artrite reumatoide juvenil);
• Infecção pelo vírus HIV;
• Síndrome nefrótica.

Se o perfil lipídico for normal nas crianças com fatores 
de risco acima, o screening deve ser feito a cada 5 anos.

As alterações do perfil lipídico podem ser genéticas ou 
primárias (Tabela 2), com ou sem interação com fatores am-
bientais (dieta, atividade física, etc) e secundárias (Tabela 3), 
das quais a mais comum é a obesidade. Como já mencionado, as 
dislipidemias são fatores de risco cardiovascular e contribuem 
para o processo aterogênico desde a infância, daí a necessidade 
de se identificar e tratar o mais precoce possível, para prevenção 
e retardo do aparecimento das lesões ateroscleróticas10.

Com base nos valores considerados normais, na análise 
do aspecto do soro e dados da observação clínica, diferentes 
tipos de dislipidemias podem ser identificados na infância e na 
adolescência. Na prática, encontram-se mais frequentemente a 
hipercolesterolemia e a hipertrigliceridemia primárias, sendo 
esta última causada por múltiplos fatores genéticos que sofrem 
influências dos fatores ambientais.
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Tabela 2. Dislipidemidas primárias em crianças e adolescentes.
Principais distúrbios lipídicos Anormalidades lipídicas/lipoproteína

Hipercolesterolemia familiar

Homozigoto ↑↑ LDL colesterol

Heterozigoto ↑ LDL colesterol

Defeito familiar Apo B ↑ LDL colesterol

Hiperlipidemia familiar combinada

Tipo IIa ↑ LDL colesterol

Tipo IV ↑ VLDL colesterol, ↑ triglicérides, ↓ NDL

Tipo IIb ↑ LDL colesterol, ↑ VLDL colesterol, ↑ triglicérides, ↓ NDL

Hipertrigliceridemia familiar (200-1000 mg/dL) ↑ VLDL colesterol, ↑ triglicérides

Hipertrigliceridemia severa (> 1000 mg/dL) ↑ quilomícrons, ↑ VLDL colesterol, ↑↑ triglicérides

Hipoalfalipoproteinemia familiar ↓ HDL colesterol

Disbetalipoproteinemia (CT 250-500 mg/dL; triglicérides 250-600 mg/dL) ↑ IDL colesterol, ↑ quilomícrons remanescentes
VLDL: Lipoproteínas de densidade muito baixa; IDL: Lipoproteínas de densidade intermediária.

Tabela 3. Causas de dislipidemia secundária em 
crianças e adolescentes.
Exógena Álcool 

Contraceptivos orais 
Prednisona 
Esteróides anabolizantes 
13-cis-ácido retinóico

Endócrino e metabólico Obesidade 
Diabetes tipo I e tipo II 
Hipopituitarismo 
Hipotireoidismo 
Lipodistrofia 
Gravidez

Renal Doença renal crônica 
Síndrome nefrótica

Hepática Atresia biliar congênita

Doenças de armazenamento 
Aguda e transitória

Queimaduras 
Hepatites

Outras Anorexia nervosa 
Sobrevivente a câncer 
Transplante de coração 
Hipercalcemia idiopática 
Doença de Kawasaki

DiSliPiDemiaS

Hipercolesterolemias primárias
Hipercolesterolemia familiar
Dentre as causas primárias de dislipidemia, a mais 

prevalente é a hipercolesterolemia familiar (HF). É uma do-
ença geneticamente determinada, monogênica autossômica 
dominante, que se caracteriza por níveis muito elevados de 

colesterol, às custas da fração LDL, e pela presença de sinais 
clínicos característicos, como xantomas tendíneos e risco au-
mentado de doença arterial coronariana prematura11.

O fenótipo clínico da HF resulta dos elevados níveis 
de LDL-c, geralmente decorrente de defeitos no gene LDLR, 
que codifica o receptor de LDL (LDL-R), localizado no fí-
gado, responsáveis pela remoção do LDL-c da circulação. A 
redução de expressão ou função desses receptores aumenta 
de forma acentuada os valores de LDL-c plasmáticos. Como 
é uma alteração genética, os indivíduos estarão expostos 
a níveis elevados de colesterol desde o nascimento, fator 
determinante para a aterosclerose prematura presente nes-
sa população. São mais de 1.600 mutações descritas até o 
momento; além das mutações do LDLR, podem ocorrer de-
feitos no gene APOB, que codifica a apolipoproteína B-100 
(Apo B-100)12, onde a Apo B-100 defeituosa possui menor 
afinidade pelo LDL-R; ou ainda, quando existe catabolis-
mo acelerado do LDL-R, devido a mutações com ganho de 
função no gene pró-proteína convertase subutilisina/kexina 
tipo 9 (PCSK-9), que codifica a proteína NARC-113, e que 
participa do catabolismo do LDL-R.

Todas essas condições são associadas a níveis elevados 
de LDL-c e apresentam um fenótipo muito semelhante, mas a 
HF é uma das doenças monogênicas herdadas mais comuns na 
população geral e em nosso meio. A frequência da HF, na sua 
forma heterozigótica, é de 1:500 indivíduos, sendo muito rara 
na forma homozigótica, na qual se estima uma frequência de 
1:1.000.000 de indivíduos afetados14. A HF possui penetrância 
de quase 100%, o que significa que a metade dos descendentes 
em primeiro grau, de um indivíduo afetado, serão portadores 
do defeito genético e irão apresentar níveis elevados de LDL-c 
desde o nascimento e ao longo de suas vidas, sendo homens 
e mulheres igualmente afetados. Os heterozigotos possuem 
metade dos receptores de LDL funcionantes.
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A HF é responsável por 5%-10% dos casos de DAC 
em indivíduos abaixo dos 55 anos15. Sem tratamento, 50% 
dos homens heterozigotos desenvolverão DAC antes dos 50 
anos e 100% aos 70 anos; entre as mulheres heterozigóticas, 
12% terão alguma manifestação de DAC aos 50 anos e 74%, 
aos 70 anos16. Daí a importância do diagnóstico precoce. Os 
critérios clínicos e laboratoriais para o diagnóstico da hiper-
colesterolemia familiar (HF) são arbitrários e baseiam-se nos 
seguintes dados:

• Sinais clínicos de depósitos extravasculares de 
colesterol;

• Taxas elevadas de LDL-c ou colesterol total no 
plasma, acima do percentil 95;

• História familiar de hipercolesterolemia e/ou 
doença aterosclerótica prematura;

• Identificação de mutações e polimorfismos gené-
ticos que favoreçam o desenvolvimento da HF.

Quando considerado o valor de LDL-c isolado, o 
ponto de corte com maior sensibilidade e especificidade 
para suspeita de hipercolesterolemia familiar na infância é 
de 150 mg/dL.

Na tentativa de se uniformizar o diagnóstico de HF, 
têm sido propostos alguns critérios diagnósticos, como o 
Dutch Lipid Clinic Network modificado, de acordo com a 
Primeira Diretriz Brasileira de Hipercolesterolemia Familiar 
de 2012 (Tabela 4)11.

Os critérios acima, com exceção da identificação da 
mutação, são mais eficazes na população adulta, pois crianças 
com HF heterozigótica raramente apresentam xantomas ou 
arco corneano (exceto os homozigóticos), e seus valores de 
colesterol podem ser mais baixos. Portanto, o diagnóstico 
em crianças e adolescentes é realizado por meio de rastrea-
mento do perfil lipídico, chamado rastreamento universal e o 
rastreamento em cascata.

Rastreamento universal
Todas as crianças entre 9 e 11 anos devem ser subme-

tidas a análise do perfil lipídico, e se necessário, repetir entre 
17 e 20 anos. A obtenção dos lipídios plasmáticos também 
deve ser considerada a partir dos 2 anos de idade, nas seguintes 
situações:

• Em todas as crianças, a partir dos 2 anos de idade, 
com história familiar de doença aterosclerótica 
prematura (homens < 55 anos ou mulheres < 65 
anos) e/ou de dislipidemia;

• Se a própria criança apresentar xantomas ou arco 
corneano (Figuras 1 e 2), fatores de risco (hiper-
tensão arterial, diabete melito, fumo, obesidade) 
ou doença aterosclerótica.

Rastreamento em cascata
O rastreamento em cascata envolve a determinação do 

perfil lipídico em todos os parentes de primeiro grau (pai, mãe 
e irmãos) dos pacientes diagnosticados como portadores de 

Tabela 4. Critérios diagnósticos da Hipercolesterole-
mia Familiar. (baseado nos critérios da Dutch Lipid 
Clinic Network [Dutch MEDPED35])

Parâmetro Pontos

História familiar 
Parente de 1º grau portador de doença 
vascular/coronária prematura (homem < 55 
anos, mulher < 60 anos) OU  
Parente adulto de 1º ou 2º grau com 
colesterol total > 290 mg/dL* 
Parente de 1º grau portador de xantoma 
tendinoso e/ou arco corneano OU  
Parente de 1º grau <16 anos com colesterol 
total > 260 mg/dL*

1 
2

História clínica 
Paciente portador de doença arterial 
coronária prematura (homem < 55 anos, 
mulher < 60 anos) 
Paciente portador de doença arterial cerebral 
ou periférica prematura (homem < 55 anos, 
mulher < 60 anos)

2 
1

Exame físico 
Xantoma tendinoso 
Arco corneano < 45 anos

6 
4

Nível de LDL-c (mg/dL) 
250 - 329 mg/dL 
190 - 249 mg/dL 
155 - 189 mg/dL

8 
5 
3 
1

Presença de mutação funcional do gene 
do receptor de LDL, da apoB100 ou da 
PCSK9*

8

Diagnóstico de HF:

certeza se > 8 pontos

provável se 6-8 pontos

possível se 3-5 pontos
* Modificado do Dutch MEDPED1 adotando um critério presente 
na proposta do Simon Broome Register Group3.

HF. As chances de identificação de outros portadores de HF a 
partir de um caso-índice são: 50% nos familiares de primeiro 
grau, 25% nos de segundo grau e 12,5% nos de terceiro grau17.

Diagnóstico genético
Pelo grande número de mutações possíveis, o método de 

diagnóstico genético deve incluir o sequenciamento da região 
codificadora do gene LDLR, polimorfismos do gene APOB e 
PCSK96018.

Sumariamente, para o estudo genético é efetuada coleta 
de sangue periférico em tubo contendo EDTA, obtendo-se o 
DNA genômico de leucócitos. As regiões de interesse do(s) 
gene(s) em estudo são amplificadas por meio da reação em 
cadeia da polimerase (PCR). Os produtos de amplificação 
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e sem manifestação prévia de doença cardiovascular, após 
aplicação de medidas de estilo de vida saudável. Da mesma 
forma, indivíduos com LDL-c ≥ 160 mg/dL, mas que apre-
sentem outros fatores de risco, também deverão ser tratados. 
Considerando os elevados valores de colesterolemia basais 
presentes na HF, uma redução de pelo menos 50% obtida 
com o tratamento medicamentoso é considerada de real valor 
terapêutico11. Entretanto, os pacientes com HF de maior risco, 
necessitam intensificação do esquema terapêutico para alcançar 
maiores reduções de LDL-c. A idade de início de tratamento é a 
partir dos 2 anos de idade, com a utilização das resinas de troca 
e, a partir dos 10 anos de idade, é indicado o uso de estatinas. 
Portadores de valores de LDL-c muito elevados, a idade de 
início de tratamento com estatinas pode ser aos 8 anos. O item 
tratamento das dislipidemias será abordado ao final da sessão.

Hipertrigliceridemias primárias
As hipertrigliceridemias primárias são oriundas de distúr-

bios metabólicos de etiologia genética e associação com os efeitos 
fenotípicos ambientais (idade, sexo, obesidade, sedentarismo, hábi-
tos alimentares ricos em hidratos de carbono e gordura saturada)10.

Entre os distúrbios metabólicos, a hipertrigliceridemia 
familiar é a principal causa de hipertrigliceridemia primária. 
Acomete 1% da população, cujos níveis séricos de triglicérides, 
após 12 horas de jejum, variam entre 200 mg/dL e 1.000 mg/dL 
e a trigliceridemia pós-prandial pode ultrapassar 1.000 mg/dL. 
A transmissão genética acomete descendentes de primeiro grau 
e as variáveis fenotípicas como sexo, idade, uso de hormônios 
(principalmente estrógenos), consumo excessivo de álcool e 
dietas hipercalóricas e diabetes descompensado, são adjuvantes 
para a elevação dos triglicérides, resultando em hipertriglice-
ridemia severa e risco de pancreatite.

O diagnóstico é feito pelo histórico familiar de 
hipertrigliceridemia e/ou pancreatite e a dosagem do perfil 
lipídico, nos familiares e pacientes. Valores de triglicérides 
> 500 mg/dL são observados em metade dos pacientes de 
primeiro grau com hipertrigliceridemia familiar. Associados 
à elevação de triglicérides, encontram-se valores baixos de 
HDL-c e normais de LDL-c. Não é frequente a presença de 
história familiar de DAC prematura. O tratamento da hiper-
trigliceridemia familiar inclui a correção das variáveis feno-
típicas e o uso de medicamentos redutores de triglicérides. É 
importante se distinguir a hipertrigliceridemia familiar, que 
parece não conferir aumento do risco cardiovascular, da hiper-
lipidemia familiar combinada, que está associada a um risco 
elevado de DAC precoce. A hiperlipidemia familiar combinada 
é uma herança poligênica, caracterizada por elevações séricas 
de LDL-c e/ou triglicérides, redução do HDL-c e aumento dos 
níveis séricos de apoliproteína B10.

A prevalência desse distúrbio metabólico, de etiologia 
genética, é de 0,6% na população geral e de 10% a 20% nos 
pacientes com doença arterial coronária prematura.

É difícil distinguir as duas doenças quando a hiper-
lipidemia familiar combinada se apresenta associada com 

Figura 1. Xantoma tendinoso. A: em região dorsal da mão e xantomas 
planares intertriginosos; B: em portador de HF homozigótica.

Figura 2. Arco corneano em portador de HF homozigótica.

obtidos pela PCR são analisados por meio de eletroforese e sub-
metidos à digestão por enzimas de restrição, no caso da APOB 
e PCSK9, e comparados com sequências-padrão, ou sequen-
ciados, no caso do gene LDLR. O diagnóstico genético pode 
ser útil nos casos em que o diagnóstico clínico é inconclusivo 
ou equivocado entre os familiares, ou quando há apenas níveis 
de LDL-c sugestivos de HF. Testes genéticos também podem 
ser importantes para a identificação de uma mutação causal 
em famílias recém-identificadas ou Indivíduos portadores de 
HF apresentam risco elevado de doença coronariana ao longo 
da vida, podendo desenvolvê-la precocemente, de modo que o 
tratamento farmacológico deve ser iniciado mais cedo e manti-
do em longo prazo para reduzir consistentemente a incidência 
de eventos cardiovasculares e mortalidade19,20. Assim sendo, 
pessoas com HF requerem um seguimento regular e atento ao 
longo de suas vidas para o controle da colesterolemia.

O Laboratório de Genética do Incor-HCFMUSP realiza 
o teste genético em casos de suspeita de HF.

QuanDo iniciar o tratamento Da hf naS 
criançaS e aDoleScenteS?

Crianças e adolescentes com hipercolesterolemia fa-
miliar apresentam pequena ou nenhuma resposta à orientação 
dietética10, apesar de serem preconizadas como medidas iniciais 
nesses pacientes.

O tratamento farmacológico é indicado para indivíduos 
com concentrações de LDL-c ≥ 190 mg/dL de forma isolada 



74 Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo — Vol. 23 — Nº 2 — Abr-Mai-Jun — 2013

Chacra APM et al./Dislipidemia em crianças e adolescentes
Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo. 2013;23(2):68-77

hipertrigliceridemia. O aumento concomitante de ApoB e 
LDL-c, indicativos de hiperlipidemia familiar combinada, 
podem auxiliar no diagnóstico diferencial.

Na hiperlipidemia tipo V, a hipertrigliceridemia pri-
mária está associada a dietas ricas em gorduras, obesidade e 
diabetes mellitus não controlado. A patogênese é multifatorial 
e resulta da superprodução de VLDL-c e quilomícrons. Na 
hiperquilomicronemia ou hiperlipidemia tipo I, os níveis séricos 
de triglicérides, após 12 horas de jejum, podem ultrapassar 1.000 
mg/dL. Todavia, os aumentos exagerados de triglicérides não se 
associam a maior risco de doença cardiovascular e, frequente-
mente, induzem a pancreatites recorrentes e xantomas eruptivos. 
Para a hiperquilomicronemia (tipo I), a redução permanente da 
ingestão de ácidos graxos saturados e insaturados é recomendada, 
inicialmente 20 g/dia e, caso não seja alcançado o objetivo, tenta-
-se reduções maiores (de até 10 g/dia). Na prática, restringem-se 
carnes gordas, leites e seus derivados, óleos de modo geral, e 
permite-se a adição de óleos com triglicérides de cadeia média 
no preparo dos alimentos. A resposta é satisfatória11,18.

Hipertrigliceridemias secundárias
São as dislipidemias mais frequentes em crianças e 

adolescentes, secundárias à obesidade. O perfil lipídico é 
caracterizado por pequenas elevações no colesterol total, LDL-c 
pouco elevado, triglicérides com elevações importantes e 
redução do HDL-c. As mudanças de estilo de vida são as bases 
terapêuticas para o tratamento da obesidade11.

tratamento farmacológico DaS DiSliPiDemiaS 
na infância e aDoleScência

Antes de se instituir o tratamento farmacológico, os pa-
cientes são avaliados e orientados quanto às mudanças de estilo 
de vida. Em algumas situações, essa é a única ferramenta de 
tratamento para redução do perfil lipídico, como na obesidade. 
Na síndrome da hiperquilomicronemia, a dieta é o tratamento 
de escolha para redução dos triglicérides, com boa resposta. 
São utilizadas as dietas de fase 1 e 2, de acordo com os valo-
res do perfil lipídico. Restrição da ingesta calórica e atividade 
física também fazem parte das recomendações antes do início 
da terapêutica medicamentosa. Quando essas medidas não são 
suficientes, deve-se iniciar o tratamento medicamentoso.

Quando indicar o tratamento farmacológico?
O tratamento farmacológico deve ser iniciado após a 

avaliação do risco cardiovascular do paciente (medicamentos 
hipolipemiantes - Tabela 5).

Os valores de corte para o início da terapêutica farmaco-
lógica são: LDL-c ≥ 190 mg/dL sem história familiar ou outros 
fatores de risco cardiovascular, em crianças acima de 10 anos de 
idade. Valores abaixo do corte de 190 mg/dL são considerados 
de acordo com os de fatores de risco presentes para aterosclerose. 
A Figura 3 mostra o algoritmo de tratamento das dislipidemias 
em crianças e adolescentes, quando o alvo é o LDL-c9.

Figura 3. Na presença de TG ≥ 500 mg/dL ou LDL ≥ 250 mg/dL, pro-
curar especialista. Adaptado de: Expert Panel on integrated Guidelines 
for Cardiovascular Health and Risk Reduction in Children and Adoles-
cents: Summary Report. Pediatrics. 2011;128(Suppl 5);S213-56.130

Tabela 5. Doses de hipolipemiantes utilizados em 
crianças e adolescentes.

Fármaco Doses (mg/d)

Lovastatina 10-40

Pravastatina 10-40

Sinvastatina 10-40

Rosuvastatina 5-40

Atorvastatina 10-40

Colestiramina 4-16*

Ezetimiba 10

* gramas.

meDicamentoS utilizaDoS na reDução Do 
coleSterol

Resinas de troca
O colestipol e a colestiramina são resinas aprovadas para 

o uso em crianças. Por diminuir a absorção intestinal dos ácidos 
biliares, aumentam a expressão dos receptores hepáticos para a 
LDL-C, determinando redução do colesterol sérico. As reduções 
no LDL-C são relativamente modestas, em média 20% em crianças 
e adolescentes com hipercolesterolemia familiar, após o uso de 
colestiramina (8 g/dia) ou de colestipol (10 g/dia). Esse último 
não é disponível no Brasil. Doses mais elevadas aumentam a 
incidência de efeitos adversos gastrointestinais e não aumentam 
a eficácia na redução do colesterol, pois mecanismos compensa-
tórios, como aumento da síntese de colesterol hepático, interferem 
com a eficácia do medicamento. As resinas podem aumentar 
os níveis de triglicérides (maior síntese de VLDL) e diminuir 
a absorção das vitaminas lipossolúveis e de ácido fólico. Esse 
medicamento é o único liberado para o tratamento de crianças 
com hipercolesterolemia familiar, a partir dos 2 anos de idade21.
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Estatinas
O uso de estatinas diminui significativamente o coles-

terol total, o LDL-c e a polipoproteína B, sem aparentemente 
aumento de efeitos adversos relacionados ao desenvolvimento 
sexual, toxicidade muscular ou hepática, podendo ser utilizadas 
a partir dos 10 anos de idade22. Em portadores de HF, essa in-
dicação é mais precoce, acima de 8 anos, conforme os valores 
lipídicos basais23. A eficácia das estatinas é, em média, redução 
de 30% dos níveis de LDL-c e aumento de 5% do HDL-c. Esses 
dados resultam em impacto positivo na redução da aterosclerose 
subclínica, em populações com HF, nas quais se observa atenu-
ação do espessamento médio-intimal de carótidas e a melhora 
da função endotelial22,24. As doses de estatinas utilizadas em 
crianças e adolescentes estão na Tabela 6. A monitorização do 
uso de estatinas em crianças e adolescentes está na Figura 4.

Ezetimibe
Trata-se de um inibidor específico da absorção do co-

lesterol. É empregado na dose de 10 mg/dia e não apresenta 
o sintoma de desconforto gastrointestinal observado com as 
resinas. O uso de ezetimibe, como monoterapia, diminui em 
cerca de 28% os valores de LDL-c em crianças com hiperco-
lesterolemia familiar heterozigótica.

A efetividade da atorvastatina e da sinvastatina em 
associação com a ezetimiba foi testada em portadores de 
hipercolesterolemia familiar homozigótica. Mesmo nesse 

grupo de pacientes, essa associação foi bem tolerada e 
promoveu reduções adicionais no LDL-C, pelo menos 
20% maior do que o obtido com as estatinas isoladamente. 
Recomenda-se seu uso como monoterapia a partir dos 5 anos 
e em associação com estatina acima de 8 anos, o que pode 
minimizar possíveis efeitos colaterais com doses elevadas 
de estatinas25-27.

A sitosterolemia, rara alteração do gene ABCG5/G8, 
determina hiperabsorção de esterois na dieta, com elevação do 
sitosterol e do campesterol plasmáticos, associando-se ao desen-
volvimento de aterosclerose prematura. Como a ezetimiba inibe 
tanto a absorção do colesterol como dos esteroides vegetais, o uso 
desse fármaco determina uma efetiva redução da sitosterolemia.
Nutracêuticos e suplementos alimentares

Os estanois de plantas e a proteína da soja podem pro-
mover reduções discretas no LDL-C. Os estanois e fitosterois 
são contraindicados na presença de sitosterolemia28.

tratamento DaS hiPertrigliceriDemiaS

A terapêutica medicamentosa é extremamente rara no 
manejo das hipertrigliceridemias na infância e adolescência. 
A resposta é geralmente excelente com medidas que englobam 
MEV (Ver algoritmo de tratamento das hipertrigliceridemias, 
Figura 5).

Tabela 6. Medicamentos que modificam o perfil lipídico.

Classes de drogas Fármacos e doses diárias Efeito nos lípides Efeitos colaterais descritos Contra-indicações

Vastatinas 
Meninos - Tanner II 
Meninas - pós menarca

Lovastatina (10-40 mg) 
Pravastatina (5-40 mg) 
Sinvastatina (5-40 mg) 
Atorvastatina (10-20 mg) 
Coruvastatina

LDL ↓ 17 - 45% 
13-52%

Aumento de enzimas 
hepáticas. 
Aumento de CK↓ ou 
↓DHEA

Absoluta: Doença hepática 
ativa ou crônica. 
Relativa: Concomitante uso 
de certas drogas.

