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RESUMO

A Insuficiência Cardíaca (IC) é considerada um problema de saúde pública com alta prevalência e elevada morbimortalidade com forte impacto 
econômico e social no mundo. O consumo de tabaco e álcool estão entre os fatores de riscos nas doenças cardiovasculares, que podem interferir 
na função cardíaca e causar disfunção e hipertrofia ventricular. Objetivos: Descrever o perfil dos portadores de IC e identificar a prevalência de 
tabagismo e etilismo em um ambulatório de referência do Estado de Pernambuco. Metodologia: Trata-se de um estudo transversal, envolvendo 
78 portadores de IC atendidos em ambulatório especializado de IC da cidade do Recife -PE, no período de março a maio de 2018. Foram 
estudadas as variáveis: sexo, idade, naturalidade, procedência, estado civil, raça/cor, grau de instrução, renda, profissão, situação laborativa, 
provável etiologia da IC, comorbidades: Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), Diabetes Mellitus (DM), Doença Arterial Coronariana (DAC), 
Dislipdemia (DLP), Acidente Vascular Encefálico (AVE), Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), Insuficiência Renal Crônica (IRC), presença de 
dispositivo marca-passo (MP), tabagismo e etilismo; ao ecocardiograma: Fração de Ejeção (FE). O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e 
Pesquisa do Complexo Hospitalar HUOC/PROCAPE, CAAE: 82584218.7.0000.5192, número do parecer: 2.506.767. Análise realizada pelo Software 
estatístico SPSS 21.0, aplicação do teste Qui-Quadrado de Pearson com nível de significância p<0,05. Resultados: A amostra apresentou 
predominância do sexo masculino (68%), idade média de 57 ± 12,3 anos (24-84), natural do interior do estado (52,5%), procedente da região 
metropolitana (70,5%), casados (68%), raça/cor parda (69%), grau de instrução fundamental incompleto (34,5%) com (6,5%) de analfabetismo, 
renda de até 1 salário mínimo (78%) e sem renda (8%), aposentados (54%) e agricultores (19%), com relação a etiologia da IC: hipertensiva (64%), 
idiopática (17%), chagásica (13%) e alcoólica (6,5%), entre as comorbidades: HAS (86%), IRC (22%), DPOC (18%), DM (17%), DLP (13%), AVE (13%), 
DAC (4%), MP(11,5%). Ao ecocardiograma: FE média de 42% ± 14,6. Quanto a prevalência de tabagismo e etilismo, através da entrevista os 
portadores se classificaram como tabagistas (6,5%) e passado de tabagismo (41%), em relação ao tempo de uso do tabaco (18%) por 10 a 20 anos 
e (18%) >  30 anos, etilistas (5%), passado de etilismo (55%) com tempo consumo > 30 anos (24,5%). Conclusão: Na amostra avaliada, observou-se 
baixo poder aquisitivo, baixa escolaridade e um alto percentual de aposentados, devido a limitação física decorrente da IC. O desenvolvimento da 
urbanização implicou em mudanças na dieta, aumento do  tabagismo, etilismo, sedentarismo e obesidade. A consequência dessas mudanças de 
hábitos é o desenvolvimento das comorbidades HAS, DM, DAC e DLP, sendo a IC a via final dessas e de outras doenças. Apesar de existir na 
amostra um alto percentual de portadores com passado de tabagismo e etilismo, o número daqueles que se declararam no momento da 
entrevista como tabagistas e etilistas foi consideravelmente baixo quando comparado aos valores descritos na literatura. Para melhor controle da 
IC e maior adesão ao tratamento, é essencial o abandono do tabagismo e etilismo, adoção de hábitos saudáveis e controle das comorbidades 
associadas a IC.
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