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RESUMO: 

Fundamentos: A Síndrome Coronariana Aguda é a principal causa de óbito no mundo e no 

Brasil, sendo responsável por grande ônus financeiro ao sistema público de saúde. A 

incidência vem aumentando, afetada por fatores demográficos e características do estilo de 

vida, entre eles: atividade física, Índice de Massa Corporal (IMC), circunferência abdominal, 

tabagismo e etilismo. Visando reduzir a morbimortalidade cardíaca, diretrizes internacionais 

recomendam intervenções no estilo de vida. 

Objetivos: Avaliar a mudança de hábitos de vida após o Infarto Agudo do Miocárdio. 

Métodos: Estudo prospectivo do tipo coorte, que avaliou pacientes vítimas de infarto agudo 

do miocárdio durante o internamento e aproximadamente 12 meses após a alta hospitalar. A 

análise estatística dos dados foi realizada através do software Open Info. Valor de p< 0,05 foi 

considerado significativo nas análises estatísticas. 

Resultados: Os dados demonstram que após as avaliações houve risco de 1,39 (IC 0,97-1,99; 

p=0,028), 2,61 (IC 1,16-5,86; p=0,000) e 3,12 (IC 1,49-6,56; p=0,000) vezes maior dos 

pacientes permanecerem ou se tornarem sedentários, apresentarem circunferência abdominal 

elevada e de possuírem IMC > 24,9kg/m2 (sobrepeso ou obesidade), respectivamente. 

Ademais, verificou-se que cerca de 93,75% (IC 56,59-100; p=0,001) dos pacientes, após o 

evento, possuem o risco de abandonarem o etilismo, já 50% (IC 5,46-94,54; p=0,413) 

apresentam uma tendência de abandono do tabagismo. 

Conclusões: Após o evento agudo houve abandono do etilismo e tendência à cessação do 

tabagismo. Quanto aos desfechos nas demais variáveis, os pacientes apresentaram fatores de 

riscos cardiovasculares, entre eles o sedentarismo, obesidade abdominal e IMC > 24,9 kg/m2. 

 

 

 

 

 

 



INTRODUÇÃO: 

A Síndrome Coronariana Aguda (SCA) engloba a angina instável e o infarto agudo do 

miocárdio (IAM). Dentro deste último, destacam-se o infarto agudo do miocárdio sem 

elevação do segmento ST (IAMSST) e com elevação do segmento ST (IAMCST)(1). 

A SCA é a principal causa de óbito no mundo e um das principais responsáveis por 

grande ônus financeiro ao sistema público de saúde, no qual se estima que anualmente cerca 

de 1,7 milhão de pacientes com SCA são hospitalizados(1). A mesma também é a principal 

causa de morte no Brasil, responsável por mais de 60.000 óbitos anualmente(2). A incidência 

vem aumentando, afetada por fatores demográficos e características do estilo de vida(3). 

Dentre os fatores de riscos para doenças cardiovasculares, destacam-se os 

constitucionais (sexo, idade, raça e genética), comportamentais (tabagismo, sedentarismo, 

hipertensão arterial sistêmica - HAS, diabetes mellitus - DM e obesidade) e socioeconômicos 

(renda e escolaridade)(4). Entre esses, HAS, DM, perfil lipídico adverso e tabagismo, em 

conjunto, estão associados à cerca de 80% dos casos de doença cardíaca isquêmica(5). 

Visando reduzir a morbimortalidade cardíaca, diretrizes internacionais recomendam 

intervenções no estilo de vida, controle dos fatores de risco e farmacoterapia combinada. 

Porém, a não adesão é frequente e afeta negativamente a sobrevida em longo prazo(6). 

Entre as medidas de prevenção, destacam-se: A) Abandono do tabagismo: tal hábito 

acelera o processo de aterogênese, além de induzir à vasoconstrição e trombose; B) Controle 

da HAS: esta contribui para o remodelamento ventricular e acelera a aterosclerose, com alvo 

de pressão arterial < 140x90 mmHg; C) Controle do DM: a patologia contribui para a 

formação de placas de aterosclerose; D) Controle da obesidade(7); E) Outras medidas: prática 

de atividades físicas, hábitos alimentares saudáveis e abandono do etilismo(4). 