Resinas 
Sem restrição de idade

Colestiramina (4-16 g) 
Colestipol (5-20 g) 
Coleveselam (2,5 a 3,8 g)

LDL ↓ 15-30% 
HDL ↓ 3-5% 
TG não altera ou 
aumenta.

Distúrbios GI, constipação, 
redução de absorção de 
outros fármacos e vitaminas 
lipossolúveis.

Absoluta: Disbetalipoprotei-
nemia.TG > 400 mg/dL 
Relativa: TG > 200 mg/dL

Inibidores absorção do 
colesterol > 10 anos

Ezetimiba LDL ↓ 17-20%, 
monoterapia 
LDL ↓ até em 
60%, associada às 
vastatinas.

Comparáveis ao placebo, 
em monoterapia. 
Podem aumentar a síntese 
de colesterol.

Absoluta: Doença hepática e 
renal graves. 
Relativa: Não há.

Nutracêntricos e suple-
mentos alimentares

- TG ↓ 
LDL ↓ até 14% 
LDL ↓ 5-10%

- -

Ácidos graxos 
ômega 3

2-4 g/dia - ↑ LDL-C Sistosterolemia.

Estanóis de plantas 2-3 g/d - - -

Soja 25 g/dia - - -

HF: Hipercolesterolemia familiar; DAC: Doença arterial coronariana; EF: Exame físico; FR: Fator de risco.
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Figura 4. Algoritmo de diagnóstico e conduta na dislipidemia na 
infância, baseado em fatores de risco e níveis de lípides (em mg/dL) 
Adaptado de Caramelli, B e Giuliano, I. Dislipidemia na infância e na 
adolescência. Pediatria (São Paulo) 2008;29(4):275-285.)

Crianças com triglicérides ≥ 500 mg/dL, ou qualquer 
medida acima de 1000 mg/dL (provável hipertrigliceridemia 
primária), devem ser tratados com dieta fase 2, e se considerar 
o uso de ômega 3, fibratos e ácido nicotínico, pelo risco de 
pancreatite que esses pacientes apresentam.

Crianças com triglicérides entre 200 e 499 mg/dL, após 
dieta fase 1 e 2, devem ter seu colesterol não HDL medido e 
estabelecer o colesterol não HDL como meta de tratamento, 
< 145 mg/dL, com intensificação de MEV. Se os valores dos 

triglicérides permanecerem elevados, entre 200 e 499 mg/dL, 
e colesterol não HDL > 145 mg/dL, após aumento da ingesta 
de peixe, considerar o uso de ômega 3.

Fibratos e ácido nicotínico e ômega 3
O uso dos fibratos, em crianças e adolescentes, foi 

descrito em pequenos estudos, observando-se reduções mo-
deradas de colesterol total e LDL-C, com boa tolerabilidade. 
Seu uso nessa faixa etária ainda aguarda maior experiência. 
O ácido nicotínico não tem sido recomendado para crianças 
e adolescentes, devido ao potencial para efeitos adversos e 
ausência de dados relativos à sua tolerabilidade nessa faixa 
etária. Esses medicamentos devem ser considerados nos casos 
de hipertrigliceridemias graves9.

O uso de ômega 3 em crianças é limitado a poucos casos, 
e deve ser considerado nos casos de hipertrigliceridemias graves.
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A prevalência de hipertensão arterial em crianças e adolescentes 

vem crescendo progressivamente em função de diferentes fatores. 

Dentre os fatores ambientais, pode-se destacar o consumo exces-

sivo de sal (alimentos industrializados) e ingestão de alimentos 

calóricos que vão contribuir para a obesidade, que está diretamente 

relacionada com a pressão arterial. O diagnóstico da hipertensão 

em crianças e adolescentes tem algumas peculiaridades: formas 

de medir a pressão, tamanhos de manguitos, interpretação a partir 

de tabelas com percentis de acordo com o sexo, idade, altura. De 

modo que a medida da pressão arterial nessa população deve ser 

melhor discutida para que maior número de casos seja detectado 

de forma precoce e a intervenção não farmacológica e/ou farma-

cológica seja iniciada no momento oportuno. A prevalência de 

hipertensão secundária é maior nas crianças do que nos adultos. 

Porém, a prevalência de hipertensão primária está aumentando 

nessa população, em função do impacto de fatores ambientais e 

estilo de vida não adequado. Do ponto de vista de fisiopatologia, 

a hipertensão primária na criança e nos adolescentes não difere da 

do adulto. Desse modo, a abordagem terapêutica também é seme-

lhante, respeitando as recomendações de diretrizes internacionais 

e nacionais em relação à escolha terapêutica e respectivas dosa-

gens dos fármacos. Em suma, políticas de saúde pública devem 

ser estabelecidas para implementar o diagnóstico e melhorar a 

prevenção da hipertensão arterial em crianças e adolescentes para 

amenizar o impacto dessa nas doenças cardiovasculares, que têm 

a hipertensão arterial como um dos principais fatores de risco.
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High blood pressure prevalence in children and adolescents 

is increasing progressively and is related to different factors. 

Excessive salt consumption (industrialized food), high calorie 

foods that contribute to weight gain are environmental factors 

related to the high blood pressure. Hypertension diagnosis 

in children and adolescents has some particularities: the 

way to measure the blood pressure, the size of the cuff, and 

the interpretation of results in percentiles in different tables 

according to the age, gender, and high. The blood pressure 

measurement and values in this population has to be better 

discussed to detect a bigger number of subjects and start non 

pharmacological and/or pharmacological treatment in the 

best moment. Secondary hypertension is higher in children 

than in adults. However, primary hypertension is increasing 

in this population as a result of environmental factors and 

inadequate lifestyle. From the pathophysiologic mechanism 

hypertension in children and adolescents do not differ from 

adults. So, the therapeutic approach is similar for both, 

always following the international and national guidelines 

for children and adolescents on how to choose the drug and 

dosage respectively. Therefore, public health policies need 

to be implemented to establish the diagnosis and improve 

the prevention of hypertension in children and adolescents 

to minimize cardiovascular prevalence in the future.
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A prevalência da hipertensão arterial sistêmica (HAS) em 
crianças e adolescentes vem aumentando progressiva-
mente1. Existem peculiaridades nesta faixa etária no 

que diz respeito aos critérios diagnósticos, técnicas de avaliação 
e tratamento diferentes daqueles utilizados nos adultos. Impor-
tante é a pesquisa da história familiar positiva para hipertensão 
primária pela implicação nos descendentes. A hipertensão 
primária pode ter origem na infância e adolescência, sobretudo 
nos filhos de pais hipertensos e nas crianças obesas2. A pesquisa 
de vários fatores de risco nesta faixa etária pode contribuir na 
prevenção e no retardo do desenvolvimento de complicações 
cardiovasculares associadas à hipertensão arterial3.

Serão abordados, a seguir, aspectos relacionados aos 
mecanismos fisiopatológicos, fatores etiológicos, medida e 
interpretação da pressão arterial e sua elevação, aspectos epi-
demiológicos, a pré-hipertensão e suas implicações, além do 
tratamento não farmacológico e farmacológico da hipertensão 
arterial.

hiPertenSão PrimÁria

Somente a partir da década de 60 é que ficou evidente 
uma diminuição da morbimortalidade cardiovascular decor-
rente do aumento da pressão arterial4. A hipertensão arterial é 
considerada como primária quando não se detecta uma causa 
conhecida, o que ocorre em mais de 90% dos casos. Quando se 
encontra uma causa, ela é definida como secundária.

Aspectos familiares e ambientais
A história familiar positiva para hipertensão, em 

associação com fatores ambientais, como o consumo de sal 
e o estresse psicossocial, está diretamente relacionada com 
o desenvolvimento da hipertensão arterial5, fator de risco 
importante para doenças cardiovasculares. Nos indivíduos com 
predisposição genética à hipertensão, a exposição a fatores 
ambientais resulta na ativação do sistema nervoso simpático 
(SNS) e sistema renina angiotensina (SRA). A alteração do 
balanço destes sistemas resulta em modificações estruturais 
e funcionais dos vasos sanguíneos e produz um aumento da 
resistência vascular sistêmica, principal mecanismo da hiper-
tensão arterial primária.

Os filhos de pais hipertensos comparados com filhos de 
pais normotensos têm pressão arterial mais elevada, atingindo 
níveis compatíveis com pré-hipertensão6. A sensibilidade ao 
sal varia entre os indivíduos, porém, tem relação linear com 
a pressão arterial (Estudo Intersalt)7. O estresse é outro fator 
ambiental relacionado diretamente com níveis de pressão 
arterial8 e causa hipertensão pelas elevações repetidas da 
pressão arterial e ativação do SNS. Esta ativação resulta no 
incremento da produção de vasoconstritores com importante 
papel na fisiopatogênese da hipertensão arterial.

Além da noradrenalina, a angiotensina, resultante da 
ativação do SRA, também contribui nas alterações estruturais 
e funcionais dos vasos sanguíneos. Estas, por sua vez, levarão 

a um aumento da resistência vascular total e na pressão arterial. 
Outro aspecto ambiental com proporções catastróficas e rela-
cionado com a hipertensão é o sedentarismo que, associado a 
uma dieta hipercalórica, resulta na obesidade, com implicação 
direta com o aumento da pressão arterial, sobretudo naqueles 
com predisposição genética.

Importância do sistema nervoso simpático
A ativação do sistema nervoso simpático é um dos prin-

cipais mecanismos envolvidos na fisiopatogênese da hiperten-
são arterial. Indivíduos com pré-hipertensão ou com hipertensão 
limítrofe têm a atividade do SNS maior que os normotensos9,10. 
Os filhos de pais hipertensos, quando comparados com os filhos 
de pais normotensos, têm maior atividade simpática9,11. A maior 
resposta da pressão arterial ao estresse psicossocial, que ativa o 
SNS, é um preditor de hipertensão arterial no futuro, sobretudo 
em crianças com predisposição genética.

Importância do sistema renina-angiotensina
O sistema renina-angiotensina tem relação direta com 

a hipertensão arterial. A possibilidade de maior ativação deste 
sistema em crianças já foi avaliada em vários estudos, alguns 
apontando para maior ativação do SRA em indivíduos normais 
filhos de hipertensos12 e outros não comprovando esta maior 
ativação. Um ponto que deve ser salientado é que o SNS e o 
SRA estão diretamente interligados. A modulação do SRA 
depende do SNS, da concentração de sódio na mácula densa e 
da distensibilidade na arteríola aferente. A modulação do SRA 
pelo sistema simpático depende da presença de receptor β adre-
nérgico que tem relação com a produção de renina pelo rim. A 
renina é o primeiro substrato na sequência de ativação do SRA.

O estresse psicossocial, que dá início à ativação do SNS, 
pode culminar na produção da angiotensina e aldosterona, que 
têm papel importante nos mecanismos fisiopatogênicos da 
hipertensão arterial.

Curva pressão-natriurese
A regulação da pressão arterial em longo prazo tem 

relação direta com a capacidade dos rins em eliminar sódio para 
manter adequados o balanço de sódio, o volume extracelular 
e o volume sanguíneo na vigência de pressão arterial normal.

Em condições normais, o rim excreta o sódio de acor-
do com sua ingestão. Se esta for alta, o rim excretará grande 
quantidade de sódio para manter seu balanço. Por outro lado, 
se a ingestão de sódio for pequena, a excreção renal será menor 
para manter o conteúdo normal de sódio no organismo.

No paciente hipertenso, por causa até o momento desco-
nhecida, o rim perde a capacidade de excretar sódio de acordo 
com sua ingestão. Esta alteração na excreção renal de sódio 
resulta no aumento do volume extravascular e do volume de 
sangue e, consequentemente, no aumento da pressão arterial13. 
Esse mecanismo, juntamente com o aumento da atividade do 
SNS e do SRA, são os principais mecanismos na gênese da 
hipertensão arterial e se iniciam na infância.
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Aspectos gerais na fisiopatologia da pré-hipertensão e 
hipertensão

Do ponto de vista fisiopatológico, a pré-hipertensão 
é um estado transitório que causa alterações na homeostase 
cardiovascular, não o suficiente para elevar a pressão arterial a 
níveis definidos como anormais, mas para dar início à cascata 
que ao longo do tempo resultará em hipertensão.

Muitos estudos relatam que os pacientes com pré-hiper-
tensão têm níveis elevados de adiponectina, endotelina, ácido 
úrico e da proteína C reativa, dentre outros fatores14,15, e que 
podem ser indicativos de pré-hipertensão. Quarenta e um por 
cento das mulheres e 23% dos homens adultos nos Estados 
Unidos são portadores de pré-hipertensão16.

Vários estudos relatam a forte associação da pressão 
arterial com fatores vasoativos, sendo os mais importantes os 
vasoconstritores e os vasodilatadores17,18. Estes fatores estão 
relacionados com a função endotelial (produção de endotelina-1 
e óxido nítrico), com o sistema SRA, com o SNS, com o sistema 
nervoso central e periférico19. Esses sistemas atuam intensa-
mente na tensão vascular, hiperplasia dos vasos sanguíneos e 
no controle da pressão arterial20.

No estudo de Lee et al.21, comparando indivíduos com 
pressão arterial normal e com pré-hipertensão, notou-se que a 
pré-hipertensão estava associada com o aumento de 27% de 
todas as causas de mortalidade e 66% na mortalidade cardiovas-
cular. A pré-hipertensão está associada com outros fatores de 
risco cardiovascular, como a obesidade, perfil lipídico alterado, 
aterosclerose subclínica, proteína C reativa elevada, aumento do 
fator de necrose tumoral α, da homocisteina, da LDL-oxidada 
e outros marcadores inflamatórios22. Existem relatos também 
de que os fatores vasoativos têm um importante papel na 
regulação do tônus vascular, da pressão arterial e relação com 
a hiperplasia dos vasos sanguíneos.

No estudo de Wang et al.23, observou-se o aumento de 
três substâncias vasoconstritoras (angiotensina II, endotelina 
e vasopressina) e a redução de dois vasodilatadores (peptídeo 
relacionado ao gene da calcitonina e óxido nítrico) nos indiví-
duos pré-hipertensos. Esses dados sugerem que mudanças nos 
fatores vasoativos em indivíduos pré-hipertensos podem ser 
um sinal precoce de alerta de mudanças metabólicas levarão 
à hipertensão arterial. As alterações nos fatores vasoativos 
podem ser secundárias a fatores genéticos, ambientais ou à 
combinação de ambos. Portanto, a elucidação dos mecanismos 
que relacionam os fatores vasoativos com a pressão arterial 
tem implicação para a área da saúde visando à prevenção da 
hipertensão.

Em relação ao óxido nítrico (NO), este se encontra 
reduzido em pacientes com hipertensão arterial e relacionado 
com disfunção endotelial24. No estudo de Wang et al.23, seu 
nível nos pacientes pré-hipertensos não foi diferente em relação 
aos indivíduos normotensos; talvez seja porque os indivíduos 
pré-hipertensos estejam num estágio inicial onde o endotélio 
não sofreu dano significativo.

Por outro lado, o perfil lipídico nos indivíduos 
pré-hipertensos encontra-se alterado. As alterações no metabolis-
mo lipídico são comuns e importante causa de aterosclerose e de 
aumento da viscosidade sanguínea. Já foi descrito que o aumento 
dos lipídios pode resultar no aumento da pressão arterial e, 
subsequentemente, levar a pré-hipertensão.

Hipertensão em crianças e adolescentes - Aspectos 
epidemiológicos

A prevalência de hipertensão em crianças e adolescentes 
no mundo não está bem estabelecida. Isso se deve em parte 
a diferenças regionais nos critérios utilizados para definir a 
hipertensão e ao uso de diferentes metodologias para a aferição 
da pressão arterial nesta população.

De acordo com Falkner25, se forem consideradas 
hipertensas crianças e adolescentes com percentil ≥ 95, a 
prevalência seria ao redor de 5%. Em estudo26 envolvendo 
mais de 14.000 jovens com idade entre 3 e 18 anos em que 
se realizaram medidas repetidas de pressão arterial em dife-
rentes ocasiões, a prevalência de hipertensão arterial foi de 
3,6% e a prevalência de pré-hipertensão de 3,4%. Em outro 
estudo envolvendo aproximadamente 7.000 jovens entre 11 
e 17 anos usando medidas repetidas, naqueles com percentil 
≥ 95, a prevalência de hipertensão arterial foi de 3,2% e de 
pré-hipertensão de 15,7%27.

Na avaliação de crianças e adolescentes obesas, a 
prevalência de hipertensão e pré-hipertensão em jovens do 
sexo masculino é de aproximadamente 30% e em jovens do 
sexo feminino de 23% a 30%27. Apesar da relação direta da 
hipertensão arterial com obesidade, um ponto a ser ressaltado 
é que a presença da hipertensão em minorias é mais frequente 
que nas crianças obesas28. Os resultados do acompanhamento 
de adolescentes cadastrados no banco de dados do National 
Childhood Blood Pressure25 com medidas da pressão arterial 
com intervalo de dois e quatro anos mostraram que entre os 
adolescentes com pré-hipertensão 14% desenvolveram hiper-
tensão arterial após dois anos, o que significa uma incidência 
de 7% ao ano.

De acordo com a análise de Falkner25, uma limitação 
em relação a estes dados é que foram baseados em uma única 
medida da pressão arterial para os adolescentes normotensos 
ou hipertensos. Apesar desta limitação, os jovens com pressão 
arterial elevada continuaram hipertensos. Ainda na análise 
da Dra. Falkner25, os adolescentes com pressão arterial de 
risco, que incluem aqueles com pré-hipertensão e hipertensão 
detectadas em apenas uma medida ou a combinação das duas 
condições, em dois anos 68% dos jovens do sexo masculino e 
43% do feminino evoluíram com pré-hipertensão e hipertensão 
arterial, respectivamente.

No estudo de Sorof et al.29, realizado nos Estados 
Unidos, foram avaliados mais de 5.000 jovens em idade escolar 
(média de 13,5 anos). Neste estudo participaram diferentes gru-
pos étnicos (hispânicos, afro-americanos, brancos e asiáticos). 
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A prevalência de hipertensão arterial, considerando-se o 
percentil ≥ 95, foi de 19,4%, 9,5% e 4,5% na primeira, segunda 
e terceira visita, respectivamente. A prevalência de hiperten-
são aumentou progressivamente de acordo com o percentil 
do índice de massa corpórea. A prevalência foi de 2% para o 
percentil ≥ 5 e de 11% para o percentil ≥ 95, o que aponta 
para o aumento do risco cardiovascular em uma população de 
crianças e adolescentes com maior índice de massa corpórea. 
Este achado é preocupante e deve servir de alerta para profis-
sionais da área da saúde em termos de detecção e prevenção 
precoce em crianças que se encontram em grupos de risco 
aumentado como aqueles com sobrepeso e hipertensão arterial.

Outro aspecto a ser considerado em relação à hiperten-
são em crianças e adolescentes é o baixo peso ao nascer. Já foi 
demonstrada a relação do baixo peso ao nascer com o desen-
volvimento de hipertensão no futuro. Adolescentes com baixo 
peso ao nascer apresentaram maior valor de pressão arterial 
sistólica durante o dia na monitorização da pressão arterial30. A 
redução da pressão sistólica mais baixa e a hipertensão sistólica 
durante a noite foram as formas mais frequentes de hipertensão 
em coorte de crianças obesas graves31. Neste estudo, o com-
portamento circadiano da pressão arterial teve relação com o 
grau de obesidade e resistência à insulina.

Técnicas de medida e interpretação da pressão arterial 
em crianças e adolescentes

A medida da pressão arterial na criança é mais difícil de 
se realizar que no adulto. As mensurações são dificultadas no 
lactente e pré-escolar devido à ansiedade e agitação; por erros 
de interpretação dos ruídos de Korotkoff, se o estetoscópio for 
aplicado com muita pressão sobre a artéria; pela alteração da 
pressão arterial ao longo do crescimento e desenvolvimento 
da criança (variação dos tamanhos de braços nesta faixa etária 
requerendo manguitos de diferentes tamanhos). Outro fator 
complicador é a falta de uniformidade técnica com a qual as 
tabelas de valores de referência foram desenvolvidas.

A medida da pressão arterial com esfigmomanômetro 
deve ser realizada a partir dos 3 anos de idade e, de prefe-
rência, realizar novas medidas pelo menos anualmente32. Há 
situações em que a pressão arterial deve ser medida antes dos 
3 anos de idade33: a) história de prematuridade, baixo peso 
ao nascer ou outras condições neonatais que requerem trata-
mento intensivo; b) doença cardíaca congênita tratada ou não; 
c) infecção recorrente do trato urinário, hematúria ou protei-
núria; d) doença renal conhecida ou malformações urológicas; 
e) história familiar de doença renal congênita; f) transplante de 
órgão sólido; g) malignidade ou transplante de medula óssea; 
h) tratamento com medicamentos que aumentam a pressão 
arterial; i) outra doença sistêmica associada à hipertensão; 
j) evidência de aumento da pressão intracraniana.

A medida e interpretação da pressão arterial em crianças 
e adolescentes requerem equipamentos específicos, principal-
mente o tamanho de manguito. Nas crianças e adolescentes, o 

quinto som de Korotkoff deve ser considerado para definir o 
valor da pressão diastólica.

Alguns aspectos da técnica de medida da pressão nas 
crianças e adolescentes são similares aos adultos: importância 
da posição da criança, o tempo de repouso, o tamanho de man-
guito adequado para o braço (Tabela 1), a posição do braço no 
nível do coração, a posição do observador em relação ao nível 
da coluna de mercúrio (os olhos devem estar na mesma altura 
da coluna), a medida deve ser realizada em ambiente calmo. 
A largura da borracha do manguito deve atingir aproxima-
damente 40% do comprimento do braço e cobrir 80 a 100% 
da circunferência do braço (Figura 1). A Figura 2 ilustra os 
diferentes manguitos instalados em diferentes tamanhos de 
braços de crianças e adolescentes com peso normal e em obesos. 
Quando não for possível aferir com o manguito de tamanho 
recomendado, deve-se dar preferência pelo manguito maior 
para evitar medidas com valor mais alto do que o real34. Além 
das recomendações acima, a criança deve estar confortável 
e relaxada diante do examinador, de preferência sentada e a 
ausculta dos sons de Korotkoff com muita atenção, pois são 
mais difíceis de serem ouvidos na criança.

Figura 1. Diferentes tamanhos de manguitos para diferentes faixas 
etárias, diâmetros e circunferência de braços.

Tabela 1. Valores para diferentes tamanhos de 
manguitos para a medida da pressão arterial em 
crianças, adolescentes e adultos.
Denominação 
do manguito

Circunferência 
do braço (cm)

Bolsa de borracha (cm)

Largura Comprimento

Recém-nascido ≤ 10 4 8

Criança 11-15 6 12

Infantil 16-22 9 18

Adulto pequeno 20-26 10 20

Adulto 27-34 12 24

Adulto grande 35-45 16 32
VI DBHA (modificada)35.
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a idade e sexo (gráfico de desenvolvimento de meninas e 
meninos, Figuras 3 e 4). Para uma dada criança ou adolescente, 
devemos verificar o percentil em que esta se encontra no gráfico 
de desenvolvimento pondoestatural. De posse destes dados 
(idade, sexo e percentil de estatura encontrado), deve-se recor-
rer à tabela de pressão arterial para localizar em que percentil 
a pressão arterial aferida encontra-se localizada (90, 95 e 99), 
sendo a sistólica à esquerda e a diastólica à direita40 (Figura 5).

Figura 2. Ilustração de diferentes tamanhos de manguitos instalados 
no braço da criança ou adolescente para a medida da pressão arterial.

