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Resumo 

 

O presente estudo está inserido no projeto “Efetividade de um programa multimodal 

para mudança de estilo de vida”, que terá como foco a prevenção secundária e terciária 

para pacientes com risco cardiovascular e para pacientes dependentes de álcool e outras 

drogas. Trata-se de um estudo experimental que visa oferecer atendimento na 

modalidade grupal, promovendo a mudança de comportamento através do aumento da 

motivação para mudança e do repertório de habilidades sociais. Tem como objetivo 

geral a avaliação da efetividade de um programa interdisciplinar multimodal de 

intervenção para mudança de estilo de vida em pacientes com risco cardiovascular. A 

intervenção terá duração de três meses com follow-up após seis meses da intervenção. A 

amostra será composta por indivíduos adultos com idade entre 18 e 59 anos, com no 

mínimo um dos fatores de risco cardiovascular: obesidade (I e II), circunferência 

abdominal >102 cm (homens) e >88 cm em mulheres, resistência à insulina, 

triglicerídeos e colesterol alterados. O recrutamento acontecerá nos centros de 

tratamentos especializados em doenças cardíacas e através de meios de comunicação e a 

intervenção no Centro de Reabilitação do Hospital São Lucas da PUCRS. Os 

instrumentos e procedimentos a serem usados serão: Questionário de dados sócio-

demográficos, Marcadores bioquímicos sanguíneos, Pressão arterial, Mini-exame do 

estado mental, Inventário de expressão de raiva como estado e traço, Escala de auto-

eficácia para dieta e para exercício, Teste de Fagerstrom, Questionários de assertividade 

relacionada com o estilo de vida, Escala de apoio social para a prática de atividade 

física, Escala de apoio social para hábitos alimentares, Inventário de dieta mediterrânea, 

Inventário de estratégias de coping, SF – 12 short from health, Escala de depressão, 

ansiedade e estresse (DASS), Escala de compulsão alimentar periódica (ECAP). Para 

análise dos dados será utilizada estatística descritiva e multivariada. Os resultados 

esperados consistem em desenvolver uma intervenção eficaz oferecendo tratamento 

testado empiricamente que pode ser multiplicado em unidades básicas de saúde e 

comunidades terapêuticas credenciadas ao SUS, constituindo assim uma nova 

tecnologia social na prevenção de eventos cardiovasculares. 
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