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RESUMO
Objetivo: Analisar os fatores de risco cardiovascular na equipe de enfermagem. Método: estudo com
abordagem quantitativa e delineamento transversal. A população do estudo será composta pela equipe
de enfermagem, composta por 110 profissionais. Os dados serão coletados por meio de um formulário
para levantamento de dados clínico-demográficos e laboratoriais da população e o Escore de Framingham.
Posteriormente, os pesquisados serão submetidos à aferição da pressão arterial, do índice de massa corpórea
e da circunferência abdominal, coleta de material para avaliação laboratorial dos níveis de glicemia, colesterol
total e HDL. Para análise dos dados será construído um banco de dados com o programa Statistical Package
for Social Sciences 20.0, no qual será realizada uma avaliação descritiva com média e desvio padrão para
variáveis contínuas e frequência e percentagem para variáveis categóricas. Projeto aprovado pelo Comitê
de Ética em Pesquisa do Hospital.
Descritores: Enfermagem; Fatores de risco; Doenças cardiovasculares.
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SITUAÇÃO PROBLEMA E SUA
RELEVÂNCIA
As Doenças Cardiovasculares (DCV), na
maioria dos países, são responsáveis por uma
elevada taxa de morbimortalidade sendo responsáveis por cerca de 20% de todos os óbitos
em indivíduos acima de 30 anos(1). As mudanças
drásticas no estilo de vida que caracteriza a
sociedade contemporânea contribuem para o
desenvolvimento de fatores de risco cardiovasculares (FRC), e podem estar relacionados às
questões socioeconômicas, ocupacionais, hábitos alimentares, dentre outros(2). Nessa direção, a
equipe de enfermagem é apontada, como uma
profissão, que apresenta alto nível de estresse
ocupacional(3), além da presença do sedentarismo, história familiar, aumento da circunferência
abdominal. Sendo assim, considerando que as
condições de saúde de um indivíduo manifestam-se na maioria das vezes por meio de suas
condições físicas e/ou psíquicas, destaca-se o
impacto desses fatores na qualidade de vida
ao trabalhador de saúde. A necessidade em
desenvolver um estudo sobre a avaliação dos
FRC na equipe de enfermagem se sustenta no
fato de que essa população está envolvida em
atividades administrativas e assistenciais sujeita
a uma alta carga horária de trabalho exaustiva
e estressante, com frágeis condições de trabalho. Essas circunstâncias podem interferir na
qualidade de suas vidas, que agregadas aos
afazeres sociais potencializam o surgimento de
agravo à saúde. Proporcionar uma orientação
em saúde para os profissionais que atuam no
serviço visando à prevenção contribui para o
melhor conhecimento da equipe de enfermagem acerca da temática aqui abordada, já que
a adoção de medidas de prevenção tem sido
reconhecida como de enorme importância no
cenário da abordagem das DCV, servindo desta
forma como alerta aos FRC que podem desenca428

dear uma cardiopatia, trazendo prejuízo à saúde
desta população. Espera-se que os resultados
possam despertar e sensibilizar a equipe para a
reflexão sobre seus próprios hábitos de vida que
possam interferir negativamente na sua saúde,
estimulando a construção de uma vida saudável
diante de possíveis fatores modificáveis de risco
cardiovascular que possam existir na população
estudada.

QUESTÃO NORTEADORA:
Quais FRC estão presentes na equipe de
enfermagem e qual a probabilidade de desenvolverem doenças cardiovasculares, de acordo
com o Escore de Framingham?

OBJETIVO GERAL:
Analisar os FRC na equipe de enfermagem.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Identificar os FRC dessa clientela;
Estratificar o risco cardiovascular encontrado de acordo com o escore de Framingham;
Orientar de forma individualizada os
profissionais acerca dos riscos de desenvolver
doenças cardiovasculares de acordo com seu
perfil cardiovascular estratificado.

MÉTODO
Trata-se de um estudo com abordagem
quantitativa e delineamento transversal. A pesquisa será realizada em um hospital estadual
referência em cardiologia, localizado no município de Recife (PE). A população do estudo será
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composta pelos profissionais que compõem
equipes de enfermagem que trabalham nos
turnos diurno e noturno nos setores cardiológicos: hemodinâmica, enfermaria, unidade de
terapia intensiva e centro cirúrgico, totalizando
110 profissionais. A coleta acontecerá durante os
meses de setembro a dezembro de 2015. Serão
incluídos na pesquisa enfermeiros, técnicos e
auxiliares de enfermagem. Como critério de
exclusão: profissionais em férias ou licenças de
qualquer natureza. Para a coleta de dados dois
instrumentos serão utilizados: formulário para
levantamento de dados clínico-demográficos
e laboratoriais da população e o Escore de Framingham como instrumento que visa estratificar o risco cardiovascular do indivíduo, o qual
considera a soma das características clínicas
individuais (idade, colesterol total, HDL, pressão
arterial, diabetes e tabagismo), classificando o
risco cardiovascular em baixo (inferior a 10%),
intermediário (10 a 20%) e alto (superior a 20%).
Em seguida, os pesquisados serão submetidos à
aferição da pressão arterial, do índice de massa
corpórea e da circunferência abdominal e coleta
de material para avaliação laboratorial dos níveis
de glicemia, colesterol total e HDL para análise e
estratificação do risco cardiovascular. Posteriormente, os resultados dos exames laboratoriais
serão entregues aos profissionais e lhes serão
dadas orientações individualizadas acerca dos
riscos do seu perfil cardiovascular. Para análise
dos dados será construído um banco de dados
com auxílio do programa Statistical Package for
Social Sciences (SPSS), versão 20.0, no qual será
realizada uma avaliação descritiva com média e
desvio padrão para variáveis contínuas e frequ-

ência e percentagem para variáveis categóricas.
Os dados do estudo serão analisados de acordo
com a estratificação da população em dois grupos: profissionais de nível médio (auxiliares e
técnicos de enfermagem) e superior. Na comparação, para a análise das frequências utilizar-se-á
o teste qui-quadrado. O estudo foi aprovado
pelo Comitê de Ética em Pesquisa do local de
estudo, com CAAE: 32557114.7.0000.5197 e
cumpre com a resolução 466/2012 do Conselho
Nacional de Saúde que rege a pesquisa envolvendo seres humanos.
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análise ou interpretação dos dados; (b) elaboração do
trabalho ou realização de revisão crítica do conteúdo
intelectual; (c) aprovação da versão submetida. Todos os
autores declaram para os devidos fins que são de suas
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aspectos do manuscrito submetido ao OBJN. Garantem que
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participação solidária em eventuais imbróglios sobre a
materia em apreço. Todos os autores declaram que não
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ou de relacionamento, que influencie a redação e/ou
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digitalmente por todos os autores conforme recomendação
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