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RESUMO 
 
Fundamentos: A mortalidade por doenças cardiovasculares é caracterizada pela 
presença da síndrome metabólica. Recomenda-se que a dieta seja rica em fibras. 
Objetivo: Verificar associação entre consumo de fibras e riscos cardiovasculares em 
pacientes atendidos em ambulatório de nutrição da Universidade Federal Fluminense. 
Metodologia: Realizou-se avaliação antropométrica através das medidas: peso, 
altura, índice de massa corporal (IMC) e circunferência abdominal. Nos exames 
bioquímicos, observou-se lipidograma e glicemia. A avaliação do consumo alimentar foi realizada através de inquéritos alimentares. Utilizou-se correlação de Pearson ou 
Spearman para verificação da associação de variáveis antropométricas e dietéticas 
com exames laboratoriais. Foram considerados estatisticamente significativos quando 
p < 0,05. Resultados: A amostra foi composta por mulheres (71,4%; n=15) e homens 
(28,6%; n=6), com idade entre 18 e 67 anos. Quanto ao IMC, observou-se prevalência 
de sobrepeso (24%; n=5) e obesidade (62%; n=13) no grupo estudado. Os resultados 
estão descritos como média±erro padrão (EP). Em relação a circunferência abdominal 
(cm), para homens e mulheres, encontram-se acima da referência:101,5±4,9 e 
103,6±4,2, respectivamente. Os achados dos exames laboratoriais evidenciaram que 
colesterol total (mg/dL): 210,9±13,7 e triglicerídeos (mg/dL): 165,3±44,7 estavam 
acima da recomendação; as médias de HDL-colesterol (mg/dL): 46,0±0 homens e 
54,1±6,9 mulheres; e glicemia (mg/dL): 88,5±4,1 encontravam-se dentro da 
normalidade. Observou-se que a média de consumo de fibra (g/dia) foi de 21,8±2,0. 
Não foi encontrada significância estatística na correlação entre os dados analisados. 
Conclusão: Não foi observada associação entre consumo de fibras e os riscos 
cardiovasculares analisados nos pacientes deste estudo. Palavras-chave: Fibras na 
dieta; Doenças cardiovasculares; Síndrome metabólica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ABSTRACT 
Background: The mortality by cardiovascular disease is characterized by the 
presence of the metabolic syndrome. It is recommended that the diet be rich in fibers. 
Objective: To verify the association between consumption of fiber and cardiovascular 
risk in patients attended in the nutrition ambulatory of the Universidade Federal 
Fluminense. Methodology: We conducted assessment anthropometric measures: 
weight, height, body mass index (BMI) and abdominal circumference. In the 
examinations biochemists, it was observed lipid prole, and blood glucose. The 
assessment of food consumption was carried out by means of dietary surveys. We used Pearson's correlation or Spearman's for verification of the association of 
anthropometric variables and dietary with laboratory tests. Were considered 
statistically significant when p < 0,05. Results: The sample was composed of women 
(71,4%;n=15) and men (28,6%, n=6), with age between 18 and 67 years. As to BMI, 
the prevalence of overweight (24%; n=5) and obese (62%;n=13) in the group studied. 
The results are described as mean±standard error (EP). In relation to abdominal 
circumference (cm), for men and women, are above the reference:101,5±4,9 and of 
103.6±4,2 respectively. The findings of the laboratory tests showed that total 
cholesterol (mg/dL): 210,9±13.7 and triglycerides (mg/dL): 165,3±44,7 were above the 
recommendation; and the mean HDL-cholesterol (mg/dL): 46,0±0 men and 54,1±6,9 
women; and glucose (mg/dL): 88,5±4,1 were within the normal range. It was observed 
that the average consumption of fibre (g/day) was 21.8±2,0. It was not found statistical 
significance in the correlation between the data analyzed. Conclusion: It was not 
observed association between consumption of fibre and cardiovascular risks analyzed 
in the patients of this study. Keywords: Fiber in the diet; cardiovascular Diseases; 
metabolic Syndrome.
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1 INTRODUÇÃO 
 

