
EFETIVIDADE DA PREVENÇÃO SECUNDÁRIA: 
AVALIAÇÃO DO CONTROLO DE FATORES DE RISCO CARDIOVASCULARES

António Fontes, Carla Almeida, Emília Santos, Rita Ferin, Sara Ferreira, Cátia Serena, Carina Machado, Raquel Dourado, 
Nuno Pelicano, António Miguel Pacheco, Anabela Tavares, Fernando Melo, Maria Leonor Pavão, Dinis Martins

Serviço de Cardiologia do Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada
DCTD, Universidade dos Açores, Ponta Delgada

Introdução
• A Doença coronária estável (DCE) é a manifestação mais

prevalente da doença aterosclerótica.
• O universo de doentes que apresentam DCE tem

aumentado progressivamente em todo o mundo
decorrente, pelo menos em parte, do tratamento eficaz
dos quadros agudos.

• Nas últimas décadas, surgiram alterações na abordagem
terapêutica farmacológica e na relevância dada ao
controlo apertado dos fatores de risco, tanto como
prevenção primária como secundária.

Objetivo
• Analisar a efetividade da prevenção secundária em

doentes com doença cardíaca isquémica documentada
no passado;

• Verificar se os alvos recomendados para cada fator de
risco estão a ser atingidos.

Métodos
• Estudo de centro único e prospectivo
• 51 doentes com antecedentes de doença coronária

admitidos para realização de coronariografia eletiva por
recorrência de queixas de angor e/ou teste de isquémia
positivo

• Avaliação de:
• Pressão arterial sistólica
• Pressão arterial diastólica
• Colesterol total
• Colesterol-LDL
• Colesterol-HDL
• Colesterol não-HDL
• Triglicerídeos
• Glicémia em jejum
• Índice de massa corporal (IMC)
• Perímetro abdominal
• Hábitos tabágicos

Conclusões
Os dados sugerem, que na população estudada, a dislipidémia e a obesidade são os fatores de risco que em média
estão mais longe dos alvos recomendados.
Apesar da associação entre o tabagismo e a DC, a prevalência deste fator de risco mantém-se significativa.
Estes resultados alertam para a importância de uma vigilância rigorosa do controlo dos fatores de risco
cardiovasculares, exigindo um verdadeiro compromisso do clínico e do doente.

Resultados

Características da amostra Doentes (N=51)
Idade (anos) 58,3±8,4
Sexo masculino (nº) 39 (76,4%)
Pressão Sistólica (mmHg) 128,7±16,5
Pressão Diastólica (mmHg) 76,2±12,4
Colesterol total (mg/dL) 168,3±40,0
Colesterol-LDL (mg/dL) 102,2±32,0
Colesterol-HDL (mg/dL) 38,7±8,7
Colesterol-n-HDL (mg/dL) 129,6±39,8
Triglicerídeos (mg/dL) 126±25
Glicémia >126 mg/dL 112,3±29,8
Perímetro abdominal (cm) 103,6±10,2
IMC (Kg/m2) 29,3±4,0
Tabagismo ativo 9 (18%)

Fator de risco Doentes (%)
Pressão Sistólica > 140mmHg 22

Pressão Diastólica > 90mmHg 14

Colesterol-LDL > 70mg/dL 84

Glicémia > 126mg/dL 25

Perímetro Abdominal > 94 cm (♂) 79

Perímetro Abdominal > 80 cm (♀) 100

IMC > 25Kg/m2 88

Tabagismo ativo 18

Referências: Recomendações europeias para a prevenção da doença cardiovascular (versão 2012) 
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