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RESUMO 

Fundamentos: O sobrepeso e a adiposidade abdominal são fatores importantes que podem 
levar à diabetes melittus, à síndrome metabólica e à aterosclerose. A atividade laborativa e a 
atividade física se relacionam com a composição corporal e desta forma podem contribuir 
para o risco cardiometabólico. Não existem estudos sobre o perfil das ocupações e sua 
correlação com a composição corporal dos pacientes admitidos com síndrome coronariana 
aguda (SCA) em Volta Redonda - RJ.  

Objetivos: Identificar o perfil da composição corporal correlacionando com sexo, faixa etária 
e ocupação dos pacientes com SCA. 

Método: Avaliou-se prospectivamente num estudo descritivo, transversal e multicêntrico em 
pacientes com SCA a circunferência abdominal (CA), a relação cintura/quadril (RCQ), índice 
de massa corporal (IMC), dobra cutânea (DC), ângulo de Charpy (AC), biótipo, sedentarismo 
e ocupação. 

Resultados: A média de idade para os pacientes com menos de 60 anos foi de 50 anos (+ 7,2 
anos) e para os pacientes com mais de 60 anos foi de 69,9 anos (+ 7,2 anos) (p < 0,0001). O 
sexo masculino (62,7%) apresentou média de idade de 59,0 anos (+ 12,3 anos) e o sexo 
feminino apresentou média de idade de 60,4 anos (+ 12,4 anos). Os homens apresentaram 
média de massa corporal de 75,1 Kg (+ 12,5 Kg) e as mulheres 68,8 Kg (+ 11,1 Kg) (p = 
0,001). Os pacientes com idade menor ou igual a 59 anos apresentaram média de massa 
corporal (75,7 Kg + 13,0) maior do que os pacientes com idade maior do que 59 anos (69,6 
Kg + 10,8) (p = 0,001). As mulheres apresentaram média de DC (28,8mm + 9,6) maior do que 
a dos homens (24,2mm + 9,7) (p = 0,003). A média da RCQ dos homens (1,016cm + 0,17) 
apresentou-se maior do que a média da RCQ das mulheres (0,95 + 0,08) (p = 0,001). O IMC 
prevalente foi o de sobrepeso e dentre estes 50,0% dos pacientes possuíam idade menor ou 
igual a 59 anos (p = 0,026). O biótipo prevalente foi o normolíneo sendo as mulheres a 
maioria (66,7%) (p = 0,40). Na análise da CA, 49,1% dos homens apresentaram 
circunferência dentro dos padrões de normalidade e entre as mulheres apenas 20,6% também 
apresentaram circunferência dentro dos padrões de normalidade. Quando da análise de todas 
as CA com padrão aumentado, mais mulheres (79,4%) do que homens (50,9%) apresentaram 
circunferências aumentadas (p = 0,0001). A RCQ a maioria dos homens (65,1%) e das 
mulheres (92,1%) apresentaram valores de circunferência aumentados (p < 0,0001). No 
estudo do tipo de ocupação identificou-se que um número significativo de homens (45,3%) 
apresentou ocupação de sobrecarga física e a maioria das mulheres (52,4%) apresentou 
ocupação dinâmica. Em pacientes com idade menor ou igual a 59 anos, 53,4% apresentaram 
ocupação dinâmica e em pacientes com idade maior do que 59 anos, 55,6% apresentaram 
ocupação que exige sobrecarga física diária (p = 0,009). 

Conclusões: Em pacientes com SCA internados nos hospitais de Volta Redonda observamos 
que apresentaram o padrão de sobrepeso; as mulheres apresentaram aumento de gordura 
visceral; sedentarismo mais presente nas mulheres; padrão biótipo normolíneo e o perfil mais 
freqüente das ocupações foi o de sobrecarga física. Os indivíduos com menos do que 59 anos 
apresentaram mais gordura corporal generalizada e menos gordura visceral e os indivíduos 
com mais de 59 anos apresentaram menos gordura corporal generalizada e mais gordura 
visceral. 

 

Palavras-chave: síndrome coronariana aguda, sedentarismo, ocupação e composição corporal. 



 

 

 

ABSTRACT 

Background: Overweight and abdominal adiposity are meaningful factors that may lead to 
diabetes mellitus, metabolic syndrome and atherosclerosis. Laboring and physical activities 
are related to body composition and may contribute to increase cardiometabolic risk. There 
are no researches on the making relation hip between specific occupations with body 
composition of patients with acute coronary syndrome (ACS) in Volta Redonda - RJ. 

Objective: Identify the profile of body composition correlating with sex, age and occupation 
of patients with ACS. 

Method: Patients with ACS were previously evaluated on their abdominal circumference 
(AC), waist/hip ratio (WHR), body mass index (BMI), skinfold (DC), the Charpy's angle 
(CA), biotype, sedentariness and occupation.  

Results: The average age among patients younger than 60 years old was 50 (± 7.2 ) and for 
patients aged over 60 was 69.9 (± 7.2 years) (p< 0.0001). The male (62.7%) had an average 
age of 59.0 (± 12.3) and females had an average age of 60.4 years (± 12.4). Men had an 
average body weight of 75.1 kg (± 12.5 kg) and women 68.8 kg (± 11.1 kg) (p=0001). 
Patients aged 59 years old or less showed an average (75.7 kg ± 13.0) higher than patients 
aged more than 59 (69.6 kg ± 10.8) (p = 0001). Women had an average DC (28.8 mm ± 9.6) 
higher than male average (24.2 mm ± 9.7) (p=0003). The average male WHR (1016cm ± 
0.17) was higher than female WHR average (0.95 ± 0.08) (p=0001). The majority BMI were 
overweight and 50.0% of those patients were younger than/or 59 years old (p = 0026). The 
major biotype was normolineo, with women representing the majority (66.7%) (p = 0.40). In 
the analysis of CA 49.1% of men resulted within the normal range while only 20.6% of 
women were within this pattern. An increase of CA in women represented the majority 
(79.4%) (p = 0.0001). The WHR of most men (65.1%) and women (92.1%) showed increased 
values of circumference (p<0.0001). The study of occupation showed that a significant 
number of men (45.3%) perform overwhelming activities while the majority of women 
performed dynamic activities. 53.4% of patients younger than/or 59 years old perform 
dynamic activities while 55.6% of those older than 59 perform tasks that require daily 
physical efforts. (p = 0009). 

Conclusion: It was noted that patients with ACS in Volta Redonda hospitals were 
overweight. Women showed an increase of visceral fat and sedentariness was found mostly 
among women. The average biotype pattern was normolineo while the average profile 
according to the patients’ occupation was of overwhelming activities. Patients younger than 
59 showed more widespread body fat and less visceral fat, while those older than 59 showed 
less widespread body fat and more visceral fat. 

 
Keywords: acute coronary syndrome, sedentary lifestyle, occupation and body composition. 
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Este trabalho consiste em um estudo prospectivo, descritivo, transversal e 

multicêntrico com o objetivo de identificar as características da composição corporal e de 

atividade física da população de pacientes internados com síndrome coronariana aguda (SCA) 

em dois hospitais públicos e dois privados da cidade de Volta Redonda, RJ, numa tentativa de 

abranger novos aspectos relevantes para a prevenção da síndrome.  

A intenção é recorrer a vários caminhos para a identificação desse perfil para, de 

alguma forma, ajudar a minimizar os impactos da doença na sociedade pressupondo-se que 

no momento que se tem essas medidas físicas já comprovadas na literatura, o tema poderia 

ser viabilizado. O estudo poderá vir a facilitar o planejamento de ações nas áreas médicas 

como a fisioterapia, a medicina, a educação física, a enfermagem e a nutrição nos seus 

esforços para melhor compreensão e prevenção da síndrome.  

 Existe uma grande prevalência da SCA (Guimarães, 2006; Guimarães 2, 2006; Souza, 

2006) e por isso a necessidade de uma maior abrangência de estudos sobre a síndrome. É a 

primeira causa de morte no Brasil. O que existe hoje são esforços para se estabelecer uma 

forma de prevenção para a SCA e em função disso surgiu a idéia de que, se esses pacientes 

possuírem um perfil físico que possa vir a aumentar a  predisposição para o  desenvolvimento 

da SCA (nesse caso haveria a necessidade de um outro estudo para a investigação dessa 

predisposição), talvez então este estudo possa auxiliar de alguma maneira novas abordagens 

para a prevenção da síndrome.   

O interesse em estudar a composição corporal dos portadores da SCA é por que não 

há literatura que descreva esse perfil no estado do Rio de Janeiro, em particular na região Sul 

Fluminense. Existem sim, dados nacionais no pós-infarto (Dantas, 1999), dados sobre 

ocupação dos pacientes com doenças cardiovasculares em São Paulo (Oliveira, 2004), dados  
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sobre perfil antropométrico na população idosa brasileira (Tavares, 1999), estudo sobre a 

substituição de gordura corporal global pela localizada com o avançar da idade (Assumpção, 

2002), caracterização da obesidade em pacientes com infarto do miocárdio (Colombo, 2003) 

e um trabalho sobre fatores de risco de infarto agudo do miocárdio (IAM) de São Paulo 

(Avezum, 2005) e outro da Bahia sobre indicadores antropométricos de obesidade e risco 

coronariano elevado (Pitanga, 2005). Também o INTERHEART, que foi um estudo 

publicado no Lancet e mostrou que a dislipidemia pode levar ao infarto. (Yusuf, 2004) 

A importância do conhecimento a respeito do sobrepeso e da obesidade dos pacientes 

com SCA é que estas condições físicas podem levar ao diabetes melittus e à síndrome 

metabólica, podendo levar ao desenvolvimento da aterosclerose.  Estas duas patologias têm 

crescido na população devido às condições físicas como o sedentarismo e devido à 

urbanização. 

