
1 
 

 
ISSN 2317-3793 Volume 11 Número 1 (2022) 

 

 

ASPECTOS E DETERMINANTES DE DOENÇAS  CARDIOVASCULARES EM 

MULHERES. 

ASPECTS AND DETERMINANTS OF CARDIOVASCULAR DISEASES IN WOMEN 

    Iara Marina Lima Moreira1
  

Fernanda Talhati2  

RESUMO  

As doenças cardiovasculares constituem uma das principais causas de permanência hospitalar 

prolongada e são responsáveis pela principal alocação de recursos públicos em hospitalizações no Brasil 

(SANTOS et al. 2019). Os fatores de risco são classificados em modificáveis e não modificáveis, sendo, 

os fatores de risco modificáveis ligados ao estilo de vida, existência de hipertensão, diabetes, uso de 

tabaco e álcool, além de obesidade e fatores psicossociais, ao passo que, os fatores não modificáveis 

incluem idade, sexo e fatores genéticos. 

O estudo trata-se de uma revisão bibliográfica, destacando como benefício da pesquisa a elaboração de 

medidas preventivas para os aspectos e determinantes de doenças cardiovasculares em mulheres.   
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ABSTRACT  

Cardiovascular diseases are one of the major causes of prolonged hospital stay and are responsible for 

the main allocation of public resources for hospitalization in Brazil. The risk elements are classified as 

modifiable and non-modifiable, being the modifiable threat factors linked to lifestyle, the existence of 

hypertension, diabetes, use of tobacco and alcohol, in addition to obesity and psychosocial factors, 

whereas, the factors non-modifiable include age, sex, and genetic factors. 

The study obtains a bibliographic review, highlighting as a benefit of the research the development of 

preventive measures for the aspects and determinants of cardiovascular diseases in women. 
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INTRODUÇÃO 

 

Dados da literatura demonstram que as doenças cardiovasculares são as principais causas de óbito 

na sociedade moderna, provocando grandes gastos com assistência médica, sendo prevalentes 

principalmente nos grandes centros e nas populações de faixa etária mais alta (SANTOS et al. 2019). 

O processo de envelhecimento feminino é marcado por inúmeras mudanças fisiológicas, 

ocorrendo como um fenômeno natural que acompanha a mulher juntamente com mudanças 

comportamentais, físicas e hormonais. Entre estas, a menopausa ou climatério (préperi-pós menopausa) 

feminino é a mais popular, sendo considerada como marco do processo de envelhecimento da mulher. 

A idade em que ocorre a menopausa parece geneticamente programada para cada mulher, mas pode 

sofrer influência de fatores socioeconômicos e culturais, paridade, tabagismo, altitude e nutrição 

(SCHNEID et al., 2015). 

  Alguns fatores de risco, como sexo e idade, são fatores não-modificáveis, que não permitem 

qualquer tipo de ação preventiva. Bem como o fator genético. Em contrapartida há fatores de risco 

considerados modificáveis, que são aqueles adquiridos com o passar do tempo, dentre eles, podemos 

destacar o tabagismo, etilismo, sedentarismo, obesidade, alimentação inadequada, hipertensão arterial, 

diabetes mellitus, condições socioeconômicas e dislipidemias (NASCIMENTO et at. 2018). 

Nesse sentido, um fator que apresenta uma ação decisiva no estabelecimento dessas alterações é 

a alimentação, tornando-se de suma importância sua avaliação (HOFFMANN et al., 2015). 

A Diretriz Brasileira de Prevenção Cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia - 2019 atualiza 

as estratégias que abordam os fatores de risco clássicos e discute novos conceitos, como a necessidade 

de reunir conhecimentos sobre fatores de risco emergentes - por exemplo, espiritualidade -, fatores 

socioeconômicos e ambientais, como bem como estratégias adicionais, como o uso de vacinas.(SIMÃO 

et, al, et al. 2019). 

