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RESUMO  
 

As doenças cardiovasculares (DCV) são caracterizadas por alterações no 

funcionamento adequado do sistema circulatório (MS, 2000) e estão associadas à 

prevalência de DCV com vários fatores como a síndrome de resistência a insulina, 

hipertensão arterial sistêmica (HAS), dislipidemias e principalmente por sua relação 

com a obesidade (ROSA, et al., 2005). O objetivo do estudo foi avaliar a dieta 

habitual qualitativamente em relação ao consumo de gordura saturada e identificar 

alguns fatores de risco para doenças cardiovasculares em pacientes do gênero 

feminino atendidas pela clínica de nutrição da UNIBAN. Foi realizada uma revisão 

bibliográfica sobre o tema do trabalho para a elaboração do questionário de 

avaliação de risco para doenças cardiovasculares. Em seguida, foram avaliados 

voluntários de ambos os gêneros, atendidos na clínica de nutrição da UNIBAN, no 

período de setembro de 2012 a abril de 2013 através de questionários já utilizados 

na clinica de nutrição da Uniban no qual se avalia o perfil e consumo alimentar dos 

pacientes. Alem disso, foi aplicado um novo questionário para avaliação dos fatores 

de riscos para doenças cardiovasculares. Após a aplicação dos questionários foram 

analisados os principais indicadores para risco cardiovascular e o perfil dos 

pacientes questionados. Os itens avaliados foram, entre outros, o IMC, a 

circunferência abdominal, idade, gênero, histórico médico e consumo alimentar. Das 

pacientes avaliadas, 50% apresentaram o diagnóstico de sobrepeso e obesidade 

associados com comorbidades como HAS. Quando avaliada a dieta habitual, 

verificou-se um consumo freqüente de alimentos industrializados como temperos 

prontos, suco em pó, enlatados, molhos para salada etc, e com alto teor de gordura 

saturada o que pode justificar os resultados obtidos.  

 
 
 
 
 
 
 
 



INTRODUCAO 
 

As doenças cardiovasculares (DCV) são caracterizadas por alterações no 

funcionamento adequado do sistema circulatório, que é composto pelo coração, 

vasos sanguíneos (veias arteriais e capilares) e vasos linfáticos (Ministério da 

Saúde, 2000). Atualmente, tem-se associado à prevalência de DCV com vários 

fatores como a síndrome de resistência a insulina, hipertensão arterial sistêmica 

(HAS), dislipidemias e principalmente por sua relação com a obesidade (ROSA, et 

al., 2005). 

O sobrepeso e a obesidade caracterizam-se pelo acúmulo de gordura corporal. No 

entanto, existe uma relação da distribuição de gordura corporal com o risco de 

comorbidades, uma vez que as principais complicações da obesidade estão 

relacionadas ao acúmulo de gordura abdominal, que pode ser verificado através da 

circunferência da cintura abdominal (CC). Como comorbidades resultantes desta 

associação, pode-se citar o desenvolvimento de doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNT) como dislipidemias, DCV, diabetes e HAS (PEIXOTO, 2006 e 

ROSA, 2005). 

A HAS caracteriza-se por seu elevado risco de mortalidade em função de suas 

complicações cardiovasculares e desta forma faz-se necessário práticas corretivas e 

preventivas a fim de minimizar este risco. Em pacientes que já apresentam HAS, a 

ingestão de gorduras deve ser reduzida a fim de prevenir complicações como 

doenças coronárias e obesidade mesmo porque esta, por si só, eleva os valores da 

pressão arterial (PA). (PIATI, 2009). 

Como forma de promoção de saúde e prevenção de obesidade, acúmulo de gordura 

abdominal e consequente desenvolvimento de DCNT destacam-se a importância da 

educação nutricional e da prática de um estilo de vida saudável como formas de 

minimizar estes riscos (REZENDE, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 



OBJETIVO 
  

Avaliar a dieta habitual qualitativamente em relação ao consumo de gordura 

saturada e identificar alguns fatores de risco para doenças cardiovasculares em 

pacientes do gênero feminino atendidas pela clínica de nutrição da UNIBAN. 

 
METODOLOGIA: 

 

Foram avaliados voluntários de ambos os gêneros atendidos na clínica de nutrição 

da UNIBAN, no período de setembro de 2012 a abril de 2013. Os critérios de 

inclusão do estudo foram: indivíduos adultos, do gênero feminino que apresentavam 

IMC ≥ 25 kg/m². 