A síndrome coronariana aguda é uma condição clínica que inclui uma série de 

alterações descritas desde angina instável (AI) até o infarto agudo do miocárdio (IAM) com e 

sem supradesnível do segmento ST. Este espectro clínico depende de um processo 

anatomopatológico cujo substrato resume-se em: a) ruptura de uma placa vulnerável em nível 

intraluminal coronariano; b) nível de obstrução da luz intraluminal provocada pela trombose e 

trombólise local; c) embolização e microembolização e d) distribuição anatômica do fluxo 

coronariano. (Fox, 2004)  

Nos Estados Unidos da América, mais de 12 milhões de pessoas têm doença arterial 

coronariana, enquanto mais de um milhão delas experimenta um infarto agudo do miocárdio a 

cada ano, resultando em cerca de 460 mil mortes atribuídas às doenças arteriais coronarianas 

(DAC). (Santos, 2006)  
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Polanczyk (2005) traduz claramente suas expectativas em relação às novas frentes 

sobre fatores de risco cardiovascular, sobre novos perfis e sobre a legitimidade de outros: 

“Foram mais de mil publicações somente nessa coorte de pacientes e milhares de outras que 

nos levaram, ao longo das últimas décadas, para um entendimento detalhado e aprofundado 

das características individuais e ambientais relacionadas com maior probabilidade de doença 

cardíaca. Estes estudos que confirmaram a interferência do tabagismo, níveis elevados de 

colesterol lipoproteínas de baixa densidade (LDL), níveis baixos de lipoproteínas de alta 

densidade (HDL), diabetes melittus (DM), hipertensão arterial sistêmica (HAS), história 

familiar (HF) de DAC, obesidade, sedentarismo, obesidade central, síndrome plurimetabólica 

e ingestão de álcool como fatores fortemente relacionados como aterosclerose e suas 

manifestações clínicas”.  

Estudo brasileiro realizado em São Paulo demonstrou resultados semelhantes no que 

concerne a estes preditores de risco, revelando que tabagismo, obesidade abdominal, índice 

de massa corporal (IMC), relação cintura/quadril (RCQ), antecedentes de HAS, HF de DAC, 

níveis séricos de colesteróis LDL e HDL encontram-se associados ao IAM na região 

metropolitana de São Paulo. (Avezum, 2005) 

Estabelecendo características podemos eventual e futuramente traçar um perfil dessa 

população e fazer um trabalho de prevenção melhor direcionado e acertado para os fatores de 

risco.  Todo o contexto do perfil físico estudado nesta pesquisa poderia, em médio prazo, se 

prevê fazer parte dos fatores de risco para a SCA. O Papel do fisioterapeuta é também ajudar 

na prevenção. Através deste estudo, o Instituto Biossocial e a prefeitura de Volta Redonda 

podem ajudar a população com risco de SCA na prevenção da doença. Não foi encontrado 

nenhum artigo sobre esse tema na cidade de Volta Redonda, na região ou fora do estado. 
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A pesquisa de campo teve a duração de 12 meses, de agosto de 2004 a agosto de 2005. 

A composição corporal da SCA será analisada segundo as variáveis idade, peso, 

altura, índice de massa corporal (IMC), dobra cutânea (DC), circunferência abdominal (CA), 

relação cintura/quadril (RCQ) e ângulo de Charpy, através de medidas corporais. Serão 

também analisadas as variáveis sedentarismo e ocupação. O sedentarismo através de 

entrevista sobre a prática de atividade física esportiva e a ocupação através da classificação 

das categorias: ocupação sedentária, ocupação dinâmica e ocupação de sobrecarga física. Esta 

última teve o objetivo de identificar se para a execução da ocupação era necessário exercer 

algum esforço físico.  

Da amostra dos 169 pacientes foram identificados o perfil da composição corporal e a 

comparação entre os sexos e as faixas etárias; a associação entre CA e RCQ; sedentarismo e 

ocupação. Foram incluídos todos os pacientes com identificação possível dentro de um ano. 

O trabalho tem início com a revisão da literatura sobre a SCA (Piegas, 2003; Souza, 

2006), menciona literaturas sobre risco coronariano (Polanczyk, 2005; Oliveira, 2004; Sipp, 

2008), mortalidade por doença coronariana (Godoy, 2007) e entra na abordagem da 

composição corporal, bem como sua importância para a comunidade científica (Tavares, 1999; 

Halpern, 2002; Barbosa, 2006; Pompeu, 2004; Paccini, 2008). Em seguida aborda o 

sedentarismo (Assumpção, 2002) e discorre também sobre a variável ocupação. (Nobre, 

1995)  

O objetivo maior é responder à pergunta: quais as características da composição 

corporal dos pacientes internados com SCA na cidade de Volta Redonda – RJ? A pergunta 

desta pesquisa poderá ser utilizada em futuros estudos de risco e em estudos de comparação  
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com grupo controle na tentativa de identificar se as características físicas dos pacientes com 

SCA são diferentes daquelas dos pacientes que não possuem SCA, ou comparar com uma 

outra população de SCA, ou, ainda, correlacionar às características físico-funcionais com a 

análise genética dos mesmos pacientes. Poderia ser possível também elaborar novos estudos 

para identificar se a ocupação poderia de alguma forma interferir no desenvolvimento da 

síndrome. São inúmeras as possibilidades para futuras pesquisas aprofundadas e específicas 

com a utilização da resposta a esta pergunta. A proposta é identificar as características de 

composição corporal desse grupo de pacientes e não dizer se essas características são 

diferenciadas de outro grupo. Por esse motivo este estudo não apresenta grupo controle. Essas 

características, de alguma maneira, estão relacionadas com os fatores de risco cardiovascular, 

já que o objetivo de identificar as características físicas de um grupo de doentes é a correlação 

dessas com o risco de desenvolver uma doença. O que não quer dizer que este estudo seja 

sobre fatores de risco, mas também que não se isenta de discursar sobre o assunto.  

O interesse pelo tema deveu-se a observações já constatadas pela autora desta pesquisa 

em uma outra população de pacientes portadores de SCA em fase de reabilitação física na 

clínica-escola do Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA). Existia um denominador 

comum das características físicas desses pacientes, todos do sexo masculino, cuja musculatura 

corporal apresentava-se bem definida, ao contrário do que a maioria dos estudos sobre SCA 

apresenta (Guimarães, 2006) que aponta a obesidade como um dos principais fatores de risco 

cardiovascular. (Colombo, 2003; Cruz, 2004; pitanga, 2005; Barbosa, 2006; Lamounier, 

2007). Outra característica apresentada por essa população é o fato de a história da ocupação 

desses pacientes ser de sobrecarga física muscular diária durante muitas horas por dia. A 

ocupação, em sua maioria é de pedreiro, o que justifica a massa muscular definida desses  
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pacientes em particular. Mas neste estudo esta característica teria apenas em caráter de 

justificar a escolha do tema original na investigação do tipo de ocupação que o paciente 

internado com SCA de Volta Redonda possui e correlacionar a atividade laborativa de 

sobrecarga e com o sedentarismo e talvez servir como primeiro passo para uma nova 

pesquisa.  
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2.1 A síndrome coronariana aguda 

As doenças cardiovasculares (DCV) prevalecem como a principal causa de 

mortalidade e incapacidade no Brasil e no mundo. Segundo dados da Organização Mundial 

da Saúde (OMS), em 2002 ocorreram 16,7 milhões de óbitos, dos quais 7,2 milhões foram 

por doença arterial coronariana. Estima-se para 2020, que esse número possa elevar a valores 

entre 35 e 40 milhões. (Guimarães, 2006) A mortalidade por DCV do Brasil equipara-se à dos 

países com maior mortalidade como a Finlândia e a Hungria. Em São Paulo, as doenças do 

coração foram responsáveis por 403,1 óbitos masculinos e 171,9 óbitos femininos por mil 

habitantes na faixa etária de 45 e 64 anos no período de 1984 a 1987 enquanto na Hungria 

essa taxa foi de 547,3 e 229; nos Estados Unidos da América (EUA), 422,8 e 156,2; na Itália, 

245 e 71,6 e no Japão, 110,7 e 45, respectivamente. (Carvalho, 2001)  

Segundo Godoy (2007), as doenças cardiovasculares aparecem em primeiro lugar 

entre as causas de morte no Brasil e representam quase um terço dos óbitos totais e 65% do 

total de mortes na faixa etária de 30 a 69 anos de idade, atingindo a população adulta em 

plena fase produtiva. No Sistema Único de Saúde (SUS), essas doenças foram responsáveis, 

em 2002, por mais de 1,2 milhão de internações, representaram 10,3% do total de internações 

e 17% dos gastos financeiros.  

A doença contribui aproximadamente com 900 mil casos a cada ano, nos EUA. No 

Brasil estima-se que a incidência anual esteja em torno de 300 mil a 350 mil casos anuais o 

que gera um grande impacto econômico e social. (Feldman, 2002)  

Além de conhecer o panorama mundial do infarto agudo do miocárdio (IAM) é 

fundamental conhecer o perfil da doença de forma regional e nacional. No Brasil, a exemplo 

do mundo, o IAM possui relevante impacto em termos de mortalidade e números de  
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hospitalizações resultado extensivo ao estado e ao município de São Paulo. (Guimarães, 

2006)  

Em 1950, apenas 14,2% das mortes ocorridas nas capitais dos estados brasileiros eram 

atribuídas a moléstias circulatórias. Passaram a 21,5% em 1960, 24,8% em 1970 e 30,8% em 

1980. Em 1990, as DCV contribuíram com cerca de 32% de todos os óbitos nas capitais dos 

estados brasileiros. Além de contribuírem de modo destacado para a mortalidade, as moléstias 

do aparelho circulatório são causas freqüentes de morbidade, implicando 10,74 milhões de 

dias de internação pelo SUS, e representando a principal causa de gastos em assistência 

médica - 16,2% do total. (Steffens, 2003)  

As DCV como infartos agudos do miocárdio (IAM), morte súbita, insuficiência 

cardíaca por coronariopatia, assim como as doenças cerebrovasculares, como os acidentes 

vasculares cerebrais isquêmicos e hemorrágicos, são responsáveis por mais da metade dos 

óbitos no Brasil. A profilaxia dessas doenças é, por isso, prioridade absoluta. Nas últimas 

quatro décadas, diversos estudos epidemiológicos definiram os principais fatores de risco para 

o auxílio no desenvolvimento dessas doenças. Dentre os fatores modificáveis destacam-se: a 

hipercolesterolemia (colesterol total elevado), baixa lipoproteínas de alta densidade (HDL), 

hipertensão arterial sistêmica (HAS), tabagismo, diabetes melittus (DM), sedentarismo, 

obesidade e estresse psicossocial. No entanto, como a obesidade está fortemente associada a 

três grandes fatores de risco – a hipertensão, as dislipidemias e a resistência à insulina –, hoje, 

não existem dúvidas de que uma abordagem preventiva deve ser já iniciada na infância e 

adolescência. (Lamounier, 2007)  