Considerando que as doenças cardiovasculares têm se tornado o agente causador de morbimortalidade 

na sociedade e que as mulheres se tornaram vítimas frequentes desse agravo, percebemos a necessidade 

de identificar e relatar os fatores de risco decorrentes, com a finalidade de cooperar para o crescimento 

do conhecimento epidemiológico, bem como incentivar estudos de assuntos correlatos. 

  

 OBJETIVO  

Este artigo tem como objetivo, compreender os fatores de riscos modificáveis para o 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares em mulheres e quais métodos podem ser utilizados para 

a prevenção. 

 

METODOLOGIA  

Esse estudo caracteriza-se com uma pesquisa descritiva de caráter exploratório sobre 
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determinantes de doenças cardiovasculares. Para realização dessa análise foram realizadas buscas em 

plataformas de pesquisa como SciELO, Pubmed e Google acadêmico, utilizando os termos: hipertensão, 

saúde da mulher e doenças cardiovasculares. Para construção da pesquisa foram selecionados artigos 

publicados a partir de 2014. 

  A análise dos dados demandou um trabalho de leitura de todos os artigos. Nas bases de dados 

após avaliação, foram selecionados 21 artigos indexados com as palavras Fatores de Risco; Hipertensão; 

Saúde da mulher; Doenças Cardiovasculares para compor essa pesquisa.  

 

DISCUSSÃO  

 

Homens e mulheres compartilham dos mesmos fatores de risco para doenças cardiovasculares. 

Eles podem ser classificados como não modificáveis dos quais não temos controle ou capacidade de 

modifica-los, que sugerem idade, sexo e carga genética. E os fatores de risco modificáveis, que são 

aqueles que foram adquiridos com o passar dos anos e podem ser modificados, que incluem tabagismo, 

etilismo, sedentarismo, hábitos alimentares, dislipidemias, diabetes, hipertensão além de fatores 

psicológicos e socioeconômicos. 

   As doenças cardiovasculares continuam sendo a principal causa de morte em mulheres 

(SANTOS et al. 2019). O processo de envelhecimento feminino é marcado por inúmeras mudanças 

fisiológicas, ocorrendo como um fenômeno natural que acompanha a mulher juntamente com mudanças 

comportamentais, físicas e hormonais (STANAWAY et al. 2017). 

É de conhecimento geral que a mulher se torna menos vulnerável a doenças cardiovasculares 

durante o período fértil, uma vez que o estrogênio confere proteção ao endotélio vascular, ao passo que 

após a menopausa, a incidência de infarto agudo do miocárdio aumenta dramaticamente, e hipertensão 

arterial torna-se progressivamente mais frequente e mais intensa em mulheres comparadas aos homens 

(SANTOS et al. 2019). 

É interessante destacar que segundo a literatura em  mulheres na pós-menopausa, há alterações 

no metabolismo lipídico, e inúmeras modificações hormonais, circulatórias e sanguíneas na mulher que 

favorecem a progressão de doenças cardiovasculares,  incluindo a elevação de níveis de colesterol total 

e queda do estrogênio que atrelado a tendência ao ganho de peso sugere um perfil favorável a formação 

de ateromas nas paredes internas das artérias. 

Alguns fatores psicossociais como estresse familiar e profissional, depressão, ansiedade atrelado 

ao baixo nível de escolaridade, socioeconômico e cultural contribuem para o desenvolvimento de 

hipertensão arterial e concomitantemente, aumentam os riscos de doenças cardiovasculares, além de 

reduzir a adesão ao tratamento e estilo de vida saudável (MATHERS et al. 2015) . 

O estresse tem se tornado o fator prejudicial à saúde de grande relevância nas últimas décadas. 

Para Hoffmann et al., (2015) o aumento da expectativa de vida atrelado a inserção da mulher no mercado 
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de trabalho traz consigo maior interesse de pesquisadores. Via de regra, durante muitos anos as mulheres 

viveram em função de seu lar e filho, ao passo que seus maridos eram os provedores de recursos 

financeiros para a família. 

