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1. RESUMO  
O objetivo do presente estudo foi avaliar o efeito de um programa de 

educação nutricional no tratamento de mulheres com risco cardiovascular atendidas 

no Centro Clínico da Universidade Anhanguera de São Paulo, UNIAN/SP – Osasco. 

Foram avaliados voluntários do gênero feminino (n=22), os participantes foram 

submetidos à avaliação antropométrica e de consumo alimentar, além de 

participarem do programa de educação nutricional desenvolvido para a prevenção e 

tratamento de doenças cardiovasculares. As mulheres avaliadas após três meses de 

intervenção apresentaram uma redução do peso corporal, IMC e circunferência da 

cintura, bem como, uma melhora do padrão alimentar com o aumento do consumo 

de frutas, legumes e verduras, e uma redução do consumo de açucares e gorduras. 

 
2. INTRODUÇÃO  

As doenças cardiovasculares (DCV) são caracterizadas por alterações no 

funcionamento adequado do sistema circulatório. Cerca de 17 milhões dos óbitos 

ocorridos no mundo, são causados por doenças cardiovasculares. Entre os fatores 

de risco de maior probabilidade para o desenvolvimento das DCV estabelecidos 

desde o estudo de Framinghan, destacam-se o fumo, a hipertensão arterial, as 

dislipidemias, o diabetes mellitus, a obesidade, a inatividade física e a dieta 

inadequada (GRUNDY, 1998; CASTRO, 2004). 
A dieta habitual parece ser um elemento fundamental de análise dos 

determinantes da susceptibilidade para DCV (CERVATO, 1997). Da mesma forma, 

que para realizar atividades educativas, não se pode prescindir de informações 

sobre a dieta, na medida em que o comportamento alimentar tem influência direta no 

aumento do risco de DCV. Em uma pesquisa realizada em 2012/2013 no centro 

clínico da UNIAN, verificou que os pacientes do gênero feminino apresentam um 

quadro de obesidade e diversos fatores de risco para o desenvolvimento das 

doenças cardiovascular, além de um alto consumo de alimentos favoráveis ao 

desenvolvimento das DCV. A partir desses dados foi estabelecido um programa de 

educação nutricional direcionado as especificidades dessa população e aos 

comportamentos alimentares presentes para assim tratar e prevenir o 

desenvolvimento das DCV. 

 

 



3. OBJETIVO  
  Avaliar o efeito de um programa de educação nutricional no tratamento 

de mulheres com risco cardiovascular atendidas no Centro Clínico da UNIAN-SP,  

Osasco. 
 

4. METODOLOGIA  
Trata-se de um estudo do tipo transversal e intervencionista realizado no 

Centro Clínico do campus de Osasco da UNIAN-SP. Foram avaliados 22 voluntários 

do gênero feminino, com circunferência da cintura >80 cm, sendo submetidos à 

avaliação antropométrica e de consumo alimentar. Os participantes foram orientados 

a preencher o registro alimentar de três dias para analise qualitativa. Na avaliação 

antropométrica determinou-se o peso corporal e a estatura, para a classificação do 

estado nutricional segundo a OMS (2000).  A avaliação dos fatores de risco para 

doenças cardiovasculares foi feita por meio da determinação da uma anamnese. O 

programa teve como etapas orientações nutricionais para a modificação de 

comportamento alimentar e a prescrição de uma dieta especifica. Após três meses 

de acompanhamento, os pacientes foram reavaliados para a determinação da 

eficácia do tratamento. Os dados foram tabulados no Programa Excel, com a 

realização das médias. 

 

5. RESULTADOS PRELIMINARES  
As mulheres avaliadas apresentaram um IMC médio inicial de 36,18 kg/m², 

sendo classificadas como obesidade grau II (OMS,2000), e após os três meses de 

intervenção a média foi de 31,40 kg/m², constatando assim uma redução de 15% do 

IMC. As pacientes tiveram em média a perda de 2 kg de peso corporal e uma 

redução de 2cm da CC (CC inicial 95,92cm e CC final 93,93 cm).  

Ao ser avaliado o consumo habitual das pacientes antes do programada de 

educação nutricional, verificou-se que nenhuma delas apresentava uma alimentação 

balanceada de acordo com o preconizado pelo Guia Alimentar da População 

Brasileira, justificando o estado nutricional inicial. Após a intervenção nutricional 

observou-se um aumento de 27,47% no consumo de frutas e de 85,07% no 

consumo de legumes e verduras, no entanto, ainda não atendem as porções 

recomendadas. Do ponto de vista nutricional, esse aumento é significativo, visto que 



o processo de educação nutricional é gradativo, onde pequenos resultados já são 

importantes para melhora no estado nutricional da paciente.  

A oferta de frutas e legumes aumenta a disponibilidade de micronutrientes e 

fibras e outros componentes de propriedades funcionais (VAN DUYN, PIVONKA, 

2000), e quando consumidos em quantidades adequadas podem reduzir o riscos de 

doenças cardiovasculares e de alguns tipos de câncer (LOCK, et al, 2005).   

Em relação ao grupo denominado Extras, (composto por uma junção de 

alimentos ricos em gorduras e açucares) houve uma redução de 15,79% do 

consumo, após a intervenção nutricional. Vale ressaltar que a ingestão em excesso 

de açucares e gorduras pode ser um cofator para o desenvolvimento de doenças 

crônicas não transmissíveis (DCNT). De acordo com a Sociedade Brasileira de 

Cardiologia (SBC) a incidência de doenças cardiovasculares aumenta drasticamente 

com o envelhecimento populacional especialmente em mulheres. Sabendo que o 

grupo em estudo são mulheres com risco para doenças cardiovasculares a dieta é 

um fator em potencial para melhora do estado nutricional e prevenção para DCNT. 
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