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Resumo 

O estudo teve o objetivo de Avaliar o estado nutricional e a prevalência de DCNT em 

indivíduos adultos atendidos na Clínica Escola de Nutrição/ Unidade Niterói da 

Anhanguera Educacional.  Estudou-se 74 indivíduos adultos, com idade entre 20 e 

59 anos, de ambos os sexos. Verificou-se a partir dos prontuários da primeira 

consulta, informações sobre sexo, idade, peso, altura, porcentagem de gordura 

corporal. Informações sobre atividade física, tabagismo, consumo de bebidas 

alcoólicas, uso de medicamentos, enfermidades e histórico familiar também foram 

obtidas. Nas amostras encontrou-se 70% (n=52) dos indivíduos com excesso de 

peso, com predominância do sexo feminino 69%(n=36).Indivíduos com Excesso de 

peso também apresentaram expressiva diferença com relação a enfermidades, 

100%(n=4) dos diagnosticados com DM estavam em Excesso de peso, 88,8%(n=8) 

dos hipertensos, 100%(n=2) Cardiopatas e 50%(n=1) com Dislipidemia igualmente 

em Excesso de peso.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introdução 

 

A obesidade é uma doença crônica que vem tomando uma alarmante proporção 

epidemiológica, afetando indivíduos de todas as idades e grupos socioeconômicos. 

Possui causa multifatorial, dentre elas estão a genética, o desequilíbrio entre 

ingestão alimentar e gasto energético por meio de atividade física, os fatores 

endócrinos, os mecanismos adaptativos associados a desordens e os tratamentos 

nutricionais, farmacológicos e comportamentais, podendo esses fatores atuar de 

forma isolada ou concomitantemente (OLIVEIRA E BRESSAN, 2010).  

A Organização Mundial da Saúde (OMS) projetou que em 2005 o mundo teria 1,6 

bilhões de pessoas acima de 15 anos de idade com excesso de peso e 400 milhões 

de obesos. A projeção para 2015 é ainda mais pessimista: 2,3 bilhões de pessoas 

com excesso de peso e 700 milhões de obesos. Indicando um aumento de 75% nos 

casos de obesidade em 10 anos (WHO, 2013). 

Segundo a ABESO (2011), o Brasil ocupa a 77ª posição no ranking da OMS, os 

Estados Unidos, a quinta posição, e a Argentina, país mais obeso da América do 

Sul, a oitava posição. 

Dados do VIGITEL (BRASIL, 2010a) mostraram uma frequência de excesso de 

peso de 46,6%, sendo maior entre homens (51,0%) do que entre mulheres (42,3%). 

Dentre as capitais brasileiras, o Rio de Janeiro foi a cidade que apresentou a quarta 

maior frequência de excesso de peso entre a população adulta (50,4%), sendo que 

dentre os indivíduos do sexo masculino, o Rio de Janeiro ocupou a segunda posição 

(56,2%), ficando atrás apenas de Porto Velho (57,8%). O VIGITEL é um 

levantamento bianual realizado pelo Ministério da Saúde, por meio do contato 

telefônico, entrevistando indivíduos com mais de 18 anos de idade. O sistema 

estabelece um tamanho amostral mínimo de 2000 indivíduos em cada cidade, sendo 

que, no ano de 2009 foram consideradas elegíveis 54367 ligações, sendo 

registrados em questionários dados de peso e altura informados, mesmo que 

aproximados (BRASIL, 2010a). 

Tais dados alarmantes, são reflexo da urbanização e industrialização ocorridas 

neste século, que direcionam para alterações no padrão alimentar, com maior 

enfoque para o aumento da densidade energética, maior consumo de gorduras 

totais e colesterol, devido ao maior consumo de carnes, leites e derivados ricos em 

gorduras saturadas, maior consumo de açúcares e carboidratos refinados e baixa  



Dentre as condições clínicas mais comuns no âmbito ambulatorial da nutrição 

encontram-se a obesidade, o diabetes mellitus, a dislipidemia e a hipertensão, sendo 

a perda de peso um dos principais objetivos da dietoterapia, considerando que a 

redução do peso é fator crucial para melhora das condições clínicas e metabólicas 

acima citadas, quando o excesso de peso se faz presente. 