Ao longo dos últimos anos houve um número expressivo de mulheres inseridas no meio 

corporativo, o que não as isentou do trabalho doméstico, mas foi acrescido mais uma demanda a ser 

administrada. Possivelmente, o aumento da produtividade das mulheres, logo, o aumento do estresse, 

atrelado a uma série de mudanças fisiológicas e fatores desencadeadores fizeram com que, 

inevitavelmente, mais mulheres fossem acometidas de doenças cardiovasculares. 

   Nota-se que, a obesidade é o terceiro principal fator de risco que provoca a maioria das mortes 

e incapacidades em mulheres no Brasil (MALTA et al, 2017). Ao que concerne à etiologia da obesidade, 

é importante evidenciar que, é complexa e multifatorial. Sabe-se que a obesidade e suas comorbidades 

têm um efeito devastador na função e estrutura vascular, criando condições que favorecem também a 

doença cardiovascular. 

Além da obesidade, estudos apontam diversas condições que podem influenciar o 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares em mulheres, especialmente, aquelas que estão no 

climatério, dentre elas podemos destacar a dislipidemia, obesidade, sedentarismo, alimentação 

inadequada ,hipertensão arterial, diabetes mellitus, e o histórico familiar, tabagismo e etilismo. 

(DALLAZEN et al. 2017). 

Pesquisas demonstram que entre os anos de 1980 e 2013, o percentual global de indivíduos com 

IMC ≥ 25kg / m 2 passou de 28,8 para 36,9% nos homens e de 29,8 para 38,0% nas mulheres (FLEMING 

et al. 2014). No Brasil, Segundo dados da Vigilância de Fatores de Risco e Proteção de Doenças Crônicas 

por Inquérito Telefônico (VIGITEL), 52,4% da população recebeu o diagnóstico de  sobrepeso em 2014, 

sendo 17,9% deles classificados como obesos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014) A obesidade tem 

caráter amplo e multifatorial, trata-se de um dos principais fatores para explicar o crescimento da carga 

crônica de Doenças Crônicas Não Transmissíveis, uma vez que está frequentemente associado a 

hipertensão arterial (HA), AVC, IC, dislipidemias, diabetes tipo 2, fibrilação atrial osteoartrite e certos 

tipos de câncer  (VYAS et al 2019.). 

 Além disso, a obesidade é uma condição importante que predispõe o indivíduo à mortalidade. 

(VEST et al. 2019). Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), uma alimentação inadequada é 

o principal fator de risco para mortalidade precoce em todo o mundo (ARNETT et al. 2019) O estilo de 

vida sedentário tem grande relevância nesse contexto, e sua parcela de contribuição para a piora do 

quadro de obesidade, bem como a alimentação rica em alimentos industrializados e ultra processados. 

  O sedentarismo é um dos principais problemas de saúde pública, e altamente prevalente no Brasil 

e no mundo. (OLIVEIRA et al. 20190.) exercícios físicos mesmo de intensidade moderada já conferem 

benefícios substanciais e são capazes de reduzir a pressão arterial, além de agir especialmente na 

resistência à insulina, hiperglicemia e dislipidemias, além de atenuar a morbimortalidade em indivíduos 
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com sobrepeso. 

As dislipidemias representam um importante fator de risco DCV, sendo a lipoproteína colesterol 

de baixa densidade (LDL-c) o fator de risco modificável mais relevante para Doenças Cardiovasculares. 

Além disso, estudos apontam que a Hipercolesterolemia Familiar, que se trata de uma condição genética 

que é caracterizada por níveis muito elevados de LDL-c, demonstra risco aumentado de doença 

aterosclerótica prematura, especialmente de um evento coronariano. No entanto, apesar de sua 

importância, essa condição ainda é subdiagnosticada e subtratada. (NASCIMENTO et al. 2018). 

Nas últimas décadas, o Brasil passou por um processo denominado transição nutricional 

(HERNANDEZ et al 2018). As mudanças nos padrões alimentares da população coincidem com as 

mudanças socioeconômicas, demográficas e de saúde da população. A partir disso, estudos apontam que 

a incidência de obesidade cresceu de forma estrondosa nas últimas décadas. 