O peso corporal foi aferido em uma balança portátil e a estatura por um 

estadiômetro, graduado em centímetros. O IMC foi determinado a partir da fórmula 

IMC=peso/altura2 e o estado nutricional foram classificados segundo a OMS (2000).  

A CC foi mensurada com auxílio de uma fita métrica e foram considerados alterados 

se >88 cm, segundo a classificação de risco para o desenvolvimento de DCV (IDF, 

2006). 

A avaliação dos fatores de risco e problemas de saúde foi feita por meio de um 

questionário, preenchido pelos entrevistadores, onde foram levantadas questões 

sobre a presença de fatores de risco como idade, diabetes mellitus (DM), HAS e 

tabagismo. 

Durante o estudo foi realizada uma avaliação qualitativa da dieta por meio de um 

inquérito de frequência do consumo alimentar. Todas as variáveis foram analisadas 

descritivamente, onde foram determinadas à média e o desvio padrão.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



RESULTADOS E DISCUSSAO 
 

A população avaliada inicialmente foi de 40 indivíduos entre homens e mulheres, 

com idades variadas, desde adolescentes até idosos. De acordo com os critérios de 

inclusão, foram excluídos indivíduos do gênero masculino, adolescentes de ambos 

os gêneros, e com o IMC ≤ 25 kg/m² totalizando 30 pacientes. Os dados de 

caracterização da população encontram-se na tabela 1.  

A obesidade, classificada pelo IMC é caracterizada por sua forte associação com 

outros fatores de risco para DCV como HAS, DM e dislipidemias, aumentando a 

relevância da mortalidade e comorbidades destas doenças (ROSA, et al.; 2005; 

PEIXOTO et al.; 2006). Os métodos normalmente utilizados para se medir a gordura 

total não predizem em paralelo a gordura visceral, especialmente em pacientes do 

gênero feminino, que tendem ao maior acúmulo de gordura subcutânea até antes da 

menopausa (ROSA, et al.; 2005). Desta forma, a associação do IMC com a CC 

torna-se bastante importante para predizer a disposição ao desenvolvimento de 

DCV, assim como foi observado por Rezende et al., a CC é o indicador 

antropométrico que mais fortemente se relaciona com outras variáveis para a 

predição de fatores de risco cardiovascular. No presente trabalho, entre os fatores 

de risco para DCV, observou-se que: 27% apresentaram pré-obesidade, 27% 

obesidade grau I, 30% aobesidade grau II e 16% obesidade grau III. Deste total, 

90% apresentaram CC muito alta indicando um risco aumentado para 

desenvolvimento de DCV e, 7% apresentaram circunferência de cintura aumentada 

relacionando um risco aumentado para o desenvolvimento de DCV. Os dados 

supracitados relacionados à CC, foram bastante elevados se comparados a análise 

de Rezende, et al. (2006) associando o IMC e a CC como fatores de risco de DCV, 

que relatou que 32% das mulheres apresentavam CC na faixa de 80 a 88 cm 

(caracterizando risco aumentado para desenvolvimento de DCV), e 42% 

apresentavam CC acima de 88 cm (caracterizando risco muito alto para o 

desenvolvimento de DCV). Das 30 pacientes consideradas neste estudo, 50% 

apresentam o diagnóstico de sobrepeso e obesidade associados com comorbidades 

como HAS, dislipidemias, DM e câncer, sendo que a doença predominante nesse 

grupo foi a HAS representando 60% do total de pacientes e uma média de 

circunferência abdominal aproximadamente de 103,16 cm o que caracteriza risco 

muito alto para doenças cardiovasculares. Segundo um estudo realizado com 



mulheres de 24 a 69 anos, funcionárias técnico-administrativas efetivas de uma 

universidade, participantes da fase 2 (2001) do Estudo Pró-Saúde, observou-se a 

forte relação entre a circunferência da cintura elevada com a prevalência de HAS, 

sendo 2,5 vezes mais alta do que as mulheres que apresentavam circunferência da 

cintura normal (HASSELMANN, et al. 2008).  

 

Tabela 1: Caracterização das mulheres atendidas na clínica de nutrição da 

Universidade Bandeirante Anhanguera da cidade de Osasco. 