Com as mudanças da valorização dos fatores de risco (FR) nas DCV, surge a 

prevenção primária para as doenças crônico-degenerativas (DCD), em especial das DCV, o 

que só se tornou possível graças aos princípios que surgiram com a Medicina Baseada em 
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 evidências, a partir dos quais ficaram claros os FR para as DCV e com o aumento da 

incidência destas, elas passaram a representar mortalidade de 17 milhões, anualmente, no 

mundo. Os maiores responsáveis por esse número são os países desenvolvidos, como os da 

América do Norte, Europa e Ásia. É esperada para os próximos anos uma epidemia de DCV 

se não se conseguir modificar a atual evolução dessa doença. (Gus, 2007)  

Vintró (2004) relata vários estudos para a resposta dos fatores de risco 

cardiovasculares. Na análise sobre precedentes cardiovasculares, foi realizado um estudo 

transversal de um número suficiente de pessoas com infarto do miocárdio depois dos 40 anos 

e que foram examinados antes de completarem 50 anos. Foram investigados neste grupo a 

idade, altura, peso, tipo físico, origem, tipo de ocupação e nível de atividade física. A 

pesquisa mostrou que a hipercolestorolemia dos pacientes coronarianos não se explicava por 

diferenças da dieta e sim por componente endógeno. Esses estudos longitudinais de coorte 

bem definidas têm contribuído para a identificação de dados biológicos, hábitos de vida e 

biótipos associados com maior risco de apresentar cardiopatia coronariana e com menor 

precisão de complicações das arterioscleroses cerebral e periférica. Para comparação com este 

estudo sobre a composição corporal dos pacientes com síndrome coronariana aguda (SCA) 

cabe acrescentar o texto sobre precedentes dos estudos longitudinais cardiovasculares que 

sugere ser o biótipo um fator importante de uma possível causa das doenças cardiovasculares. 

Nos primeiros 24 anos dos estudos de Framingham, como relata ainda o artigo de 

Vintró (2004), foi confirmado que o excesso de peso era acompanhado de um aumento de 

mortalidade total que em parte se atribuía à morte muscular devido à falha cardíaca. Os 

homens com peso superior a 20% da mediana apresentavam o dobro de risco de desenvolver 

cardiopatia coronariana do que os homens com peso inferior à mediana. Entre os casos de 

morte súbita havia muitos que haviam perdido peso nos últimos anos. Foi investigado ainda  
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que valores altos de colesterol e triglicerídeos eram proporcionais ao aumento moderado do 

índice de massa corporal (IMC), e que o sedentarismo tinha uma relação mais direta com a 

mortalidade coronariana do que o aumento do peso. 

O ganho no peso corporal e o acúmulo da gordura corporal parecem resultar de um 

padrão programado geneticamente, de mudanças na dieta e no nível de atividade física 

relacionados com a idade ou a uma interação entre esses fatores, embora as taxas metabólicas 

não expliquem o aumento da gordura com a idade. Dentre as alterações antropométricas, o 

aumento da gordura nas primeiras décadas do envelhecimento e a perda de gordura nas 

décadas mais tardias da vida parece ser o processo de envelhecimento o padrão mais provável 

de comportamento da adiposidade corporal. Tal fato aconteceria por causa das diferenças nas 

técnicas de mensuração da gordura, do desenho experimental das pesquisas e dos métodos de 

amostragem. (Fiatarone-Singh, 1998)  

Os estudos das medidas antropométricas apontam para um aumento de gordura 

seguido por um decréscimo. Esse comportamento pode estar sugerindo uma substituição da 

gordura subcutânea pela gordura visceral e uma maior sobrevivência dos idosos mais magros. 

Parece existir uma redistribuição da gordura corporal dos membros para o tronco, com o 

avanço da idade - a gordura parece tornar-se mais centralizada. Quando a avaliação da 

gordura central é determinada pelas circunferências da cintura e do quadril existe um aumento 

de gordura na região superior do corpo em relação à inferior, embora estas sejam medidas 

limitadas e indiretas da distribuição da gordura na parte superior do corpo. (Assumpção, 

2002)  

Uma das mais importantes evidências sobre a associação entre FR e IAM, em nosso 

país, foi o estudo Avaliação dos fatores de risco para infarto agudo do miocárdio no Brasil. 

(Piegas, 2003) Entre as 33 variáveis estudadas nas análises multivariadas do estudo para  
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associação com os fatores de risco cardiovascular, a medida antropométrica da relação 

cintura/quadril (RCQ) apresentou uma associação positiva com a patologia, forte preditor na 

literatura, assim como a quantidade de cinco cigarros por dia; glicemia > 126mg/dI; história 

familiar (HF) de doença arterial coronariana (DAC); colesterol fração lipoproteína de alta 

densidade (LDL) 100mg/dI a 120g/dI; HAS ou DM; ingestão de álcool até duas vezes por 

semana e entre 3 e 7 dias;  grau de instrução e renda familiar. (Guimarães, 2006)  

Os FR podem ser classificados em modificáveis e não modificáveis. Os últimos 

incluem idade, sexo, raça e HF de doença aterosclerótica. Os FR modificáveis, ou seja, 

aqueles sobre os quais o paciente e mesmo a equipe de saúde podem atuar, são dislipidemias, 

HAS, tabagismo, DM, sedentarismo, estresse e obesidade. Outros FR podem também estar 

associados ao desenvolvimento da DAC como a ingesta excessiva de bebidas alcoólicas, 

menopausa, uso de contraceptivos orais, hiperuricemia, taxa de fibrinogênio aumentada e 

outros, os quais necessitam, porém, de maiores estudos para sua elucidação. (Colombo, 2003)  

Já os resultados do estudo INTERHEART (publicado na revista Lancet em 2004, foi 

um estudo desenvolvido para avaliar a importância dos FR para doença arterial coronariana 

ao redor do mundo. Foram 262 centros em 52 países dos 5 continentes, onde pacientes com 

IAM nas primeiras 24 horas foram comparados com outros pacientes - hospitalares e 

comunitários - chamados de grupo de controle) demonstraram nove fatores de risco 

cardiovascular associados independentes com IAM: tabagismo e apolipoproteína B e 

apolipoproteína A1 foram os dois FR mais fortemente associados com o IAM; história de 

diabetes, HAS e fatores psicossociais associaram-se independente com o IAM; o IMC 

demonstrou associação com o infarto, embora essa associação tenha sido mais fraca que a 

obesidade abdominal na análise da RCQ. Após a inclusão da RCQ no modelo multivariado e 

associado ao IMC, esta tornou-se estatisticamente menos significativa. Ao contrário, o  



 

 

 

2 REVISÃO DA LITERATURA________________________________________________12 

consumo diário de frutas e vegetais, a atividade física moderada ou extenuante e o consumo 

de álcool (três ou mais vezes por semana) foram protetores quanto ao risco de IAM. 

(Guimarães, 2006) Estudos nessa área demonstram cenário preocupante considerando 

resultados muito semelhantes aos de países mais desenvolvidos em que o padrão alimentar 

cada vez mais se afasta do recomendável. Diante disso, estratégias são necessárias para 

melhorar o perfil de risco e a previsão de piora da mortalidade da população em decorrência 

da doença coronária para os próximos anos. (Bertolami, 2006)  

As análises das tomografias computadorizadas, descritas por Fiatarone-Singh (1998) 

revelam depósito de gordura intramuscular nos membros inferiores de idosos asilados e um 

aumento da gordura visceral, na região abdominal, com o envelhecimento. Dados similares 

têm sido também encontrados por Bemben (1995) em um estudo transversal com homens de 

20 a 79 anos, em que a gordura corporal subcutânea nos membros foi similar, em todas as 

faixas etárias, mas a gordura do tronco, especialmente a abdominal, aumentou 

significativamente, com o avanço da idade. Há também diferenças do acúmulo específico da 

gordura corporal, de acordo com o avanço da idade e também em relação ao sexo: os homens 

têm o padrão andróide devido à gordura ser estocada primariamente no tronco, tórax, costas e 

abdômen, enquanto as mulheres apresentam o padrão ginecoide, caracterizado pelo depósito 

de gordura no quadril e nas pernas. Esse padrão de distribuição de gordura se mantém com o 

envelhecimento, mas com diferentes características. 

No sexo masculino, a gordura subcutânea diminui na periferia, mas aumenta central 

(tronco) e internamente (vísceras), sendo que 40% do aumento da gordura intra-abdominal 

acontecem na quinta década da vida. No sexo feminino, a gordura subcutânea pode 

permanecer estável até os 45 anos (provavelmente por influência hormonal) sendo que o 

aumento na gordura corporal total acontece, preferencialmente, por acúmulo de gordura  
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corporal interna e intramuscular, confirmando os resultados anteriormente citados, 

provenientes das tomografias computadorizadas. Entretanto, essa perda está relacionada não 

somente ao envelhecimento, mas também à genética, estado hormonal, nutricional e nível de 

atividade física do indivíduo. (Matsudo, 2000)  

2.2 Composição corporal 

A composição corporal é a proporção entre os diferentes componentes corporais e a 

massa corporal total, sendo normalmente expressa pelas percentagens de gordura e massa 

magra. É também considerada um componente da aptidão física relacionada à saúde, em 

razão das relações existentes entre a quantidade e a distribuição da gordura com alterações no 

nível de aptidão física e no estado de saúde das pessoas. “O campo específico da 

epidemiologia da atividade física aplica as estratégias da pesquisa geral da epidemiologia 

para estudar a atividade física como um comportamento relacionado à saúde e associado à 

doença e a outras conseqüências”. (McArdle, 2003) Define-se também como o estudo das 

medidas humanas de tamanhos e proporções corporais, incluindo espessura de dobras 

cutâneas (DC), perímetros, diâmetros e comprimento dos ossos, estatura e massa corporal (a 

antropometria que é o processo ou técnica de mensuração do corpo humano ou de suas várias 

partes) e ainda a biotipologia que é o estudo do biótipo ou tipo constitucional que também 

fazem parte dos estudos da composição corporal. Portanto, todo o estudo das medidas físicas 

humanas, biotipologia e das diferentes formas de atividades físicas faz parte dos estudos da 

composição corporal. (Costa, 2001; Heyward, 2000; Ferreira, 2008) 

 Em razão do baixo custo operacional e da relativa simplicidade de utilização, os 

métodos antropométricos são aplicáveis para grandes amostras, podendo proporcionar 

estimativas nacionais e dados para a análise de mudanças seculares. (Costa, 2001) 
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O biótipo está em contínuo desenvolvimento – um elemento fenotípico dinâmico. 