Figura 3. Cálculo do percentil de altura em meninas de acordo com 
a idade.

Crianças e adolescentes tendem a apresentar hiperrea-
tividade cardiovascular com aumento do nível pressórico em 
situação de estresse físico ou mental, pelo aumento da atividade 
adrenérgica (hipertensão do jaleco branco)36. Isso reforça a 
necessidade da realização de três medidas consecutivas para 
estabelecer o diagnóstico de normotensão ou hipertensão37.

Os recém-nascidos constituem um grupo em que 
a medida da pressão arterial é difícil. A ausculta é pouco 
indicada, pois os ruídos vasculares são geralmente baixos e 
de difícil percepção, A palpação da artéria braquial ou radial 
pós-insuflação é um método simples e permite medir apenas a 
pressão arterial sistólica e com diferença de 5 a 10 mmHg para 
menos. A verificação do flush constata a pressão arterial média, 
porém, pode ser influenciada por anemia, edema ou hipotermia. 
O ultrassom com Doppler é uma técnica não invasiva dissemi-
nada nas unidades neonatais. A oscilometria automática tem 
boa correlação com a pressão intra-arterial direta, no entanto, 
tem limitações quando usada em recém-nascidos de baixo 
peso38. O registro da pressão intra-arterial direta é preciso, 
constitui o padrão de referência para a aferição de outros 
métodos. A medida direta pode ser obtida por um transdutor 
de pressão ligado a cateter posicionado em artéria periférica 
ou na aorta via artéria umbilical. Porém, o método é invasivo 
e limitado a crianças internadas.

A medida da pressão arterial em recém-nascidos e crian-
ças pequenas pode ser feita com o ultrassom com Doppler com 
manguito adequado39. Apesar de este método ter sido testado 
anteriormente e mostrado resultados próximos aos obtidos 
por meio da medida intra-arterial, tem sido pouco usado na 
prática clínica. A medida da pressão arterial pela monitori-
zação ambulatorial nas 24 horas tem sido usada em estudos 
epidemiológicos e dá mais informações do que a medida de 
consultório ou domiciliar, embora ainda não seja recomendada 
para uso na rotina3.

A interpretação dos níveis de pressão arterial em crian-
ças e adolescentes tem sido baseada em diretrizes que levam 
em conta a classificação do percentil de altura de acordo com 

Dispomos de tabelas para o sexo feminino e masculino, 
a fim de verificar o valor do percentil de pressão em que o 
paciente se encontra (Tabelas 2 e 3, respectivamente). Estas 
tabelas foram construídas a partir de medidas de pressão arte-
rial em milhares de crianças de diferentes etnias. Considera-se 
como normal, para crianças e adolescentes, o valor de pressão 
arterial sistólica ou diastólica abaixo do percentil 90, pressão 
normal alta quando o valor encontra-se entre os percentis 90 e 
95, e hipertensos aqueles com pressão sistólica e/ou diastólica 
acima do percentil 95.

Medida da pressão arterial nas 24 horas
A monitorização ambulatorial da pressão arterial 

(MAPA) nas 24 horas pode trazer maiores informações a 
respeito do comportamento da pressão arterial. Nas crianças 
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e adolescentes, ela é útil para avaliar a hipertensão do avental 
branco, risco de lesão de órgãos alvo, resistência aparente à 
droga e hipertensão induzida por drogas. Em crianças com 
doença renal crônica associada ou não com diabetes ou disfun-
ção autonômica e na hipertensão mascarada, podemos avaliar 
a variabilidade da pressão arterial. Em crianças hipertensas 
com alto risco cardiovascular, podemos avaliar a eficácia de 
anti-hipertensivos33,41.

Classificação da pressão arterial e recomendações para 
as crianças e adolescentes

A necessidade de definir o comportamento da pressão 
arterial e definir o que é hipertensão arterial na criança motivou 
a realização de estudos populacionais42. Em 1987, surgiu a 
segunda versão da Task Force (Força Tarefa) norte-americana 
que incluiu dados da pressão arterial obtidos de uma popula-
ção de 70.000 crianças brancas e negras dos Estados Unidos, 
Grã-Bretanha e crianças mexicanas residentes nos Estados 
Unidos43. A partir deste estudo foi destacado que a definição de 
hipertensão deve levar em consideração não somente a idade 
e sexo, mas também o peso e a estatura.

Na segunda versão da Força Tarefa observou-se a 
importância da estatura como determinante da pressão sanguí-
nea, porém, não foram feitos os ajustes para peso e a estatura 
na construção das curvas. Em crianças com idade inferior a 
2 anos, foi utilizado o método de Doppler para aferição da 
pressão arterial. Acima desta idade, foi utilizado o método 
auscultatório. Nas crianças até 12 anos considerou-se para a 
pressão sistólica o primeiro som de Korotkoff (abafamento dos 
sons), nos adolescentes de 13 a 18 anos foi considerado para a 
pressão diastólica o quinto som de Korotkoff (desaparecimento 
dos sons).

Em 1996, uma atualização da Força Tarefa de 1987 
contendo novas tabelas normativas com altura, idade e sexo, 
para o diagnóstico de hipertensão arterial na criança e adoles-
cente, definiu hipertensão arterial como a pressão sanguínea 
igual ou acima do percentil 95 com os seus respectivos ajustes. 
Estes novos critérios ainda consideraram para todas as idades o 
quinto som de Korotkoff como marco referencial para especi-
ficar a pressão arterial diastólica, critério adotado nas normas 
da Academia Americana de Cardiologia.

Nas crianças pequenas, o quinto som pode não ocorrer 
e isso impossibilita a detecção da hipertensão diastólica44. 
Neste caso, utiliza-se a pressão arterial sistólica para definir 
hipertensão. Na primeira semana de vida caracteriza-se como 
hipertensão a pressão sistólica ≥ 96 mmHg e hipertensão grave 
o valor de pressão arterial sistólica ≥ 106 mmHg. Nas crianças 
entre oito e 30 dias de vida, hipertensão é definida a partir de 
uma pressão sistólica ≥ 104 mmHg e hipertensão grave, se 
for ≥ 110 mmHg42. Em estudo prévio, foi avaliada a pressão 
arterial de recém-nascidos saudáveis nas primeiras 72 horas de 
vida e não foi demonstrada correlação entre a pressão arterial e 
o estado de saúde materno (uso de drogas, diabetes e toxemia). 

Figura 4. Cálculo do percentil de altura em meninos de acordo com 
a idade.

Figura 5. Fluxograma para a interpretação dos valores da pressão 
arterial de acordo com o percentil de altura para meninas e meninos.
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Tabela 2. Valores de pressão arterial (percentis 90, 95 e 99) para meninas de acordo com percentil da altura.

Idade (anos) Percentil
PA sistólica (mmHg) por percentil de estatura PA diastólica (mmHg) por percentil de estatura

5% 10% 25% 50% 75% 90% 95% 5% 10% 25% 50% 75% 90% 95%

1

90 97 97 98 100 101 102 103 52 53 53 54 55 55 56

95 100 101 102 104 105 106 107 56 57 57 58 59 59 60

99 108 108 109 111 112 113 114 64 64 65 65 66 67 67

2

90 98 99 100 101 103 104 105 57 58 58 59 60 61 61

95 102 103 104 105 107 108 109 61 62 62 63 64 65 65

99 109 110 111 112 114 115 116 69 69 70 70 71 72 72

3

90 100 100 102 103 104 106 106 61 62 62 63 64 64 65

95 104 104 105 107 108 109 110 65 66 66 67 68 68 69

99 111 111 113 114 115 116 117 73 73 74 74 75 76 76

4

90 101 102 103 104 106 107 108 64 64 65 66 67 67 68

95 105 106 107 108 110 111 112 68 68 69 70 71 71 72

99 112 113 114 115 117 118 119 76 76 76 77 78 79 79

5

90 103 103 105 106 107 109 109 66 67 67 68 69 69 70

95 107 107 108 110 111 112 113 70 71 71 72 73 73 74

99 114 114 116 117 118 120 120 78 78 79 79 80 81 81

6

90 104 105 106 108 109 110 111 68 68 69 70 70 71 72

95 108 109 110 111 113 114 115 72 72 73 74 74 75 76

99 115 116 117 119 120 121 122 80 80 80 81 82 83 83

7

90 106 107 108 109 111 112 113 69 70 70 71 72 72 73

95 110 111 112 113 115 116 116 73 74 74 75 76 76 77

99 117 118 119 120 122 123 124 81 81 82 82 83 84 84

8

90 108 109 110 111 113 114 114 71 71 71 72 73 74 74

95 112 112 114 115 116 118 118 75 75 75 76 77 78 78

99 119 120 121 122 123 125 125 82 82 83 83 84 85 86

9

90 110 110 112 113 114 116 116 72 72 72 73 74 75 75

95 114 114 115 117 118 119 120 76 76 76 77 78 79 79

99 121 121 123 124 125 127 127 83 83 84 84 85 86 87

10

90 112 112 114 115 116 118 118 73 73 73 74 75 76 76

95 116 116 117 119 120 121 122 77 77 77 78 79 80 80

99 123 123 125 126 127 129 129 84 84 85 86 86 87 88

11

90 114 114 1·16 117 118 119 120 74 74 74 75 76 77 77

95 118 118 119 121 122 123 124 78 78 78 79 80 81 81

99 125 125 126 128 129 130 131 85 85 86 87 87 88 89

12

90 116 116 117 119 120 121 122 75 75 75 76 77 78 78

95 119 120 121 123 124 125 126 79 79 79 80 81 82 82

99 127 127 128 130 131 132 133 86 86 87 88 88 89 90

13

90 117 118 119 121 122 123 124 76 76 76 77 78 79 79

95 121 122 123 124 126 127 128 80 80 80 81 82 83 83

99 128 129 130 132 133 134 135 87 87 88 89 89 90 91

14

90 119 120 121 122 124 125 125 77 77 77 78 79 80 80

95 123 123 125 126 127 129 129 81 81 81 82 83 84 84

99 130 131 132 133 135 136 136 88 88 89 90 90 91 92
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15

90 120 121 122 123 125 126 127 78 78 78 79 80 81 81

95 124 125 126 127 129 130 131 82 82 82 83 84 85 85

99 131 132 133 134 136 137 138 89 89 90 91 91 92 93

16

90 121 122 123 124 126 127 128 78 78 79 80 81 81 82

95 125 126 127 128 130 131 132 82 82 83 84 85 85 86

99 132 133 134 135 137 138 139 90 90 90 91 92 93 93

17

90 122 122 123 125 126 127 128 78 79 79 80 81 81 82

95 125 126 127 129 130 131 132 82 83 83 84 85 85 86

99 133 133 134 136 137 138 139 90 90 91 91 92 93 93

Continuação Tabela 2.

Tabela 3. Valores de pressão arterial (percentis 90, 95 e 99) para meninos de acordo com percentil da altura.

Idade (anos) Percentil
PA sistólica (mmHg) por percentil de estatura PA diastólica (mmHg) por percentil de estatura

5% 100% 25% 50% 75%. 90% 95% 5% 100% 25% 50% 75%. 90% 95%

1

90 94 95 97 99 100 102 103 49 50 51 52 53 53 54

95 98 99 101 103 104 106 106 54 54 55 56 57 58 58

99 105 106 108 110 112 113 114 61 62 63 64 65 66 66

2

90 97 99 100 102 104 105 106 54 55 56 57 58 58 59

95 101 102 104 106 108 109 110 59 59 60 61 62 63 63

99 109 110 111 113 115 117 117 66 67 68 69 70 71 71

3

90 100 101 103 105 107 108 109 59 59 60 61 62 63 63

95 104 105 107 109 110 112 113 63 63 64 65 66 67 67

99 111 112 114 116 118 119 120 71 71 72 73 74 75 75

4

90 102 103 105 107 109 110 111 62 63 64 65 66 66 67

95 106 107 109 111 112 114 115 66 67 68 69 70 71 71

99 113 114 116 118 120 121 122 74 75 76 77 78 78 79

5

90 104 105 106 108 110 111 112 65 66 67 68 69 69 70

95 108 109 110 112 114 115 116 69 70 71 72 73 74 74

99 115 116 118 120 121 123 123 77 78 79 80 81 81 82

6

90 105 106 108 110 111 113 113 68 68 69 70 71 72 72

95 109 110 112 114 115 117 117 72 72 73 74 75 76 76

99 116 117 119 121 123 124 125 80 80 81 82 83 84 84

7

90 106 107 109 111 113 114 115 70 70 71 72 73 74 74

95 110 111 113 115 117 118 119 74 74 75 76 77 78 78

99 117 118 120 122 124 125 126 82 82 83 84 85 86 86

8

90 107 109 110 112 114 115 116 71 72 72 73 74 75 76

95 111 112 114 116 118 119 120 75 76 77 78 79 79 80

99 119 120 122 123 125 127 127 83 84 85 86 87 87 88

9

90 109 110 112 114 115 117 118 72 73 74 75 76 76 77

95 113 114 116 118 119 121 121 76 77 78 79 80 81 81

99 120 121 123 125 127 128 129 84 85 86 87 88 88 89

10

90 111 112 114 115 117 119 119 73 73 74 75 76 77 78

95 115 116 117 119 121 122 123 77 78 79 80 81 81 82

99 122 123 125 127 128 130 130 85 86 86 88 88 89 90
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Após o terceiro dia de vida, tanto a pressão sistólica quanto a 
diastólica aumentam progressivamente45 e isto independe da 
idade gestacional e do peso de nascimento46.

Para crianças com idade superior a 1 ano, a pressão 
arterial normal é definida por meio da média da pressão 
sistólica e diastólica abaixo do percentil 90 de acordo com 
idade, sexo e altura. Pressão arterial normal alta ou limítrofe é 
definida quando a média dos valores da pressão sistólica e da 
diastólica está entre os percentis 90 e 95. Hipertensão arterial 
é definida quando a média das pressões sistólica e diastólica 
for igual ou maior do que o percentil 95, para a idade, sexo 
e altura, medida em pelo menos três condições diferentes44. 
Considera-se como hipertensão estágio 1 quando a média da 
pressão arterial sistólica ou diastólica encontrar-se entre os 
percentis 95 e 99 com o acréscimo de 5 mmHg e hipertensão 
estágio 2 quando a média da pressão arterial sistólica ou dias-
tólica encontrar-se acima do percentil 99 com o acréscimo de 
5 mmHg (Tabela 4).

Os valores de pressão arterial das crianças e adolescen-
tes, de forma parecida com os adultos, são classificados em 
normal, limítrofe, estágio 1, estágio 2 e hipertensão do avental 
branco (Tabela 5). As recomendações para a frequência que a 
pressão deve ser medida e a orientação em relação à terapêutica 
também se encontram na Tabela 5.

11

90 113 114 115 117 119 120 121 74 74 75 76 77 78 78

95 117 118 119 121 123 124 125 78 78 79 80 81 82 82

99 124 125 127 129 130 132 132 86 86 87 88 89 90 90

12

90 115 116 118 120 121 123 123 74 75 75 76 77 78 79

95 119 120 122 123 125 127 127 78 79 80 81 82 82 83

99 126 127 129 131 133 134 135 86 87 88 89 90 90 91

13

90 117 118 120 122 124 125 126 75 75 76 77 78 79 79

95 121 122 124 126 128 129 130 79 79 80 81 82 83 83

99 128 130 131 133 135 136 137 87 87 88 89 90 91 91

14

90 120 121 123 125 126 128 128 75 76 77 78 79 79 80

95 124 125 127 128 130 132 132 80 80 81 82 83 84 84

99 131 132 134 136 138 139 140 87 88 89 90 91 92 92

15

90 122 124 125 127 129 130 131 76 77 78 79 80 80 81

95 126 127 129 131 133 134 135 81 81 82 83 84 85 85

99 134 135 136 138 140 142 142 88 89 90 91 92 93 93

16

90 125 126 128 130 131 133 134 78 78 79 80 81 82 82

95 129 130 132 134 135 137 137 82 83 83 84 85 86 87

99 136 137 139 141 143 144 145 90 90 91 92 93 94 94

17

90 127 128 130 132 134 135 136 80 80 81 82 83 84 84

95 131 132 134 136 138 139 140 84 85 86 87 87 88 89

99 139 140 141 143 145 146 147 92 93 93 94 95 96 97

Continuação Tabela 3.

Tabela 4. Classificação da hipertensão em jovens.
Categoria Percentil da pressão sistólica ou diastólica

Normal < 90

Pré-hipertensão
Entre 90-95, ou se pressão arterial 
excede 120/80 mmHg mesmo se 
percentil < 90 ou < 95

Hipertensão estágio 1 Entre 95-99 mais 5 mmHg

Hipertensão estágio 2 > 99 mais 5 mmHg

Determinantes da pressão arterial em crianças e 
adolescentes

Em estudo retrospectivo, foi avaliada a diferença en-
tre hipertensão primária e secundária e os possíveis fatores 
predisponentes para hipertensão primaria. Foi demonstrado que 
na admissão a ausência de sinais e sintomas, níveis normais 
de creatinina, presença de história familiar de hipertensão e 
aumento do índice de massa corporal são altamente sugestivas 
de hipertensão primária47. Similarmente, o National High Blood 
Pressure Education Program sugere que a associação entre 
hipertensão primária e a ausência de sinais e sintomas na admis-
são é cinco vezes maior33. Os relatos de Flynn & Alderman48, 
Robinson et al.49, Sorof et al.29 e Sorof & Daniels2 confirmam 
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que a presença de história familiar para hipertensão arterial 
aumenta em três vezes a chance dos descendentes evoluírem 
com hipertensão.

Do ponto de vista epidemiológico, entre os fatores 
relacionados ao aumento da pressão arterial em crianças e 
adolescentes merecem destaque a genética, com ênfase nos 
níveis de pressão arterial dos pais e filhos50, o fluxo de sódio 
na hemácia51, fenótipo 11 da hepatoglobina52 e o aumento da 
sensibilidade ao sal na raça negra53. Do ponto vista ambiental, 
pode-se destacar a condição socioeconômica54, residentes em 
zonas urbanas versus residentes no meio rural55, frequência 
cardíaca54, baixo peso ao nascer56 e a prática de exercícios57. 
Em suma, há uma mistura de fatores genéticos e ambientais 
que estão relacionados com o aumento da pressão arterial nas 
crianças e adolescentes. Dentre esses vale destacar a altura, o 
peso54, índice de massa corpórea58,59, obesidade e resposta ao 
sal60, excreção renal de sódio e potássio61, estresse62 e por último 
a espessura da prega cutânea63.

Avaliação clínica
Na avaliação clínica é fundamental uma boa história, 

exame físico e a realização de exames complementares de 
acordo com cada caso. Devemos pesquisar os seguintes 
antecedentes: história de prematuridade, baixo peso ao nas-
cer ou outras condições neonatais que requerem tratamento 
intensivo; doença cardíaca congênita tratada ou não tratada; 
infecção recorrente do trato urinário, hematúria ou proteinúria; 
doença renal conhecida ou malformações urológicas; história 
familiar de doença renal congênita; história de transplante de 
órgão sólido; a presença de doença maligna ou transplante 
de medula óssea; o uso de medicamentos que aumentam a 
pressão arterial; a presença de outra doença sistêmica asso-
ciada a hipertensão; alguma evidência de aumento da pressão 
intracraniana33.

No exame físico da criança e adolescentes com 
hipertensão deve-se enfatizar a importância do peso, da 
altura e o percentil desses de acordo com a idade. O índice de 

massa corpórea deve ser calculado e tem grande valor nessa 
população, uma vez que a obesidade tem relação direta com a 
hipertensão. Deve-se focar aparelhos ou sistemas específicos 
sugeridos pela anamnese para facilitar o diagnóstico33.

Dados do exame físico podem auxiliar no diagnóstico, 
como a presença de taquicardia pode apontar para hiperti-
reoidismo, feocromocitoma, neuroblastoma ou hipertensão 
primária; o pulso da extremidade inferior fraca ou a queda 
da pressão arterial nas extremidades inferiores em relação às 
superiores falam a favor de coarctação da aorta; alterações na 
retina detectadas no fundo de olho sugerem hipertensão grave e 
possível hipertensão secundária; aumento de amígdalas ou ade-
noides e a presença de ronco apontam para a possível associação 
com apneia do sono; o percentil de altura, peso e do índice de 
massa corpórea permite detectar o retardo no crescimento, 
obesidade e obesidade truncal, o que pode estar associado com 
insuficiência renal, hipertensão primária, síndrome de Cushing, 
síndrome da resistência à insulina.

O exame da cabeça e pescoço permite detectar fácies 
em lua cheia, face de gnomo, pescoço em tala e aumento da 
tireoide que podem estar associados com síndrome de Cushing, 
síndrome de Williams, síndrome de Turner e hipertireoidismo; 
no exame de pele, a palidez, rubor, diaforese, acne, hirsutismo, 
estrias, manchas café com leite, adenomas sebáceos, rubor 
na face e a acantose nigricans podem estar associados com 
feocromocitoma, síndrome de Cushing, abuso de esteroides 
anabólicos, neurofibromatose, esclerose tuberosa, lúpus erite-
matoso sistêmico e diabetes do tipo 2.

No tórax pode ser observado distanciamento dos 
mamilos, presença de sopros, presença de atrito pericárdico 
ou ictus propulsivo, que podem estar associados com síndrome 
de Turner, coarctação da aorta, lúpus eritematoso sistêmico, 
doenças do colágeno, doença renal em estágio final com ure-
mia, hipertrofia do ventrículo esquerdo na hipertensão crônica.

No abdome pode ser notada a presença de massa, 
sopro epigástrico ou nos flancos e rins palpáveis, que podem 
estar associados com tumor de Wilms, neuroblastoma, 

Tabela 5. Classificação da pressão arterial e conduta recomendada de acordo com o nível de PA para crianças e 
adolescentes (V DBHA)39.
Classificação Percentil* para PAS e PAD Frequência de medida da pressão arterial

Normal PA < percentil 90 Reavaliar na próxima consulta médica agendada

Limítrofe
PA entre percentis 90 a 95 ou se PA exceder 120/80 
mmHg sempre < percentil 90 até < percentil 95

Reavaliar em 6 meses

Hipertensão estágio 1 Percentil 95 a 99 mais 5 mmHg
Paciente assintomático: reavaliar em 1 a 2 semanas; se hiper-
tensão confirmada encaminhar para avaliação diagnóstica 
Paciente sintomático: encaminhar para avaliação diagnóstica

Hipertensão estágio 2 PA > percentil 99 mais 5 mmHg Encaminhar para avaliação diagnóstica

Hipertensão do 
avental branco

PA > percentil 95 em ambulatório ou consultório e PA 
normal em ambientes não relacionados à prática clínica

* Para idade, sexo e percentil de estatura.
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feocromocitoma, estenose de artérias renais, rins policísticos, 
hidronefrose, rins multicisticos displásicos e massas.

A genitália ambígua ou virilização pode ser associada 
com hiperplasia de adrenal; e, por último, nas extremidades 
pode ser notada a presença de edema articular ou fraqueza 
muscular, que podem estar associadas com lúpus eritema-
toso sistêmico, doenças do colágeno, hiperaldosteronismo e 
síndrome de Liddle.

Recomenda-se, também, a avaliação da presença de 
possíveis comorbidades. Dentre as mais frequentes em crianças 
e adolescentes, pode-se destacar a presença de fatores de risco 
como sobrepeso, obesidade, resistência à insulina, nível baixo 
de HDL-colesterol, níveis elevados de triglicérides, tolerância 
à glicose alterada64,65. A presença de lesão de órgãos-alvo deve 
ser pesquisada. A hipertrofia de ventrículo esquerdo é a lesão 
de órgão-alvo mais comum nas crianças hipertensas. Além da 
hipertrofia de ventrículo esquerdo, pode ser encontrada nas 
crianças e adolescentes hipertensas a presença de lesão renal, 
a presença de aterosclerose na aorta e coronárias, aumento da 
espessura médio intimal, redução da vasodilatação mediada 
por fluxo66,67.