Segundo Mahan & Stump (2010) a nutrição expandiu-se de tal forma que hoje é 

vista como uma ferramenta que pode ser utilizada não apenas na prevenção de 

doenças, mas na promoção da saúde.  

Diante deste contexto, a prática da avaliação nutricional de uma determinada 

população, como no caso da Clínica Escola de Nutrição, contribui para conhecer 

melhor o perfil nutricional dos pacientes, bem como a prevalência de doenças e, 

assim, favorecer o desenvolvimento de ações específicas a fim de melhorar futuros 

atendimentos, atuando na prevenção e tratamento das doenças crônicas 

degenerativas relacionadas com a alimentação. 

 
Objetivos 

 

Avaliar o estado nutricional e a prevalência de DCNT em indivíduos adultos 

atendidos na Clínica Escola de Nutrição/ Unidade Niterói da Anhanguera 

Educacional.  

 

 Quantificar os pacientes segundo sexo e faixa etária; 

 Avaliar o perfil antropométrico e de composição corporal dos pacientes da 

Clínica; 

 Diagnosticar o estado nutricional dos pacientes a partir do cálculo do Índice 

de Massa Corporal (IMC); 

 Conhecer o hábito alimentar desses indivíduos; 

 Avaliar o consumo dietético de acordo com as morbidades apresentadas; 

 Observar a prevalência das DCNT e da Síndrome Metabólica; 

 Relacionar o estado nutricional às morbidades apresentadas; 

 Verificar a diferença entre os sexos em relação à presença DCNT. 

 

 

 



 
Metodologia  
 

A presente pesquisa foi realizada em caráter transversal descritivo retrospectivo, 

por intermédio do levantamento de dados de prontuários da primeira consulta de 

adultos atendidos no período de 2004 a 2013 na Clínica Escola de Nutrição/ 

Unidade Niterói- Anhanguera Educacional. 

 

Indivíduos 

 

A amostra deste estudo foi composta por 74 (n=74) indivíduos adultos, com idade 

entre 20 e 59 anos, de ambos os sexos, cadastradas na Clínica Escola de Nutrição, 

Niterói. Todos os participantes assinaram um Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido.  Sendo 24% (n=18) do sexo masculino e 76% (n=56) do sexo feminino. 

A média de idade foi de 32 ± 11,05 anos. 

Propondo compor o perfil nutricional do grupo, foram levantadas, a partir dos 

prontuários da primeira consulta, informações sobre sexo, idade, peso, altura, 

porcentagem de gordura corporal, atividade física, tabagismo, consumo de bebidas 

alcoólicas, uso de medicamentos, enfermidades e histórico familiar. Tais 

informações foram transcritas para planilhas no Excel previamente elaboradas. 

 

 

Antropometria 

 

Os dados do prontuário da primeira consulta referentes ao peso e estatura foram 

utilizados para a avaliação antropométrica. Após a tabulação dos dados 

antropométricos contidos nos prontuários, foram calculados os índices de massa 

corporal (IMC) e percentual de gordura corporal total (%GCT).  O PC e %GCT foram 

utilizados para avaliar a gordura corporal total e o IMC para verificar a obesidade 

geral e classificar o estado nutricional dos indivíduos, em peso normal e excesso de 

peso. 

O peso foi aferido utilizando-se uma balança tipo plataforma (FILIZOLA), com 

capacidade máxima de 180 Kg e subdivisão de 100 g, com os participantes vestindo 

o mínimo de roupas e descalços, com um pequeno afastamento lateral das pernas, 



posicionando-se no centro da plataforma da balança, com os braços estendidos e 

posição ereta, com o olhar fixo no horizonte para evitar oscilações na leitura do 

peso, conforme técnica proposta por Jellife (1968).                                                                                                           

A estatura foi medida com estadiômetro, com escala de 0,1cm e extensão de 

2,13 metros, estando os indivíduos em posição ereta, braços estendidos ao longo do 

corpo, pés unidos e descalços, segundo técnica preconizada por Jellife (1968).     

O IMC foi calculado a partir das medidas de peso e estatura, obedecendo a 

equação abaixo (Equação 1) . 