O risco de mortalidade por doenças cardiovasculares é caracterizado 
principalmente pela presença da síndrome metabólica, que engloba um conjunto de 
doenças como diabetes mellitus, hipertensão arterial, dislipidemias e obesidade 
abdominal. Uma das recomendações para prevenção e tratamento da síndrome 
metabólica é uma dieta rica em frutas, vegetais, legumes (FLV) e grãos integrais.1 
 FLV e grãos integrais são alimentos ricos em fibras, vitaminas, minerais, 
compostos fenólicos, fitoestrógenos e outros constituintes não medidos, o que pode 
ter efeitos favoráveis sobre a saúde através da redução da fração lipídica do sangue, 
da glicose, pressão arterial, metabolismo da insulina e função endotelial, além de 
reduzir o estresse oxidativo e a inflamação.2 
 Existem dois tipos de fibras, que possuem funções e tipos de ação diferentes 
no organismo humano. Sua classificação é dividida de acordo com sua solubilidade 
em água. De maneira geral, as fibras solúveis aumentam o tempo de trânsito intestinal 
e a velocidade de absorção; atuam também na modulação à sensibilidade insulínica 
e redução de níveis séricos da lipoproteína de baixa densidade (LDL – low density 
lipoprotein), enquanto a fração insolúvel das fibras reduz o tempo de trânsito, 
aumentando a capacidade de retenção de água.3 
 Mesmo com todos os benefícios fornecidos pelo consumo de fibras, este 
macronutriente ainda possui um consumo muito reduzido. O Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), juntamente com o Ministério da Saúde, analisou o 
perfil nutricional da população e verificou que 68% da população brasileira consomem 
pouca fibra, ficando abaixo do recomendado.4 De acordo com a Pesquisa de 
Orçamentos Familiares – POF 2008–2009, comparada com a mesma pesquisa 
realizada em 2002-2003, houve aumento no consumo de alimentos industrializados 
em domicílios brasileiros, como pães, embutidos, biscoitos, refrigerantes e refeições 
prontas.5 Este perfil nutricional apresentado pode ser explicado pela globalização, 
urbanização e inserção da mulher no mercado de trabalho.6 Por este motivo, é de 
extrema importância conhecer o padrão de consumo de fibras da população brasileira 
e realizar ações de conscientização e incentivo ao seu consumo. 
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 O objetivo deste estudo foi verificar a associação entre consumo de fibras e 
riscos cardiovasculares de pacientes atendidos no ambulatório de síndrome 
metabólica da Faculdade de Nutrição Emília de Jesus Ferreiro, da Universidade 
Federal Fluminense (UFF). 
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2 MÉTODOS 
Trata-se de um estudo transversal, realizado no período de maio de 2015 a 

julho de 2016. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade 
de Medicina da Universidade Federal Fluminense, sob o n° CAAE 
47745015.3.0000.5243. 
 Foram avaliados 21 pacientes adultos e idosos, com idade entre 18 e 67 anos, 
de ambos os gêneros, que receberam atendimento de primeira vez no ambulatório de 
síndrome metabólica da Faculdade de Nutrição Emília de Jesus Ferreiro, da UFF, e 
que aceitaram participar da pesquisa, assinando o termo de consentimento livre e 
esclarecido. Foram excluídos pacientes que receberam atendimento nutricional 
anterior e gestantes. Mesmo os pacientes que não aceitaram participar da pesquisa 
receberam as mesmas orientações nutricionais.  
 Os fatores de riscos cardiovasculares estudados foram Índice de Massa 
Corporal (IMC), circunferência abdominal, lipidograma e glicemia. 8 

 A avaliação do estado nutricional foi feita através das medidas de peso, 
realizada em (kg), utilizando balança eletrônica Even® com capacidade total de 300 
kg. Para a aferição da altura foi utilizado estadiômetro com capacidade total de 200 
cm e capacidade mínima de 100 cm. A partir dos dados obtidos, foi calculado o IMC 
em kg/m², com a classificação para adultos segundo a Organização Mundial da Saúde 
(OMS): < 18,5 kg/m2 - baixo peso; 18,5 a 24,5 kg/ m2 - eutrofia; 25,0 a 29,9 kg/m2 - 
sobrepeso, 30,0 a 34,9 kg/m2 - obesidade grau I; 35,0 a 39,9 kg/m2 - obesidade grau 
II e > 40 kg/ m2 - obesidade grau III.7 
 Para medição de circunferência abdominal foi utilizada fita métrica. Em relação 
a avaliação de circunferência abdominal, foram preconizados os dados da 
International Diabetes Federation (IDF), para países da América do Sul, onde 
classifica: para o gênero masculino, circunferência abdominal ≥ 90 cm como fator de 
risco aumentado para doenças cardiovasculares e para o gênero feminino 
circunferência abdominal ≥80 como fator de risco aumentado para doenças 
cardiovasculares.8 

Foram solicitados exames de sangue na consulta, não havendo coleta de 
material biológico no local, onde observamos fração lipídica do sangue (colesterol total 
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(CT), triglicerídeos (TG), lipoproteína de baixa densidade (LDL – low density 
lipoprotein), lipoproteína de alta intensidade (HDL – high density lipoprotein) e glicose 
sérica de jejum para controle e acompanhamento.  

A avaliação do consumo alimentar foi realizada através de inquéritos dietéticos, 
com a aplicação de recordatório de 24 horas e questionário de frequência alimentar 
(QFA). 

 O cálculo de ingestão de fibras de cada paciente foi realizado pela análise dos 
inquéritos alimentares através do programa Excel, para quantificar o teor de fibras 
totais, onde foi feita uma seleção de dados provenientes da tabela Tabela Brasileira 
de Composição de Alimentos (TACO). A adequação da ingestão de fibra alimentar foi 
calculada com base na recomendação da Diretriz sobre Terapia Nutricional nas 
Dislipidemias, que corresponde à ingestão mínima de 20g a 30g/dia de fibra 
alimentar.10 

Para análise estatística, a fim de descrever variáveis quantitativas, 
apresentaram-se as médias ± o erro padrão. A normalidade foi avaliada pelo teste de 
Kolgomorov-Smirnov, e utilizou-se a correlação de Pearson ou Spearman para 
verificação da associação de variáveis antropométricas e dietéticas com os exames 
laboratoriais, quando apropriado. Foram considerados estatisticamente significativos 
quando p < 0,05. 
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3 RESULTADOS 
 

Foram avaliados 21 participantes, sendo 71,4% (n=15) do gênero feminino e 
28,6% (n=6) do gênero masculino, com faixa etária entre 18 e 67 anos. Em relação ao 
nível de escolaridade do grupo analisado, 14% (n=3) dos participantes possuíam 
ensino médio incompleto, 29% (n=6) possuíam ensino médio completo, 33% (n=7) 
possuía ensino superior incompleto e 24% (n=5) obtinham ensino superior completo 
(Figura 1).  