(Fernandes Filho, 2003) É o conjunto de características morfológicas apresentadas pelo 

indivíduo. Biótipo não é altura, conquanto haja certa correlação entre a altura e o tipo 

constitucional, são coisas diferentes. (Porto, 1997) A forma dos homens vivos já era 

filosoficamente descrita e interpretada por Hipócrates, o “pai da medicina”, que no exercício 

da sua atividade médica constatava ele que num tipo alto, delgado, e ossatura estreita, tez 

pálida e introvertido predominavam os problemas respiratórios (biótipo longilíneos), 

enquanto que em outro, mais baixo, globoso, de coloração avermelhada (biótipo brevilíneos), 

sobressaiam os problemas de esfera circulatória. (Fernandes Filho, 2003)  

Um dos principais interesses no conhecimento dos aspectos da antropometria está 

relacionado à possibilidade de estimativa da quantidade de gordura corporal e sua possível 

relação com efeitos deletérios ao melhor estado de saúde, visto que o excesso e a distribuição 

de gordura podem estar associados a inúmeras doenças. Os maiores riscos da obesidade para 

a saúde aumentam em relação curvilinear, com prevalências subindo progressiva e 

desproporcionalmente com o aumento da massa. O aumento da massa de forma continuada 

por muitos anos traz, na fase adulta, inúmeros efeitos adversos. Homens com 20% de massa 

acima do ideal apresentam uma chance de 20% maior de morrer por todas as causas, sendo 

que há um aumento de 25% nas chances de morrer por DAC e 10% por acidente vascular 

cerebral (AVC), há também duas vezes mais risco de morrer por DM e 40% mais chances de 

desenvolver doenças na vesícula biliar. Já homens que estão 40% acima da massa corporal 

apresentam 55% de aumento da mortalidade por todas as causas, sendo 70% a mais por DAC, 

75% por AVC e 400% de aumento na mortalidade por DM. Além disso, para adultos de 20 a 

45 anos, o sobrepeso é suficiente para multiplicar por seis a prevalência de HAS quando 

comparados a sujeitos com massa normal. (Costa, 2001) 
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Segundo Pacinni (2008) a medida de DC e a CA são medidas antropométricas 

confiáveis na investigação de gordura abdominal e que podem ser empregadas como 

indicadores de obesidade abdominal. O estudo das medidas de DC e CA foram testadas e 

comparadas com a absortometria com o objetivo de validação das medidas antropométricas. O 

resultado do estudo foi a validação dessas medidas.  

A absortometria de raio-X de dupla energia (AXDE) é uma técnica  empregada para 

mensurar a densidade mineral óssea, mas também permite quantificar a gordura corporal total 

e por regiões específicas do corpo, como por exemplo, a gordura abdominal. Esta técnica foi 

comparada à técnica de ressonância magnética para medição de gordura abdominal e as 

correlações foram fortes, mas não foram encontradas diferenças estatísticas entre as medidas. 

(Pacinni, 2008) Usada como critério para validação de métodos de avaliação da composição 

corporal, é um método preciso que pode vir a se tornar um padrão ouro na composição 

corporal. A técnica da AXDE caracteriza-se por ser segura, rápida e requerer o mínimo de 

cooperação do avaliado. (Glaner, 2005) 

A obesidade e a síndrome metabólica caracterizam-se por crescentes taxas em sua 

prevalência. A obesidade e a síndrome metabólica representam FR associados a altas taxas de 

mortalidade e morbidade cardiovasculares. A detecção precoce da síndrome metabólica é 

fundamental para estratificar o risco global de o paciente sofrer de doenças cardiovasculares. 

Conhecer a prevalência de obesidade abdominal e da síndrome metabólica e reconhecê-la 

como alvo para o controle dos fatores de risco para aterogênese fazem parte de uma prática 

fundamental no âmbito da cardiologia preventiva. A obesidade é definida por IMC > 

30Kg/m2, segundo a Organização Mundial da Saúde - OMS. No Brasil o desenvolvimento da 

obesidade é alarmante, com prevalência de até 87,5 milhões de habitantes. (Guimarães, 2006)  
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A concentração, subcutânea e visceral, de gordura na região abdominal contribui no 

desenvolvimento da síndrome metabólica, caracterizada por aumento da glicemia de jejum, 

obesidade, HAS e níveis de colesterol total e triglicerídeos acima dos valores normais, que 

são FR para o desenvolvimento de DCV. As medidas antropométricas inicialmente mais 

empregadas para identificar excessos de tecido adiposo abdominal foram as circunferências 

da cintura e do quadril (cm). A partir da relação entre estas duas circunferências 

estabeleceram-se pontos de corte para classificação de pessoas com risco para 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Atualmente, a mensuração do perímetro da 

cintura a 2,5 cm acima da cicatriz umbilical ou somente do abdômen, ao nível da cicatriz 

umbilical são os mais empregados para indicar o risco de desenvolvimento de doenças 

cardiovasculares. (Pacinni, 2008)  

A técnica antropométrica empregada para a mensuração da gordura abdominal é 

também considerada duplamente indireta, de simples aplicação, de baixo custo e validada em 

relação às técnicas “padrão-ouro”. (Eguchi, 2007)  

2.2.1 As medidas antropométricas da composição corporal servem para: 

� identificar riscos à saúde associados aos níveis excessivamente altos ou baixos de 

gordura corporal total; 

� identificar riscos à saúde associados ao acúmulo excessivo de gordura intra-

abdominal; 

� proporcionar entendimento sobre os riscos à saúde associadas à falta ou excesso de 

gordura corporal;  

� monitorar mudanças na composição corporal associadas a certas doenças; 

� avaliar a eficiência de intervenções nutricionais e de exercícios físicos na alteração 

da composição corporal; 
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� estimar o peso corporal ideal de atletas e não-atletas; 

� formular recomendações dietéticas e prescrições de exercícios físicos; 

� monitorar mudanças na composição corporal associadas ao crescimento, 

desenvolvimento, maturação e idade. (Heyward, 2000)  

As quantidades dos diferentes componentes corporais sofrem alterações durante toda a 

vida dos indivíduos, o que torna a composição corporal uma característica extremamente 

dinâmica, que sofre influência de aspectos fisiológicos, como crescimento e desenvolvimento, 

aspectos ambientais, estado nutricional e nível de atividade física. (Costa, 2001)  

Apesar do alto componente genético no peso e na estatura dos indivíduos, outros 

fatores ambientais fenotípicos, como a dieta, a atividade física, fatores psico-sociais e doenças 

estão envolvidos nas alterações desses dois componentes, durante o envelhecimento. 

(Matsudo, 2000)  

Uma das mais evidentes alterações que acontecem com o aumento da idade 

cronológica é a mudança nas dimensões corporais avaliados através das medidas 

antropométricas, como por exemplo, a diminuição da estatura com o passar dos anos, por 

causa da compressão vertebral, o estreitamento dos discos vertebrais e a cifose da coluna 

torácica. (Fiatarone-Singh, 1998)  

2.2.2 Relação cintura quadril (RCQ) 

A RCQ, segundo Heyward (2000) é fortemente associada à gordura visceral e parece 

ser um índice aceitável de gordura intra-abdominal. Porém, apenas a CA sozinha poderia 

predizer o acúmulo de gordura visceral, já que esta se acumula em pontos superficiais e 

profundos do abdome e, portanto poderiam aumentar a CA. Essas duas variáveis acabam 

sendo dependentes. A circunferência do quadril é influenciada pela deposição de gordura  
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subcutânea, assim a precisão da RCQ em avaliar a gordura visceral diminui com o aumento 

dos níveis de gordura. Essa pode mudar na mulher, dependendo do estágio de menopausa no 

qual ela se encontra, ou seja, as mulheres na pós-menopausa apresentam um padrão mais 

masculino de distribuição de gordura do que as que estão na pré-menopausa. (Heyward, 

2000)  

A Organização Mundial da Saúde (OMS) (1988) recomenda medir a circunferência da 

cintura no ponto médio entre a margem da costela inferior e a crista ilíaca, e a circunferência 

do quadril no ponto mais largo ao redor dos trocânteres maiores. Por outro lado, o 

Anthropometric Standardization Reference Manual (Callaway, 1988) recomenda medir a 

circunferência do quadril no ponto no nível da extensão máxima dos glúteos e a 

circunferência da cintura no ponto mais estreito do tronco. A RCQ é calculada dividindo a 

circunferência da cintura (medida em cm) pela do quadril (medida em cm). Utiliza-se uma 

escala para se obter o valor da RCQ conforme apresentação na tabela 1. 
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A medida que caracteriza o risco cardiovascular é calculada de acordo com a idade. O 

ganho de peso corporal (gordura corporal) e consequentemente as mudanças do formato do 

corpo acontecem fisiologicamente com o passar dos anos como diz Fiatarone-Singh (1998). 

Para a análise de risco cardiovascular a tabela deverá ser interpretada da seguinte 

maneira: geralmente, adultos jovens com idade entre 20 e 29 anos com valores de RCQ 

excedendo 0,94 cm para homens e 0,82 cm para mulheres estão na categoria de alto risco para 

conseqüências de saúde adversas. (Heyward, 2000)  

O índice de conicidade (índice C) é outro parâmetro antropométrico (fórmula) com 

potencial para prognosticar a distribuição de gordura e risco de doença. O índice C é baseado 

na idéia de que o corpo humano muda de formato de um cilindro para o de um “cone duplo”  
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com o acúmulo de gordura ao redor da cintura. A silhueta de uma pessoa obesa é a mesma 

vista sob o ângulo antero-posterior e perfil e todas as duas posturas podem apresentar 

igualmente um hipotético cone com a abertura para baixo até a cintura e um outro cone com a 

abertura para cima que vai dos pés até a cintura. Esses dois cones se encontram na sua parte 

mais larga formando um cone duplo cilindro perfeito. O cone duplo cilindro perfeito de uma 

pessoa obesa de frente é igual ao de uma pessoa obesa de perfil.  