 

 

 

   

Equação 1 – Calculo de Índice de Massa Corporal. 

   

 

 

O IMC foi avaliado segundo os pontos de corte propostos pela OMS (1995, 2000, 

2004) para classificação do estado nutricional dos indivíduos saudáveis (Quadro 1).            

 

 

 

IMC Estado Nutricional 

<18,5 kg/ m² Baixo peso 

18,5 – 24,99 kg/ m² Eutrofia 

≥25 – 29,99 kg/ m² Sobrepeso 

≥30 kg/ m² Obesidade 
 

 

Quadro 1 – Estado nutricional de indivíduos adultos segundo o IMC. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Avaliação da Composição Corporal 

 

A avaliação do percentual de gordura corporal total foi realizada por meio da 

equação Gallagher et al. (2000) (Equação 2). 

 

 

 

 

Equação 2 – Gallagher et al. (2000) 

 

 

 

 

Classificou-se a porcentagem de gordura corporal pelo quadro abaixo: 

 

Classificação Masculino Feminino 

Desejável ≤15% ≤23% 

Limítrofe 15,1 a 24,9% 23,1 a 31,9% 

Elevado ≥25% ≥32% 

 
Quadro 2 – Estado nutricional de indivíduos adultos segundo o IMC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Desenvolvimento 

 

Na Avaliação foram selecionados 104 prontuários da Clínica Escola, porém 

por carência de informações e arredondamento, os dados foram reduzidos a 100 

prontuários, como o Projeto de Pesquisa destina-se a Indivíduos adultos (20 a 59 

anos) ,a pesquisa passou a 74 indivíduos elegíveis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 - Fluxograma dos Prontuários incluídos no Estudo segundo os critérios de 
Elegibilidade. 
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Prontuários cujos participantes 
apresentaram idade inferior a 
20 anos e superior a 59 anos.  

Prontuários  

Selecionados (n =100) 

Prontuários Excluídos (n=9) 

 Informações Insuficientes. 

 Não constava Idade (n=1) 

 Não constava peso e  
    estatura (n=3) 

 Excluídos Para  
    arredondamento (n=5) 

 

 

Prontuários da  
Clínica Escola (n =104) 

 Prontuários Elegíveis  
–  

Indivíduos Adultos (n =74) 



Resultados 
 
 

A amostra desse estudo foi composta por 74 indivíduos, de ambos os sexos, com 

idade entre 20 e 59 anos, sendo 24% (n=18) do sexo masculino e 76% (n=56) do 

sexo feminino.  A média de idade foi de 32 ± 11,05 anos. 

Os resultados obtidos mediante as análises mostram que 55% (n=41) dos 

indivíduos atendidos fazem uso de medicamentos, com prevalência de 82,92% 

(n=34) do sexo feminino. 

Ao avaliar os dados referentes ao tabagismo constatou-se que 14% (n=8) eram 

fumantes, sendo 50% (n=4) de ambos os sexos. Já em relação ao etilismo vale 

ressaltar que 51% (n=31) consomem bebidas alcoólicas, podendo-se observar que 

61,29% (n=19) são do sexo feminino. 

 É preocupante o consumo abusivo de bebidas alcoólicas na população adulta 

brasileira, especialmente entre os homens e na população jovem. Além de ser fator 

de risco para hipertensão, cirrose, acidente vascular cerebral e cânceres, o consumo 

de bebidas alcoólicas está associado a altos índices de violências e acidentes 

(BRASIL, 2009). 

Do total de amostras 53% (n=32) praticam Atividade Física. Verificou-se a 

prevalência do sexo feminino, com 78,12% (n=25).  

A atividade física vem ganhando cada vez mais notoriedade e destaque, por sua 

importância, na manutenção do peso e para promoção da saúde, em indivíduos de 

diferentes níveis socioeconômicos em programas de atividade física (COELHO, 

2010). 

A atividade física também pode regular e diminuir o risco de diversas doenças 

crônicas e pode, ainda, prevenir ou melhorar diabetes, osteoporose, ajuda as 

pessoas a manter o peso ideal, reduz o estresse, aumenta a capacidade 

cardiopulmonar e melhora a frequência cardíaca. Uma melhora no aspecto 

psicológico reduz os sentimentos de depressão e dá autoestima. Esses são alguns 

dos inúmeros benefícios que a atividade física traz a saúde (POWERS; HOWLEY, 

2009). 