 
Figura 1: Nível de escolaridade dos pacientes atendidos no ambulatório de síndrome 
metabólica da faculdade de nutrição da UFF (n=21). 

14%

29%
33%

24%

Nív el de es c olaridade

E ns ino Médio incom pleto
E ns ino Médio com pleto
E ns ino s uperior incom pleto
E ns ino S uperior com pleto

 
 
Em relação ao IMC, os pontos de corte foram estratificados de acordo com as 

classificações de eutrofia, sobrepeso e obesidade, onde foi encontrada prevalência 
de pacientes com sobrepeso (n=5; 23,8%) e obesidade (n=13; 61,9%) na amostra. De 
acordo com a circunferência abdominal, as médias tanto dos homens quanto das 
mulheres encontram-se acima dos valores de referência. Os dados estão 
apresentados na tabela a seguir como média ± erro padrão (EP) (Tabela 1). 

 
 

Tabela 1: Avaliação do estado nutricional segundo Índice de Massa Corporal (Kg/m2) 
e Circunferência abdominal (cm) dos pacientes atendidos no ambulatório de síndrome 
metabólica da faculdade de nutrição da UFF  



13  

  

 Média ± Erro padrão Número amostral (n) 
   
Peso (kg) 88,8±5,0 21 
IMC (kg/m²) – Eutrofia 
IMC (kg/m²) – Sobrepeso 
IMC (kg/m²) – Obesidade 

22,8±0,7  
 27,0±0,6   
35,8±1,8  

                   3 
5 

13 
Circunferência 
Abdominal (cm) – Homens 
Circunferência 
Abdominal (cm) – Mulheres 
 

101,5±4,9  
   

103,6±4,2  

                  6 
 
 

15 
   

 
Dos 21 pacientes avaliados, apenas 38% (n=8) apresentaram os exames de 

sangue durante as consultas. De acordo com as médias encontradas, o colesterol 
total e triglicerídeos estavam acima da recomendação; enquanto as médias de HDL-
colesterol encontravam-se dentro da normalidade tanto para homens, quanto para 
mulheres, semelhante às médias de glicemia e LDL-colesterol (Tabela 2). 
 
Tabela 2: Dados bioquímicos dos pacientes atendidos no ambulatório de síndrome 
metabólica da faculdade de nutrição da UFF  
 Média ± Erro 

padrão 
Número amostral (n) 

   
Glicemia (mg/dL) 88,5±4,1 8 
Colesterol total (mg/dL) 210,9±13,7  8 
LDL - Colesterol (mg/dL) 125,0±14,5 8 
HDL – Colesterol (mg/dL) – Homens 46,0±0  2 
HDL – Colesterol (mg/dL) – Mulheres 54,1±6,9                     6 
Triglicerídeos (mg/dL) 165,3±44,7  8 
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 Na tabela 3 são apresentados os dados de consumo de energia e de 
macronutrientes. Através da análise do questionário de frequência alimentar, 
anteriormente validado,36 em relação ao consumo de carboidratos, observou-se que 
60,4% do valor total de carboidratos consumidos, são de carboidratos simples, sendo 
em sua maioria a sacarose (54,7% do total de carboidratos) e a lactose (6,4% do total 
de carboidratos). Observa-se também que a média de consumo de fibras em gramas 
por dia (g/dia) do grupo estudado, encontra-se no limite inferior do valor preconizado.  
 
Tabela 3: Dados de consumo de energia e macronutrientes dos pacientes atendidos 
no ambulatório de síndrome metabólica da faculdade de nutrição da UFF (n=21) 
 Média ± Erro padrão Percentual Médio (%) 
   
Energia (kcal) 1646± 147,8 - 
Energia (kcal/kg/dia) 19,2±1,5 - 
Proteína (g) 104± 9,9 25% 
Proteína (g/kg/dia)  1,2±0,1 - 
Carboidrato (g) 
Lipídeos (g) 

191,5±15,8 
50,4±6,2 

 

49% 
  26% 

Fibra total (g) 21,8±2,0 - 
   

 
 
A tabela 4 apresenta a correlação entre o consumo de fibras e os fatores de 

risco cardiovascular utilizados, sendo estes: circunferência abdominal, IMC, colesterol 
total, triglicerídeos, glicemia, HLD-colesterol e LDL-colesterol. Em todos os dados 
analisados não foi encontrada significância estatística. 