. O índice C foi comparado com a medida RCQ para medir a validade da última e está 

incluído neste estudo apenas para legitimar ainda mais o uso da medida RCQ no estudo da 

obesidade abdominal. A relação dos parâmetros do índice C em comparação com a RCQ foi 

similar (Figura 1). (Heyward, 2000)  

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 
Figura1 Modelo de cone duplo cilindro perfeito para descrever a forma do corpo humano com aumento da 
adiposidade abdominal.  

Fonte: (Heyward, 2000; MacMillan, 1992) 
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2.2.3 Circunferência abdominal (CA) 

Pitanga (2005) também comparou vários indicadores antropométricos de obesidade 

através do índice C e identificou dentre eles qual melhor discrimina o risco coronariano 

elevado. Verificou-se também a sensibilidade e especificidade para identificar e comparar o 

melhor ponto de corte entre os diversos indicadores de obesidade para discriminar o risco. Os 

resultados foram que o índice C e RCQ são os melhores indicadores de obesidade para 

discriminar risco coronariano elevado. Segundo autor, a CA tem intermediário poder 

discriminatório e o IMC foi o indicador antropométrico de obesidade menos adequado para 

discriminar risco. Estes dados sugerem que os indicadores de obesidade abdominal são 

melhores para discriminar risco coronariano que os indicadores de obesidade generalizada.  

A Universidade Federal de Viçosa (MG) realizou um estudo com 231 servidores, 

(54,1% do sexo masculino entre 21-76 anos) para determinar a associação entre IMC e CA. 

Este último foi o indicador antropométrico que se correlacionou mais como fator de risco 

para doenças cardiovasculares. Observou-se que com o aumento do IMC e da gordura 

abdominal houve elevação principalmente da glicemia, dos triglicérides, da HAS e redução 

do HDL. A freqüência de síndrome metabólica foi maior em homens e no grupo 

sobrepeso/obesidade. Nesse estudo, a freqüência de fatores de risco cardiovascular aumentou 

com aumento do IMC e CA. (Rezende, 2006) 

A gordura abdominal visceral mostra-se como tecido metabolicamente muito ativo, 

apresentando uma alta taxa de renovação. O tecido gorduroso visceral mostra-se muito 

sensível à ação lipolítica das catecolaminas e os ácidos graxos livres resultantes da lipólise 

chegam ao fígado pelo sistema portal. (Halpern, 2002)  
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A síndrome metabólica (SM), comum em indivíduos com obesidade central, associa-

se a um risco aumentado para o diabetes melittus tipo 2 (DM) e eventos cardiovasculares. A 

obesidade central associa-se de modo independente, com plausibilidade biológica, com os 

componentes da SM e com a resistência insulínica. Comparada às medidas antropométricas 

tradicionais, a CA tem-se mostrado superior ao IMC e à RCQ para identificar adiposidade 

visceral, por conseguinte, risco cardiovascular. (Barbosa, 2006)  

A desnutrição crônica ou baixa estatura altera a regulação dos mecanismos 

fisiológicos de conservação de energia e depósito de gordura, promovendo obesidade na vida 

adulta. Sawaya (2003) chama atenção para o fato de que, entre os adultos, a prevalência de 

indivíduos com sobrepeso e obesidade apresenta-se maior do que em indivíduos desnutridos. 

A presença de alguns indivíduos obesos e outros desnutridos em uma mesma família e 

obesidade são fatos cuja coexistência parece incompatível. Uma explicação plausível, 

segundo a autora, seriam os inúmeros mecanismos que o corpo dispõe para controlar o gasto 

energético. O organismo humano, frente a episódios freqüentes de fome, pode lançar mão de 

uma série de mecanismos fisiológicos para poupar energia e acumular gordura em detrimento 

do crescimento em estatura. A gordura é o grande armazém energético do corpo e garantia 

para sobrevivência em tempos de fome. Ganho de peso excessivo, sobretudo de obesidade 

central foi observado em crianças de países desenvolvidos que sofreram desnutrição 

intrauterina. (Kuh, 2002) 

A obesidade abdominal, descrita como em forma de maçã, tem como principais 

características a sua localização, preferencialmente no abdome, e a sua associação com a 

manifestação da síndrome plurimetabólica - resistência à insulina, tríade lipídica e 

hipertensão arterial. Em decorrência destas manifestações, essa forma de obesidade está 

relacionada a um maior risco cardiovascular e, a sua identificação caracteriza o paciente  
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como de alto risco para doenças cardiovasculares. À exceção dos estereótipos clássicos nessas 

duas formas de obesidade, as formas maçã e pêra, a caracterização de alguns pacientes pode 

não ser tão óbvia e a forma mais precisa de se diferenciar é a medida da CA. Medindo-se a 

circunferência do abdome à altura da cicatriz umbilical, pode-se diagnosticar obesidade 

abdominal. Uma circunferência abdominal >94 cm nos homens e >80 cm nas mulheres foi 

identificada como marcador de risco, e valores >102 cm no homem e >88 cm nas mulheres 

identificam alto risco de hipertensão arterial, dislipidemia, diabetes melittus e doença 

cardiovascular. (Tabela 2) A medida da CA potencializa o valor do IMC até valores de 

35kg/m2. (Halpern, 2002)  

 

 

A obesidade abdominal está associada à presença de doenças cardiovasculares, é o que 

diz Picon (2007) em seu estudo sobre o desempenho de duas medidas de obesidade 

abdominal, a CA e RCQ na identificação de situações clínicas que representam risco 

cardiovascular em pacientes com DM: cardiopatia isquêmica, HAS, dislipidemia, obesidade e 

nefropatia diabética. A autora realizou um estudo transversal multicêntrico com 820 pacientes 

com DM. Os resultados foram que a medida da cintura apresentou uma forte correlação com 

o IMC em homens em mulheres. A medida da cintura foi superior à RCQ para identificação 

de obesidade e HAS, tanto em homens como em mulheres, e para a dislipidemia em homens.  

TABELA 2 Circunferência abdominal (CA) 
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Esses resultados levam a crer que a CA está mais associada a situações de risco 

cardiovascular do que a RCQ, mas podem ser identificadas através do desempenho das duas 

medidas de obesidade abdominal, CA e RCQ.  

Apesar de estar bem estabelecido que a gordura visceral abdominal faz parte da SM e 

está relacionada aos demais componentes da mesma (HAS, dislipidemia, alteração do 

metabolismo dos carboidratos), a melhor maneira de aferir o padrão de distribuição da 

gordura na prática clínica ainda não está definida. A quantificação acurada de tecido adiposo 

em compartimentos corporais pode ser realizada através de técnicas de imagem como 

ressonância magnética, tomografia computadorizada e densitometria corporal total. 

Entretanto, essas técnicas são onerosas e complexas, sendo impraticável sua utilização na 

rotina clínica. Já as medidas antropométricas simples, como a CA e a RCQ, demonstraram ser 

adequadas para estimar a quantidade de gordura abdominal. Esmaillzadeh (2004) sugeriu que 

a RCQ define melhor indivíduos de risco para doença cardiovascular. Han (1995) considera 

que a CA é melhor preditor de obesidade, dislipidemia e risco cardiovascular. E ainda que a 

CA esteja mais correlacionada com a percentagem de gordura corporal do que a RCQ. 

(Lemos-Santos, 2004)  

Martins (2003) relata em seu artigo as diferenças para o potencial diagnóstico das 

medidas de RCQ e CA em relação aos distúrbios metabólicos diferentes. Com uma amostra 

composta por 1.042 indivíduos foram realizados três inquéritos (clínico, 

bioquímico/laboratorial e comportamental), utilizando questionário padronizado. Para 

avaliação, foram utilizados os instrumentos: pressão arterial, medidas antropométricas, 

medida de cintura e medida do quadril. A RCQ relacionou-se melhor com os fatores 

socioeconômicos, risco de desnutrição pregressa e com as alterações indicativas da síndrome  
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metabólica do que a CA, mas também associada aos fatores de risco para doenças 

cardiovasculares ateroscleróticas. 

2.2.4 Índice de massa corporal (IMC) ou Índice de Quetelet 

O IMC tem sido referido também como índice de Quetelet, que leva o nome de seu 

criador, após 1800, que é considerado o pai da antropometria. O IMC, considerado o mais 

popular índice de estatura e peso, tem sido usado por diversas categorias de pessoas. Segundo 

Pollock (1993) o erro padrão da predição de percentual de gordura do IMC foi de 

aproximadamente 5-6 %. Segundo Ross (1997), o índice de Quetelet é a razão mais famosa 

em biologia humana. Este índice tem sido largamente utilizado, em saúde pública e na clínica, 

como um preditor de sobrepeso e obesidade, porém, ainda segundo Ross (1997), Quetelet 

jamais propôs qualquer índice para avaliar adiposidade.  

Para a determinação do sobrepeso e da obesidade, a maior parte desses estudos utiliza 

o IMC, dado o baixo custo operacional e a grande facilidade em sua obtenção. Embora essa 

utilização seja questionável na avaliação de indivíduos, para estudos populacionais este índice 

constitui uma alternativa bastante interessante, pois se uma população de pacientes com SCA 

apresenta valores médios elevados de IMC, poder-se-ia afirmar que isso ocorre em função do 

excesso do componente gordura corporal, já que na maioria dessas pessoas que apresenta 

excesso de massa, certamente isso não se deve ao excesso de massa magra. (Costa, 2001)  

As vantagens do uso do IMC são bem definidas, principalmente em estudos 

populacionais. Todavia há limitações, considerando as diferenças de interpretação de acordo 

com a etnia, idade, sexo, indicando a validação dos pontos de corte de IMC em função de 

outras medidas de composição corporal. A principal limitação é não ser possível diferenciar o 

excesso de peso por obesidade daquele decorrente do aumento por hipertrofia muscular,  
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edema e ossos. Assim, os valores de IMC não são absolutos, pois um desportista pode ter o 

corpo musculoso e pelo valor de IMC ser considerado obeso. Por isso a importância de se 

estabelecer o grupo homogêneo de indivíduos a ser estudado e a necessidade da utilização de 

outros meios, que não levem em consideração apenas a massa corporal e a estatura para 

avaliar a composição corporal, como relatado acima. Essa limitação pode levar a graves erros 

de interpretação na descrição da casuística de um trabalho científico. No entanto, na prática 

clínica, a realização do exame físico tradicional reduz acentuadamente a possibilidade de se 

agrupar semelhantemente indivíduos com tão distintas constituições. Os métodos de 

avaliação da distribuição de gordura corporal, embora eficazes, não foram suficientemente 

avaliados como indicadores de risco cardiovascular. Desta forma, a sua utilização, na prática 

clínica, não é considerada necessária ou obrigatória. Ainda há controvérsia se existiria um 

limiar a partir do qual haveria um aumento da mortalidade total. (Ross, 1997; McArdle, 2003; 