 

 



A Tabela 1 apresenta a caracterização do histórico familiar correlacionado com 

enfermidades dos indivíduos entrevistados. Houve preponderância de Hipertensão 

Arterial (HAS), Diabete Melito (DM) e Cardiopatias.  

 
 

Enfermidades - Histórico familiar  Sim Não 

DM 43,24%(n=32) 56,75%(n=42) 

HAS 50%(n=37) 50%(n=37) 

Obesidade 6,75%(n=5) 93,24%(n=69) 

Cardiopatias 14,86%(n=11) 85,13%(n=63) 

Dislipidemia 1,35%(n=1) 98,64%(n=73) 

Câncer 10,81%(n=8) 89,18%(n=66) 

Outras 9,45%(n=7) 90,54%(n=67) 

 
Tabela 1. Distribuição de indicadores enfermidades segundo o histórico familiar 

 
 

A pressão arterial é uma característica hereditária e estimativas de herdabilidade 

sugerem que 15-60% da variação da pressão sistólica e diastólica podem ser 

atribuídas a fatores genéticos (NORTON et al., 2010). 

História familiar de diabetes em parentes de primeiro grau, excesso de peso, e 

idade maior ou igual a 45 anos são alguns dos fatores de risco para o 

desenvolvimento de diabetes mellitus Tipo 2 (DMT2) (CARSON et al., 2010).  

A Tabela 2 apresenta o perfil antropométrico e gordura corporal, quanto à idade da 

população. 

 A única variável observada que não apresentou diferença significante entre os 

sexos foi o IMC. Como era de se esperar, o sexo masculino apresentou maior peso 

e estatura. Já o sexo oposto, apresentou maiores percentuais de gordura corporal. 

 

 

Variáveis 
Total Masculino Feminino 

 Média ± DP Média ± DP Média ± DP 

Idade (anos) 32±11,05 35,28±8,11 34,74±11,90 
 

Antropometria  
  

Peso  (kg) 75.75±16.57 88,52±12,20 73,52±16,21 
 

Estatura (cm) 163.5±9.07 175,17±8,84  160,64±5,73 
 

IMC (kg/m2) 28.42±5.90 28,97±4,30 28,53±6,35 
 

Gordura Corporal 
 

%GCT Gallagher 32.65±8.34 24.51±4.61 36.75±7.01   

 
Tabela 2. Distribuição de indicadores antropométricos e de composição corporal segundo o sexo 



Realizou-se uma correlação entre a classificação do estado nutricional e a 
porcentagem de gordura corporal.   

 
A distribuição da população quanto ao estado nutricional segundo gordura 

corporal e sexo encontra-se na Tabela 3. 

 

 
Tabela 3 .Estado Nutricional dos Indivíduos segundo a classificação de gordura corporal e sexo(%) 

*n=18; **n= 56 

 
 
 
 
 
A Figura 2 apresenta análises de classificação de IMC por sexo (WHO, 2000). 

 

 
Figura 2. Gráfico de Porcentagem de Classificação de IMC segundo o sexo 

 
O índice de massa corporal (IMC) é habitualmente utilizado por diversos 

profissionais de saúde na avaliação do estado nutricional. Todavia, esse índice não 

fornece informações sobre a distribuição e a proporção da gordura corporal. 

 
 

Estado 
Nutricional 

Gordura Corporal 

*Masculino (n) **Feminino (n) 

Desejável Limítrofe Elevado Desejável Limítrofe Elevado Total 

Baixo Peso 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0 0.0 1.4 

Eutrofia 5.6 5.6 0.0 1.8 25.0 7.1 28.4 

Sobrepeso 0.0 50.0 5.6 0.0 0.0 30.4 36.5 

Obesidade 0.0 0.0 33.3 0.0 0.0 33.9 33.8 

Total 5.6 55.6 38.9 3.6 25.0 71.4 --- 



Na Figura 3 verifica-se a classificação de enfermidades por sexo. 
 