Ou seja, basicamente as mesmas alterações em 
órgãos-alvos nos adultos são encontradas nas crianças e 
adolescentes com hipertensão arterial e, de um modo geral, 
estão relacionadas com a gravidade da hipertensão arterial e a 
presença de comorbidades. A realização de exames comple-
mentares, como no hipertenso adulto, fornece subsídios para 
melhor caracterização do impacto da hipertensão nas crianças 
e adolescentes e podem ser útil para o diagnóstico das causas 
para a hipertensão arterial (hipertensão secundária).

As formas de hipertensão secundária mais frequentes 
serão abordadas abaixo.

Testes laboratoriais recomendados
Dentre os testes laboratoriais recomendados no jovem 

hipertenso pode-se destacar: a análise da urina para diagnósti-
co de doença renal; a urocultura nas pielonefrites crônicas; o 
ultrassom renal nas anomalias estruturais renais, cicatriz renal 
e na malignidade; bioquímica do sangue (creatinina, ureia, 
ácido úrico, eletrólitos e cálcio) na doença renal e doenças 
endócrinas; hemograma completo na anemia associada a 
doença renal crônica; ecocardiograma para a pesquisa de 
hipertrofia ventricular, na coarctação de aorta e hipertensão 
primária grave; perfil lipídico e glicose na obesidade e 
comorbidades associadas.

Para o diagnóstico etiológico específico, pode-se 
solicitar alguns exames de acordo com cada caso: cintilografia 
renal para o diagnóstico de doença renovascular; imagem 
renovascular (angiotomografia, arteriografia renal) para o 
diagnóstico de doença renovascular; perfil de renina plas-
mática para o diagnóstico de hipertensão relacionada com o 
excesso de mineralocorticóide, doenças genéticas que cursam 
com a retenção de sódio; catecolaminas na urina e plasma e 
metanefrinas para o diagnóstico de hipertensão mediada por 

catecolaminas, feocromocitoma; esteroide na urina e plasma 
para a hipertensão mediada por esteróides41.

hiPertenSão SecunDÁria

A prevalência de causas de hipertensão arterial é distri-
buída de acordo com a idade (Tabela 6).

Tabela 6. Principais diagnósticos de hipertensão 
secundária de acordo com a faixa etária.

Grupo etário Principal causa

Neonatos
Trombose de artéria/veia renal 
Anomalias renais congênitas 
Coarctação da aorta

< 1 ano
Coarctação da aorta 
Doença renovascular 
Doença do parênquima renal

1-6 anos
Doença do parênquima renal 
Doença renovascular 
Coarctação da aorta

7-12 anos
Doença do parênquima renal 
Doença renovascular 
Hipertensão primária

13-18 anos
Hipertensão primária 
Uso de medicação ou substâncias 
Doença do parênquima renal

Hipertensão renovascular
A hipertensão renovascular em pacientes pediátricos 

é incomum, porém, o diagnóstico é muito importante pela 
possibilidade de cura. Acomete aproximadamente 10% das 
crianças e menos de 5% dos adolescentes hipertensos. Geral-
mente, esses pacientes apresentam-se com níveis elevados de 
pressão arterial, como hipertensão no estágio 2.

Certas condições são altamente sugestivas de doença 
renovascular: neurofibromatose 1, esclerose tuberosa, síndrome 
de Marfan ou Ehlers-Danlos IV, síndrome de Williams, 
síndrome de Alagille, transplante renal, arterite de Takayasu, 
poliarterite nodosa, cateterização umbilical prévia, múltiplas 
drogas para controle pressórico, azotemia induzida por IECA 
(inibidor da enzima conversora da angiotensina) ou BRA, 
(bloqueador do receptor da angiotensina), azotemia com insu-
ficiência renal inexplicada, assimetria renal, hipocalemia ou 
aumento nos níveis plasmáticos de renina, entre outros.

O manejo da hipertensão renovascular na infância 
inclui tratamento medicamentoso para controle da pressão 
arterial e intervenções radiológicas e cirúrgicas apropriadas. 
O tratamento farmacológico inicial pode incluir bloqueadores 
do canal de cálcio (BCC), β-bloqueadores, α/β - bloqueadores 
ou sua combinação. O uso de IECA ou BRA inicialmente deve 
ser evitado devido ao risco de estenose bilateral das artérias 
renais. Drogas como IECA e BRA causam dilatação da arteríola 
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eferente e redução da pressão de filtração glomerular; crianças 
com estenose bilateral da arterial renal em contato com essas 
drogas apresentam redução importante da filtração glomerular, 
insuficiência renal aguda e hipocalcemia.

O tratamento de escolha para crianças e adolescentes 
com estenose da artéria renal é angioplastia percutânea translu-
minal quando os vasos renais são adequados68. Existem várias 
limitações em relação a este procedimento: reestenose precoce, 
limitação para futuros procedimentos cirúrgicos, crescimento 
arterial alterado pelo stent e migração ou fratura stent69.

Há alta incidência de comprometimento extrarrenal, 
doença intrarrenal e incidência de reestenose em pacientes com 
controle pressórico inadequado.

Opções cirúrgicas que incluem revascularização ou 
nefrectomia devem ser consideradas quando a angioplastia ou 
o tratamento farmacológico falharem.

Coarctação da aorta
A coarctação da aorta é a quinta doença congênita mais 

comum, responsável por 6% a 8% de nascidos vivos com 
doença cardíaca congênita, com uma incidência estimada de 
1 em cada 2.500 nascimentos70,71.

Os principais riscos são devidos à gravidade da hiper-
tensão arterial e incluem o aparecimento de aneurismas e 
hemorragias cerebrais, ruptura da aorta, insuficiência cardíaca 
congestiva e endocardite bacteriana.

O tratamento, quando cirúrgico, geralmente consiste 
na ressecção do segmento da artéria aorta coarctada, com 
anastomose término-terminal da referida artéria. A dilatação 
por angioplastia com balão tem tido um uso crescente na 
terapêutica da coarctação e da recoarctação. Os stents têm 
sido utilizados em particular na recoarctação, com bons resul-
tados imediatos, sendo, no entanto, necessária uma cuidadosa 
vigilância periódica para avaliar as complicações e o efeito 
em longo prazo na pressão arterial. Apesar do sucesso após 
correção, em alguns casos, os pacientes persistem hipertensos 
em repouso, durante o exercício ou ambos, mesmo a longo 
prazo, o que pode ser decorrência de anormalidades do leito 
arterial e dos sistemas reguladores. A rigidez sistólica ventri-
cular, associada à rigidez arterial, contribui para a persistência 
da hipertensão arterial72.

Doença renal
Doença renal é a causa mais comum de hipertensão 

arterial na criança e tem diferentes causas. Dentre elas, desta-
cam o rim policístico, hidronefrose e as doenças agudas, como 
a glomerulonefrite e doença renal crônica. A seguir, serão 
descritas duas causas mais comuns; a glomerulonefrite aguda 
e a doença renal crônica de diferentes etiologias.

Glomerulonefrite aguda
A hipertensão na glomerulonefrite apresenta início 

agudo e é secundária à retenção de água e sódio, ativação do 
sistema renina angiotensina, distúrbio endotelial pela alteração 

no balanço do óxido nítrico ou da liberação da endotelina. 
O manejo inicial inclui cuidados no controle da volemia do 
paciente pela administração de diuréticos de alça para aumento 
dodébito urinário.

Doença renal crônica
A prevalência de hipertensão arterial nas crianças com 

doença renal crônica (DRC) aumenta de acordo com a dete-
rioração da taxa de filtração glomerular. A hipertensão nessas 
crianças, assim como em adultos, tem implicações significa-
tivas na progressão de doenças renais e cardiovasculares. As 
complicações cardiovasculares na criança incluem cardiopatia 
hipertrófica, espessamento da artéria carótida, que são marca-
dores para a cardiomiopatia, e aterosclerose.

Estudos multicêntricos têm demonstrado a segurança 
e a eficácia dos IECA e BRA para o controle pressórico em 
crianças e adolescentes73,74. Um pequeno estudo prospectivo, 
unicêntrico demonstrou que os BRAs (losartana, ibersartana, 
candersartana, valsartana) reduziram efetivamente a pressão 
arterial, a proteinúria e a progressão da DRC em crianças75,76. 
Não existem estudos comparando o uso de IECA versus BRA 
ou a combinação de ambos no tratamento de crianças com DRC. 
A combinação pode resultar em ação potencializada como 
drogas antiproteinúria, porém, aumenta o risco de hipercalemia.

Os diuréticos são frequentemente usados para um 
melhor controle da pressão arterial devido à retenção hídrica 
com a progressão da DRC. Os diuréticos tiazídicos são muito 
eficazes no controle da pressão arterial nos estágios leve e 
moderado da insuficiência renal, porém, em estágios mais 
avançados, os diuréticos de alça são mais aconselhados. Os 
antagonistas do receptor da aldosterona têm efeitos benéficos 
na redução da fibrose renal e cardíaca.

Muitas crianças e adolescentes com DRC em trata-
mento dialítico são hipertensas e o manejo da pressão arterial 
ser difícil, sobretudo na hemodiálise em comparação com a 
diálise peritoneal77. A intensificação da diálise tem melhores 
resultados no controle da pressão arterial do que as diálises 
convencionais78. A restrição apropriada da ingestão de fluidos 
e de sal requer um esforço da equipe. O controle adequado do 
volume durante a diálise pode causar um aumento da pressão 
arterial devido à ativação do SRAA. O tratamento ideal nesse 
caso são os BRAs e IECAs.

Múltiplas drogas podem ser requeridas para um controle 
da pressão arterial, em crianças euvolêmicas, e a nefrectomia 
bilateral pode ser indicada nos casos de hipertensão refratária79.

É muito comum crianças após transplante apresentarem 
hipertensão. Após um mês de transplante, aproximadamente 
70% das crianças requerem medicação anti-hipertensiva. Após 
2 anos, essa taxa cai para 59%80. As causas de hipertensão após 
transplante são multifatoriais, mas primariamente relacionadas 
à hipertensão pré-transplante e à terapia antirrejeição. A hiper-
tensão induzida por corticoides ocorre em função de múltiplos 
mecanismos, incluindo retenção hidrossalina. Inibidores de 
calcineurina (tracolimus, ciclosporina) causam hipertensão por 
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meio da inibição da produção de prostaglandina e aumento da 
produção de tromboxana81.

A hipertensão descontrolada após o transplante é asso-
ciada com o desenvolvimento de lesões de órgão alvo, incluindo 
disfunção do aloenxerto, cardiomiopatia precoce e aterosclerose 
prematura. A presença de síndrome metabólica é fortemente 
associada com disfunção ventricular nesses pacientes82. O 
tratamento da hipertensão é essencial para retardar a falência do 
enxerto e prevenir o desenvolvimento de doença cardiovascular 
após transplante renal83.

Causas endócrinas de hipertensão arterial
Diabetes
No diabetes tipo 1 e 2 existe uma forte associação entre 

controle glicêmico, controle pressórico e microalbuminúria. A 
presença de hipertensão noturna e a perda do descenso noturno 
da pressão arterial parecem anunciar complicações da diabetes 
tais como microalbuminúria84. A principal causa de morbidade 
e mortalidade em pacientes com diabetes tipo 1 é a nefropatia. 
Amicroalbuminúria persistente é o melhor marcador para 
desenvolvimento de nefropatia.

Pacientes que desenvolvem microalbuminúria ou hiper-
tensão devem receber tratamento com IECA ou BRA. Estudos 
em adultos sugerem que os níveis de pressão arterial devem 
ser mais baixos do que na população geral. Por falta de uma 
melhor compreensão da história natural da microalbuminúria 
em crianças e adolescentes, não há consenso quanto a quem 
deve ser tratado e quando o tratamento com drogas renoprote-
toras deve ser iniciado em crianças diabéticas85.

Doenças da tireoide
O hipertireoidismo deve ser suspeitado na criança hiper-

tensa que apresenta intolerância ao calor, sudorese, palpitações, 
perda de peso a despeito do aumento de apetite, nervosismo, 
hiperatividade e baixo desempenho escolar. Sinais de hiperti-
reoidismo incluem baixa estatura, baixo índice de massa mus-
cular, taquicardia ao repouso, gota, temores finos e exoftalmia. 
Numa série de 106 crianças com hipertireoidismo, 66% eram 
hipertensas86. A hipertensão nestes casos pode ser tratada com 
bloqueadores β-adrenérgicos. Com o manejo adequado do hiper-
tireoidismo subjacente, a hipertensão geralmente se resolve.

O hipertireoidismo fetal e neonatal é geralmente 
decorrente da passagem de imunoglobulinas estimuladoras 
da tireoide através da placenta. As características do hiper-
tireoidismo neonatal incluem: craniossinostose, hipercinese, 
anormalidades palpebrais, trombocitopenia, diarreia, vômito, 
icterícia, hepatoesplenomegalia, insuficiência cardíaca, arrit-
mias, hipertensão pulmonar e sistêmica. Neonatos com hiper-
tireoidismo podem ser tratados com drogas antitireoidianas, 
bloqueadores β-adrenérgicos, iodo, contraste iodado e, quando 
indicado, glicocorticoides e digoxina87. A tireoidectomia pode 
ser necessária em casos de hipertireoidismo neonatal que não 
entram em remissão. Não há estudos sobre hipotireoidismo e 
hipertensão em crianças e adolescentes.

Feocromocitoma e paragangliomas
Os feocromocitomas e os paragangliomas são raros em 

crianças e mais suscetíveis à malignidade do que em adultos. 
O diagnóstico precoce e a exérese do tumor são importantes 
aspectos da terapêutica do feocromocitoma na criança. O 
manejo do pré-operatório, intra-operatório e do pós-operatório 
são extremamente importantes88. O uso de bloqueadores 
α-adrenérgicos (fenoxibenzamina, prazosin, terazosin, doxa-
zosin) e bloqueadores β-adrenérgicos (metoprolol, atenolol) no 
pré-operatório é necessário. Para prevenir crise catecolaminér-
gica, os α-bloqueadores devem ser iniciados primeiramente e 
os β-bloqueadores dois dias após. A combinação de antagonista 
de adrenoreceptores como labetalol e carvedilol não deve 
ser usada como primeira escolha como bloqueadores, pois a 
combinação de bloqueadores dos receptores α e β pode resultar 
paradoxalmente em episódios de hipertensão e possivelmente 
crises hipertensivas. Os bloqueadores do canal de cálcio podem 
ser usados para substituir os bloqueadores adrenérgicos em caso 
de efeitos adversos graves e prevenir hipotensão secundária ao 
bloqueio adrenérgico.

Antes da cirurgia, a frequência cardíaca e a pressão 
arterial devem estar normalizadas e a volemia, restabelecida, 
a fim de evitar tempestade catecolaminérgica.

Ainda dentre as causas endócrinas pode ser citado o 
hiperaldosteronismo primário por adenoma ou hiperplasia da 
adrenal, causa mais rara de hipertensão em crianças.

Miscelânea
Medicações usadas para tratamento de desordens de 

hiperatividade podem aumentar a pressão arterial e a frequência 
cardíaca. Anfetaminas e metilfenidato são simpaticomiméticos 
que bloqueiam a receptação da norepinefrina e da dopamina. 
Atomoxetine é uma medicação não estimulante que atua como 
inibidor seletivo da receptação da norepinefrina. O aumento 
da pressão arterial e da frequência cardíaca é pequeno e sem 
significância clinica. Entretanto, em crianças hipertensas, o 
médico deve ser consultado quando necessário o uso dessas 
substâncias. Em crianças com desordens de hiperatividade, os 
α-bloqueadores de ação central podem ser usados devido ao 
duplo efeito.

A cocaína é um agente extremamente viciante que pode 
produzir estimulação do sistema nervoso simpático, por meio 
da inibição da recaptação de catecolaminas na junção sináp-
tica. O manejo da hipertensão associado ao uso de cocaína e 
metanfetaminas deve ser com β-bloquadores, bloqueadores 
do canal de cálcio ou ambos. Nitroglicerina deve ser usada no 
manejo da hipertensão associada a vasoconstrição coronariana.

tratamento

Tratamento não farmacológico
A pré-hipertensão está associada com hipertensão arte-

rial e alto risco cardiovascular. O risco cardiovascular refere-se 
à probabilidade de se desenvolver doença cardiovascular num 
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intervalo de tempo usualmente entre cinco a dez anos. Os 
métodos mais comuns para estimar esse risco são baseados no 
critério de Framingham88-92 e no EuroSCORE II93. Em adição 
às estratégias farmacológicas, as mudanças no estilo de vida 
podem ajudar na redução do risco cardiovascular e da pressão 
arterial32,90 e incluem o aumento na prática de atividade física, 
mudanças nos hábitos alimentares e eliminação de vícios 
(tabagismo, alcoolismo, cocaína) e redução do estresse.

Estudos demonstraram que a modificação precoce do 
estilo de vida e a redução dos níveis sanguíneos de lipídios 
pode prevenir a progressão da pré-hipertensão. Recentemente, 
alguns autores defendem que há benefício em tratar os indi-
víduos pré-hipertensos com drogas antihipertensivas e, assim, 
reduzir a morbidade e mortalidade decorrente do aumento da 
pressão nesse grupo de pacientes94,95.

O estudo PREHIPER I96 mostrou que os indivíduos 
que se comprometeram com as mudanças no estilo de vida 
apresentaram redução na pressão arterial, cintura abdominal 
e no peso corporal, além de melhorar o seu condicionamento 
físico aeróbico e maior adesão à proposta de cessar o tabagismo. 
Esse resultado vai de encontro com a orientação proposta no 
Seventh Joint National Comittee32, que preconiza medidas como 
redução de peso nos pacientes com sobrepeso e obesidade, 
consumo de dieta pobre em sal e rica em verduras, legumes, 
frutas, leite e derivados com baixo teor de gordura (dieta padrão 
DASH = Dietery Approaches to Stop Hypertension) e a prática 
de atividade física.

Essas medidas são úteis na prevenção da elevação da 
pressão arterial e na redução do risco cardiovascular. O signi-
ficado mais expressivo no estudo PREHIPER I96 foi a redução 
de 10,6% na pressão arterial sistólica e 12,9% na pressão 
arterial diastólica. Esses resultados foram ainda melhores com 
a combinação de redução do peso e a dieta DASH, quando 
comparada com apenas o consumo da dieta DASH97. Um terço 
dos pacientes no grupo tratamento teve a normalização da sua 
pressão arterial e o melhor resultado geral. Nesse estudo, os 
indivíduos pré-hipertensos tiveram redução no risco relativo 
para doença cardiovascular de 69,8%.

A presença de diferentes fatores de risco cardiovascular 
é mais comum nos indivíduos pré-hipertensos do que nos nor-
motensos. O estudo NHANES mostrou que 64% dos indivíduos 
pré-hipertensos têm um ou mais fatores de risco para doença 
cardiovascular98; esse percentual aumenta para 94% em indi-
víduos com mais de 60 anos de idade. Em relação aos fatores 
de risco, os mais comuns nos indivíduos pré-hipertensos são: 
obesidade, dislipidemia, resistência à insulina, síndrome meta-
bólica e diabetes. A microalbuminúria também é mais comum 
em indivíduos pré-hipertensos do que nos normotensos, além de 
alterações dos marcadores de resposta inflamatória como a pro-
teína C reativa, IL-6 e o fator de necrose tumoral-α (TNF-α)99,100.

Em análise de uma coorte de indivíduos que participa-
ram do estudo de Framingham92 foi observado que os indivíduos 
pré-hipertensos possuem maior risco de desenvolver doença 
arterial coronariana e sofrer infarto agudo do miocárdio.

Todas as observações citadas mostram que a pré-hiper-
tensão representa um estágio inicial da hipertensão arterial, 
portanto, todas as tentativas de mudança do curso clínico dessa 
doença podem ser efetivas.

No Trial of Preventing Hypertension (TROPHY)95, 
772 participantes com níveis pressóricos compatíveis com a 
pré-hipertensão foram randomizados para receber candesartana 
16 mg ou placebo durante 2 anos e todos os participantes foram 
orientados quanto à mudança do estilo de vida. Após 2 anos do 
estudo, 40,4% do grupo que recebeu placebo evoluiu com para 
hipertensão, enquanto no grupo que fez uso de candesartana 
apenas 13,6% dos pacientes evoluíram para hipertensão. Após 
quatro anos, 63% do grupo placebo evoluiu com hipertensão 
enquanto no grupo candesartana 53,2% desenvolveram hiper-
tensão arterial. Assim, houve benefício em dois e quatro anos, 
respectivamente, da terapia medicamentosa para a prevenção 
da hipertensão em pré-hipertensos. Apesar da superioridade 
do candesartana, a mudança no estilo de vida mostrou-se efe-
tiva nos portadores de pré-hipertensão no sentido de reduzir 
a incidência de hipertensão nessa população no decorrer de 
quatro anos.

Muitos estudos demonstram a eficácia das dietas de 
forma isolada ou em combinação com modificações do estilo 
de vida na redução da pressão arterial tanto em pacientes 
pré-hipertensos como nos hipertensos. O consumo da dieta 
padrão DASH, que é rica em frutas, legumes, verduras, grãos 
integrais, leite e derivados com teor de gordura baixo e pobre 
em gordura saturada resultou em queda significativa da pressão 
arterial em pacientes com prehipertensão101. No estudo Optimal 
Macro-Nutrient Intake-Heart (OMNI-Heart), que foi baseado 
na dieta DASH modificada, ou seja, com mais proteínas e gor-
dura insaturada e menos carboidrato, também houve redução 
importante da pressão arterial102.

O estudo PREMIER combinou os efeitos da dieta 
DASH, atividade física e redução de peso em três grupos de 
pacientes pré-hipertensos e hipertensos num período de 18 me-
ses103,104. Nesse estudo, foi observado que os grupos que tiveram 
maior frequência nas sessões multiprofissionais ou abordagem 
individualizada, além da prática esportiva e o seguimento da 
dieta DASH, apresentaram maior redução nos níveis pressóri-
cos, tanto nos pacientes pré-hipertensos como os hipertensos.

O Seventh Joint National Comittee32 e a Sociedade 
Europeia de Cardiologia (ESC)105 recomendam a modifica-
ção do estilo de vida para os indivíduos pré-hipertensos sem 
diabetes ou doença renal crônica. Além da modificação do 
estilo de vida, esses pacientes necessitam de prática regular de 
atividade física e seguir uma dieta apropriada. Embora essas 
diretrizes tenham sido publicadas antes do estudo TROPHY 
(uso de anti-hipertensivos), o cenário da pré-hipertensão 
continua sendo o mesmo.

A ESC advoga que a estratificação de risco é baseada 
nos fatores de risco e o tratamento medicamentoso somente é 
recomendado para os pacientes pré-hipertensos complicados 
ou na presença de três ou mais fatores de risco, síndrome 
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metabólica ou lesão de órgão alvo. Ao contrário do estudo 
TROPHY, a diretriz de hipertensão arterial da ESC, publicada 
em 2007, não recomenda tratamento farmacoterápico para 
pacientes pré-hipertensos não complicados.

Podemos concluir que, apesar da variabilidade obser-
vada no estudo TROPHY, não se sabe o significado real e o 
custo-benefício de se optar pelo tratamento farmacoterápico. 
Sendo assim, a mudança no estilo de vida é o tratamento de 
escolha para os pacientes pré-hipertensos. Além disso, há uma 
batalha a ser vencida, que é o controle pressórico em milhões 
de pacientes com a hipertensão já instalada.