Parâmetros  Mulheres (n=30) 

Idade (anos) 41,97 ±15,25 

Peso (kg)      86,12± 16,80 

Estatura (m) 1,61 ± 0,06 

IMC (kg/m²) 

Pré-obesidade 

Obesidade grau I 

Obesidade grau II 

Obesidade grau III 

33,43 ±6,28 

27% 

27% 

30% 

16% 

Circunferência da cintura (cm) 

Classificação Risco DCV (%) 

Risco aumentado para DCV 

Risco muito alto para DCV 

Risco baixo para DCV 

103,16 ±16,62 

 

7% 

90% 

3% 

Tem DCNT 

Com DCNT 

50% 

50% 

Pacientes com DCNT (n=15)  

Doenças Pré-existentes (%) 

Hipertensão 

Diabetes 

Dislipidemia 

Câncer   

 

60% 

40% 

48% 

7% 

 

Em relação à avaliação dietética constatou-se um consumo freqüente de alimentos 

ricos em sódio, gordura saturada (carnes vermelhas, leites e derivados integrais, 



manteiga, etc.) e óleos vegetais (fonte energética). Observa-se que 53% do total de 

30 pacientes, com classificação de IMC entre sobrepeso e obesidade III (OMS), têm 

uma alta frequência de consumo de alimentos industrializados como temperos 

prontos, suco em pó, enlatados, molhos para salada etc. (3x/semana a diariamente), 

em contrapartida 37% consomem esses alimentos raramente ou no máximo duas 

vezes por mês. 

Com relação aos alimentos ricos em ácidos graxos saturados, observou-se que 80% 

deste público têm uma alta freqüência de consumo de alimentos como: leite integral 

e derivados integrais, provavelmente consumidos no desjejum. Além disso, 43% do 

publico analisado consomem frituras mais de 3x/semana e 50% consomem carne 

bovina/suína mais de 3x/semana. Todos os alimentos acima citados são 

caracterizados como fonte de ácidos graxos saturados e a alta freqüência de 

consumo esta relacionada ao desenvolvimento de DCNT como: doenças 

cardiovasculares, HAS e DM (PIATI, et AL.; 2009). 

Em relação aos bons hábitos alimentares podemos observar os seguintes 

resultados, respectivamente: das 30 pacientes avaliadas, 50% consomem pelo 

menos uma porção de frutas diariamente e 60% consomem no mínimo uma porção 

de legumes e verduras diariamente; 10% consomem peixes três vezes ou mais 

semanalmente;100% utilizam óleo vegetal para cocção dos alimentos. 

Quando separamos o total de pacientes em dois grupos, onde 50% apresentaram 

DCNT e 50% não apresentaram nenhuma DCNT pudemos observar que o consumo 

de pelo menos uma porção do grupo de frutas e de vegetais (legumes e verduras) 

por dia não se relacionava ao fato de apresentarem ou não DCNT, talvez pelo fato 

do consumo de alimentos ricos em sódio e em ácidos graxos saturados, trans e 

hidrogenados serem mais significativos e freqüentes nesta população, que justifica a 

presença de comorbidades, bem como o maior percentual de hipertensão. 

O estilo de vida saudável, aliado a pratica de bons hábitos alimentares auxilia a 

prevenir DCNT tais como dislipidemias, diabetes, obesidade e DCV e minimizar os 

riscos ä saúde. Perante esta realidade, verifica-se a importância do 

acompanhamento nutricional realizado por um profissional nutricionista, visando 

controlar o peso, prevenção e/ou tratamento das DCNT, para a garantia da melhor 

qualidade de vida a essa população, por meio da adoção de hábitos saudáveis 

(PIATI, et al.; 2009). 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Foi possível constatar neste estudo, que a maioria das mulheres avaliadas possui o 

diagnóstico de obesidade e uma circunferência da cintura abdominal aumentada. 

Esta por sua vez esta diretamente associada com o risco de doenças 

cardiovasculares, pois 50% da população avaliada possuem comorbidades como 

hipertensão, dislipidemias, diabetes e câncer, associadas à obesidade, sendo que a 

doença predominante foi a HAS. Na avaliação qualitativamente da dieta habitual 

verificou-se um consumo frequente de alimentos industrializados como temperos 

prontos, suco em pó, enlatados, molhos para salada etc, e com alto teor de gordura 

saturada o que pode justificar os resultados obtidos. A alta prevalência de excesso 

de peso e as comorbidades associadas encontradas neste estudo advertem para 

necessidade da adoção de estratégias de promoção e recuperação da saúde, 

focadas no cuidado integral das pacientes com o objetivo de controle de peso, 

prevenção e/ou tratamento das complicações cardiovasculares e, 

conseqüentemente, garantindo melhor qualidade de vida. 
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