Dessa forma, o presente estudo visa avaliar a mudança de hábitos de vida após o 

Infarto Agudo do Miocárdio. 

MÉTODOS: 

Foi realizado um estudo prospectivo do tipo coorte, aonde foram avaliados os 

pacientes vítimas de infarto agudo do miocárdio internados no Hospital do Coração de 

Alagoas (HCAL), localizado na Rua Ariosvaldo Pereira Cintra, nª 152, bairro Gruta de 

Lourdes, Maceió - AL. 



O período de desenvolvimento do estudo compreendeu-se entre 2017 e 2019, sendo 

que esse intervalo temporal dividiu-se em dois momentos: a) Primeira avaliação: 

compreendida entre 1 de junho de 2017 à 31 de maio de 2018, aonde foram avaliados os 

pacientes vítimas de IAM internados no HCAL; b) Segunda avaliação: início em 1 de julho de 

2018, aonde, em média 1 ano após o evento do IAM, os pacientes foram reavaliados para 

análise dos possíveis desfechos. 

Os dados foram colhidos prospectivamente, por meio de uma ficha padrão, desde a 

entrada do paciente até sua alta, sendo os dados revisados no prontuário. 

Os parâmetros coletados na primeira avaliação foram: identificação (nome, sexo, 

idade, raça e escolaridade), antecedentes patológicos (hipertensão arterial sistêmica, diabetes 

mellitus, insuficiência vascular periférica, insuficiência cardíaca, miocardiopatia, 

dislipidemia, angioplastia transluminal coronária, revascularização miocárdica, IAM, 

insuficiência renal crônica, acidente vascular cerebral e outros), diagnóstico (IAMCST ou 

IAMSST) e hábitos de vida (índice de massa corporal, circunferência abdominal - CA, prática 

de atividade física, frequência da realização de exercício físico e histórico de tabagismo e 

etilismo). 

Já os parâmetros coletados na segunda avaliação foram: eventos posteriores 

(internamentos) ao quadro agudo (infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral, 

angioplastia transluminal coronária, revascularização coronariana e outros), hábitos de vida e 

número de óbitos. 

Entre os critérios para a classificação IMC foram adotadas as definições da Diretriz 

Brasileira de Obesidade (2016), a qual define: a) Baixo peso: IMC < 18,5 kg/m2; b) Normal 

ou eutrófico: IMC 18,5-24,9 kg/m2; c) Sobrepeso: IMC 25-29,9 kg/m2; d) Obesidade grau I: 

IMC 30-34,9 kg/m2; e) Obesidade grau II: IMC 35-39,9 kg/m2; f) Obesidade Grau III: IMC > 

40 kg/m2 (8). 

Para a definição de maior risco cardiovascular de acordo com a medida da 

circunferência abdominal, foram utilizados os critérios da diretriz supracitada, a qual 

determina: circunferência abdominal ≥ 94 cm para homens e ≥ 80 cm para mulheres(8). 

Para esta pesquisa, foram considerados como pacientes não sedentários, aqueles que 

possuíam uma frequência realização de exercício físico de pelo menos 1 (uma) vez por 

semana. 



Dentre os critérios de inclusão estão os pacientes que deram entrada no Hospital do 

Coração de Alagoas com IAM no período entre 1 de junho de 2017 à 31 de maio de 2018, 

assinaram o Termo de Livre Consentimento Esclarecido (TCLE) e retornaram para avaliação 

posterior. 

Foram excluídos do estudo os pacientes que se recusaram a participar do estudo ou 

não compareceram ao seguimento ambulatorial, além de fichas incompletas. 

A análise estatística dos dados foi realizada através do software Open Info. As 

variáveis contínuas serão expressas pela média e desvio padrão. A análise das variáveis 

categóricas será realizada pelo teste Qui-quadrado. Considerou-se como significativo nas 

análises estatísticas o valor de p < 0,05. 