O objetivo do tratamento para reduzir a pressão arterial 
e prevenir lesões de órgão alvo é atingir valores abaixo do per-
centil 90. As recomendações para o tratamento da hipertensão 
dependem da situação clinica de cada paciente. O tratamento 
inicial para hipertensão arterial moderada sem lesão de órgão 
alvo consiste em intervenções não farmacológicas como: 
modificações do estilo de vida, incluindo perda de peso para 
hipertensão relacionada à obesidade, atividade física regular e 
modificações dietéticas (restrição salina e dieta hipocalórica). 
A American Heart Association recomenda cinco princípios 
para o tratamento do sobrepeso: (1) estabelecer metas indi-
viduais e abordagens baseadas na idade da criança, grau de 
obesidade e presença de comorbidades; (2) envolver toda a 
família e cuidadores; (3) providenciar seguimento constante; 
(4) considerar um planejamento comportamental, psicológico 
e social correlacionados a perda de peso e (5) providenciar 
recomendações de mudanças nos hábitos alimentares, estimular 
atividade física com envolvimento da família e fomentar o ideal 
de saúde, desenvolvimento e crescimento106.

Intervenção baseada na família é vital para alcançar con-
trole da pressão arterial em crianças com sobrepeso. Atividades 
sedentárias, incluindo assistir televisão e jogar videogame, não 
devem comprometer mais que duas horas do dia. Crianças de-
vem gastar de 30 a 60 minutos em atividade física diariamente. 
É recomendada diariamente ingestão de sal 1,2 g/dia dos 4 a 8 
anos de idade e 1,5 g/dia para as crianças mais velhas. Dados 
do Dietary Approaches to Stop Hypertension Study em adultos 
demonstrou que a ingestão aumentada de vegetais, frutas, fibras 
e produtos com baixo teor de gordura leva a uma redução da 
pressão arterial, mesmo sem redução do peso corporal97.

Adolescentes hipertensos com obesidade mórbida
A abordagem cirúrgica para tratamento de obesida-

de mórbida em adolescentes tem sido aplicada em muitos 
centros107 As indicações incluem índice de massa corporal 
> 40 kg/m2 e associação de comorbidades graves como: apneia 
obstrutiva do sono, diabetes mellitus tipo 2 e pseudotumor 
cerebral.

Tratamento farmacológico
Crianças com hipertensão essencial sintomática, hiper-

tensão secundária, diabetes associado à hipertensão, evidência 

de lesões de órgãos-alvo, como hipertrofia do ventrículo 
esquerdo ou falência de intervenção não farmacológica, 
requerem terapia farmacológica.

A escolha inicial de uma droga vai depender do 
mecanismo e da gravidade da hipertensão, dados demográficos, 
história de efeitos colaterais prévios, uso de outras medicações 
e outras comorbidades. Para adultos, baseado no Joint National 
Committee on Blood Pressure, a droga de primeira linha em 
função da sua eficácia, boa tolerabilidade e baixo custo é o 
diurético tiazídico.

Em crianças não existem estudos com base em desfe-
chos clínicos que comparem os efeitos de diferentes classes de 
drogas. Os inibidores da enzima conversora e os bloqueadores 
dos canais de cálcio são medicações frequentemente prescritas 
em todas as idades. A ampla utilização dessas drogas é baseada 
na efetividade e na baixa ocorrência de efeitos colaterais. Os 
inibidores da enzima conversora ou bloqueadores do receptor 
de angiotensina são usados preferencialmente em crianças 
com diabetes, microalbuminúria ou doença renal devido ao 
seu efeito nefroprotetor. Os bloqueadores do canal de cálcio 
e os β-bloqueadores são frequentemente usados em crianças 
que possuem enxaqueca.

A terapia medicamentosa começa, inicialmente, com 
uma única droga em dose baixa com ajustes até o controle 
da pressão arterial. Se o controle não é conseguido com uma 
única droga, associa-se um segundo agente anti-hipertensivo.

As crianças com diagnóstico de hipertensão necessitam 
de uma monitorização clínica cuidadosa. Se em seis meses a 
pressão arterial não estiver controlada com a abordagem não 
farmacológica, a terapia medicamentosa deve ser iniciada. Após 
o início da terapia farmacológica, as consultas devem ser a cada 
dois meses. A dose dos medicamentos devem ser ajustadas a 
cada duas semanas até o controle pressórico adequado. Uma 
vez que a pressão arterial foi controlada, o acompanhamento 
deve ser duas vezes por ano. A recomendação dos fármacos 
para o tratamento de hipertensão na infância e adolescentes, 
as respectivas doses e frequência das tomadas encontram-se 
na Tabela 7108.

Prática de exercícios por crianças e adolescentes com 
hipertensão

Recomendações para a prática esportiva dependem 
da gravidade da hipertensão109. A Academia Americana de 
Pediatria publicou uma diretriz para a prática de esportes 
baseada nos achados da 26th Bethesda Conference on Heart 
Disease and Athletic Participation e o segundo Task Force 
on Blood Pressure Control in Children109. Crianças com 
hipertensão menor que o percentil 90 e sem lesão de órgão-alvo 
não têm limitações para praticar atividades esportivas compe-
titivas. Enquanto crianças com hipertensão grave (percentil 
> 99) estão restritas para esportes competitivos e atividades 
de alto impacto até o controle da pressão arterial. Em crianças 
com lesão de órgãos-alvo, a liberação para a prática de esportes 
vai depender da gravidade da lesão e do grau de hipertensão.
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Tabela 7. Principais anti-hipertensivos e respectivas doses para uso em crianças e adolescentes.
Classes Drogas Dose inicial Intervalo Dose máxima

Poupadores de potássio
Eplerenone 25 mg/dia 1 a 2x ao dia 100 mg/dia

Espironolactona 1 mg/kg/dia 1 a 2 x ao dia 3,3 mg/kg/dia a 100 mg/dia

Inibidores da enzima 
de conversão da 
angiotensina

Benazepril 0,2 mg/kg/dia-10 mg/dia 1x ao dia 0,6 mg/kg/dia a 40 mg/dia

Captopril 0,3-0,5 mg/kg/dose 2 a 3x ao dia 6 mg/kg/dia a 450 mg/dia

Enalapril 0,08 mg/kg/dia 1x ao dia 0,6 mg/kg/dia a 40 mg/dia

Fosinopril 0,1 mg/kg/dia-10 mg/dia 1x ao dia 0,6 mg/kg/dose a 40 mg/dia

Lisinopril 0,07 mg/kg/dia-5 mg/dia 1x ao dia 0,6 mg/kg/dia a 40 mg/dia

Quinapril 5-10 mg/dia 1x ao dia 80 mg/dia

Bloqueadores do 
sistema renina 
angiotensina

Candesartan
1-6 anos, 0,2 mg/kg/dia; 6-17 anos, 
< 50 kg 4-8 mg > 50 kg 8-16 mg

1 x ao dia
1-6 anos, 0,4 mg/kg; 6-17 anos, 
< 50 kg 16 mg > 50 kg 32 mg

Losartan 0,75 mg/kg/dia-50 mg/dia 1x ao dia 1,4 mg/kg/dia a 100 mg/dia

Olmesartan 20 a < 35 kg 10 mg; > 35 kg 20 mg 1x ao dia 20 a < 35 kg 20 mg ≥ 35 kg 40 mg

Valsartan
6-17 anos, 1,3 mg/kg/dia a 40 mg/
dia; < 6 anos: 5-10 mg/dia

1x ao dia
6-17 anos, 2,7 mg/kg/dia a 160 
mg/dia; < 6 anos: 80 mg/dia

Antagonista α e β 
adrenérgicos

Labetalol 2-3 mg/kg/dia 2x ao dia 10-12 mg/kg/dia a 1,2 g/dia

Carvedilol 0,1 mg/kg/dia a 12,5mg 2x ao dia 2x ao dia 0,5 mg/kg/dia a 25 mg 2x ao dia

Antagonsitas β 
adrenérgicos

Atenolol 0,5 mg-1 mg/kg/dia 2 a 3x ao dia 2 mg/kg/dia a 100 mg/dia

Bisoprolol 0,04 mg a 2,5 mg/kg/dia 2x ao dia 10 mg/dia

Metoprolol 1-2 mg/kg/dia 2x ao dia 6 mg/kg/dia a 200 mg/dia

Propranolol 1 mg/kg/dia 2 a 3x ao dia 16 mg/kg/dia a 640 mg/dia

Bloqueadores do canal 
de cálcio

Amlodipino 0,06 mg/kg/dia 1x ao dia 0,3 mg/kg/dia a 10 mg/dia

Felodipino 2,5 mg/dia 1x ao dia 10 mg/dia

Isradipino 0,05-0,15 mg/kg/dose 2 a 3x ao dia 0,8 mg/kg/dia a 20 mg/dia

Nifedipina liberação lenta 0,25-0,5 mg/kg/dia 2 a 3x ao dia 3 mg/kg/dia a 120 mg/dia

Agonista α central Clonidina 5-10 mcg/kg/dia 2 a 3x ao dia 25 mcg/kg/dia a 0,9 mg/dia

Diuréticos

Amiloride 5-10 mg/dia 1x ao dia 20 mg/dia

Clortalidona 0,3 mg/kg/dia 1x ao dia 2 mg/kg/dia a 50 mg/dia

Furosemida 0,5-2,0 mg/kg/dose 1 a 2x ao dia 6 mg/kg/dia

HCTZ 0,5-1 mg/kg/dia 1x ao dia 3 mg/kg/dia a 50 mg/dia

Vasodilatadores
Hidralazina 0,25 mg/kg/dose 3 a 4x ao dia 7,5 mg/kg/dia a 200 mg/dia

Minoxidil 0,1-0,2 mg/kg/dia 2 a 3x ao dia 1 mg/kg/dia a 50 mg/dia
Joseph T. Flynn (modificada)108.
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A adolescência é uma fase de vulnerabilidade para uso de 

risco de álcool e tabaco. Estudos epidemiológicos mostram 

que cerca de 23% dos adolescentes brasileiros fazem uso de 

drogas, sendo o álcool a substância mais consumida e de início 

mais precoce. Os adolescentes estão sujeitos a consequências 

de prejuízos importantes. A patogênese do uso de risco é com-

plexa e multifatorial, composta de genética, grau de desenvol-

vimento do indivíduo, ambiente, contexto de uso e substância 

utilizada, havendo interação entre estes fatores. A imprecisão 

dos critérios diagnósticos empregados pode ser substituída por 

um espectro de níveis de gravidade do uso de álcool e tabaco. 

O clínico deve considerar os critérios diagnósticos, além das 

mudanças de comportamento que podem indicar seu uso e suas 

consequências nas diversas áreas da vida do adolescente. A 

avaliação do risco deve sempre estar presente nas consultas 

e nortear as condutas do profissional. As intervenções devem 

reduzir ao máximo o contato do paciente com as drogas e, no 

caso do uso, prevenir a evolução do consumo para padrões mais 

graves de abuso ou dependência. A avaliação e o tratamento de 

comorbidades são fundamentais no manejo do tratamento nesta 

faixa etária e o encaminhamento para um especialista deve ser 

considerado nos casos de maior risco. A intervenção deve ser 

abrangente, incluindo atividades escolares e profissionalizan-

tes, relacionamentos sociais, atividades de lazer, fundamentais 

para a retomada do desenvolvimento normal do adolescente.
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Adolescence is a period of vulnerability to risk the use of alcohol 

and tobacco. Epidemiological studies show that approximately 

23% of Brazilian teenagers are using drugs and alcohol which is 

the most consumed substance at a more precocious beginning. 

Teens are subject to consequences of serious damage. The 

pathogenesis of risk use is complex and multifactorial composed 

of genetics, degree of development of the individual, environ-

ment, the context of use, and the substances used, plus the fact 

there is the interaction between these factors. The inaccuracy of 

the diagnostic used may be replaced by a spectrum of severity 

levels of use of alcohol and tobacco. The clinician should con-

sider diagnostic criteria, in addition to the changes in behavior 

that may indicate their use and the consequences in several areas 

of the life of the teenager. The risk assessment should always 

be present in the consultations in order to guide the professional 

conduct. Interventions should reduce the patient’s contact with 

drugs and, in case of use, prevent the increase of consumption 

for more severe patterns of abuse or dependency properties. The 

evaluation and treatment of comorbidities are essential in order 

to manage the treatment of this age group and the referral to a 

specialist should be considered in case of increased risk. The 

intervention must be comprehensive, including school and voca-

tional activities, social relationships, leisure activities which are 

essential for the resumption of normal adolescent development.
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A adolescência é um período crítico no desenvolvimento, 
marcado por busca da identidade, necessidade de 
autoafirmação e conflitos geracionais. Neste contexto, 

muitas mudanças acontecem do ponto de vista fisiológico, 
neurobiológico, psicológico e social1. O resultado é que as 
novas vivências tendem a ser experimentadas com grande 
intensidade, sendo o uso de álcool, cigarro e outras drogas um 
comportamento frequente1,2, o que torna esse período crucial na 
maioria dos estudos e programas de prevenção de dependência 
de substâncias3,4. Aproximadamente 72% dos adolescentes 
americanos relatam ter experimentado álcool3 e no Brasil esta 
prevalência chega a 84,3% dos estudantes entre 17 e 18 anos5. 
Para cigarros, nos Estados Unidos, cerca de 43,6% já usou 
alguma vez na vida e no Brasil esta prevalência é de 32,1% 
aos 18 anos5.

Atentar para o uso de álcool e cigarro na adolescência é 
importante devido a vários fatores, dentre eles: maior propensão 
à dependência de álcool ou cigarro na idade adulta, problemas 
escolares dificultando a possibilidade de escolha vocacional, 
prejuízo no aprendizado das habilidades de lidar com emoções, 
exposição à violência, riscos aumentados para transtornos psi-
quiátricos na idade adulta, dificuldades cognitivas, facilitação 
para o uso de outras drogas, dentre outros1. Além das questões 
relativas à adolescência, é importante lembrar que a maioria 
das dependências de substâncias em adultos começa antes dos 
18 anos, justamente pelas drogas lícitas1.

Ao contrário da prevalência de substâncias ilícitas, que 
tende a diminuir rapidamente após os 25 anos nos usuários, o 
consumo de álcool e tabaco tende a ser mais estável ao longo 
da vida, causando mais prejuízos e por mais tempo6. Segundo 
a Organização Mundial de Saúde (OMS)7, 1,8 milhão de ado-
lescentes no mundo morrem todos os anos por causas externas, 
muitas vezes associados ao consumo de álcool ou de outras 
drogas1. É essencial que haja uma política pública de saúde para 
a prevenção do primeiro uso de álcool e tabaco, uma vez que a 
experimentação precoce está associada com maiores chances 
de transição para uso regular e dependência destas e de outras 
substâncias8. Em relação às drogas legalizadas, é relevante 
citar que as estimativas apontam que cerca de 200 mil mortes 
por ano no mundo são decorrentes do consumo de substâncias 
ilícitas, enquanto que 6 milhões são atribuídas ao uso de tabaco 
e 2,5 milhões ao álcool6,9. Ou seja, álcool e cigarros causam 
cerca de 37 vezes mais mortes que todas as outras drogas 
ilícitas somadas no mundo. A idade de iniciação ao hábito 
de fumar está cada vez mais precoce. Adolescentes fumantes 
possuem alta probabilidade de se tornarem adultos fumantes, 
aumentando, assim, o risco de morbimortalidade da população 
por doenças crônicas e causas evitáveis1. A iniciação precoce 
ao tabagismo é um forte preditor de uso de outras substâncias 
no futuro, como álcool e drogas ilícitas. Portanto, é importante 
monitorar o uso de tabaco em adolescentes para prevenção de 
inúmeros desfechos prejudiciais no futuro1.

Neste artigo, são apresentados dados gerais de prevalên-
cia de uso e os fatores de risco e proteção envolvidos na etiologia 

da dependência de álcool e cigarros na adolescência. Analisa-
remos, também, o quadro clínico, abordagem do adolescente, 
diagnóstico, modalidades de tratamento e prevenção.

Epidemiologia
Álcool
Estudos de epidemiologia feitos pela OMS9 sobre o uso 

de álcool em 2005, mostram que o consumo mundial atual de 
álcool é de cerca de 6,13 litros de álcool per capita, por ano 
(LAPC). Entretanto, há uma grande variação entre os padrões 
de consumo entre os países. De forma geral, os países que 
possuem os maiores níveis de consumo de álcool são países do 
continente europeu, mas também Rússia, Argentina, Austrália 
e Nova Zelândia. Níveis intermediários são encontrados na 
América do Norte, na América do Sul e sul da África. Já os 
países com níveis abaixo da média de consumo estão localiza-
dos em regiões onde o uso de álcool é proibido, ou em regiões 
cuja religião não permite o consumo de álcool, como no norte 
da África, África subsaariana, região do leste do mediterrâneo, 
sul da Ásia e países da Oceania (exceto Austrália)9.

Em relação à prevalência da população mundial em 
uso de álcool, um estudo realizado pela UNODC em 20116 
estimou em 42% a prevalência de uso médio anual de álcool, 
em 35% o uso no mês e em 4,8% a frequência de uso pesado 
na semana. Estas taxas estão muito acima de qualquer outra 
droga estudada, mostrando que o álcool é a droga mais 
consumida pela humanidade hoje. O uso de álcool hoje é oito 
vezes mais usado que qualquer substância ilícita6. Os Estados 
Unidos lideram o ranking de beber em binge (beber grandes 
quantidades em curto espaço de tempo), de uso de drogas e 
de mortes violentas em todo o mundo ocidental10, com 90% 
de todo álcool consumido por menores de 21 anos no país na 
forma de beber em binge11. Cerca de 37,9% das adolescentes 
americanas estudantes do ensino médio fazem uso de álcool, 
das quais 54,6% relatam o beber em binge (19,8% do total de 
alunas)12. Na Europa, a média de uso de álcool na vida é de 
88%, com a Inglaterra liderando o ranking europeu, país cuja 
frequência do beber em binge por meninas do ensino médio 
foi de 54%13. Nos Estados Unidos, o primeiro uso e o abuso 
de álcool ocorrem em média aos 14 anos de idade, e o uso de 
outras drogas, aos 15 anos. No final da adolescência, 78,2% já 
consumiram álcool e 42,5% já fizeram uso de alguma droga14.

Em relação ao nível socioeconômico, é interessante notar 
que existe uma tendência de aumento do consumo de LAPC nos 
países mais desenvolvidos e uma tendência de menor consumo 
nos menos desenvolvidos. Segundo a divisão feita pelo Banco 
Mundial, em termos de LAPC, os países de alto desenvolvimento 
possuem uma média de 10,55, os países médio-superiores 9,46%; 
os países médio-inferiores 4,41 e os de nível baixo de 2,979. Estes 
dados demonstram que, de forma geral, pessoas de regiões mais 
desenvolvidas consomem mais álcool.

Um estudo sobre o consumo de álcool entre jovens 
entre os anos de 2001 e 2005 da OMS15 mostrou que, em 71% 
dos 73 países pesquisados, o consumo de álcool pelos jovens 
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menores de 18 anos havia aumentado, em 4% o consumo 
diminuiu, em 8% permaneceu estável e em 16% os dados eram 
inconclusivos. Entre jovens de 18 a 25 anos, os dados de 82 
países foram de 80% destes com aumento de consumo entre os 
jovens, 11% com diminuição, 6% com consumo estável e 12% 
com dados inconclusivos. Assim, de forma global, o consumo 
entre os jovens parece estar em ascensão. Mas o padrão de 
uso dos jovens também preocupa. O padrão de beber grandes 
quantidades em curto espaço de tempo (padrão em binge) 
tem aumentado nos jovens, na mesma proporção16. Uma das 
razões para esse aumento é o consumo de bebidas alcoólicas 
carbonatadas do tipo ice, ou seja, misturas industrializadas 
de bebidas destiladas com água gasosa, que proporcionam 
absorção alcoólica mais rápida e padrões de uso mais pro-
blemáticos, como beber mais precoce, beber mais frequente 
e com mais consequências negativas relacionadas ao álcool17. 
Nos levantamentos epidemiológicos mais recentes, os energé-
ticos também começam a ser citados, sendo muito utilizados 
em associação ao álcool para aumentar o efeito excitatório18. 
Entre estudantes brasileiros, a prevalência de “uso na vida” 
de energéticos (associados ao álcool ou isoladamente) foi de 
12,0%19. Nos Estados Unidos, cerca de 6% dos adolescentes 
e jovens adultos fazem uso diário de energéticos20.

Entretanto, um estudo americano feito anualmente21 
apontou queda no consumo de bebidas alcoólicas entre estudan-
tes e aumento da percepção de risco de beber e de desaprovação 
do beber em binge em 2012, especialmente entre os estudantes 
mais velhos. Parece não haver mais diferença entre o padrão 
de uso entre adolescentes homens e mulheres entre os ameri-
canos, exceto pelo fato de que o beber em binge é mais comum 
entre os homens21. Já os dados disponíveis de estudantes de 36 
países da Europa de 2011 mostram que, quando se trata de ter 
bebido pelo menos uma vez nos últimos 12 meses, a prevalência 
alcança uma média alta, de 79% dos estudantes, para o uso em 
30 dias a taxa de uso está em 57% e de provável dependência 
ao álcool de 17%. Na Europa já não há a diferença que havia 
entre os gêneros no uso de bebidas alcoólicas há cerca de 4 
anos22. A Tabela 1 mostra algumas comparações entre preva-
lência de dependência de tabaco e de uso de risco de álcool 
por adolescentes de alguns países da OMS.

entre 2001 e 2007 feito pela Secretaria Nacional de Políticas 
Sobre Drogas (SENAD)24 mostra que a taxa de uso de álcool 
na vida do brasileiro está em torno de 74,6%, enquanto que o 
uso nos últimos 12 meses está em 49,8% e no último mês, de 
38,3%. Outro estudo mostra que o uso de bebidas alcoólicas 
entre universitários é maior do que entre não universitários, 
porém, a frequência de problemas relacionados à bebida entre 
adultos tende a ser menor na classe A e maior na classe E25. 
Isto pode indicar que, apesar do menor consumo em valores 
quantitativos, o uso de álcool pode trazer maior prejuízo nas 
classes mais baixas, provavelmente pelo padrão de uso do mes-
mo5. Especificamente entre os 12 e 17 anos, o uso na vida foi 
de 54,3% e risco de dependência ao álcool de 7%, que é mais 
comum entre os homens5. Entretanto, é importante ressaltar que 
os jovens entre 18 e 24 anos têm prevalência de uso na vida 
muito mais alta, de 78,6% e provável dependência ao álcool de 
19,2%24,25. Entre os gêneros a diferença é muito grande, sendo 
que 27,4% dos homens podem chegar a um padrão de depen-
dência nesta faixa etária, enquanto as mulheres 12,1%. Ou seja, 
em nosso país há um grande salto no risco da experimentação 
e da evolução para dependência entre a adolescência e o adulto 
jovem, principalmente para o sexo masculino24.

De acordo com a SENAD, cerca de 66% dos adolescentes 
referem ser abstêmios, mas, dos que diziam beber, quase metade 
o fazia em grandes quantidades e com pouca frequência (beber 
em binge), um padrão de beber que se associa a riscos princi-
palmente para acidentes de trânsito, mas também para brigas, 
vandalismo, facilitação para consumo de outras drogas e sexo 
desprotegido24. Outro dado alarmante é que, dos adolescentes 
bebedores em binge, 45% o faz ao menos uma vez ao mês e 
18% uma vez por semana ou mais. Em suma, há uma parcela de 
adolescentes que, embora minoritária, encontra-se no extremo 
em relação à frequência e à intensidade do beber e, portanto, às 
consequências psicossociais deste comportamento24. O álcool é 
a substância mais consumida pelos jovens em todo o mundo, e o 
início do uso tem ocorrido em idades cada vez mais precoces26. 
Em 2004, as médias de idade de primeiro uso de cada droga entre 
os estudantes brasileiros eram: 12,5 anos para álcool; 12,8 anos 
para tabaco; 13,9 anos para maconha e 14,4 anos para cocaína. 
Em 2012, estes dados são: 13 anos para álcool; 13,3 para tabaco; 
14,6 para maconha e 14,9 para cocaína. Estes dados sugerem 
um impacto positivo de programas de saúde pública realizados 
no período e deixam claro que as idades de experimentação de 
drogas caminham das lícitas para as ilícitas. Além disso, o pri-
meiro uso de drogas ilícitas frequentemente ocorre juntamente 
ao uso de álcool, tabaco ou maconha que, portanto, contribui 
diretamente com tal início27. Essas informações são importan-
tes para a elaboração de estratégias de prevenção, que devem 
começar ao redor dos 10 anos e privilegiar álcool e tabaco, além 
de ter como meta retardar o primeiro contato com as drogas28.