Fernandes Filho, 2003; Lamounier, 2007) 

O IMC correlaciona-se muito bem com a gordura subcutânea e a gordura total, com o 

aumento da pressão arterial e com os lípides e lipoproteínas do plasma. (Lamounier, 2007) 

Com as mudanças no peso e na estatura, o IMC também se modifica com o transcorrer 

dos anos. De acordo com Matsudo (2000) os homens atingem seu máximo valor de IMC 

entre os 45 e 49 anos, apresentando em seguida um ligeiro declínio. Por outro lado, as 

mulheres somente atingem o pico entre os 60 e 70 anos, o que significa que elas continuam 

aumentando seu peso em relação à estatura, por 20 anos mais, depois dos homens terem 

estabilizado o seu valor. A importância do IMC no processo de envelhecimento deve-se a que 

valores acima da normalidade estão relacionados com incremento da mortalidade, por 

doenças cardiovasculares e diabetes, enquanto que índices abaixo desses valores, com 

aumento da mortalidade por câncer, doenças respiratórias e infecciosas.  
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O peso corporal pode ser medido a partir de vários índices estatura/peso, indicando 

assim um grau de obesidade. Mede-se o peso (Kg) e a estatura (cm). O IMC é o resultado 

entre o peso da pessoa e a sua estatura elevada ao quadrado (m2).  IMC (Kg/m2). Aplica-se o 

resultado à Tabela 3. (Fernandes Filho, 2003) 

 

 Em junho de 1998, o painel de 24 membros qualificados que havia sido convocado 

pelo National Heart, Lung and Blood Institute reduziu o ponto de marcação do IMC das 

pessoas com “peso excessivo” de 27 Kg/altura2 para 25 Kg/altura2. Com base na associação 

entre obesidade e doença, os indivíduos com um IMC de 30 ou mais eram qualificados como 

obesos (OMS). (McArdle, 2003) 

A obesidade contribui para o desenvolvimento de várias doenças crônicas, incluindo a 

doença arterial coronariana (DAC), a HAS, a dislipidemia e o DM, levando a um maior risco 

de complicações cardiovasculares e morte. O IMC permite avaliar a obesidade e tem sido 

utilizado na estratificação de risco cardiovascular e nas decisões terapêuticas relacionadas às 

situações clínicas associadas. (Picon, 2007)  

Num estudo realizado por Losonczy (1995) numa análise de uma amostra de mais de 

6 mil indivíduos acima de 70 anos, foi evidenciado maior risco de mortalidade nas pessoas  
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com o maior IMC aos 50 anos, sendo a situação inversa observada nos indivíduos mais 

idosos: maior risco de mortalidade naqueles com menor IMC. Huang (1997) em 1997 

verificou também maior prevalência de doenças cardiovasculares em 3.741 homens, de 71 a 

93 anos de idade, com valores altos de IMC, RCQ e CA, independentemente do nível de 

atividade física, hábito de fumar e nível de glicose sangüíneo. Stevens (1998) estudou, 

durante 12 anos, a mortalidade entre 62.116 homens e 262.019 mulheres (não-fumantes e sem 

história de doenças cardiovasculares e câncer, na primeira avaliação) e relacionou com o 

IMC, resultando que altos valores de IMC foram associados a maior mortalidade por todas as 

causas e por DCV em homens e mulheres acima de 75 anos de idade. No entanto, o risco 

relativo de morte, associado ao maior IMC, diminuiu com a idade, sendo assim maior na 

faixa etária de 30-44 anos e menor, na faixa de 65-74 anos. 

No artigo de Cruz (2004) sobre análises preliminares dos idosos longevos de 

Veranópolis (RS) apontaram a obesidade como um dos fatores de risco cardiovascular mais 

prevalente. A OMS, no seu relatório de 2002, apontou a obesidade como uma epidemia, 

encontrando-se no topo de uma lista dos 10 FR para a saúde humana.  

Em uma metanálise de 600 mil pessoas seguidas por 15-30 anos, a mortalidade por 

todas as causas foi menor nas faixas de IMC entre 23-28 kg/m2. Segundo as recomendações 

do Instituto Nacional do Coração Pulmão e Sangue dos Estados Unidos da América, 

encontram-se sob risco aumentado de doenças cardiovasculares todos os indivíduos adultos 

com IMC > 25 kg/m2. (Lamounier, 2007)  

Curvas de crescimento e desenvolvimento para crianças até cinco anos foram 

publicadas pela OMS, que incluíram crianças em amamentação materna exclusiva até seis 

meses de idade, complementada com outros alimentos até um ano. Foram utilizadas duas 

fontes de dados antropométricos - comprimento e circunferências de cabeça e braço, dobras  
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cutâneas tríceps e subescapular, e altura para a construção de normas de crescimento infantil. 

Recém-nascidos, lactentes e crianças mais velhas foram medidos com a mesma 

confiabilidade. Para o estudo multicêntrico de referência de crescimento e para testar a 

confiabilidade das técnicas, dois investigadores realizaram as medições. O resultado foi que o 

coeficiente de confiabilidade foi superior a 95% para todas as medições exceto dobras 

cutâneas cujo coeficiente foi 75-93%. (Onis, 2006)  

2.2.5 Dobra cutânea (DC) 

Um dos meios mais práticos para a avaliação da composição corporal de populações 

de adultos é o uso das DC, isso porque 50 a 70% da gordura corporal estão localizadas 

subcutaneamente e, algumas DC  têm mostrado relação com a adiposidade corporal total. 

(Costa, 2001) 

A antropometria tem sido usada por mais de um século para avaliar o tamanho das 

proporções dos segmentos corporais, através das medidas de circunferência e comprimento 

dos membros corporais. Por volta de 1915, a espessura do tecido adiposo subcutâneo era 

medida por meio de simples medições das DC. Mais tarde nos anos 60 e 70, essas medidas 

foram utilizadas para desenvolver inúmeras equações antropométricas preditoras da 

densidade corporal total e a gordura corporal. Existem equações antropométricas que utilizam 

as DC, circunferências e diâmetros para estimar a composição corporal. 

Ao longo dos anos, o método de DC tem sido largamente utilizado para estimar a 

gordura corporal total em situações de campo e clínicas. Apesar da validade do método poder 

ser afetada pela habilidade do avaliador e pela homogeneidade do grupo, este método torna-se 

interessante devido a facilidade de administração e ao custo relativamente baixo do teste. 

(Heyward, 2000) Ele é passível de ser utilizado em pesquisas epidemiológicas de grande  
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escala, como o programa americano National Health and Nutrition Examination Survey 

[NHANES III] (Kuczmarski, 1994) e avaliação nutricional clínica. Além disso, medidas de 

DC podem ser usadas para estimar a distribuição regional de gordura determinando-se a 

proporção de gordura subcutânea no tronco e nas extremidades e para estabelecer perfis 

antropométricos.  

Existem aproximadamente 93 possíveis locais anatômicos onde a medida de uma DC 

pode ser realizada, mas os locais que aparecem com maior freqüência na literatura e que 

atendem as necessidades da grande maioria das equações preditivas de gordura corporal são: 

tríceps, subescapular, bíceps, axilar média, torácica ou peitoral, supra-ilíaca, supra-espinhal, 

coxa e panturrilha média. Está claro que a utilização de tantas medidas tornaria esse método 

extremamente demorado e inaplicável no dia-a-dia, por isso na maior parte dos protocolos 

utiliza-se de dois a nove locais de medida. A espessura das dobras cutâneas é medida 

utilizando-se o compasso de dobras cutâneas, também conhecido como adipômetro ou 

plicômetro. No Brasil, os compassos mais utilizados são o americano Lange, o inglês 

Harpenden e os nacionais Cescorf e Sanny.  (Costa, 2001) 

O compasso de dobras cutâneas serve-se de uma ou duas molas para exercer uma 

pressão no ponto da medida. Tanto na literatura especializada quanto os manuais dos 

adipômetros disponíveis no mercado sugerem que a pressão que essas molas exercem sobre o 

tecido adiposo deva ser constante em 10g.mm-2, em todas as aberturas do aparelho. Tal 

recomendação é fisicamente impossível, pois a pressão exercida pelas molas varia de acordo 

com a abertura das hastes do equipamento. Para valores de pressão das molas entre 9 e 

20g.mm-2, as medidas obtidas são altamente fidedignas. Entretanto embora haja essa alta 

reprodutibilidade das medidas, excessiva pressão exercida pelas molas do compasso reduz 

signitivamente a medida da espessura das dobras cutâneas.  A recomendação é que para  
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aberturas de hastes do compasso entre 2 e 40mm, a pressão média das molas seja de 10g.mm2 

com uma variação máxima de 2g.mm-2, para cima ou para baixo, pois valores de espessuras 

de DC fora desta amplitude (2 a 40 mm) conduzem a erro de medida. Neste caso tornaria 

mais interessante o uso das medidas de IMC, ou RCQ, ou ainda CA para a avaliação de 

gordura corporal no lugar das DC. (Costa, 2001) 

As mensurações das DC proporcionam informações bastante consistentes e 

significativas acerca da gordura corporal e de sua distribuição. Duas maneiras de utilização de 

DC são recomendáveis: a primeira soma os escores das DC para indicar a adiposidade 

relativa entre os indivíduos. A soma das DC e os valores individuais refletem as modificações 

absolutas ou percentuais da gordura corporal antes e após um programa de intervenção. Uma 

segunda utilização das DC incorpora as equações matemáticas específicas para determinadas 

populações e permitem prever a densidade corporal ou o percentual de gordura corporal. As 

equações se revelam exatas para indivíduos semelhantes em idade, sexo, estado de 

treinamento e adiposidade em relação ao grupo no qual foram obtidas. Quando esses critérios 

são obedecidos, a gordura corporal prevista para um indivíduo costuma oscilar entre 3 % e    

5 % das unidades de gordura corporal computadas a partir densidade corporal com pesagem 

hidrostática. Do contrário o mais indicado é a média das DC. (McArdle, 2003) 