A presente pesquisa foi aprovada no Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

Universidade Federal de Alagoas (UFAL), com Certificado de Apresentação para Apreciação 

Ética (CAAE) 59232016.1.0000.5013. Os pacientes que participaram do estudo assinaram o 

TCLE. Além disso, a pesquisa esta em conformidade com a resolução 466/2012. 

RESULTADOS: 

Entre 01 de junho de 2017 a 31 de maio de 2018, aplicando-se os critérios de inclusão 

e exclusão, 69 pacientes (n) foram atendidos no Hospital do Coração de Alagoas (HCAL) por 

Infarto Agudo do Miocárdio (IAM). Dentre estes, 65,22% (n=45) eram do sexo masculino e 

34,78% (n=24), do sexo feminino. Do total da amostra, 56,52% (n=39) deram entrada no 

HCAL com diagnóstico de Infarto Agudo do Miocárdio com elevação do Segmento ST 

(IAMCST) e 43,48% (n=30) apresentaram Infarto Agudo do Miocárdio sem elevação do 

Segmento ST (IAMSST). 

Em relação à faixa etária, 13% (n=9) possuíam idade entre 40-50 anos, 33,3% (n=23) 

51-60 anos, 29% (n=20) 61-70 anos, 17,4% (n=12) 71-80 anos, 5,8% (n=4) 81-90 anos e 

1,5% (n=1) maior que 90 anos. 

Considerando a raça, observou-se que 65,2% (n=45) eram brancos, 23,2% (n=16) 

multirracial e 11,6% (n=8) negros. Já enfocando a escolaridade, 1,5% (n=1) eram 

semianalfabetos, 2,9% (n=2) possuíam 1ª grau incompleto, 2,9% (n=2) 1ª grau completo, 

5,8% (n=4) 2ª grau incompleto, 56,5% (n=39) 2ª grau completo, 1,5% (n=1) nível superior 

incompleto, 26% (n=18) nível superior completo e 2,9% (n=2) pós-graduação. 



Os dados de identificação da amostra são apresentados na Tabela 1, de acordo com o 

sexo e o diagnóstico do paciente. 

A história pregressa com os antecedentes patológicos dos pacientes é mostrada na 

Figura 1. Na mesma, observamos que o principal antecedente associado ao IAM foi a HAS, 

acometendo cerca de 30% dos pacientes do sexo feminino e masculino, em seguida vem a 

dislipidemia, presente em cerca de 26% dos homens e 24% das mulheres. 

O tempo médio de intervalo entre a primeira e a segunda avaliação foi de 12,06 meses. 

A figura 2 mostra os internamentos que ocorreram aos pacientes nesse intervalo entre as 

avaliações, sendo que 72% dos pacientes não apresentaram internamentos, ademais, a 

principal causa de internamentos foram etiologias não cardíacas (19%). 

Na primeira avaliação foram ainda coletados os seguintes dados: peso, altura, índice 

de massa corporal (IMC), circunferência abdominal, prática de atividades físicas, tabagismo e 

etilismo. Estas mesmas variáveis foram reabordadas na segunda avaliação para que fosse 

possível avaliar a mudança no estilo de vida após um episódio de IAM. Tais informações são 

apresentadas na Tabela 2, sendo que as mesmas apresentaram um n=67, uma vez que 

ocorreram 2 óbitos, sendo um do sexo masculino e outro do feminino, para que assim fossem 

avaliados os possíveis desfechos. 

Em relação à prática de atividade física, verificou-se que, após o evento agudo, 

79,49% (IC 64,21-89,47; p=0,028) dos pacientes possuem o risco de não realizarem tal 

prática, além disso, chance desse evento ocorrer é 1,39 (IC 0,97-1,99; p=0,028) vezes maior 

em relação ao não sedentarismo. 