Tabaco
O tabaco é a principal causa de morte evitável no mundo. 

A ele são atribuídas aproximadamente 6 milhões de mortes 

Tabela 1. Prevalência comparativa de dependência de 
tabaco e uso abusivo de álcool por adolescentes entre 
alguns países da OMS - 20119,23.

Brasil Argentina Chile EUA

Fumantes 14,8% 30,5% 40,6% 17,3%

Consumo abusivo de 
bebidas alcoólicas

17,0% 8,4% 29,7% 15,1%

No Brasil, o álcool lidera o ranking de consumo na vida 
e de dependência, seguido de tabaco e maconha24. Um estudo 
de prevalência do uso de álcool com amostragem nacional 
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todos os anos no mundo, a grande maioria em países pobres 
ou em subdesenvolvimento. Centenas de bilhões de dólares 
são gastos todos os anos devido aos malefícios do tabaco na 
saúde das pessoas. As estimativas atuais apontam para cerca de 
8 milhões de mortes ao ano em 2030, com 80% destas mortes 
acontecendo nos países mais pobres, e estas previsões só ten-
dem a piorar se nada for feito23. Dados sugerem que, nos países 
em que houve uma política de controle do consumo de tabaco, 
o consumo deste diminuiu e esteve relacionado temporalmente 
também com a diminuição do consumo de substâncias ilícitas23. 
Estimativas da OMS de 2011 sugerem que cerca de 25% da 
população mundial é tabagista e este número corresponde a 10 
vezes o número de usuários de substâncias ilícitas no planeta, 
mas mata 25 vezes mais23.

Há diferenças quanto à frequência de uso de tabaco 
entre os países23. As maiores prevalências de tabagistas estão 
na Europa, no leste, sudeste e sul da Ásia, na América do Sul 
(Argentina, Chile e Uruguai) e noroeste da África. Já os países 
com baixa prevalência estão na África subsaariana, Oceania e 
América do Norte23.

Em 2002, um estudo de prevalência mundial da OMS 
havia mostrado que os países desenvolvidos tinham maior 
prevalência de uso de tabaco do que os em desenvolvimento. 
Nestes 10 anos, entretanto, a prevalência do uso de tabaco tem 
aumentado nos países em desenvolvimento e diminuído nos 
mais desenvolvidos (principalmente na Oceania e América 
do Norte)29. Boa parte desta redução do consumo se deve à 
Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco (CQCT), pri-
meiro tratado internacional de saúde pública30. Até o momento, 
173 dos 192 países da OMS aderiram à convenção, incluindo 
o Brasil. Esta tem o propósito de trazer medidas de baixo 
custo e alto impacto para reduzir a epidemia do tabagismo em 
proporções mundiais, abordando temas como propaganda, 
publicidade e patrocínio, marketing, tratamento de fumantes, 
impostos, dentre outros. O tratado entrou em vigor em feve-
reiro de 2005 e o Brasil foi um dos líderes em seu processo de 
desenvolvimento30. É interessante observar esta tendência de 
diminuição do uso de tabaco pelos países mais desenvolvidos, 
em contraposição ao aumento do consumo de álcool no mesmo 
período nestes países, conforme vimos acima6,23.

No Brasil, estudos de amostragem nacional apontam 
dados interessantes. Monteiro et al., em 2007, mostraram 
que cerca de 34,8% da população de 15 anos ou mais era 
fumante em 1989 e que a taxa caiu para 22,4% em 200331. Já 
estudos do IBGE, por meio da Pesquisa Nacional por amostra 
de Domicílios (PNAD), encontrou prevalência de 17,5% em 
200832 e outro levantamento populacional do Ministério da 
Saúde, divulgado em abril de 2012, aponta prevalência de 
14,8% em 201233. Interessante observar que a taxa de prevalên-
cia manteve média de queda de cerca de 0,9% por ano, de 1989 
a 2003 e manteve esta mesma velocidade de queda de 2003 para 
2008 e de 2008 para 2012. Apesar da queda constante indicar a 
princípio que houve uma redução do tabagismo de forma global, 

não é isto que acontece. A redução do tabagismo no Brasil nos 
últimos 5 anos é gradual e constante entre homens, cuja redução 
foi de 21% em 2008 para 18% em 2012. Porém, a taxa entre 
as mulheres vem se mantendo estável desde 2008, oscilando 
entre 12 e 13%32. Atualmente, já temos mais ex-fumantes que 
fumantes no Brasil e eles representam 22% da população34.

Há variações regionais importantes no uso de tabaco. As 
capitais onde mais se fuma são Porto Alegre (23%), Curitiba 
(20%) e São Paulo (19%). No nordeste estão as capitais com 
as menores prevalências de tabagismo: Maceió (8%), João 
Pessoa, Aracaju e Salvador 9%34.

Em uma revisão sistemática da literatura sobre o uso de 
álcool e tabaco por adolescentes de 10 a 19 anos, Barbosa Filho 
et al.35 encontraram que a prevalência de uso atual de tabaco 
(uso na época da pesquisa ou no mês anterior) variou de 2,4% 
a 22,0%, com média de 9,3% no Brasil. Em um estudo sobre 
tabagismo entre adolescentes de 13 a 15 anos das cidades de 
Florianópolis, Curitiba e Porto Alegre36, os autores encontra-
ram predominância do comportamento de fumar em meninas, 
comparativamente aos meninos. Este dado é semelhante ao de 
alguns países investigados pela OMS, principalmente na Ásia e 
leste Europeu37. Embora o risco de início de consumo de tabaco 
por adolescentes seja maior quando têm pais fumantes38, há 
outros fatores familiares associados, como práticas parentais 
com baixa aceitação e baixo controle comportamental dos 
filhos39. Além das implicações do uso do tabaco sobre a 
saúde do adolescente, há que se ressaltar também que seu uso 
associado ao consumo concomitante de maconha é elevado40.

Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar - 
PeNSE, em 2009, 24,2% dos escolares frequentando o 9º ano 
do ensino fundamental experimentaram cigarros e 6,3% usavam 
habitualmente. Não houve diferença entre meninos e meninas, 
no entanto, o uso foi maior nas escolas públicas (26,4%) do 
que nas escolas privadas (18,3%)41.

O ambiente e o contexto de vida exercem grande influên-
cia no consumo de substâncias. Dentre crianças e adolescentes 
brasileiros em situação de rua, 47,7% faz uso pesado ou fre-
quente de drogas, e 74,2% utiliza múltiplas drogas42. Crianças e 
adolescentes de rua sem laços familiares e que não vão à escola 
(25,7% da amostra) são população de risco ainda maior: 86,4% 
destes fazem uso pesado ou frequente de drogas e, destes, quase 
a totalidade iniciou o uso com cigarros e/ou álcool.

Interação álcool e tabaco
Álcool e tabaco na maior parte das vezes são usados 

juntos. Estudos apontam que o uso de uma das substâncias 
implica em um aumento do risco do uso da outra2. A dependência 
de álcool aumenta três vezes o risco de dependência de tabaco 
e a dependência de tabaco aumenta quatro vezes o risco de 
dependência de álcool3. Entre adolescentes, é maior a proporção 
de uso simultâneo das duas substâncias do que entre adultos6.

Álcool, exceto em quantidades moderadas, e tabaco são 
fatores de risco importantes para doenças cardiovasculares9 
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e existem estudos que apresentam evidências de que quando 
usados juntos este risco pode ser especialmente perigoso, apesar 
de ser bastante difícil estimar este risco24.

Etiologia e fatores de risco
A origem do comportamento de experimentar e de 

manter o uso de álcool e tabaco na adolescência é complexa e 
precisa ser analisada à luz dos conhecimentos disponíveis na 
literatura atual sobre tabagismo, alcoolismo e adolescência.

Inicialmente, é importante compreender a adolescência 
em termos neurobiológicos e sociais, para que possamos, então, 
analisar outros fatores, como genética e especificidades do 
tabaco e do álcool. Assim, subdividiremos este tema para um 
olhar mais didático, mesmo considerando que todos os fatores 
são interrelacionados e interdependentes4,43,44.

A adolescência e o risco da experimentação de álcool 
e tabaco

O adolescente possui um funcionamento cerebral 
diferente dos adultos. Pesquisas mostram que o cérebro do 
adolescente desenvolve suas áreas em velocidades diferentes, 
de forma que as regiões que se desenvolvem mais lentamente 
são as relacionadas a avaliar riscos, consequências a médio e 
longo prazo e organização temporal de causa e efeito. A capaci-
dade de administrar bem as emoções também é uma habilidade 
adquirida posteriormente, visto que o sistema límbico também 
demora mais para se integrar plenamente às funções corticais 
superiores45. Já as regiões ligadas à abstração, emoções intensas 
e prazer estão bem desenvolvidas. Estes fatores levam à maior 
suscetibilidade à experimentação de substâncias psicoativas 
como álcool e tabaco45, principalmente se o acesso for fácil e 
estiverem com amigos que reforçam esta atitude.

Há fatores biológicos que também contribuem para 
um maior risco de desenvolver dependências químicas na 
adolescência. Alguns estudos mostram maior susceptibilidade 
biológica para dependência de nicotina em adolescentes, 
precisando de menores doses para adquirir comportamento de 
dependência e com mudanças cerebrais mais duradouras que 
nos adultos46,47. É necessário compreender estas peculiaridades 
da adolescência, para melhor compreender os fatores de risco 
e proteção nesta faixa etária48,49.

Neurobiologia da interação tabaco e álcool
Estudos mostram que o consumo de álcool e cigarros 

simultaneamente pode potencializar o efeito das substâncias 
individualmente50. Há evidências de que pessoas em uso de 
nicotina bebem mais quantidades de álcool e se esforçam 
mais para cumprir tarefas difíceis quando a recompensa é 
obter álcool que as pessoas que não estão em uso51. Modelos 
animais também possuem conclusões parecidas, em que ratos 
tratados com nicotina bebem maiores quantidades de álcool 
que os não tratados50,52. Em um estudo, os ratos tratados 
previamente com nicotina bebiam mais bebidas alcoólicas 
que os controles53. Outros estudos já relatam evidências de 

que o uso prévio de álcool aumenta a sensação de prazer ao 
fumar cigarros em humanos54.

Evidências crescentes apontam que estes achados não 
são por acaso. Estudos mostram que tanto o álcool como o 
tabaco agem nas mesmas regiões do sistema dopaminérgico 
cerebral, no circuito de recompensa e em áreas relacionadas a 
emoções, memória e cognição55. Há também evidências de que 
não só a nicotina, mas também o álcool, se liga a receptores 
nicotínicos cerebrais e, diante do bloqueio destes receptores, 
há diminuição do consumo não só de nicotina, mas também de 
álcool56,57. Estas interrelações cerebrais poderiam explicar acha-
dos de outros estudos, em que a fissura por uma das substâncias 
demonstrou desencadear fissura pela outra58. Há ainda evi-
dências que demonstram haver um fenômeno de tolerância 
cruzada nesta interação, ou seja, a tolerância ao tabaco ou ao 
álcool confere tolerância à outra substância, fazendo com que 
o adolescente precise consumir maior quantidade de ambas 
para sentir o mesmo efeito, mesmo que só utilize uma delas, o 
que aumenta as chances de dependência55. Assim, é importante 
frisar que as evidências recentes apontam para uma direção de 
que, neurobiologicamente, o que faz sentido para um tratamento 
ideal para um adolescente usuário de risco de substâncias que 
deveria ser almejado é a abstinência de substâncias psicoativas, 
pois o uso de uma delas pode desencadear fissura por outras e 
dificultar todo o tratamento.

Fatores ambientais
Os fatores ambientais constituem importantes fatores 

de risco para a experimentação e manutenção do uso de álcool 
e tabaco na adolescência, bem como progressão para outras 
drogas1. Os fatores de proteção são menos pesquisados na 
literatura do que os fatores de risco1. Os principais fatores de 
proteção relativos ao uso de álcool e cigarros são: capacidade 
de enfrentar e superar problemas, principalmente no sexo 
feminino59, religiosidade60,61, fazer pelo menos uma refeição 
com pais ou responsáveis, na maioria dos dias da semana, e os 
pais ou responsáveis saberem o que os adolescentes fazem no 
tempo livre nos últimos 30 dias62. O monitoramento parental 
eficaz63-66 parece ser o maior fator de proteção ao uso de álcool, 
tabaco e outras drogas na adolescência, e pode ser a base para 
os fatores protetivos supracitados. Da mesma forma, a família 
também pode ser um dos fatores de risco mais importantes para 
o início de uso de álcool ou tabaco na adolescência, quando os 
adolescentes têm pais que também fazem uso de álcool ou de 
tabaco67-69 e quando há desestrutura familiar e relacionamento 
ruim com os pais70,71.

Dentre os outros fatores de risco importantes para 
experimentação de álcool e tabaco destacam-se: uso de álcool 
ou cigarros pelos amigos68,69; desempenho escolar insatisfató-
rio72; baixa autoestima73; sintomas depressivos74; antecedentes 
de eventos estressantes75. A evolução de álcool e cigarros para 
outras drogas no futuro depende de alguns fatores. Entre eles, 
destacam-se a intensidade e precocidade do uso, disponibilidade 
da droga, custo, influências culturais e dos amigos76.
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A manutenção da dependência de tabaco ou álcool, 
assim como de outras drogas, está relacionada também ao 
ambiente de uso ao qual o usuário desenvolve a dependência. 
Este ambiente habitual de uso está diretamente envolvido na 
tolerância, abstinência, recaída e overdose77. Assim, quando o 
adolescente se encontra em um ambiente semelhante àquele 
em que costuma usar a substância (mesmos amigos, horário, 
características do local, tipo de música, etc.), estar neste local 
passa a eliciar efeitos compensatórios no organismo. E a con-
sequência pode se dar, por exemplo, pelo aumento intenso da 
vontade de usar nesse contexto (fissura) e pela diminuição das 
sensações produzidas pela substância, sendo então necessárias 
quantidades cada vez maiores (tolerância)78.

Ainda em relação aos fatores ambientais, é muito rele-
vante destacar a importância da influência cultural e da mídia 
sobre os jovens, visto que a adolescência é uma fase crucial 
no desenvolvimento da personalidade e da individualidade. 
Nesta fase, o adolescente é muito influenciável e o marketing 
e a propaganda atingem propositalmente os jovens e são feitas 
os tendo como alvos. Estudos evidenciam que a propaganda 
de cigarros tem grande influência no consumo de tabaco por 
jovens79. A divulgação via judicial dos documentos secretos 
da indústria do tabaco nos EUA comprovam a estratégia de 
direcionar a propaganda do cigarro, preferencialmente para 
crianças e adolescentes80. No Brasil, a propaganda de tabaco 
nos meios de comunicação foi proibida em 2000, mas permitida 
nos pontos de vendas do produto. Desta forma, a indústria do 
tabaco se adaptou e transformou banca de jornal, padaria, loja 
de conveniência, bares e supermercados em pontos de propa-
ganda e venda do produto, facilitando em muito o acesso81.

Em relação ao álcool, não houve a mesma preocupação 
por parte do governo e até hoje a propaganda nos meios de 
comunicação é permitida, o que contribui para a manutenção 
das taxas altas de adolescentes usuários de álcool. Aquelas são 
voltadas para jovens e alguns estudos mostram que os adoles-
centes que são mais expostos a estas propagandas são os mesmos 
que as apreciam e que acabam fazendo uso mais frequente de 
álcool82. Ou seja, a propaganda comprovadamente estimula o 
consumo de álcool entre adolescentes no Brasil e contribui para 
o aumento de todos os desfechos desfavoráveis deste consumo.

Fatores genéticos
Evidências recentes apontam para fatores genéticos em 

comum tanto para vulnerabilidade à dependência ao álcool 
quanto para o tabaco. A dependência de álcool e de tabaco 
tende a se repetir em linhagens familiares. Estudos com gêmeos 
idênticos mostram que a chance de dependência de álcool ou 
de cigarro é duas vezes maior entre gêmeos idênticos do que 
entre irmãos gêmeos não idênticos quando um dos irmãos 
é dependente de uma das substâncias83-85. Estudos genéticos 
identificaram genes e regiões de genes que estão envolvidos 
em ambas as dependências86. Existem, ainda, outros achados 
de superposição entre genes que codificam a sensibilidade 
de receptores cerebrais ao álcool e à nicotina87 e variações 

genéticas no número e nos tipos de receptores nicotínicos 
parecem ter correspondência com maior ou menor sensibilidade 
aos efeitos do álcool e do tabaco simultaneamente88. Os ado-
lescentes, especialmente, parecem ter maior sensibilidade dos 
receptores nicotínicos do que os adultos, o que facilitaria ainda 
mais a dependência nesta faixa etária, com menor frequência 
de uso e menores quantidades de tabaco47 e, provavelmente, 
de álcool também.

Outros fatores genéticos para dependência química 
de forma geral têm sido estudados, principalmente na idade 
adulta43,89,90. Há evidências de que em famílias de uso pesado 
de drogas, o envolvimento de influências genéticas pode ser 
mais determinante que fatores ambientais91. Estudos com 
gêmeos demonstraram que fatores genéticos apresentam uma 
associação mais importante com dependência de substâncias 
em meninas do que em meninos92. Uma revisão sistemática 
sobre estudos com gêmeos aponta uma associação de cerca de 
50% para herdabilidade da dependência ao álcool93 e filhos de 
dependentes de álcool parecem ter quatro vezes mais riscos 
de desenvolverem alcoolismo, mesmo se forem criados por 
indivíduos não alcoolistas94.

Comorbidades psiquiátricas
Estudos sobre comorbidades psiquiátricas encontraram, 

como fatores de risco ao uso de álcool na adolescência e idade 
adulta, os seguintes achados: presença de transtornos de ansie-
dade (principalmente transtorno de pânico e fobia social95,96, 
transtorno depressivo e transtorno bipolar na infância97,98, 
opositivo desafiador (TOD) e de conduta (TC)99. Transtorno 
de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) sem TOD ou 
TC não é fator de risco100.

Estudos sobre tabaco com adultos mostram maior risco 
de uso de tabaco em indivíduos com transtornos ansiosos101. Por 
outro lado, outros estudos também apontam o tabagismo como 
fator de risco para ansiedade em ambos os sexos e depressão 
nas mulheres102.

Concluímos, pelas informações apresentadas neste 
tópico, que a etiologia e os fatores de risco da dependência de 
álcool e tabaco entre adolescentes é multideterminada, com 
vários fatores atuando simultaneamente. Genética, fatores neu-
robiológicos próprios da adolescência, influência de familiares 
e de amigos, uso simultâneo de tabaco e álcool, transtornos 
psiquiátricos na infância - principalmente ansiosos - e outros 
contribuem para este desfecho. De forma geral, estes fatores 
se somam e aumentam o risco de experimentação e depen-
dência de álcool e tabaco e suas consequências103-106. Frente a 
estes conhecimentos, é importante enfatizar a necessidade de 
utilizá-los para promover a prevenção do abuso e dependência 
de álcool e tabaco em adolescentes em programas de saúde 
pública eficazes.

Diagnóstico
Os critérios diagnósticos para abuso e dependência 

de substâncias, segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico 
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de Transtornos Mentais, quarta edição, texto revisado 
(DSM-IV - TR) são provenientes de estudos com adultos. A 
Tabela 2 apresenta estes critérios diagnósticos, que ainda são 
utilizados no abuso e dependência química de adolescentes, 
mesmo que haja discussão na literatura de que deveria haver 
uma adaptação específica para adolescentes no sentido de 
um espectro de uso, desconsiderando, por exemplo, critérios 
relacionados a sintomas de abstinência e valorizando mais 
os prejuízos na vida de forma geral107. Estas mudanças estão 
previstas para o DSM-V e estão sendo discutidas em alguns 
artigos, positivamente108.

como busca de prazer ou para enfrentar estresse ou disforia; 
(4) hábito: acomodação do uso, tornando-se um estilo de vida 
para enfrentamento e recreação e o interesse anterior é abando-
nado e (5) compulsivo: total preocupação com o uso e todas as 
atividades giram em torno do uso de drogas, com deterioração 
do funcionamento global110.

Assim, é importante que o profissional de saúde atente 
às mudanças de comportamento do adolescente, que podem in-
dicar o uso de drogas. O CREMESP orienta que a investigação 
do uso de substâncias deve fazer parte da avaliação médica de 
todo adolescente114, assim como das consequências que este 
uso traz às diversas áreas da vida da criança e do adolescente. 
Desse modo, podem-se estabelecer medidas e intervenções 
no sentido de minimizar tanto quanto possível o contato do 
paciente com as drogas e, no caso do uso, prevenir a evolução 
do padrão de consumo.

A consulta com um adolescente
O atendimento do adolescente envolve questões próprias 

importantes do ponto de vista ético e legal. Há uma diferença 
grande em termos de desenvolvimento, de responsabilidade 
e discernimento, por exemplo, entre um adolescente de 12 
anos e um de 17 anos. A Sociedade Brasileira de Pediatria 
declara que a diferença da relação médico-paciente com um 
adolescente em comparação com uma criança é que a primeira 
deixa de ser uma relação profissional-responsável e passa a ser 
profissional-adolescente, pois este último já tem maturidade 
suficiente para lhe permitir mais autonomia115. Assim, é impres-
cindível que em uma primeira consulta com um adolescente 
fique claro para ele que serão respeitados sua privacidade, 
direito a confidencialidade, sigilo e autonomia na relação com 
o médico. Somente desta forma o adolescente se sentirá seguro 
para desenvolver uma intimidade com o profissional e, assim, 
revelar-lhe informações que de outra forma não revelaria. 
Este vínculo, para ser estabelecido, muitas vezes requer mais 
de uma consulta e o profissional não deve ter pressa, forçando 
uma intimidade antes da hora116.

Entretanto, também devem ficar claras, para a família 
e para o adolescente, as situações em que o médico se vê na 
obrigação ética de quebra do sigilo. Estas são situações em que 
o profissional percebe que o adolescente não tem capacidade de 
lidar sozinho com sua saúde ou que seu comportamento o leva 
a causar danos a si ou a outras pessoas. Dentre tais situações, 
destaca-se gravidez, AIDS, percepção da ideia de suicídio ou 
homicídio, uso compulsivo de drogas em situações de risco, e 
recusa ao tratamento116.

No atendimento ao adolescente, quando surge a reve-
lação do uso de tabaco, álcool ou mesmo de outra droga, é 
importante que o médico acolha o paciente, deixe a consulta 
com um clima leve, não o confronte com valores morais e 
que faça com que se sinta seguro para falar mais, sem ser 
“castigado”. É importante também que, delicadamente e sem 
perguntas confrontativas, seja avaliado se há um risco imi-
nente à vida do adolescente nesta situação. O médico avaliará, 

Na adolescência, abuso e dependência são muitas vezes 
apresentações diferentes do mesmo fenômeno e muitos defen-
dem esta forma de pensar, dentro de um espectro de uso. Esta 
parece ser a maneira pela qual boa parte dos autores enxerga 
a dependência química na literatura110-113.

