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Resumo  
A importância crescente das doenças cardiovasculare s como principal causa de morbidade 
e mortalidade é divulgada no meio acadêmico e socia l. A identificação dos fatores de risco 
constitui o alicerce da prevenção da doença cardiov ascular. O objetivo foi avaliar o risco 
cardíaco dos usuários do Hospital– Dia de uma Insti tuição Psiquiátrica. O estudo foi 
transversal, descritivo, qualitativo, realizado em uma Instituição Psiquiátrica, localizada no 
município de Petrópolis-RJ, no mês de abril de 2009 . Os sujeitos da pesquisa são trinta 
usuários internos no Hopital-Dia da Instituição. Os  materiais utilizados foram calibrados 
antes de sua utilização. Os usuários fazem uso dos medicamentos amplictil, diazepam, 
longactil e akineton, que apresentam efeito hipoten sor. Observa-se que, apesar da presença 
diária do usuário na clínica e da medicação utiliza da, o risco cardíaco é expressivo: 33,4% 
dos usuários estão na faixa do risco cardíaco grau I. Outros fatores, apontados pelo 
Ministério da Saúde, ampliam o número de usuários e m risco cardíaco: problemas 
alimentares e falta de exercício físico; 50% dos ex aminados apresentam alterações de IMC. 
Há comprovação científica da relação de sobrepeso e  obesidade com o aumento dos 
valores de PA e consequente doença cardiovascular. 100% das usuárias e 61% dos usuários 
apresentam a medida da circunferência abdominal aci ma do padrão, o que gera risco maior 
para a doença cardiovascular e também para o diabet es. Concluímos que os usuários 
apresentam risco de incidência e agravamento de doe nça cardiovascular. Sugerimos a 
elaboração de um protocolo de atividades clínicas e  educativas para a minimização destes 
fatores nesta população. 
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