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RESUMO

As doenças cardiovasculares (DCV) ou cardiopatias correspondem a toda e qualquer lesão que possa acometer o coração, artérias ou veias, 
prejudicando ou impedindo o seu funcionamento normal, podendo está associado, ou não a fatores genéticos. No contexto atual vem se 
tornando um problema de saúde pública em todo o mundo, devido a sua grande prevalência, e ao elevado índice de mortalidade. De acordo com 
a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) em 2017, 17 milhões de pessoas foram diagnosticadas com doenças coronarianas. As doenças 
cardíacas coronarianas têm maior prevalência na população mais idosa, mas com o passar dos anos, vêm ficando cada vez mais comum nos 
adultos jovens. Elas são desencadeadas por diversos fatores de risco mutáveis e imutáveis. Objetivo: Analisar o perfil epidemiológico das doenças 
cardiovasculares e os fatores de risco associados, em adultos jovens no município de Acarape, Ceará. Método: Trata-se de um estudo do tipo 
descritivo e retrospectivo, com abordagem quantitativa, utilizando-se como ferramenta para coleta dos dados os prontuários dos pacientes 
atendidos no Centro de Saúde de Acarape, no período de novembro de outubro de 2018. Foram analisados 228 prontuários, sendo incluídos no 
estudo os prontuários dos pacientes adultos jovens, com idade média entre 25 a 40 anos, que estavam em atendimento. Os prontuários dos 
pacientes que tinham letra ilegível ou que não apresentavam folha de evolução contendo o primeiro atendimento realizado, foram excluídos do 
estudo. Para o registro dos dados foi utilizado um questionário, abordando informações sobre as características socioeconômicas e demográficas 
dos adultos jovens, presença de fatores de risco e diagnóstico de doença cardiovascular. Os prontuários foram acessados em grupos, de acordo 
om seu arquivamento e analisados em uma sala reservada no próprio centro de saúde, precavendo-se de prováveis extravios e perdas, cujos 
resultados foram compilados em planilhas do Excel, apresentados em tabelas, analisados de forma descritiva com o uso das frequências (absoluta 
e percentual). Posteriormente os resultados foram comparados com os conhecimentos existentes sobre os assuntos na literatura cientifica. A 
pesquisa foi aprovada pelo comité de ética e pesquisa do Centro Universitário Estácio do Ceará com parecer número 2.951.195. Resultados: Na 
população estudada, 43,4% (99) era do sexo masculino e 59,6% (136) apresentava raça branca. A média da idade da amostra foi de 33,32 com 
desvio padrão de 5,58. 73,3% (167) dos pacientes possuíam fatores de risco para doenças cardiovasculares, onde 26,8% (61) correspondiam a 
outros fatores de risco (hereditariedade e etilismo), 22,4% (51) hipertensão, 12,3% (28) diabetes e 11,8% (27) tabagismo. Conclusão: Conclui-se 
com o presente estudo que os fatores de risco que mais contribuíram para o surgimento das DCV na amostra estudada foram outros fatores de 
risco (hereditariedade e etilismo) e hipertensão. Sendo assim, se faz necessário a intensificação de políticas públicas de promoção e prevenção de 
saúde visando à diminuição desses fatores de risco.
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