Dentro desta visão espectral, uma proposta de cinco 
estágios de evolução do uso de substâncias parece didática 
e interessante para adolescentes. Nesta visão, o autor propõe 
uma gradação na piora do uso, em estágios: (1) experimental: 
uso motivado pela curiosidade e/ou correr risco; (2) social: 
uso relacionado a eventos sociais; (3) instrumental: uso 
da substância para manipular emoções e comportamentos, 

Tabela 2. Critérios diagnósticos para Abuso e 
Dependência de Substâncias (adaptação do DSM IV-
TR - Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos 
Mentais, quarta edição, texto revisado, 2002)109.
Critérios para abuso de substâncias

Abuso (1 de 4 critérios em 1 ano)

- Uso repetido de substância(s), resultando em falha para 
cumprir a maioria das obrigações; 
- Uso repetido de substância(s) em situações de risco à 
integridade física; 
- Problemas legais repetidos relacionados à substância(s); 
- Uso repetido de substância(s), apesar dos problemas 
sociais persistentes devido ao uso.

Critérios para dependência de substâncias

Dependência (3 de 7 critérios em 1 ano)

- Tolerância*; 
- Abstinência*; 
- Uso em quantidade cada vez maior e/ou por um período 
cada vez maior; 
- Esforços para reduzir ou controlar o uso sem sucesso; 
- Grande parte do tempo gasto em atividades necessárias 
para obter a(s) substância(s) ou recuperar-se de seus efeitos; 
- Atividades sociais, ocupacionais ou recreativas 
importantes deixam de ser realizadas por causa do uso; 
- Uso contínuo da(s) substância(s), apesar do conhecimento 
de que problemas médicos ou psicológicos são devidos ao 
uso.

* Com dependência fisiológica.
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então, se há necessidade de romper o sigilo imediatamente e, 
consequentemente, o vínculo com o adolescente, para revelar 
a informação aos pais ou se é possível manter esta informação 
em sigilo, para que seja possível trabalhar esta questão com o 
adolescente em outros retornos, se aproximando mais dele e 
obtendo sua confiança116.

Há situações dilemáticas de conflitos de interesse entre 
o adolescente e seus responsáveis em que não fica claro para o 
profissional qual deveria ser a conduta para aquele momento. 
Nestes casos, cada situação de conflito deve ser analisada in-
dividualmente, sempre responsabilizando o adolescente pelas 
consequências de seus atos e acordando com ele um “plano de 
ação”, que deve ser cumprido. Se o médico julgar necessário, 
pode marcar uma nova consulta em breve, somente com o 
adolescente, para que se possa avaliar melhor o risco. Muitas 
vezes, há necessidade de acordar prazos para que determinadas 
atitudes sejam tomadas pelo adolescente e responsabilizá-lo 
por elas nos retornos. Um exemplo é estimulá-lo a contar aos 
pais sobre determinada situação de risco (por exemplo, expe-
rimentação ou uso de drogas ilícitas) para que possa ser feito 
um tratamento adequado, o qual necessita que os pais tenham 
conhecimento da situação116.

Por fim, é importante dizer que a documentação das 
informações precisa ser feita cuidadosa e completamente no 
prontuário e uma segunda opinião deve ser obtida sem hesitação 
por meio da discussão com colegas ou mesmo por consultas ao 
CRM, quando houver dúvida sobre qual conduta tomar frente 
a um determinado paciente. Deve-se fazer sempre o que for 
melhor para o paciente. Essa escolha é feita dentro do universo 
de conhecimentos atuais, conjugada com a bioética e com a 
ética do profissional116.

Quadro clínico
Características clínicas
O adolescente em uso de substâncias psicoativas em um 

padrão que lhe cause prejuízo inevitavelmente irá demonstrar 
alguns sinais e sintomas aos quais o profissional de saúde e os 
pais devem ficar atentos. Dentre eles, podemos citar alguns que 
devem ser avaliados no contexto geral do adolescente e dentro 
de uma perspectiva de mudança no padrão de comportamento 
do mesmo. Aqui, destacam-se mudanças na maneira como o 
adolescente se relaciona com familiares, mudanças nos grupos 
de amizades, tendência à hostilidade e agressividade, dificulda-
des escolares, modificação nos padrões de alimentação e sono, 
perda de peso, hipertensão, irritação nasal, rouquidão, tosse crô-
nica, olhar vazio, acne excessiva, desconforto torácico, crises de 
asma, perda de interesse em atividades que antes apreciava, uso 
de perfumes, loções pós-barba e balas para disfarçar cheiros, 
mudanças importantes no visual (identificação com a “cultura 
da droga”), menor higiene, manchas amareladas na ponta dos 
dedos das mãos, isolamento social, dentre outros. É importante 
perceber que, geralmente, as mudanças ocorrem principalmente 
nas áreas de relacionamentos, desempenho escolar e possíveis 

manifestações físicas117. Algumas manifestações importantes 
estão listadas na Tabela 3.

Tabela 3. Prejuízos acadêmicos e psicossociais117.
Prejuízos acadêmicos

- Capacidade de atenção e de crítica empobrecidas;

- Ausências e atrasos frequentes;

- Evasão escolar;

- Conflitos com professores;

- Suspensão ou expulsão da escola.

Prejuízos psicossociais

- Mentiras;

- Roubos;

- Promiscuidade;

- Comportamento sexual de alto risco;

- Conflitos com professores e outras autoridades;

- Má higiene;

- Uso de drogas com seus pares;

- Diminuição ou ausência de interesse em atividades 
extracurriculares;

- Retraimento social;

- Lesões inexplicáveis frequentes;

- Identificação de “cultura das drogas” (vestuário, música, filmes).

Além disso, quando já há a confirmação de abuso ou 
dependência, por exemplo, de cigarros ou álcool, é importante 
que, para cada substância, seja feita uma avaliação de risco, con-
siderando algumas informações importantes, como idade da pri-
meira experimentação, idade de progressão para o uso regular, 
uso máximo em um dia, uso médio atual no último mês, última 
utilização, contexto de uso (local, horário, companhias, dia da 
semana, etc.), além de função do uso (integrar-se socialmente, 
evitar emoções desagradáveis, fuga da realidade, etc.)1. Após, 
devem ser avaliados os critérios diagnósticos do DSM IV-TR 
para abuso ou dependência. Outras informações importantes 
incluem: “gatilhos” de fissura e de utilização, consequências 
positivas e negativas da utilização para o adolescente e para o 
avaliador e avaliação do estágio atual de motivação109.

É importante compreender os estágios de motivação, 
criados por Prochaska e DiClemente, em 1983118, para que pos-
samos avaliá-los corretamente. No estágio de pré-contemplação, 
o adolescente não tem consciência de que há algum problema e, 
se houver, irá considerar que a responsabilidade é de outras pes-
soas. Neste estágio, não é aconselhável guiá-lo diretamente para 
a abstinência e confrontá-lo com acusações, pois ele ainda não 
reconhece que precisa parar. O ideal é auxiliá-lo a reconhecer 
e desenvolver consciência de seus problemas, sem confronta-
ção118. Quando está no estágio de contemplação, ele começa a 
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perceber que tem problemas, reconhece algumas desvantagens 
em estar usando drogas, mas não toma nenhuma atitude pra 
mudar, ou seja, continua usando118. O estágio da determinação 
é aquele em que o adolescente tem a intenção objetiva de mudar 
o comportamento, parar de usar drogas, fazer um tratamento. 
É necessário, então, um planejamento de ação para garantir os 
resultados. A partir daí, ele estará no estágio de ação, colocando 
em prática suas tentativas de mudança. Neste momento, todas 
as possibilidades precisam estar de fácil acesso, por exemplo, 
a vaga em uma comunidade terapêutica precisa estar garantida, 
caso contrário, a demora será um obstáculo, poderá reconduzir 
o adolescente ao estágio de contemplação ou pré-contemplação 
e à desistência do tratamento118. No estágio de manutenção, o 
adolescente modifica o seu estilo de vida, volta a estudar, se 
afasta do antigo grupo de amizades, fica em abstinência e evita 
a recaída118. É imprescindível que ele identifique quais são as 
situações de risco que podem favorecer recaídas, para que ocorra 
a prevenção. Apesar de ser vista com muita frustração, a recaída 
também faz parte do processo de mudança e o adolescente pode 
voltar várias vezes para os estágios anteriores até atingir uma 
manutenção a longo prazo. De uma forma geral, a recaída é o 
modo como o adolescente aprende e recomeça o tratamento de 
forma mais consciente118.

O máximo possível de informações deve ser levantado, 
de forma a se avaliar a gravidade do quadro e possibilitar um 
melhor planejamento das intervenções terapêuticas necessárias. 
A relação médico-adolescente deve oferecer o máximo pos-
sível de abertura e vínculo, para que se aumentem as chances 
de sucesso.

Tratamento
Conforme já foi dito antes, o que norteia o profissional 

no tratamento de adolescentes usuários de substâncias é buscar 
a abstinência como objetivo inicial. Esta pode ser entendida 
como um meio para se alcançar o objetivo final do tratamento - a 
retomada do desenvolvimento normal do adolescente1. Deve-se 
auxiliar o adolescente a fazer uma mudança global no seu estilo 
de vida, dando-lhe a oportunidade de desenvolver suas capa-
cidades em um contexto não dominado pelo álcool ou tabaco.

O CREMESP recomenda que os médicos não especia-
listas avaliem o risco do paciente e, se detectada dependência 
da substância, que seja feito aconselhamento ao adolescente, 
que se informe a situação aos pais e que se encaminhe o 
paciente para um médico especialista, para tratamento mul-
tiprofissional114. Caso seja detectado uso eventual ou mesmo 
uso de risco apenas, há evidências de que o acompanhamento 
por profissional não especialista pode ser suficiente para uma 
porcentagem dos casos119-121. Uma possível abordagem, nos 
casos que o médico julgue menos graves e de acordo com o 
grau de motivação, é sugerida na Tabela 4.

O médico, diante de um paciente que esteja apresen-
tando sinais de uso de risco importante, com comorbidades 
psiquiátricas evidentes, que preencha critérios de dependência 
química ou em fase de pré-contemplação, deve encaminhá-lo 

a um especialista114, visto que pacientes neste grau de 
comprometimento necessitam de abordagens mais especiali-
zadas e multiprofissionais para promoção da abstinência.

Adolescentes em fase de experimentação ou baixo 
risco, mais acessíveis a avaliar seu uso de tabaco ou álcool, 
com família continente e sem comorbidades psiquiátricas 
evidentes são mais beneficiados pela intervenção de médico 
não-especializado114.

Entretanto, estes pacientes podem migrar de um quadro 
a outro entre as consultas e precisa ficar claro quais são os 
objetivos do médico diante de um adolescente usuário de álcool 
ou tabaco. São eles: a promoção da abstinência; a manutenção 
da abstinência; a avaliação de risco e abordagem dos fatores 
pessoais e familiares relacionados ao uso1. O adolescente deve 
ser estimulado a participar de atividades sociais e de lazer 
que auxiliem no desenvolvimento de habilidades necessárias 
para seu desenvolvimento cognitivo e emocional adequados, 
preenchendo seu tempo de forma a manter-se longe das 
drogas122.

O aconselhamento de cada paciente deve ser feito de 
forma individualizada e a participação da família no tratamen-
to é o fator isolado de maior impacto na melhora do usuário 
de substâncias123 e esta participação envolve o adolescente 
ser estimulado a contar sobre o problema à família o quanto 
antes, para que seja feito um trabalho em parceria. Entretanto, 
é importante frisar que o médico deve, se possível, apoiar o 
adolescente a contar na própria consulta médica, apoiando o 
adolescente e defendendo-o de críticas familiares. Deve expli-
car que este é um problema de natureza médica, a ser resolvido 
conjuntamente e que cobranças e julgamentos morais somente 
afastam o adolescente da intimidade com a família e impedem 
a resolução do problema. Trazer metáforas e comparações com 
outras situações humanas em que as pessoas sabem o que deve 
ser feito, mas mesmo assim não conseguem pode ser útil neste 
momento para que os pais enfatizem melhor a sua situação. 
Exemplos em relação a conflitos como fazer dieta ou comer 
alimentos saborosos e calóricos, ou entre fazer exercícios ou 
dormir um pouco mais costumam ajudar.

Tratamentos farmacológicos
Tratamentos farmacológicos para a dependência quí-

mica em adolescentes ainda não são estabelecidos devido à 
escassez de dados centrados nesta faixa etária124. Os tratamentos 
farmacológicos sugeridos são direcionados aos sintomas-alvo 
da dependência, como diminuição da fissura, terapia de substi-
tuição e tratamento das comorbidades. Transpor os resultados 
das pesquisas feitas em adultos para os adolescentes é uma 
prática arriscada, visto que os potenciais de efeitos colate-
rais são diferentes, bem como provavelmente também é a 
resposta terapêutica, devido a diferenças neurobiológicas125. 
Não há medicações aprovadas pelo FDA para o tratamento da 
dependência química de adolescentes até o momento, de forma 
que o tratamento das comorbidades continua sendo o foco da 
psicofarmacologia nesta faixa etária126.
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Uma revisão127 de 15 estudos (N = 3605) avaliou a 
eficácia das estratégias direcionadas a ajudar adolescentes a 
parar de fumar. Foram analisadas farmacoterapia com nicotina 
e bupropiona, programas complexos individuais envolvendo 
equipes multiprofissionais, intervenções psicossociais, estímulo 
motivacional breve e manejo comportamental breve. Progra-
mas complexos atingiram moderado sucesso de longo prazo 
(OR = 1,70 em um ano; IC 95%: 1,25-2,33), persistindo até dois 
anos (OR = 1,38; IC 95%: 0,99-1,92). Nenhuma intervenção 
farmacológica teve sucesso. A terapia cognitivo-comportamen-
tal sozinha não evidenciou resultados estatisticamente signi-
ficantes. A intervenção motivacional atingiu bons resultados 
(OR = 2,05; IC 95%: 1,10-3,80), mas houve impossibilidade 
de isolar o efeito de fatores de confusão.

Em relação a medicações para ajudar os adolescentes 
a pararem de beber, nenhuma é autorizada pelo FDA para 
uso em adolescentes. O uso de medicações aversivas como o 
dissulfiram, e de medicações que reduzem a sensação de prazer 
ao beber, como naltrexona ou acamprosato, tem sido estudados 
em adolescentes. Um artigo de revisão de 2012128 sugere que 
há alguns estudos com resultados positivos, mas que ainda 
não justifica seu uso nesta faixa etária por não especialistas. 
São medicações com potencial de interação medicamentosa 
importante e de risco na interação com outras substâncias. É 
importante lembrar que o adolescente muitas vezes faz uso de 
álcool em grandes quantidades em um curto período de tem-
po (padrão binge) e que este tipo de uso é muito perigoso na 

interação com essas medicações. É frequente o uso de outras 
substâncias entre adolescentes e de comorbidades psiquiátricas 
que precisem de tratamento medicamentoso, o que torna o 
quadro ainda mais complexo.

Há alguns tipos de medicação que, de forma geral, 
devem ser evitados ou, se não for possível, monitorados de 
perto, pelo risco de interação com álcool e drogas, como: 
antiarrítmicos, anticoagulantes (risco de TCE), medicações 
para diabetes (risco de hipoglicemia), antidepressivos tricíclicos 
(pelo risco de arritmias cardíacas e pelo efeito anticolinérgico, 
que podem potencializar efeitos alucinatórios); medicações 
anticolinérgicas; benzodiazepínicos (risco de rebaixamento do 
nível de consciência pela interação com álcool) e psicoestimu-
lantes (risco de arritmias cardíacas).

Modelo de tratamento para adolescentes mais graves
Há várias discussões a respeito do modelo ideal de 

tratamento para os adolescentes com dependência química. Os 
modelos variam desde aconselhamento e entrevista motivacio-
nal com não especialista até acompanhamento especializado 
ambulatorial, internação voluntária, involuntária e compul-
sória, passando por centros de atendimento na comunidade, 
hospital-dia e comunidades terapêuticas abertas e fechadas1.

O tratamento ambulatorial é a primeira abordagem 
terapêutica a ser empregada, principalmente quando o ado-
lescente ainda mantém atividades produtivas - escolares, de 
lazer e sociais. No tratamento ambulatorial, são abordadas 

Tabela 4. Estágios de motivação e tratamento114 - adaptado.
Estágio do paciente Postura do profissional Frequência e seguimento

Pré-Contemplação
Sem ideia sobre o problema e 
sem planos.

Flexibilizar sobre a evidência de 
dependência ou não. Não confrontar.

Retornos breves (mensal) ou 
encaminhamento, a depender do risco.

Contemplação
Percebe um problema, mas está 
ambivalente para promover 
mudanças.

Triagem e avaliação, deve ser sensibilizado 
objetivamente. Levantar prós e contras de 
manter e interromper o uso, do ponto de 
vista do adolescente.

Retornos mensais, bimestrais.

Determinação
Percebe um problema, e que 
precisa promover mudanças.

Ofereça soluções e retire barreiras. Negocie 
um plano de abordagem, com prazos.

Consultas frequentes a cada duas 
semanas no máximo.

Ação Pronto para começar a mudança.
Prover o suporte; definir a assistência; 
incluir a família no processo.

O ideal é acompanhamento semanal 
por meses. Neste processo o vínculo é 
fundamental.

Manutenção
Incorporação da mudança na 
rotina de vida.

Reforçar o sucesso; encaminhar para 
grupos de autoajuda; ajudar a prevenção de 
recaída e avaliação de situações de risco.

Inicialmente mensal e antecipar se 
necessário.

Recaída
Volta para a contemplação ou 
pré-contemplação.

Otimismo, reforço para retomar e continuar 
o tratamento, o acolhimento e apoio da 
família é fundamental. Não dar “broncas”.

Inicialmente mais frequente e voltar 
para a fase anterior.

Todas

Em todas as consultas, o médico deve avaliar o risco. Manter um canal aberto de comunicação com o adolescente 
(telefone, e-mail, etc.). Reforçá-lo a toda evolução e favorecer o vínculo sempre. Sugerir que o adolescente apresente 
seu problema aos pais na consulta. Avaliar quebrar o sigilo e encaminhar o paciente a um psiquiatra da infância e 
adolescência, a depender do risco.



107Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo — Vol. 23 — Nº 2 — Abr-Mai-Jun — 2013

Lopes GM et al./Alcoolismo e tabagismo em adolescentes
Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo. 2013;23(2):97-111

técnicas para obtenção de abstinência, resolução de conflitos e 
o adolescente é estimulado a desenvolver novas atividades não 
relacionadas ao uso de drogas sem ser retirado de seu ambiente. 
Entretanto, com frequência os jovens minimizam a gravidade 
de seu quadro e mostram-se pouco engajados com o tratamento. 
Nestes casos, ou quando o adolescente está colocando em 
risco sua integridade física, quer seja pelo uso descontrolado 
de drogas, quer seja pelo envolvimento em atividades ilegais, 
a internação torna-se um recurso necessário1.

As indicações de internação são: (1) risco de comporta-
mentos auto ou hetero agressivos ou comportamento suicida; 
(2) risco de desenvolver síndrome de abstinência ou outras 
complicações clínicas; (3) necessidade de tratamento de 
outras comorbidades psiquiátricas e (4) falência da tentativa 
de tratamento ambulatorial129.

Entretanto, até o momento não há evidências cientí-
ficas que comprovem a indicação específica das diferentes 
modalidades terapêuticas1. No Brasil, as leis que determinam 
as internações involuntárias de crianças e adolescentes e os 
princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) 
podem ter interpretações subjetivas variadas, o que faz com 
que muitos psiquiatras acabem adotando critérios subjetivos no 
momento de decidir pela forma como será conduzida a inter-
venção130. As comparações entre as pesquisas realizadas com 
diferentes modelos apresentam divergências na metodologia, 
o que impede análises comparativas eficazes1.

Prevenção
Considerando que as principais abordagens para pre-

venção do uso prejudicial de substâncias psicoativas (lícitas e 
ilícitas) envolvem a saúde mental de forma mais abrangente, 
alguns fatores de proteção são listados na Tabela 5.

família); (b) inclusão de disciplinas que abordem os transtornos 
mentais e comportamentais na escola; (c) campanhas públicas 
de combate ao preconceito em relação aos portadores de trans-
tornos mentais e comportamentais; (d) parceria entre escolas e 
nível primário de atenção à saúde para identificação de casos 
que necessitam de encaminhamento aos serviços especializa-
dos; (e) elaboração de manual para pais e professores, com 
observações acerca dos transtornos psiquiátricos na infância e 
na adolescência; (f) grupos de orientação para os pais, desde a 
infância de seus filhos; (g) utilização, no ambiente escolar, de 
intervenções comprovadamente eficazes aplicadas por “facili-
tadores” (professores, conselheiros escolares, especialistas em 
educação) a alunos que apresentem variáveis de personalidade 
com alto risco para uso de substâncias133,134.

Além destes fatores, é importante frisar que o efeito 
do aumento do custo financeiro do álcool e de cigarros, bem 
como proibição de propagandas e colocação de imagens de 
doenças causadas pelo tabagismo nas embalagens de cigarros 
provaram ter um impacto significativo sobre a diminuição do 
uso em diversos países135.

concluSõeS

A experimentação de substâncias lícitas e ilícitas ocorre 
em aproximadamente 85% dos adolescentes em nosso país, 
podendo fazer parte de um processo normal de desenvolvi-
mento do jovem. Entretanto, expõe os adolescentes a vários 
riscos, desde acidentes, prática de sexo inseguro a vários outros 
comportamentos de risco. O adolescente em uso de álcool ou 
tabaco deve ser visto como um indivíduo em desenvolvimento, 
com risco aumentado de desenvolver dependência e de expe-
rimentação de outras drogas. Possui demandas específicas, 
e necessidade de um acompanhamento individualizado. 
Destacam-se a importância do diagnóstico, da identificação 
dos fatores que levam ao uso e a participação ativa da família 
no processo terapêutico. O tratamento deve enfocar, além da 
abstinência de toda substância psicoativa, áreas como atividades 
escolares e profissionalizantes, dúvidas vocacionais, ambiente e 
relacionamentos sociais, assim como atividades de lazer, todas 
fundamentais para a retomada do desenvolvimento normal 
da adolescência. Estratégias de prevenção e de tratamento 
precoce de adolescentes com risco de uso de álcool ou tabaco 
justificam-se pelo risco de consequências graves causados pelo 
uso de substâncias nesta faixa etária, além do aumento de risco 
de desenvolvimento de alterações psiquiátricas e evolução para 
dependência na idade adulta.
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A síndrome da apneia obstrutiva do sono (SAOS) é uma 

entidade frequente na população pediátrica (1% a 4%) caracte-

rizada por ronco alto e frequente durante o sono, associado a 

desconforto respiratório, pausas, ronco ressuscitativo, movi-

mento paradoxal de caixa torácica, cianose, sudorese profusa, 

enurese e sono agitado. Apesar de parecer similar à síndrome 

descrita em adultos, a SAOS em crianças difere em relação à 

fisiopatologia, quadro clínico, critério diagnóstico e tratamento. 

Evidências da literatura consistentemente têm sugerido que a 

SAOS na criança e no adolescente pode acarretar déficits de 

crescimento, alterações do desenvolvimento, problemas de 

comportamento, diminuição do aproveitamento escolar e até 

mesmo complicações cardiovasculares. Na presente revisão, 

discutiremos o quadro clínico, diagnóstico, tratamento e as 

potenciais consequências cardiovasculares as SAOS na criança 

e no adolescente.
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Obstructive sleep apnea syndrome is a frequent condition in the 

pediatric population (1% to 4%) characterized by loud snoring 

and frequent during sleep, associated with respiratory distress, 

pauses, snoring, paradoxical movement of the chest, cyanosis, 

profuse sweating, enuresis and restless sleep. Although OSAS 

has similar characteristics to the syndrome described in adults, 

OSAS in children differs in relation to pathophysiology, clinical 

findings, diagnostic criteria and treatment. Evidence from the 

literature have consistently shown that OSAS in children and 

adolescents can cause growth deficits, developmental disorders, 

behavioral problems, decreased school performance and even 

cardiovascular complications. In this review, we discuss the 

clinical presentation, diagnosis, treatment and potential cardio-

vascular consequences of the OSAS in children and adolescents.
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Os distúrbios respiratórios do sono são caracterizados 
por aumento da resistência de vias aéreas durante o 
sono, levando a ronco, aumento do esforço respiratório, 

hipoxemia, hipercapnia e despertares frequentes. O espectro 
clínico dos distúrbios respiratórios do sono inclui o ronco pri-
mário, a síndrome da resistência de vias aéreas e a síndrome 
da apneia obstrutiva do sono (SAOS)1.