Já analisando a circunferência abdominal, inferiu-se que cerca de 87,27% (IC 75,68-

94; p=0,000) dos pacientes apresentam risco de aumento da circunferência abdominal 

(homens ≥ 94 cm; mulheres ≥ 80 cm) após o IAM, sendo a chance desse evento ocorrer é 2,61 

(IC 1,16-5,86; p=0,000) vezes maior em relação ao abandono desse fator de risco. 

  Os dados sobre o etilismo demonstram que existe um risco de 93,75% (IC 56,59-100, 

p=0,001) dos pacientes abandonarem essa prática, já em relação ao IMC, observou-se que 

92% (IC 80,65-97,36; p=0,000) dos indivíduos apresentam risco de possuírem escore 

>24,9kg/m2 (sobrepeso ou obesidade), com chance desse evento ocorrer 3,12 (IC 1,49-6,56; 

p=0,000) vezes maior em comparação com manutenção de índice dentro da normalidade. 



 Em relação ao tabagismo, observou-se que cerca de 58% dos pacientes fumavam 

(tabagistas e ex-tabagistas) em média 20 cigarros por dia, sendo que a média de tempo de 

tabagismo foi de 30,09 anos. Ademais, existe a tendência de 50% (IC 5,46-94,54; p=0,413) 

dos pacientes de abandonarem tal prática. 

DISCUSSÃO: 

Os resultados apresentados demonstram que os pacientes vítimas de infarto agudo do 

miocárdio (IAM) permanecem ou passam a ser sedentários após o evento agudo. Tal resultado 

contrasta com outros estudos, como o realizado na região norte do Paraná, o qual demonstrou 

redução do número de pacientes que não realizavam atividade física, além disso, demonstrou 

aumento da frequência da prática entre as pessoas que já realizavam exercícios(4). 

Dessa forma, de acordo com os resultados encontrados pode-se inferir que tal 

população apresenta maior chance de eventos adversos cardiovasculares após o IAM, pois 

segundo Ekblom et al, a mortalidade entre pacientes sedentários que aumentaram a frequência 

da prática de atividade física durante o primeiro ano após o IAM, foi menor após um período 

de 4,2 anos de seguimento, comparado com aqueles que permaneceram sedentários(9). 

Em relação ao IMC, os resultados demonstraram que a maior parte dos pacientes passa 

a apresentar ou continuam com escore >24,9 kg/m2 (sobrepeso ou obesidade). A partir destes 

resultados pode-se predizer que tal população apresenta maior morbimortalidade 

cardiovascular baseado em pesquisas, nas quais se observou que o aumento do IMC, 

principalmente > 30 kg/m2, foi associado a maior recorrência de eventos coronarianos(10). 

Contudo, alguns estudos mostram que após um IAM, pacientes com 

sobrepeso/obesidade quando comparados a indivíduos com peso normal, não apresentaram 

maior risco de mortalidade ou recorrência de evento coronariano. Pelo contrário, algumas 

análises mostraram que estar em sobrepeso/obesidade estava associado com menor risco de 

mortalidade e recidiva de IAM(11). Tal fenômeno tem sido descrito como paradoxo da 

obesidade, no qual alguns estudos têm sugerido que pacientes com IMC elevado associa-se 

com melhor sobrevida(12). 

Considerando a circunferência abdominal (CA), os resultados demonstram que após o 

evento 82% (n=55) dos pacientes apresentam valores considerados de risco para eventos 

cardiovasculares. Em alguns estudos, a CA foi a medida mais associada com fatores de risco e 

morte por doenças cardiovasculares. A desproporção entre IMC e CA aumentou a 



probabilidade de morte cardiovascular e recorrência de IAM. A CA também foi preditor de 

remodelamento cardíaco após IAM(13). 

Analisando o tabagismo, o presente estudo verificou uma tendência dos pacientes 

abandonaram tal prática após IAM. O resultado encontrado está de acordo com outros estudos 

na literatura que demonstraram redução estatisticamente significativa do tabagismo após o 

IAM(4) e abandono do tabagismo ou da quantidade de cigarros utilizados por dia(14). 