 
 
Tabela 4: Correlação entre consumo de fibras e fatores de risco cardiovascular dos 
pacientes atendidos no ambulatório de síndrome metabólica da faculdade de nutrição 
da UFF  
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 R P Número amostral 
(n) 

    
Fibra x circunferência abdominal -0,22 0,34 21 
Fibra x IMC -0,20 0,38 21 
Fibra x Colesterol -0,12 0,77 8 
Fibra x Triglicerídeos -0,24 0,60 8 
Fibra x Glicemia 
Fibra x HDL-Colesterol 

-0,07 
 0,35 

 

0,87 
    0,40 

8 
               8 

Fibra x LDL-Colesterol -0,16 0,69 8 
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4 DISCUSSÃO 
Foi observada predominância de mulheres participantes (n=15; 71,4%). Este 

mesmo resultado foi encontrado em outros estudos, podendo ser explicado pela maior 
utilização de serviços de saúde por pessoas do gênero feminino.11  

Em um estudo realizado por Pereira et al.12 sobre a prevalência de dislipidemias 
a partir de inquéritos populacionais, foram observados resultados semelhantes em 
relação às dificuldades ao encontrar pacientes que aceitem dar continuidade a este 
tipo de estudo. Este fator pode ser explicado pelo alto custo de deslocamento até o 
local onde é realizada a pesquisa e pela utilização de procedimentos invasivos para 
aferição das análises laboratoriais, situação semelhante a que podemos observar 
neste trabalho.    

Segundo o estudo de Lee et al.13, a obesidade possui papel-chave na formação 
de fatores de riscos cardiovasculares e diabetes mellitus tipo 2. Os parâmetros mais 
usados na composição de fatores de riscos para doença cardiovascular são a 
obesidade androide, baixo HDL, hipertensão arterial, hipertrigliceridemia e perfil 
glicídico.  

Entre as médias de circunferência abdominal, os valores das mulheres e dos 
homens encontravam-se acima do recomendado para cada gênero. Essa gordura 
central ou visceral, apresenta maior risco à saúde, por possuir maior atividade como 
órgão endócrino, ativo metabolicamente, o que resulta em grande correlação com a 
presença de síndrome metabólica e aparecimento de Doenças Crônicas não 
Transmissíveis.14 

A obesidade central, caracterizada pelo acúmulo de gordura na região 
abdominal é o fator que determina um maior risco para doenças cardiovasculares 
relacionadas à aterosclerose, pois favorece a prevalência de hipertrigliceridemia, 
hipercolesterolemia e dislipidemias.15 

Apesar da maioria dos pacientes da amostra encontrarem-se dentro da 
classificação de sobrepeso e obesidade (n=18), não foram encontradas variações 
importantes para a glicemia de jejum. Em relação aos dados de lipidograma 
analisados das amostras obtidas, as médias dos valores de LDL-colesterol e HDL-
colesterol estavam dentro da recomendação. Níveis adequados de HDL-colesterol 
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contribuem para seu papel protetor, atuando na prevenção de problemas 
cardiovasculares, além de regressão de placas ateroscleróticas.16 

Em contrapartida, os valores médios de triglicerídeos (165,3±44,7) e colesterol 
total (210,9±13,7) apresentaram-se acima do preconizado. O aumento de 
triglicerídeos séricos está associado a baixos níveis de HDL-colesterol e altos níveis 
de partículas de LDL-colesterol,17 o que eleva os riscos de doença coronária pela 
formação de aterosclerose.18 Esta elevação acontece devido aos hábitos de vida 
adquiridos, principalmente sobrepeso, obesidade, sedentarismo, ingestão excessiva 
de álcool, fumo e dietas ricas em carboidratos.19  

As dislipidemias, em geral, também estão associadas ao aumento no consumo 
de alimentos industrializados, refeições fora de casa e substituição de refeições por 
lanches. Essas mudanças no perfil alimentar levam a um maior consumo de produtos 
de alta densidade energética, como os ricos em gorduras e carboidratos simples, e 
diminuição das fontes de fibras, presentas nas frutas e vegetais, os quais possuem 
melhor qualidade de nutrientes e menor valor energético.20 

Os hábitos alimentares podem ser considerados marcadores de risco para 
doenças cardiovasculares, uma vez que o consumo excessivo de lipídeos, ácidos 
graxos saturados e colesterol, associados a um consumo reduzido de fibras, como 
observamos neste estudo, são fatores constituintes na formação de problemas 
diretamente associados à hipertensão, obesidade e dislipidemias.21  

As fibras atuam retardando o esvaziamento gástrico devido ao aumento da 
saciedade, o que contribui para a perda de peso e, consequentemente, redução do 
IMC e afastamento do quadro de obesidade.22 De acordo com a Organização Mundial 
de Saúde (OMS), apenas 5% a 25% da população mundial atinge a recomendação 
de consumo de fibras alimentares.23 Resultados semelhantes foram observados neste 
estudo, onde a média de consumo diário de fibras alimentares (gramas por dia), 
encontra-se no limite inferior (21,8±2,0). 