A SAOS é uma entidade frequente, com prevalência de 
1% a 4% na população pediátrica2. Se não for adequadamente 
tratada, pode acarretar déficit de crescimento3,4, alterações do 
desenvolvimento5,6, problemas de comportamento5,7,8, diminui-
ção do aproveitamento escolar6,8-10, e até mesmo complicações 
cardíacas11-14.

Na presente revisão, discutiremos o quadro clínico, 
diagnóstico, tratamento e as potenciais consequências cardio-
vasculares as SAOS na criança e no adolescente.

QuaDro clínico

Apesar de parecer similar à síndrome descrita em adul-
tos, a SAOS em crianças difere em relação à fisiopatologia, 
quadro, clínico, critério diagnóstico e tratamento9. As crianças 
e adolescentes com SAOS apresentam ronco alto e frequente 
durante o sono, associado a desconforto respiratório, pausas, 
ronco ressuscitativo, movimento paradoxal de caixa torácica, 
cianose, sudorese profusa, enurese e sono agitado. Os sintomas 
diurnos incluem respiração oral, dificuldade de acordar pela 
manhã, humor lábil, obstrução nasal, sonolência excessiva, 
hiperatividade e problemas cognitivos15.

Os principais fatores de risco para SAOS na popula-
ção pediátrica são a hipertrofia adenotonsilar, malformações 
craniofaciais, síndromes genéticas, obesidade e doenças 
neuromusculares9,16. Qualquer entidade que obstrua a luz das 
vias aéreas superiores ou reduza o tônus da musculatura da 
faringe são potencialmente de risco para SAOS. Em crianças 
com fenótipo normal, observou-se que raça negra, obesidade, 
prematuridade, afecções crônicas de vias aéreas superiores e 
inferiores se associam com a SAOS16. Existe uma leve predile-
ção dos meninos, em relação às meninas, de apresentar maior 
frequência de SAOS (1,8:1), mas não na mesma proporção que 
os adultos (5:1)2. Como a epidemia da obesidade se estendeu 
aos países em desenvolvimento e às crianças, a prevalência da 
SAOS tem aumentado no nosso meio.

DiagnóStico

A história clínica isoladamente tem um valor preditivo 
positivo baixo (64%) quando comparado a polissonografia 
(PSG)3. O diagnóstico da SAOS é baseado na suspeita clínica, 
história, exame físico e confirmação por meio da PSG, consi-
derada o exame de escolha para o diagnóstico dos distúrbios 
respiratórios do sono3. A PSG pode ser realizada adequada-
mente em crianças de qualquer idade, desde que se utilizem 
equipamentos adequados e seja realizada por profissionais 
habilitados.

A PSG monitoriza diversas variáveis biológicas: 
eletroencefalograma, eletro-oculograma, eletromiograma 
submentoniano e tibial, medidas de fluxo aéreo oral e nasal, 
medida de esforço respiratório torácico e abdominal, medida 
da saturação percutânea de oxigênio (SpO2) e do gás carbônico 
exalado (PETCO2), posição no leito, microfone para registro 
de ronco, além de gravação em áudio e vídeo. Em situações 
selecionadas também se utiliza o balão esofágico para medir 
pressão esofágica (pressão intratorácica), uma medida mais 
acurada do esforço respiratório17,18.

Em crianças, a PSG deve ser estagiada e interpretada 
utilizando-se critério específico para idade1,17,18. Considera-se 
anormal um evento respiratório com duração de dois ou mais 
ciclos respiratórios e podem ser classificados em apneia obs-
trutiva, apneia central, apneia mista, hipopneia, aumento do 
esforço respiratório associado a despertar e hipoventilação 
obstrutiva (Figura 1). O índice de apneia obstrutiva é a soma 
das apneias obstrutivas e mistas divididas pelo tempo total de 
sono; já o índice de apneia-hipopneia obstrutivo é a soma das 
apneias obstrutivas, mistas e hipopneias divididas pelo tempo 
total de sono.

Figura 1. Eventos Respiratórios. Adaptado de: N Engl J Med 1996; 
334:99-104.

O diagnóstico polissonográfico da SAOS é feito 
quando o índice de apneia obstrutiva (IAO) for maior que 1 
evento/hora de sono e houver dessaturação da oxi-hemoglobina 
(< 92%) e/ou retenção de gás carbônico (Pico do PETCO2 
≥ 53 mmHg)3,9. Também é aceito para diagnóstico o índice 
de apneia-hipopneia obstrutivo maior que 1,5 evento/hora de 
sono. A Academia Americana de Medicina do Sono (AASM) 
recomenda que os critérios de estagiamento dos eventos respira-
tórios sejam realizados em crianças < 18 anos. A AASM sugere 
ainda que o critério de adulto (índice de apneia-hipopneia > 5 
eventos/hora) pode seja utilizado em adolescentes com 13 ou 
mais anos17,18. O diagnóstico e a classificação de gravidade 
da SAOS em crianças são baseados no conjunto de achados 
clínicos e polissonográficos (Quadro 1)9.
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tratamento

O tratamento inicial na maioria das crianças e adoles-
centes é a adenotonsilectomia, independentemente do fator 
de risco3. Naquelas crianças que persistem com índice de 
apneia-hipopneia > 5/hora19, está indicado o uso de CPAP 
nasal20. Pacientes com SAOS leve ou SAOS residual podem 
se beneficiar com corticoterapia nasal ou inibidores do leu-
cotrieno21. Outras modalidades de tratamento, com de pouca 
evidência de eficácia, em crianças e adolescentes com SAOS 
incluem perda de peso, terapia posicional, distração maxilar22, 
avanço mandibular23 e uvulopalatofaringoplastia3. O manejo 
de crianças e adolescentes com SAOS pode ser difícil e fre-
quentemente requer uma avaliação completa e multidisciplinar 
(especialista do sono, otorrinolaringologista, nutricionista, 
pneumologista, etc.) para a melhor decisão terapêutica.

conSeQuênciaS carDiovaSculareS

Nas últimas três décadas, evidências científicas têm 
consistentemente sugerido um papel independente da SAOS 
no aumento do risco cardiovascular em adultos, incluindo 
aumento na morbimortalidade cardiovascular24. Particu-
larmente em crianças e adolescentes, não há evidências de 
aumento de mortalidade cardiovascular atribuída à SAOS. 
No entanto, estudos mais recentes sugerem que crianças 
com SAOS podem apresentar alterações na sensibilidade 
barorreflexa14, alterações hemodinâmicas como a atenuação 
do descenso noturno da pressão arterial13, hipertensão arterial 
sistêmica11,13, remodelamento cardíaco12 e alterações inflama-
tórias e metabólicas25.

Os mecanismos que levam a essas alterações parecem 
estar relacionados ao efeito crônico e interativo da hipoxemia 
intermitente, hipercapnia, despertares frequentes e variações 
na pressão intratorácica24,26. Esforços respiratórios ineficazes 
contra uma faringe ocluída causam uma abrupta redução na 
pressão intratorácica. Isto promove o aumento da pressão 
transmural do ventrículo esquerdo, que é dado pela diferença 
entre a pressão intracardíaca e a pressão intratorácica, com 
consequente aumento da pós-carga.

Por outro lado, o retorno venoso também é aumenta-
do, resultando na distensão do ventrículo direito e desloca-
mento do septo interventricular para a esquerda. Este último 
compromete o enchimento ventricular habitual, gerando uma 
diminuição da pré-carga. Portanto, a combinação da redução 
da pré-carga e o aumento da pós-carga atuam conjuntas 
para a redução do volume de ejeção do ventrículo esquerdo. 
Adicionalmente, as apneias e hipopneias levam a desperta-
res que restabelecem a ventilação, sendo demonstrado que 
o aumento do esforço respiratório, mas não a hipoxemia 
e a hipercapnia, está envolvido neste mecanismo. Os qui-
miorreceptores do corpo carotídeo sensíveis à hipoxemia 
e à hipercapnia interagem com os barorreceptores. Como 
consequência da hipoxemia, da hipercapnia e também dos 
despertares, ocorre aumento da atividade simpática, resul-
tando em vasoconstrição arterial periférica e aumento da 
pressão arterial sistêmica.

Em relação ao benefício cardiovascular do tratamento 
da SAOS em crianças, as evidências não são tão abundantes 
quanto em adultos. Como já descrito, o CPAP não é a moda-
lidade de tratamento mais frequentemente usada em crianças. 
Desta forma, as evidências são mais relacionadas ao impacto 
cardiovascular da adenotonsilectomia. Em um dos estudos, a 
adenotonsilectomia em crianças com SAOS levou à redução da 
pressão arterial diastólica após seis e 12 meses de seguimento27. 
Nesse estudo, crianças que apresentaram recidivas ou SAOS 
residual tiveram elevação das pressões arteriais sistólicas e 
diastólicas27.

Mais recentemente, Crisalli et al.28 detectaram um 
aumento progressivo da sensibilidade barorreflexa e diminui-
ção da variabilidade da pressão arterial diurna e noturna após 
o tratamento cirúrgico. Em um interessante estudo, Gozal et 
al.29 mostraram que marcadores de disfunção endotelial estavam 
presentes em crianças não obesas com SAOS, obtendo melhora 
significante da função endotelial após 4 e 6 meses da adeno-
tonsilectomia, particularmente se a criança não apresentava 
história familiar de doença cardiovascular.

Em relação ao benefício metabólico do tratamento da 
SAOS, os estudos que avaliaram o efeito do CPAP no trata-
mento de adultos com SAOS têm dados controversos quanto 

Quadro 1. Classificação da SAOS em crianças.

Diagnóstico
Índice de apneia 

obstrutiva (eventos/h)
Nadir da SpO2 (%)

Pico do PETCO2 
exalado (mmHg)

% tempo de sono com 
CO2 exalado > 50 mmHg

Índice de microdespertares 
(ev/hora)

Ronco primário < 1 > 92 < 53 < 10 EEG < 11

SRVAS < 1 > 92 < 53 < 10 RERA > 1

SAOS leve 1-5 86-91 > 53 10-24 EEG > 11

SAOS moderada 5-10 76-85 > 60 25-49 EEG > 11

SAOS acentuada > 10 < 75 > 65 > 50 EEG > 11
RERA: Aumento do esforço respiratório associado a despertar; Índice de apneia obstrutiva: Apneias obstrutivas + apneias mistas/tempo 
total de sono; PETCO2: Pressão parcial do gás carbônico exalado; SRVAS: Síndrome da resistência de vias aéreas superiores.
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à melhora da síndrome metabólica30-32. Por outro lado, estudos 
em crianças e adolescentes demonstraram que, quando a adeno-
tonsilectomia reverte completamente a SAOS, existe melhora 
do perfil lipídico, da resistência à insulina e dos marcadores 
inflamatórios25,33.

concluSõeS

Conforme mencionado nesta breve revisão, a SAOS em 
crianças e adolescentes tem características clínicas e diagnós-
ticas distintas do adulto. As consequências crônicas da SAOS 
são múltiplas, incluindo déficits de crescimento, alterações do 
desenvolvimento, problemas de comportamento, diminuição 
do aproveitamento escolar e complicações cardiovasculares. 
Evidências crescentes sugerem que, à semelhança do que 
ocorre em adultos, a SAOS está associada com alterações 
autonômicas, hemodinâmicas, metabólicas e inflamatórias que 
potencialmente aumentam o risco cardiovascular se não forem 
devidamente tratados.
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sem o melhor equipamento, você não consegue  
fazer quase nada, inclusive combater o colesterol.
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Após a Segunda Guerra Mundial, uma transição epidemio-

lógica na doença cardiovascular foi notada, decorrente de 

profundas mudanças no estilo de vida e presença de fatores 

de risco, pobremente controlados. Assim, complicações da 

aterosclerose caracterizaram momentos distintos de transição 

cardiovascular epidemiológica, inicialmente relacionados com 

acidente vascular cerebral e, mais recentemente, com prematu-

ridade da doença aterosclerótica coronária. Notadamente nos 

países em desenvolvimento, a diminuição da atividade física e 

dieta inadequada têm contribuído para substancial aumento na 

prevalência de obesidade, diabetes e dislipidemias. Estudos de 

autópsia têm revelado a presença precoce de aterosclerose em 

crianças e adultos jovens, em associação aos fatores de risco 

clássicos, sugerindo a necessidade do diagnóstico precoce e 

prevenção da doença cardiovascular. Nesta revisão são revistas 

as principais orientações para a prevenção da aterosclerose, 

envolvendo a identificação de risco e terapias sugeridas na 

infância e adolescência.
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After the Second World War, a cardiovascular epidemio-

logical transition was observed, due to profound changes 

in lifestyle and increased prevalence of poorly controlled 

cardiovascular risk factors. Thus, complications of the athe-

rosclerosis disease characterized distinct moments of this 

cardiovascular epidemiological transition, and were initially 

related to stroke, and more recently to premature ischemic 

heart disease. Mainly in developing countries, reduced 

physical activity and inadequate diet have been linked to a 

substantial increase in the prevalence of obesity, diabetes and 

dyslipidemias. Autopsy studies have revealed the presence of 

premature atherosclerosis in the youths, closely related to the 

presence of classical cardiovascular risk factors, suggesting 

the need of early diagnosis and prevention of cardiovascular 

disease. This review reports current guidelines for atheros-

clerosis prevention, involving diagnosis and treatment in 

childhood and adolescence.
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Ao final da Segunda Guerra Mundial, as autoridades 
governamentais buscaram o melhor controle de 
doenças infecto-parasitárias por meio de medidas de 

saneamento básico, imunizações e maior acesso a antibióticos. 
Tinha início a primeira etapa na transição epidemiológica da 
doença cardiovascular, cujas características seriam um grande 
aumento na doença hipertensiva e da mortalidade por acidente 
vascular encefálico hemorrágico.

A crescente urbanização das cidades e o estilo de vida 
sedentário e aumento do tabagismo contribuíam para a eleva-
ção da pressão arterial e foi nítido o aumento da mortalidade 
por acidente vascular cerebral isquêmico e o aparecimento da 
doença isquêmica do coração em idade prematura.

Finalmente, com o maior acesso à terapia da hiperten-
são, mas com a elevação do nível de colesterol, o alto consumo 
de gordura saturada e colesterol, de produtos industrializados 
ricos em gordura trans, aliado à obesidade e falta de exercícios, 
além da ainda elevada prevalência de tabagismo, a mudança 
na mortalidade do AVC para a doença isquêmica do coração 
ocorreu, ao lado de progressivo aumento nos casos de diabetes 
tipo 2, que começaram a incidir em idade mais prematura. 
Somente em países plenamente desenvolvidos, onde o acesso 
a um efetivo programa de prevenção primária da doença car-
diovascular é oferecido e o nível cultural da população possi-
bilita alta aderência a medicamentos e estilo de vida saudável, 
é que se observa sensível redução na mortalidade por doença 
isquêmica do coração, última etapa da transição epidemiológica 
cardiovascular1,2.

Assim, fatores de risco clássicos atuando de maneira 
sinérgica determinaram estado epidêmico da doença cardio-
vascular não apenas em países ricos, mas principalmente nos 
países em desenvolvimento e notadamente nos países mais 
pobres, onde AVC e doença coronariana ainda convivem 
com alta prevalência de cardiopatia reumática e doença de 
Chagas.

Desta forma, embora algumas nações possam apresentar 
considerável retardo na transição epidemiológica, é muito nítida 
a percepção de que a doença coronariana será o principal pro-
blema de saúde pública e sua prevenção primária em crianças 
e adolescentes absolutamente essencial.

Quando tem início a doença aterosclerótica?
Dados de autópsia de recém-nascidos de mães hiperco-

lesterolêmicas mostraram que a exposição a níveis aumentados 
de colesterol durante a gestação já se associa a maior desen-
volvimento de lesões aterosclerótica na infância. De fato, as 
lesões iniciais já podem ser percebidas ao nascimento, estando 
presentes em 50% das crianças ao final do primeiro ano de 
vida. Entretanto, os fatores de risco clássicos, como hipertensão 
arterial, obesidade, elevação de colesterol não HDL, redução 
de HDL-colesterol, aumento da glicemia, sedentarismo, todos 
estão associados com maior gravidade da aterosclerose ainda 
na infância ou adolescência3,4.

Dados do estudo de Bogalusa nos mostram que apro-
ximadamente 50% dos jovens entre 20 e 25 anos de idade já 
apresentam lesões avançadas nas artérias coronárias4. Todos 
estes aspectos reforçam a necessidade de atenção ainda na 
infância para o reconhecimento de fatores de risco que n ser 
controlados e para o diagnóstico de formas graves de dislipi-
demias que necessitam de controle medicamentoso ou enca-
minhamento para centros especializados. Este é um aspecto 
novo que foi enfatizado pelas diretrizes norte-americanas em 
2011, sugerindo o exame do perfil lipídico de forma universal 
e não mais direcionado por antecedentes familiares, uma vez 
que a hipercolesterolemia familiar é estimada como tendo 
prevalência de 1:500 indivíduos e grande parcela destes não 
seria reconhecida se apenas o exame com base em antecedentes 
ou em cascata fosse realizado.

Quais as recomendações para a realização de exames e 
tratamento?

As diretrizes norte-americanas publicadas em 2011 
sugerem que a avaliação dos lípides seja realizada de acordo 
com a história familiar, idade e fatores de risco presentes 
(Tabela 1)5.

Além de condições de risco rotineiramente estabeleci-
das, como antecedente familiar de doença coronariana prema-
tura, fatores de risco como obesidade, tabagismo, hipertensão 
arterial e diabetes, outras condições menos frequentes também 
implicam em maior risco cardiovascular, como doença de 
Kawasaki (particularmente quando não há regressão dos aneu-
rismas), síndrome nefrótica, doença renal crônica, transplante 
cardíaco, doenças inflamatórias sistêmicas e HIV6.

Qual a idade para se iniciar a terapia farmacológica?
Crianças com idade < 10 anos não devem receber 

terapia medicamentosa, a não ser em presença de grave disli-
pidemia, como hipercolesterolemia familiar homozigótica ou 
com LDL-C ≥ 400 mg/dL; hipertrigliceridemia primária com 
TG ≥ 500 mg/dL ou evidência de doença aterosclerótica, ou 
pós-transplante cardíaco (Grau C). Crianças com níveis de 
LDL-C > 500 mg/dL devem ser tratadas em centros especiali-
zados e podem necessitar de LDL aférese 2x/semana (Grau C).

Crianças com idades entre 10 e 21 anos podem rece-
ber terapia farmacológica se LDL-C ≥ 250 mg/dL ou TG 
≥ 500 mg/dL. Crianças e adolescentes com valores menores 
devem, inicialmente, ser tratadas com mudanças de estilo de 
vida e correção de outros fatores de risco presentes.

Se o LDL-C ≥ 190 mg/dL após seis meses de orien-
tações para mudanças de estilo de vida e controle de outros 
fatores de risco, estatina pode ser iniciada (Grau A)5,7.

Se o LDL-C ≥ 160 mg/dL após seis meses com as 
orientações acima e a criança apresenta dois ou mais fatores 
de risco ou antecedente familiar de DAC prematura, o trata-
mento com estatina pode ser iniciado. Se permanecer com os 
níveis de LDL-C ≥ 160 mg/dL na ausência das condições 
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acima, pode ser considerada a terapia com sequestrante de 
ácido biliar (Grau B).

Se possuir dois ou mais fatores de risco e o LDL-C 
permanecer 130-159 mg/dL, a despeito da orientações sobre 
estilo de vida e controle de outros fatores de risco, o tratamento 
com estatina pode ser considerado (Grau C).

O tratamento com estatinas deve ser com a menor dose 
e titulação gradual a cada três meses. Para as meninas, o uso 
de estatinas pode ser concomitante ao uso de anticoncepcional, 
quando indicados. Estas devem ser alertadas que não devem 
usar estatinas durante a gestação.

Outras recomendações
A dieta recomendada deve conter 25%-30% do valor 

calórico total (VCT) de gorduras, sendo o teor de gordura 
saturada restrito a 7% do VCT, monoinsaturadas a 10% do 
VCT e o colesterol deve ser restrito a 200 mg/dia. Deve-se 
evitar as gorduras trans. Fitosterois ou fitostanois na dose de 
2 g podem ser úteis ao lado de 6-12 g de fibras solúveis, dia-
riamente (Grau A).

Crianças com hipertrigliceridemia ou de colesterol não 
HDL elevado, devem, preferencialmente, receber orientação de 
nutricionista (Grau B) e ser orientadas à restrição de gorduras 
nas mesmas faixas acima mencionadas, além de redução de 
carboidratos simples e refrigerantes e outras bebidas doces 
(Grau B). Os carboidratos simples podem ser repostos com car-
boidratos complexos. Pode-se aumentar o consumo de peixes 
ou suplementar a dieta com ácidos graxos ômega-3 (Grau D).

Para todas as crianças, deve-se recomendar ao menos 
1 h de atividade física diária, moderada ou vigorosa. Ao mesmo 
tempo, deve-se restringir atividade sedentária, junto ao compu-
tador ou televisão, a menos de 2 h por dia (Grau A).

Tabela 1. Recomendações para exame dos lipídios com base em evidências.
Idade Recomendação Nível de evidência

< 2 anos Não está indicado Grau C

2-8 anos
Não realizar rotineiramente 
Perfil em jejum 2 x (usar a média) se: 
AF de DAC prematura; Pais com CT > 240 ou conhecida dislipidemia; Criança com fatores de risco*

Grau B

9-11 anos

Rotineiramente recomendado 
Exame sem jejum; usar o colesterol não HDL: 
Se ≥ 145 mg/dL ou HDL-C < 40 mg/dL 
Realizar duas análises do perfil lipídico em jejum e usar média.

Grau B

12-16 anos Não realizado rotineiramente, exceto se: AF familiar de DAC prematura; Fatores de risco presentes* Grau B

17-21 anos

Rotineiramente recomendado sem jejum: 
17-19 anos: se colesterol não HDL ≥ 145 mg/dL realizar duas medidas em jejum (usar média) ou 
avaliar diretamente os lípides em jejum e considerar alterados LDL-C > 130 mg/dL ou colesterol 
não-HDL > 145 mg/dL. 
20-21 anos: se colesterol não HDL > 190 mg/dL realizar duas medidas em jejum (usar média) e 
considerar alterados LDL-C > 160 mg/dL ou colesterol não HDL > 190 mg/dL

Grau B

* Diabetes, hipertensão, obesidade, tabagismo.
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PREVALÊNCIA
A doença pneumocócica é a causa número 1 de mortes 
evitáveis por vacinação, a maioria devida à pneumonia.1 
O S. pneumoniae é o agente da pneumonia adquirida na 
comunidade em cerca de 50% dos casos em adultos2

DESAFIO
A doença causada pelo S. pneumoniae é a maior causa  
de doença e morte em crianças e adultos no mundo.3

SEVERIDADE
O Streptococcus pneumoniae é o agente mais encontrado 
em pneumonia, inclusive em casos que necessitam de 
internação em unidade de terapia intensiva2

RISCOS
O risco de pneumonia pneumocócica aumenta com a idade4, 
possivelmente devido ao declínio do sistema imunológico5, bem 
como ao aumento das comorbidades relacionadas com a idade.6,7

IMPACTO SOCIAL
No ano de 2011, ocorreram 722.209 internações por 
pneumonia por todas as causas no Brasil, sendo 273.172 
internações nos maiores de 50 anos 8
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