Considerando a importância da precisão da escala e da pressão exercida pelas molas 

na obtenção das medidas válidas e fidedignas, é indispensável à aferição periódica deste 

equipamento para garantir maior qualidade para a avaliação da composição corporal realizada 

por esta técnica. (Costa, 2001)  

Quanto aos procedimentos para as médias de espessura de DC, elas devem sempre ser 

realizadas no hemicorpo direito do avaliado, utilizando o dedo indicador e o polegar da contra 

lateral esquerda para diferenciar o tecido celular subcutâneo do tecido muscular.  
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Aproximadamente um centímetro abaixo do ponto de reparo pinçado pelos dedos deve ser 

introduzido as pontas do compasso. Para a execução da leitura, deve-se aguardar em torno de 

dois segundos. É importante observar se as hastes do compasso estão perpendiculares à 

superfície da pele no local da medida. (Costa, 2001)  

Devido à variabilidade das medidas de DC, devem ser executadas três medidas não 

consecutivas para cada dobra escolhida (Costa, 2001) ou promover um intervalo de descanso 

entre as medidas que devem ser, pelo menos, de 5 segundos de descanso soltando a dobra 

para após esses 5 segundos realizar a segunda ou terceira medida. (Fernandes Filho, 2003) Os 

valores anotados são os medianos para que se eliminem as medidas extremas. (Costa, 2001) 

Para a aquisição dos resultados das medições das DC podem-se utilizar as 

equações/fórmulas como as de Guedes (1985) e Pollock (1980) entre muitas outras existentes 

na literatura, como também utilizar o somatório das DC e nesse caso é possível levar em 

conta um maior número de pontos anatômicos possibilitando uma análise da quantidade de 

gordura como um todo e evitando os erros e dificuldades da utilização das fórmulas. Se a 

opção for a média das DC usa-se as referências superiores da tabela (DC mm) e se a opção 

for a utilização das fórmulas, usa-se os números de referência da parte inferior da tabela (%G) 

(Tabela 4). 
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Segundo Costa (2001), a comparação dos resultados obtidos numa análise tanto de 

somatório e média das dobras cutâneas quanto através do uso de equações com os valores de 

normalidade torna-se difícil devido a escassez de estudos populacionais brasileiros que 

proponham valores referenciais de espessura de DC ou de somatório de grupos de dobas para 

indivíduos adultos, de acordo com idade e sexo.  

2.2.6 Biotipologia e ângulo de Charpy 

Biótipo é o estudo das constituições, temperamentos e caracteres; biologia diferencial; 

tipologia. Conjunto de indivíduos cujos patrimônios genéticos muito se assemelham. 

(Ferreira, 2008)  
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A morfologia do tórax varia de acordo com o biótipo do paciente (normolíneo, 

longilíneo e brevilíneo), cuja caracterização leva em conta a abertura do ângulo formado 

pelas últimas costelas tendo como vértice a base do apêndice xifóide (ângulo de Charpy). A 

classificação é a seguinte: tórax normolíneo: o ângulo de Charpy é igual a 90 graus; tórax 

longilíneo: menor do que 90 graus; tórax brevilíneo: maior do que 90 graus (Figura 2). 

(Tarantino, 2002)  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Brevilíneo Normolíneo Longilíneo 

Figura 2 O ângulo de Charpy e os tipos morfológicos (biótipos): brevilíneo, normolíneo e longilíneo.  

Fonte: (Porto, 1997) 

Existem três Tipos Constitucionais de biótipo. (Porto, 1997)  

� Longilíneo 

Classicamente comparado a D. Quixote e possui como características os seguintes 

elementos: 

  Pescoço longo e delgado 

  Tórax afilado e chato 
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  Membros alongados com franco predomínio sobre o tronco 

  Ângulo de Charpy menor que 90° 

  Musculatura delgada e panículo adiposo pouco desenvolvido 

  Tendência para estatura elevada 

� Mediolíneo ou normolíneo 

É o tipo intermediário e caracteriza-se por: 

  Equilíbrio entre os membros e o tronco 

  Desenvolvimento harmônico da musculatura e do panículo adiposo 

  Ângulo de Charpy em torno de 90° 

� Brevilíneo 

  Pescoço curto e grosso 

  Tórax alargado e volumoso 

  Membros curtos em relação ao tronco 

  Ângulo de Charpy maior que 90° 

  Musculatura desenvolvida e panículo adiposo espesso 

  Tendência para baixa estatura 

Para a realização das medias do ângulo de Charpy usa-se o goniômetro, aparelho 

composto por duas hastes articuladas unidas por um botão que é o ponto de referência/apoio 

para início das medidas. As hastes possuem uma linha central de marcação para adaptação 

dos eixos e um desenho que se move junto com uma das hastes e que identifica o ângulo de 

acordo com a abertura desta. (Pompeu, 2004) 
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Segundo Costa (2001) a dimensão morfológica reúne aqueles componentes que 

apresentam alguma relação com o melhor estado de saúde ou que se identificam com a 

composição corporal e com a distribuição de gordura corporal. 

O biótipo nesse estudo é calculado através do cálculo de compleição física (CF) e esta 

é calculada a partir a medida da altura em metros e da medida da circunferência do punho em 

centímetros no braço não-dominante, distalmente ao processo estilóide. O braço mais 

utilizado para desenvolver atividades físicas, escrever ou atividades laborais foi considerado  

dominante. Divide-se a medida da altura (m) pela circunferência do punho (cm) (Tabela 5). 

(Rosado, 1998) 

 

A determinação do biótipo encontra sua principal utilidade para a correta interpretação 

das variações anatômicas que acompanham cada tipo morfológico, pois há uma relação entre 

a forma exterior do corpo e a posição das vísceras. Assim a localização do ictus cordis vai ser 

diferente nos três tipos. A forma do estômago, por sua vez, está estreitamente relacionada 

com a morfologia externa do indivíduo, conforme mostram as figuras abaixo. A figura 3 

mostra as variações de forma e posição das vísceras em relação aos tipos morfológicos. A. 

Brevilíneo. B. Normolíneo. C. Longilíneo. Observar que os pulmões, o coração, o estômago e  
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o intestino grosso apresentam formas e posições diferentes nos três biótipos (Figura 3). 

(Porto, 1997) 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3 Variações de forma e posições das vísceras.  

Fonte: (Porto, 1997) 

2.3 Ocupação 

Segundo a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), a categoria ocupacional é 

um conceito genérico, aplicável a qualquer agrupamento classificatório de realidades do 

trabalho, enquanto que a ocupação é o agrupamento de tarefas, operações e outras 

manifestações que constituem as obrigações atribuídas a um trabalhador e que resultam na 

produção de bens e serviços. (Nobre, 2002)  

A CBO é o documento normatizador do reconhecimento, da nomeação e da 

codificação dos títulos e conteúdos das ocupações do mercado de trabalho brasileiro.  A CBO 

origina-se do Cadastro Brasileiro de Ocupações do Ministério do Trabalho e da Classificação 

Internacional Uniforme de Ocupações (CIUO) da Organização Internacional do Trabalho, de 

1968.  Foi editada pela primeira vez em 1982, tendo sofrido atualizações pontuais desde 

então.  Até 2002 vinha sendo utilizada a versão publicada em 1994.  Em setembro de 2002,  



 

 

 

2 REVISÃO DA LITERATURA________________________________________________38 

foi publicada a nova versão, revisada e atualizada, a (CBO 2002). Relata que “ocupação é o 

tipo de trabalho que exerce independente da profissão de origem e remuneração, mesmo que 

no momento do cadastramento o indivíduo esteja de férias, licença ou afastado 

temporariamente por qualquer motivo. A realização de tarefas domésticas caracteriza o 

trabalho doméstico, ainda que este não seja remunerado. Se o indivíduo informar mais de uma 

ocupação deverá ser anotada aquela a que ele dedica o maior número de horas por semana, no 

seu período de trabalho. Será considerada desempregada a pessoa que foi desligada do 

emprego e que não exerce qualquer outra atividade ocupacional, como prestação de serviços a 

terceiros. Neste caso registrar a última ocupação relatada. Em caso de aposentado, deve-se 

registrar a ocupação anteriormente exercida acrescida da informação de estar aposentado”. 

(Nobre, 2002)  

Segundo as bases conceituais da CBO-2002 “ocupação” é considerada um “conceito 

sintético não natural, artificialmente construído pelos analistas ocupacionais. O que existe no 

mundo concreto são as atividades exercidas pelo cidadão em um emprego ou outro tipo de 

relação de trabalho (autônomo, por exemplo)”. Ainda, “ocupação” é a agregação de empregos 

ou situações de trabalho similares quanto as atividades realizadas. (Nobre, 2002)  

A informação acerca dos riscos e agravos à saúde advindos das condições de trabalho 

é ferramenta fundamental para o planejamento e avaliação das ações de saúde, em geral, e de 

saúde do trabalhador, em particular. (Nobre, 1995; Nobre, 2002) 

Desde o início do processo de construção do SUS existe a necessidade de 

incorporação de variáveis de interesse à área de Saúde do Trabalhador nos sistemas de 

informação em saúde, de forma a permitir o dimensionamento do papel do trabalho na 

determinação do processo saúde-doença. (Nobre, 2002)  
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Com objetivo de testar associações já conhecidas entre ocupações e doenças 

cardiovasculares e observar novos grupos ocupacionais sob risco, Tüchsen e col. (1992) 

montaram uma coorte das pessoas entre 20 a 59 anos de idade em 01/01/1981, identificadas 

no Registro Central Populacional da Dinamarca.  Construíram um banco de dados específico, 

mediante a interligação dos dados do Censo ao Registro Nacional de Hospitalizações, e 

estudaram as primeiras hospitalizações por IAM, outras formas agudas e subagudas de doença 

isquêmica do coração (DIC), AI e outras formas crônicas de DIC, ocorridas entre 1981 e 1984 

nesta coorte.  A população do estudo compreendeu um total de 1.293.888 homens, com 

15.631 hospitalizações por DIC, e 1.285.508 mulheres, com 4.253 hospitalizações por DIC. 