A conduta alimentar da população tem feito com que o Brasil enfrente, nos 
últimos anos, um processo de transição alimentar, caracterizada pela maior ingestão 
de alimentos refinados, açúcares e gorduras, principalmente de origem animal, 
conhecida como “dieta ocidental”. Esta condição justifica o elevado consumo de 
carboidratos simples entre os pacientes da amostra analisada; em contrapartida, há 
redução no consumo de carboidratos complexos e fibras.24 Esse acontecimento 
também está relacionado ao aumento do índice e carga glicêmica, onde muitos 
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estudos apontam uma associação positiva entre estes indicadores e a síndrome 
metabólica, principalmente.25 

O consumo excessivo de carboidratos simples, juntamente com a obesidade, 
está associado ao aumento do LDL-colesterol, redução do HDL-colesterol e aumento 
de triglicerídeos.25 Isto acontece devido a maior atividade metabólica do tecido 
adiposo abdominal, o que favorece a liberação aumentada de ácidos graxos livres, 
provocando elevação nos níveis de triglicerídeos séricos.26 Desta forma, a terapia 
nutricional para pacientes dislipidêmicos preconiza que 50% a 60%.da energia total a 
ser ingerida, sejam de carboidratos, dando preferência aos complexos. 27  

No grupo estudado é possível observar uma ingestão de quilocalorias por quilo 
de peso reduzida.  Porém, este fator isoladamente não garante a perda de peso, visto 
que pacientes obesos apresentam reduzido gasto energético, causado muitas vezes 
por uma vida sedentária, o que leva a um balanço energético positivo.28 Indivíduos 
com excesso de peso podem apresentar dietas de baixa qualidade nutricional, 
acarretando diversas alterações metabólicas a nível hormonal, inflamatórias, 
glicídicas e lipídicas. A composição corporal é diretamente influenciada pela alteração 
da homesostase metabólica, o que eleva os riscos de surgimento de doenças 
crônicas.29 

Em relação ao consumo alimentar, foi utilizado o recordatório de 24h, que 
consiste na obtenção de informações verbais sobre o consumo alimentar das 24 horas 
anteriores às consultas.30 Porém, este método possui algumas limitações, que inclui a 
necessidade do entrevistado relembrar, definir e quantificar a ingestão alimentar do 
dia anterior à entrevista, além de permitir apenas o conhecimento da ingestão atual, 
limitando o conhecimento sobre os hábitos alimentares do paciente.31 Sendo assim, 
algumas respostas obtidas podem ser subestimadas devido à dificuldade em 
quantificar as porções dos alimentos ou pela sensação de constrangimento ao relatar 
as quantidades verdadeiras.32 

Vale ressaltar a importância da estimulação ao consumo de fibras alimentares, 
aliada a uma dieta equilibrada em relação a macronutrientes e micronutrientes e 
energeticamente adequada, a fim de que seja possível obter os benefícios desta 
ingestão a longo prazo. Estes fatores associados a atividades que elevem o gasto 
energético facilitam o processo de perda de peso, levando à redução de fatores 
ligados a riscos cardiovasculares. 
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Não foi encontrada significância estatística entre o consumo de fibra alimentar 
e os fatores de risco cardiovascular observados (circunferência abdominal, IMC, 
colesterol, triglicerídeos, glicemia de jejum, HDL-colesterol e LDL-colesterol), 
semelhante ao estudo de Brandão, et al., 2015.33 Porém, com o aumento do valor 
amostral, espera-se que as tendências de consumo de fibras em relação a estas 
variantes sejam válidas de acordo com os coeficientes de correlação encontrados, 
uma vez que as variáveis circunferência abdominal, IMC, colesterol total, LDL-
colesterol e glicemia apresentaram redução quando correlacionados ao consumo de 
fibras; o oposto ocorreu com o HDL-colesterol, sugerindo que um consumo adequado 
de fibras esteja relacionado com seu aumento.  

O tecido adiposo é um potente mediador de estado pró-inflamatório e pró-
trombótico. Portanto, a perda de peso é de extrema importância para prevenir 
complicações ligadas à síndrome metabólica.34 Desta forma, pode-se destacar a 
importância da criação de estratégias que visem a promoção da saúde através da 
educação nutricional, de maneira que proporcione ao indivíduo a capacidade de 
entendimento de suas práticas alimentares e a tomada de decisões a respeito de sua 
forma de se alimentar.35  
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5 CONCLUSÃO 
 
Não foi encontrada significância estatística na correlação entre o consumo de 

fibras e os riscos cardiovasculares analisados, porém, caso houvesse aumento do 
valor amostral, poderia ser encontrada significância estatística nas correlações. 
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7 ANEXO 
 

Instructions for Authors 
1. International Journal of Cardiovascular Sciences  

The International Journal of Cardiovascular Sciences (Int J Cardiovasc Sci.) is 
published by the Sociedade de Cardiologia do Estado do Rio de Janeiro, and is 
issued on a bimonthly basis. Launched in 2015, this journal follows the previous 
ones, Revista da SOCERJ and Revista Brasileira de Cardiologia, created in 
1998 and 2010, respectively. Its purpose is to publish manuscripts about 
cardiovascular issues, emphasizing original manuscripts, covering epidemiology 
aspects, multidisciplinary studies, evaluations of healthcare quality, clinical study 
designs and single-center and multicenter studies, contributing to disseminating the 
scientific production about cardiovascular sciences. The IJCS also publishes 
abstracts of papers presented at the annual Congress of SOCERJ in a special issue. 
It is available in hard copy and online, in PDF at: http://www.onlineijcs.org. The 
online version presents the manuscripts in English and in Portuguese; the hard copy 
provides the Portuguese version only. 
 