Em estudos prévios, a ausência de tabagismo está associada a uma redução de 45% a 

55% do risco de doença arterial coronariana (DAC) recorrente. Dessa forma, a cessação do 

tabagismo possui grande importância na redução da recorrência e da mortalidade da DAC, 

devendo ser estimulada(15). Além disso, o tabagismo e, particularmente, os anos de fumo, são 

fatores agravantes para a ocorrência de um novo episódio de IAM e leva à um pior 

prognóstico após o evento, o que é corroborado por outros artigos(16). 

Ainda segundo o mesmo autor, dos pacientes que pararam de fumar, a mortalidade 

após 4 anos foi 17% em relação a 31% dos pacientes que continuaram fumando(16). 

Meta-análises de estudos de coorte evidencia que mesmo reduções modestas nas 

taxas de fumo nessa população pode resultar em redução significativa da mortalidade(17). 

Nenhuma diferença foi encontrada na incidência de reinfarto entre pacientes que pararam de 

fumar e aqueles que nunca fumaram(18). 

Por fim, em relação ao etilismo, verificou-se que existe risco de 93,75% (IC 56,59-

100; p=0,001) dos pacientes, após o IAM, abandonam esta prática. Apesar da aparente 

associação entre alcoolismo e mortalidade cardiovascular, alguns estudos demonstram que o 

consumo moderado de álcool (<5g/dia de etanol) relaciona-se com menor risco de 

mortalidade e eventos cardiovasculares não fatais. Os mecanismos que explicam tal 

associação precisam ser melhor elucidados(19). 

CONCLUSÕES: 

Os resultados apresentados neste estudo possibilitaram observar que, apesar de a 

literatura demonstrar que a adoção de bons hábitos de vida, com a redução dos fatores de 

riscos cardiovasculares modificáveis, influencia diretamente na diminuição da 

morbimortalidade cardiovascular e na recorrência do IAM, após o evento agudo os pacientes 

permanecem ou passam a apresentar fatores de riscos, entre eles o sedentarismo, obesidade 

abdominal (CA elevada) e IMC > 24,9kg/m2. A exceção, no presente estudo, ocorreu com o 



tabagismo, o qual demonstrou uma tendência para redução após o evento coronariano, e 

etilismo, com evidência de abandono de tal hábito. Contudo, é necessária a realização de 

estudos com maior população visando à consolidação de tais desfechos. 

Por fim, observa-se a necessidade de maior disseminação à população da relevância da 

modificação dos hábitos de vida para se alcançar benefícios às mesmas, com a redução da 

morbimortalidade cardiovascular. Dessa forma, nota-se a importância da abordagem do 

paciente com uma equipe multidisciplinar, visando à conscientização acerca dos benefícios 

que os hábitos de vida saudáveis promovem, consequentemente, melhorando a adesão do 

mesmo a tais práticas. 
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FIGURAS E TABELAS: 

Tabela 1 – Perfil da amostra de acordo com sexo e diagnóstico 

  Masculino Feminino 

 
IAMCST IAMSST IAMCST IAMSST 

  n= 24 n= 21 n= 15 n= 9 

Faixa etária (n, %) 
    

40-50 anos 4 (16,67%) 2 (9,52%) 3 (20,00%) 0 (0,00%) 

51-60 anos 10 (41,67%) 8 (38,10%) 3 (20,00%) 2 (22,22%) 

61-70 anos 5 (20,83%) 6 (28,57%) 7 (46,67%) 2 (22,22%) 

71-80 anos 4 (16,67%) 5 (23,81%) 2 (13,33%) 1 (11,11%) 

81-90 anos  1 (4,16%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 3 (33,34%) 

> 90 anos 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 1 (11,11%) 

Raça (n, %) 
    

Branca 13 (54,16%) 14 (66,67%) 10 (66,67%) 8 (88,89%) 

Negra 4 (16,67%) 2 (9,52%) 1 (6,67%) 1 (11,11%) 