A hipertensão arterial é a doença crônica mais prevalente no mundo, afetando aproximadamente um 

terço da população adulta. A pressão arterial é mantida por vários fatores, principalmente o volume 

intravascular, o débito cardíaco, a resistência vascular periférica e a elasticidade dos vasos arteriais. 

Dentre os diversos mecanismos regulatórios, o sistema renal tem participação significativa nessa função, 

uma vez que um desequilíbrio nesse complexo sistema regulatório pode resultar em elevação crônica 

dos níveis pressóricos, conhecida como a hipertensão arterial. Vale ressaltar que trata-se de um dos 

fatores de risco para doenças cardiovasculares mais importantes, pois os hipertensos apresentam muito 

mais aterosclerose, levando a AVC, IC, doença coronariana, insuficiência vascular periférica e doença 

renal crônica. (PERUMAREDDI. 2019). 

Apesar de termos medicamentos eficazes e com poucos efeitos adversos, o controle mundial 

dessa condição ainda deixa muito a desejar, visto que se trata de uma doença totalmente assintomática, 

fato que dificulta muito a adesão ao cuidado. 

É importante abordar a cardiomiopatia diabética como uma doença caracterizada por fibrose miocárdica 

e hipertrofia ventricular esquerda com disfunção diastólica, inicialmente assintomática, e que evolui 

lentamente para disfunção diastólica ou sistólica, seguida de IC com repercussão clínica. 

(WESTERMEIER et al. 2016) Ocasionalmente, pode se manifestar como arritmias e morte súbita (JIA 

et al. 2016). 

Para o sistema cardiovascular, o uso continuado e prolongado de tabaco e seus derivados leva ao 

aparecimento de doenças crônicas, que se manifestaram em torno de 30 anos após o início do tabagismo 

regular. Como a maioria dos fumantes se torna dependente da nicotina antes dos 18 anos, as 

consequências para a saúde são desastrosas, dada a longa exposição do corpo aos componentes nocivos 

contidos nos cigarros. Portanto, a prevenção é a chave para esta catástrofe de saúde. (NASCIMENTO et 

al. 2018). O fumo, entre outras maneiras de contribuir para o desenvolvimento de doenças coronarianas, 

deflagra a liberação de catecolaminas, que elevam a frequência cardíaca e pressão arterial, através do 

ácido nicotínico presente no tabaco. 
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 CONCLUSÃO  

À face do exposto, podemos destacar que a hipertensão arterial é um dos mais importantes fatores 

de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Desse modo, torna-se de caráter 

emergencial a disseminação de conhecimento a população de como não somente prevenir o aumento 

dos níveis pressóricos, mas, concomitantemente, os demais fatores modificáveis citados anteriormente. 

Afinal, a melhoria dos fatores de risco tem efeito cascata, levando a melhoria de outras características 

de risco; por exemplo, a perda de peso leva a melhoria dos níveis de pressão arterial. 

Contudo, a modificação do plano alimentar detém grande importância para a prevenção de 

doenças cardiovasculares, nelas, podemos destacar a exclusão de alimentos industrializados e ricos em 

gordura saturada, bem como a inclusão de frutas, verduras e legumes na dieta, além de reduzir a ingesta 

de sal. Ao que tange o consumo de álcool e tabaco, de fato, devem cessar. 

Vale ressaltar, que a prática de atividade física de intensidade moderada, de três a cinco vezes 

na semana trazem também melhorias para o sistema cardiovascular. 

Com a relevância da temática, entende-se que, modificações no estilo de vida têm demonstrado 

serem eficazes para a prevenção de doenças cardiovasculares, bem como a adoção de tratamento 

farmacológico. 

Estudos apontam que os fatores de risco se tornam mais evidentes e intensos em indivíduos com 

menor escolaridade em cenário de vulnerabilidade social. É neste contexto que o enfermeiro, como 

membro de uma equipe multiprofissional tem um papel insubstituível. 

É incontestável a necessidade do enfermeiro de entender a demanda que seu paciente traz, 

fazendo com que ele seja, de fato, acolhido e adepto ao plano de tratamento, para que os fatores sejam 

minimizados e os índices caiam. 
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