It is made up by the following sections: 
 
a. Original Manuscript (OM) 
b. Review Manuscript (RM)/Clinical Update (CU)  
c. Preliminary Communication (PC) 
d. Case Report (CR) 
e. Cardiovascular Imaging (CI) 
f. Point of View (PV) 
g. Editorial 
h. Letter to the Editor 
 

2. Writing instructions 
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2.1 All scientific contributions submitted for publication will be submitted to the 
Editor, Members of the Editorial Board and Reviewers. TheInternational Journal 
of Cardiovascular Sciences is entitled to refuse any manuscript considered 
insufficient or at odds with the principles of medical ethics. Acceptance will occur 
according to originality, significance and scientific contribution. 
 
2.2 Any manuscripts previously published or being analyzed by other journals will 
not be accepted. The authors should take full responsibility for that information. 
 
2.3 The manuscripts accepted for publication may undergo a new editorial review to 
ensure consistency, cohesiveness and coherence of the texts to be published, 
without interfering with the meaning of the texts. 
 
2.4 All manuscripts published are the responsibility of the authors, as well as the 
concepts conveyed therein. 
 
2.5 The manuscripts will be published in order of acceptance by the Editorial Board 
of the International Journal of Cardiovascular Sciences, rather than by the order 
received. 
 
2.6 All rights reserved. The duplication or reproduction of this Journal, without the 
express consent of SOCERJ, either entirely, partially or otherwise, is expressly 
forbidden. 
 
2.7 The instructions for publication are set out below, and are available 
at: http://www.onlineijcs.org 
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2.8 Only those manuscripts which are strictly in keeping with the established 
standards will be submitted for appraisal and review by the members of the Editorial 
Board. 
 

3. Peer review 
 
3.1 Journal of Cardiovascular Sciences will be submitted to peer review by two 
reviewers appointed by the Editor of the Journal among the Advisory Board and 
Invited Reviewers, who will make general comments about the manuscript, pointing 
out if it should be published, rectified according to recommendations or rejected. 
Should there be any difference between two reviewers, a third reviewer will be called 
for an improved judgment. The Journal’s Editor, in possession of this information, 
will make a final decision about the publication. 
 
3.2 Whenever any changes are suggested, they will be sent to the main author for 
a response. Then, the manuscript will be sent to the reviewers, who will check 
compliance with the requirements and requests. 
 
3.3 Authors’ requests for changes to the manuscript after the review in Portuguese 
and English must be made exclusively in the Word format. After the PDF version is 
available, no more changes will be allowed, except those that may potentially 
adversely interfere with the contents of the manuscript. 
 
3.4 The decision about accepting the manuscript for publication will happen, 
whenever possible, within 90 days as of the date of receipt. 
 

4. Submitting the manuscript 
 
4.1 The manuscripts should be submitted to the International Journal of 
Cardiovascular Sciences via the Internet and system, available 
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at:http://www.onlineijcs.org For questions, please contact SOCERJ on the following 
phone numbers: (+55 21) 2552 0864 or (+55 21) 2552 1868. 
 
4.2 The drafting of a Coversheet with the following information is mandatory upon 
submission: 
4.2.1 Title in Portuguese (up to 100 characters); Title in English; 
4.2.2 Short title (up to 50 characters); 
4.2.3 Indication of the section to which the manuscript is being submitted (refer to 
sections in Item 1); 
4.2.4 Name, address, phone number and email of the main author for mailing 
purposes; 
4.2.5 Full name of all other co-authors; 
4.2.6 The Institution of which the authors are members, indicating the 
Department/Service/ Sector; city and state and country. If the authors are members 
of different institutions, then please use superscript numbering to make it easier to 
identify the institutions; 
4.2.7 Author and coauthor’s declaration that everyone agrees with the contents of 
the manuscript. 
 
4.3 The following statements should be made in the manuscript 
4.3.1 Potential conflicts of interests 
- The authors should indicate whether there are potential conflicts of interest 
following the conclusions of the manuscript. There is conflict of interest when the 
author (or his institution) has financial or personal relationships that adversely affect 
the actions. A declaration of conflicting interests must be filled out and signed by all 
authors, and submitted to the IJCS. Available at: http://www.onlineijcs.org 
4.3.2 Sources of funding 
The author should state whether the study had any external funding sources, 
indicating the sources of financial support. 
4.3.3 Academic association 
The author should state whether the manuscript submitted is part of any academic 
papers (Final Term Papers or Theses) and should inform the institution. 
4.3.4 Ethical aspects 
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- The authors must inform in the Methods section, the ethical aspects concerning 
their manuscript, namely: approval of their research by the Research Ethics 
Committee of the Institution, in accordance with the Declaration of 
Helsinki http://www.ufrgs.br/HCPA/gppg/helsin5.htm; refer to the Informed Consent 
when the research study involves human beings in their entirety or parts thereof, 
including the management of information and materials. 
- When it comes to experimental research involving animals, this must conform to 
the standards set out in the Guide for the Care and Use of Laboratory Animals 
(Institute for Laboratory Animal Research, National Academy of Sciences, 
Washington D.C., 2011). 
 