 

 
 

Figura 3. Gráfico de Porcentagem de Classificação de Enfermidades segundo o sexo 
 

 
 

 
 
No estudo verificou-se que os indivíduos com excesso de peso apresentaram 

significantes enfermidades. 
    
Na Tabela 4 está disposta a correlação entre enfermidades com Peso Normal 

e Excesso de peso. 
 
 
 
 

Enfermidades 
Excesso de Peso Peso Normal 

Masculino Feminino Masculino Feminino 

DM (n=4) 25%(n=1) 75%(n=3) − − 

HAS (n=9) 22%(n=2) 66%(n=6) − 11%(n=1) 

Cardiopatias 
(n=2) 

50%(n=1) 50%(n=1) − − 

Dislipidemia 
(n=2) 

− 50%(n=1) − 50%(n=1) 

 
Tabela 4.Correlação entre Enfermidades e Estado Nutricional 

 

 

Há correlação entre Excesso de peso e Diabetes mellitos, pois todos os 

indivíduos que no estudo apresentaram a enfermidade estavam com excesso de 

peso.  



A elevação das concentrações da glicose sanguínea pode estar relacionada à 

deficiência absoluta ou relativa da secreção de insulina ou de sua ação, ou mesmo 

de ambas as anormalidades em conjunto (MALANDRINO; SMITH, 2011).  

 
De forma superior a hipertenção arterial apresentou-se no estudo e predominante 

no sexo feminino. A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma condição clínica 

multifatorial caracterizada por níveis elevados e sustentados de pressão arterial 

(PA). Associa-se frequentemente a alterações funcionais e/ou estruturais dos 

órgãos-alvo (coração, encéfalo, rins e vasos sanguíneos) e a alterações 

metabólicas, com consequente aumento do risco de eventos cardiovasculares fatais 

e não fatais (VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão, 2010). 

 
 

A obesidade e o excesso de peso aumentam consideravelmente o risco de 

pressão alta, além de propiciar excesso de gordura no sangue, diabetes, doença 

cardíaca, derrame, doenças respiratórias, cálculo na vesícula e câncer de próstata, 

mama, útero e cólon. Quem tem pressão alta, ao ganhar peso, terá sua pressão 

mais elevada e, ao perder peso, uma queda da pressão. A perda de peso, tanto nos 

obesos quanto naqueles com excesso de peso, reduz o risco de diabetes e doenças 

do coração, porque proporciona a redução do açúcar e das gorduras do sangue, 

como os triglicerídeos, o colesterol total e o colesterol “ruim” (LDL-colesterol), que se 

deposita nas artérias. Além disso, a perda de peso ainda aumenta o colesterol “bom” 

(HDL-colesterol), que retira colesterol do sangue, evitando, assim, o seu acúmulo 

nas artérias (BRASIL, 2014).  

 
A obesidade é apontada como a epidemia do século XXI sendo, de acordo com a 

Organização Mundial de Saúde (WHO, 2012) a quinta principal causa de morte a 

nível mundial. Na mesma linha cerca de 44% dos diagnosticados com diabetes, bem 

como 23% das doenças isquêmicas de coração e entre 7 e 41% dos cancros são 

associados a excesso de peso e obesidade (WHO, 2012).  

A obesidade é por isso, para além de penalizadora da qualidade de vida, um fator 

de risco independente para várias doenças crônicas como a hipertensão e os 

problemas cardiovasculares, já referidos (TAVASSOLI et al., 2011).  

 

 



Considerações Finais 
 
 
 Destaca-se que a população estudada está predominantemente com Excesso 

de peso. Nas amostras encontrou-se 70% (n=52) dos indivíduos com excesso de 

peso, com predominância do sexo feminino 69% (n=36).Indivíduos com Excesso de 

peso também apresentaram expressiva diferença com relação a enfermidades, 

100%(n=4) dos diagnosticados com DM estavam em Excesso de peso, 88,8%(n=8) 

dos hipertensos, 100%(n=2) Cardiopatas e 50%(n=1) com Dislipidemia igualmente 

em Excesso de peso.    

 

 Há necessidade de continuar a coleta de dados para confirmar as 

informações encontradas e estudar medidas para futuras ações referentes a essa 

população. 
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