Multirracial 7 (29,17%) 5 (23,81%) 4 (26,66%) 0 (0,00%) 

Escolaridade (n, %) 
    

Semianalfabeto 0 (0,00%) 0 (0,00%) 1 (6,67%) 0 (0,00%) 

1º Grau Incompleto 0 (0,00%) 1 (4,76%) 0 (0,00%) 1 (11,12%) 

1º Grau Completo 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 2 (22,22%) 

2º Grau Incompleto 3 (12,50%) 0 (0,00%) 1 (6,67%) 0 (0,00%) 

2º Grau Completo 16 (66,67%) 12 (57,14%) 8 (53,33%) 3 (33,33%) 

Nível Superior Incompleto 1 (4,16%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 

Nível Superior Completo 4 (16,67%) 7 (33,34%) 4 (26,66%) 3 (33,33%) 

Pós-graduação 0 (0,00%) 1 (4,76%) 1 (6,67%) 0 (0,00%) 

IAMCST - Infarto Agudo do Miocárdio com elevação do Segmento ST; IAMSST - Infarto Agudo do Miocárdio sem elevação do segmento ST. 

FONTE - autor 

 

Figura 1 - Gráfico de antecedentes patológicos da amostra de acordo com sexo. 

 

HAS - Hipertensão Arterial Sistêmica; DM - Diabetes Mellitus; IVP - Insuficiência Vascular Periférica; IC - Insuficiência Cardíaca; DLP - Dislipidemia; ATC - 

Angioplastia Transluminal Coronária; RVM - Revascularização Miocárdica; IAM - Infarto Agudo do Miocárdio; IRC - Insuficiência Renal Crônica; AVC - Acidente 

Vascular Cerebral. 

FONTE - autor 

 

HAS DM IVP IC
MIOCAR
DIOPATI

A
DLP ATC RVM IAM IRC AVC OUTROS

FEMININO 30,43% 17,39% 1,45% 0% 1,45% 24,64% 7,25% 4,35% 2,90% 1,45% 1,45% 13,04%

MASCULINO 30,33% 18,84% 4,35% 1,45% 1,45% 26,09% 20,29% 7,25% 10,14% 1,45% 1,45% 10,14%
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Figura 2 - Gráfico de internamentos ocorridos entre as avaliações 

 

ATC - Angioplastia Transluminal Coronária; AVC - Acidente Vascular Cerebral; IAM - Infarto Agudo do Miocárdio. 

FONTE -  autor 

 

Tabela 2 – Exposição para desfecho negativo após Infarto Agudo do Miocárdio 

 

IC – Intervalo de confiança. *P-valor <0,05 – valore estatisticamente significativo. 

FONTE - autor 

 

 

 

 

 

 

72%

19%

2%

1% 6%

Não houve internamentos

Internamento (não cardíaco)

AVC

IAM

ATC

    
1ª avaliação 

(n) 
2ª avaliação 

(n) 
Riscos nos expostos 

(IC 95%) 
Riscos não expostos 

(IC 95%) 
Risco relativo 

 (IC 95%) *P-valor 

        

Atividade física 
Presente 20 28 79.49%  

(64,21-89,47) 
57,14% (39.05-73,51) 1,39 (0,97-1,99) 0,028 

Ausente 47 39 

Circunferência 
Abdominal 

Alterada 52 55 
87,27% (75,68-94) 33,33% (13,55-61,2) 2,61 (1,16-5,86) 0,000 

Normal 15 12 

Etilismo 
Etilista 25 7 30,33% (20,19-42,8) 93,75% (56,59-100) 0.32 (0,21-0,49) 0,001 

Não etilista 42 60 

Índice de Massa 
Corporal 

Normal 16 17 
92% (80,65-97,36) 29,41% (12,99-53,42) 3,12 (1,49-6,56) 0,000 

Alterado 51 50 

Tabagismo 
Tabagista 11 0 16,91%  

(9,66-27,69) 
50% (5,46-94,54) 0,33 (0,04-2,57) 0,413 Não 

tabagista 56 67 
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