4.4 Additional information 
4.4.1 Authors’ contributions 
- The corresponding author must fill out and sign the authors’ contribution form, 
including information about the contribution of all co-authors, and submit it to the 
IJCS. This is available at: http://www.onlineijcs.org 
4.4.2 Transfer of copyrights 
- The authors of approved manuscripts must fill out and sign, before the publication, 
the copyright transfer form and submit it to the IJCS. This is available 
at: http://www.onlineijcs.org 
 
4.5 Clinical studies 
4.5.1 The International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) and the World 
Health Organization (WHO) consider it is important to promote a comprehensive 
and publicly available database of clinical studies. 
4.5.2 The ICMJE defines a clinical study as any research project that prospectively 
refers human beings for intervention or simultaneous comparison or control groups 
to study the cause and effect relationship between a medical intervention and a 
health outcome. Medical interventions include medications, surgical procedures, 
devices, behavioral treatments, changes to healthcare processes, among others. 
4.5.3 The International Journal of Cardiovascular Sciences recognizes and 
supports this initiative for the registration and international dissemination of 
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information about clinical studies, in open access publishing. Therefore, effective 
from January 2015, only clinical studies that have received an identification number 
in one of the Clinical Trial Registers validated by the criteria established by the WHO 
and the ICMJE athttp://www.icmje.org/faq.pdf will be accepted for publication. 
4.5.4 Any registration in keeping with the ICMJE requirements will be accepted. A 
complete list of registrations of clinical studies is available 
at:http://www.who.int/ictrp/network/primary/en/index.html The registration number 
should be published at the end of the Abstract. 
 

5. Typing instructions 
 
5.1 The manuscripts should be written in Portuguese and/or English. The IJCS will 
provide the translation into English/Portuguese without any costs to the author(s). 
The IJCS publishes manuscripts in Portuguese in hard copy and manuscripts in 
Portuguese and English online. 
 
5.2 The manuscripts should be typed in Word for Windows, including Tables and 
Charts, in Arial font, size 12, 1.5 cm spacing, and justified. A4 or Letter format page. 
 
5.3 The upper left margin should have 3 cm and the lower right margin should have 
2 cm. 
 

6. Standards for references 
 
6.1 The instructions for organizing references are established in the Uniform 
Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journal Editors, Vancouver 
Standards. These are available at: http://www.onlineijcs.org> 
 
6.2 General instructions 
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6.2.1 The IJCS uses the numerical system for indicating citations in the text, which 
recommends the use of sequence numbering, in superscript Arabic numerals, 
strictly in order of appearance in the text; 
6.2.2 The abbreviations of publications should be in keeping with the Index 
Medicus/Medline found in the List of Journals Indexed or on the following website: 
<http://www.nlm.nih.gov/pubs/libprog.html> or <http://locatorplus.gov> 
6.2.3 Any personal communications or any data that could not be consulted by the 
readers should not be cited in the text; 
The references should be organized in numerical order of appearance in the text. 
 

7. Organization of illustrations (Tables, Charts and Figures) 
 
7.1 The rules for the organization of the manuscript illustrations are available at 
<http://www.onlineijcs.org> 
 
7.2 Figures, Charts and Tables should be numbered in Arabic numerals, in 
sequential order of appearance and reference in the text. 
 
7.3 General instructions 
7.3.1 Tables: max 12 columns and 45 rows; 
7.3.2 Charts: max 5 columns and 50 rows; 
7.3.3 Figures: ≥ 300 dpi resolution and .jpeg or .tiff extension. 
 

8. Structure of sections: 
 
8.1 Original Manuscript (OM) 
It reports original cardiovascular research studies. 
8.1.1 Structure: coversheet, abstract, introduction, methods, results, discussion, 
conclusions and references. 
8.1.2 The following limits should be ensured: up to 5 000 words; up to 250 words in 
the abstract; up to 40 references; up to 8 illustrations and 10 authors at the most. 
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8.1.3 Cover sheet: please refer to the mandatory information in item 4.2 and 
subitems in these instructions. 
8.1.4 Abstract: it should be presented in a structured way, into Background, 
Objectives, Methods, Results, and Conclusions. References should not be cited in 
the abstract. The key words shown in the end of the Abstract should be taken from 
the Medical Subject Headings (MeSH) at <http://decs.bvs.br>, for the purposes of 
using a common terminology for research. 
8.1.5 Introduction: Its purpose is to introduce the subject to the readers, drawing 
attention to the relevance of the subject studied, situating the subject in time, space 
and theory. The introduction is to be concluded by presenting the objectives of the 
manuscript. It should be concise. 
8.1.6 Methods: Includes the characteristics of the study, a description of the 
population studied and its subgroups (patients), the selection criteria used, the 
methods connected to the research stages (devices, procedures, drugs used, etc.), 
the statistical treatment and ethical issues (see Item 4.3.4). 
8.1.7 Results: These include the quantitative and qualitative data found in the 
research. 
8.1.8 Discussion: It is directly connected to the results, which should be discussed 
in light of the literature, underlining the original and important aspects of the study, 
its implications for future studies, as well as its limitations. 
8.1.9 Conclusions: These are deductions drawn from the results of the study or 
raised along the discussion of the subject. 
8.1.10 Acknowledgements: These are optional, but whenever they are included in 
the study, they should be included just below the conclusions. They are generally 
addressed to those who significantly contributed to the production of the manuscript. 
8.1.11 References: this a list of all authors cited in the text, according to applicable 
standards. It is mandatory. The standards adopted by the International Journal of 
Cardiovascular Sciences, according to the Standards of Vancouver, are described 
and exemplified at: <http://www.onlineijcs.org>. The general guidelines are in item 
6 and subitems of these instructions. 
 
8.2 Review Manuscript (RM)/Clinical Update (CU) 
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It conducts a systematic review of studies published, focusing on specific issues of 
Cardiology, with high methodological strictness and interpretation of results. 
8.2.1 Review manuscripts will mostly stand as an invitation by the editor. 
Nonetheless, highlevel studies carried out by authors or groups with a history of 
publications in the area, will be welcome. As the case may be, reviews 
spontaneously submitted by the authors may be reclassified as “Clinical Updates” if 
they have any clinical interest, though with a more restrict impact potential. 
8.2.2 Authors of review manuscripts should have a broad academic or publication 
background (PubMed or SciELO). 
8.2.3 Structure: coversheet, abstract, introduction, development, references. 
8.2.4 The abstract should have an informational nature and must be organized into 
a single paragraph. It should be followed by 3 to 6 keywords. 
8.2.5 The following limits should be ensured: up to 6,500 words; up to 250 words in 
the abstract; up to 80 references; up to 8 illustrations and 8 authors at the most. 
 
8.3 Preliminary Communication (PC) 
A manuscript that covers the initial relevant results of clinical or experimental 
research. This includes the outline of clinical research studies. 
8.3.1 Structure: coversheet, abstract, introduction, methods, results, discussion, 
conclusions and references. 
8.3.2 The abstract should be structured around the following headings: Background, 
Objectives, Methods, Results, and Conclusions. It should be followed by 3 to 6 
keywords. 
8.3.3 The following limits should be ensured: up to 1,500 words; up to 250 words in 
the abstract; up to 10 references; up to 2 illustrations and 8 authors at the most. 
 
8.4 Case Report (CR) 
Case reports describe specific clinical cases that present relevant information or any 
information representing the originality of a given diagnosis or treatment, or 
illustrating situations that do not occur very often in the clinical practice and deserve 
a deeper understanding and more attention from cardiologists. 
8.4.1 Structure: coversheet, abstract, introduction, case report, discussion and 
references. 
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8.4.2 The abstract should have an informational nature, and should be organized 
into a single paragraph. It should be followed by 3 to 6 keywords. 
8.4.3 The following limits should be ensured: up to 1,500 words; up to 100 words in 
the abstract; up to 10 references; up to 2 illustrations and 6 authors at the most. 
 
8.5 Point of View (PV) 
The Point of View focuses on particular aspects of Cardiology, mainly those of a 
controversial nature, revealing the authors’ stance, grounded on their own 
experiences or the literature available, whenever possible. 
8.5.1 Structure: coversheet, abstract, introduction, development, conclusions, 
references. 
8.5.2 The abstract should have an informational nature, and should be organized 
into a single paragraph. It should be followed by 3 to 6 keywords. 
8.5.3 The following limits should be ensured: up to 1,500 words; up to 100 words in 
the abstract; up to 10 references; up to 2 illustrations and 4 authors at the most. 
 
8.6 Cardiovascular imaging (CI) 
A manuscript that presents interesting aspects of imaging methods, including clinical 
imaging, basic research or, even, complementary tests. Emphasis should be given 
to the relevant aspects of pathophysiology, diagnosis or treatment that explain the 
mechanisms of cardiovascular diseases. 
8.6.1 Structure: coversheet, abstract, introduction, development, conclusions and 
references. 
8.6.2 The abstract should have an informational nature, and should be organized 
into a single paragraph. It should be followed by 3 to 6 keywords. 
8.6.3 The following limits should be ensured: up to 1,000 words; up to 100 words in 
the abstract; up to 10 references; up to 4 illustrations and 4 authors at the most. 
 
8.7 Editorial 
A manuscript that brings the journal’s opinion, reflecting a position regarding a given 
subject, and is usually written by a member of the editorial team. 
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8.7.1 The IJCS does not accept editorials spontaneously submitted; only those 
written upon invitation of the journal’s editor. 
8.7.2 The presence of References is mandatory. It should be followed by 3 to 6 
keywords. 
8.7.3 The following limits should be ensured: up to 1,000 words; up to 10 references; 
up to 2 illustrations and 2 authors at the most. 
 
8.8 Letter to the Editor 
This is a manuscript that presents notes about subjects recently published. It may 
require a response from the author concerned or concise comments about some 
cardiovascular subject of collective interest. 
8.8.1 The following limits should be ensured: up to 1,000 words; up to 10 references; 
up to 2 illustrations and 4 authors at the most. 

 