(Nobre, 2002) 

Dentre as associações clássicas já referidas por estudos anteriores, os autores 

encontraram taxas padronizadas de hospitalização por DIC maiores entre motoristas de ônibus 

homens; entre outros motoristas de táxi, de caminhões de lixo, de veículos de companhias de 

estiva; e entre homens e mulheres operadores de táxi e atividades de transporte, não 

classificadas em outra parte. (Tüchsen, 1992)  

Como associações suspeitas foi observado um excesso de risco estatisticamente 

significante para todos os padeiros juntos (empregados e por conta própria), bem como para 

engenheiro chefe, engenheiro naval e capitães de navio e pescadores.  Excesso de doença 

coronariana em padeiros, empregados e por conta própria, já havia sido encontrado na 

Dinamarca e na Alemanha Ocidental.  Por sua vez, pilotos navais tiveram risco aumentado de 

DIC na Alemanha Ocidental; pescadores na Noruega tiveram incidência de AI e IAM duas 

vezes maior que o esperado. (Tüchsen, 1992)  

Grupos expostos a hidrocarbonetos policíclicos aromáticos como limpadores de 

chaminé, trabalhadores, qualificados e não qualificados / em fundições e rodoviários, tiveram  
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excesso de risco, mas nenhum deles significativo.  Cozinheiros e garçons e todos os grupos 

ocupacionais em hotéis e restaurantes, proprietários, gerentes, empregados assalariados, 

trabalhadores qualificados e não qualificados, homens e mulheres, tiveram excesso de risco 

para DIC. (Tüchsen, 1992)  

Os autores observaram, ainda, taxas padronizadas de hospitalização elevadas por DIC 

em policiais de alto escalão, equipes de salvamento e oficiais de delegacias.  Houve um 

excesso significativo em empregados assalariados como bombeiros, policiais e agentes de 

delegacias e também em outros empregados assalariados em equipes de salvamento 

(bombeiros e ambulâncias).  Estudos anteriores mostraram excesso de risco de DIC entre 

bombeiros em Toronto e Connecticut; prevalência aumentada de alterações de ECG em 

bombeiros em Los Angeles e excesso de mortalidade por DIC em policiais em Connecticut. 

(Tüchsen, 1992) Os mais interessantes grupos de risco não conhecidos previamente entre 

homens foram: trabalhadores por conta própria na indústria têxtil; almoxarifes e chefes de 

almoxarifado; capatazes e chefes em indústria da construção; telefonistas; trabalhadores não 

qualificados em tubos e chapas de aço em estaleiros; trabalhadores não qualificados em 

artigos de papel e papelão e trabalhadores não qualificados em serviços comunitários.  Para 

mulheres foram encontrados excessos de risco em balconistas em empresas não 

administrativas; entre técnicas/operadoras de projeção de cinema; em moldadoras não 

qualificadas; em cortadoras e estofadoras; em trabalhadoras não qualificadas na indústria de 

bebidas e alimentos; entre soldadoras e trabalhadoras em chapas e tubos de aço não 

qualificadas; e entre auxiliares domésticas e de limpeza. (Tüchsen, 1992)  

Como vantagens de um estudo baseado neste tipo de banco de dados destacam a 

cobertura de toda a população, permitindo comparações, e o grande número de pessoas e de 

eventos, que facilita sua divisão em grupos ocupacionais distintos e razoavelmente  
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homogêneos.  Destacam, ainda, que para alguns grupos ocupacionais, a subdivisão no interior 

destes, poderá possibilitar maior aproximação à exposição.  Como desvantagens, destacam o 

fato de não ter informações em exposições específicas e não ser possível conhecer o tempo de 

exposição.  Além dessas, existem as limitações de todos os demais estudos de base 

ocupacional, como o efeito do trabalhador sadio, pois o trabalho das pessoas ou sua falta pode 

ser determinado por doença pré-existente, particularmente doença crônica como a DIC. 

(Tüchsen, 1992)  

2.4 Sedentarismo 

Atividade física é qualquer movimento corporal produzido por contração muscular e 

que resulte em maior dispêndio de energia. A atividade física é sempre ativa. (MacArdle, 

2003). Já o contrário, ou uma pessoa sedentária (sedentarismo) é aquela que se movimenta 

pouco; que anda ou se exercita pouco; inativo. Aquele que tem vida sedentária. (Ferreira, 

2008)  

A temática das doenças cardiovasculares é um dos principais assuntos discutidos por 

trabalhos científicos, pela mídia e conseqüentemente pela população nestes últimos anos, pois 

versa sobre a prevalência e incidência das doenças coronarianas, seu impacto social e suas 

implicações, principalmente no atendimento ao cliente com diagnóstico de SCA que 

apresenta o sedentarismo, entre outros já mencionados, como um dos principais fatores de 

risco para doenças coronarianas. (Sipp, 2008)  

Com relação ao estilo de vida, a presença de hábitos destrutivos pode acarretar 

enfermidade como, por exemplo, as doenças cardiovasculares. Tais hábitos estão presentes no 

uso de drogas (ingestão excessiva de bebidas alcoólicas, fumo e abuso de medicamentos) e na  
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relação dieta-exercício (super alimentação; alta ingestão de gorduras e carboidratos; falta de 

exercícios físicos e de recreação e relaxamento das tensões diárias). (Dantas, 1999)  

Polanczyk (2006) em seu artigo Fatores de risco cardiovascular no Brasil: os 

próximos 50 anos! Aponta também o tabagismo, níveis elevados de colesterol LDL, baixos 

de HDL, DM, HAS, HF, obesidade, sedentarismo, obesidade central, síndrome 

plurimetabólica e ingesta de álcool como fatores fortemente relacionados com aterosclerose e 

suas manifestações clínicas para o desenvolvimento de DCV.  

O perfil ocupacional dos pacientes com síndrome coronariana aguda pode ser 

adquirido através de observações simples sobre ocupação classificados pela ABO e também 

através do tipo de atividade ocupacional do trabalhador. A composição corporal pode ser 

investigada através das medidas de diferença cintura-quadril, circunferência abdominal,  

índice de massa corporal, dobra cutânea, biotipologia e ângulo de Charpy e o sedentarismo 

através de entrevistas. Estas três informações presentes no estudo objetivaram investigar se o 

indivíduo com doença cardiovascular era ou não sedentário, era ou não obeso e se possuía 

ocupação que exigia sobrecarga física.  
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3.1 Desenvolvimento 

Depois de definido todo o processo operacional e estabelecido que os hospitais seriam 

os locais mais adequados de busca aos pacientes, foram selecionados os mais importantes 

hospitais públicos e privados da cidade de Volta Redonda, RJ. O estudo foi conduzido através 

das investigações presenciais diretamente ao paciente sobre: as histórias atuais das atividades 

físicas de lazer e sobre as ocupações dos pacientes, além de técnicas de mensuração do corpo 

humano - medidas antropométricas centralizadas como circunferência abdominal (CA) e 

relação cintura/quadril (RCQ) e medidas globais como índice de massa corporal (IMC) e 

dobra cutânea (DC). Também foi investigado o perfil biotipológico dos pacientes, bem como 

os fatores de risco para a síndrome coronariana aguda (SCA) já conhecidos na literatura 

médica, tais como idade, sexo, peso, obesidade e sedentarismo.  

As pesquisas bibliográficas foram iniciadas ainda durante as fases de reuniões com o 

orientador com o objetivo de também organizar a equipe de colaboradores, legitimar a 

metodologia a ser adotada e aperfeiçoar as regras e prazos a serem cumpridos. Parte da busca 

foi realizada com utilização de livros médicos, enquanto as demais foram efetuadas via 

internet, através dos seguintes bancos de dados: BIREME, Cardiol, Medline e Medscape. 

Toda a pesquisa sobre composição corporal foi correlacionada com a SCA. 

Relação das palavras-chave 

As palavras-chave relacionadas a seguir foram usadas nas pesquisas nos anos de 2006, 

2007 e 2008, com cruzamento de informações e citadas nos títulos ou nos textos da pesquisa: 

perfil ocupacional e composição corporal de pacientes com síndrome coronariana aguda de 

Volta Redonda, RJ. 
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Palavras-chave: síndrome coronariana aguda; sedentarismo; ocupação; composição 

corporal e epidemiologia. 

Keywords: acute coronary syndrome, sedentary lifestyle, occupation, body 

composition and epidemiology. 

Em seguida, depois de detectadas as necessidades para a operacionalização do projeto 

e traçadas as prioridades financeiras bem como os objetivos a serem alcançados na primeira 

etapa da pesquisa, chegou o momento de fazer contato com os diretores dos hospitais 

selecionados para participar da pesquisa.  

Estudantes de último ano de fisioterapia foram selecionados através do seu 

comprometimento, interesse e envolvimento durante as aulas do curso de fisioterapia do 

Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA) e convidados a participar como 

colaboradores da pesquisa de coleta de dados nos hospitais. Por fim, foram realizadas 

reuniões com os colaboradores para apresentação do projeto e da ficha de avaliação.  

Cerca de 20 reuniões foram realizadas para treinamento das técnicas das medidas de 

composição corporal. Uma ficha de definições de todos os termos utilizados e orientações de 

como realizar cada manobra das avaliações acompanhou as fichas de avaliação. Prevendo os 

possíveis vieses, os colaboradores só iniciaram a pesquisa de campo após várias reuniões para 

conhecimento do objetivo do trabalho e da forma mais adequada de abordar e utilizar as 

técnicas de avaliação antropométricas.  

O objetivo desta pesquisa foi realizar uma única avaliação (antropometria, perfil 

ocupacional e atividade física) pontual/transversal em cada paciente internado, seja em 

unidades intensivas, coronarianas e intermediárias, enfermarias, quartos ou pronto-socorros. 
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3.2 Objetivos 

3.2.1 Identificar o perfil da composição corporal dos pacientes admitidos com SCA 

correlacionando com sexo e faixa etária; 

3.2.2 Identificar o perfil da composição corporal segundo a CA (normal e aumentada) e 

segundo a RCQ (normal e aumentada);  

3.2.3 Identificar a associação entre a ocupação e o sedentarismo. 

 
3.3 Desenho do estudo 

Estudo prospectivo, descritivo, transversal e multicêntrico.  

3.4 Duração do estudo 

A pesquisa de campo teve a duração de 12 meses, de agosto de 2004 a agosto de 2005. 

3.5 Amostra 

A amostra foi composta por 169 pacientes com idade maior ou igual a 21 anos com 

diagnóstico clínico de SCA e que buscavam de forma voluntária um serviço médico e 

hospitalar para tratamento da síndrome. Somente depois da estabilidade clínica dos pacientes 

as investigações eram iniciadas. 

As informações foram coletadas diretamente dos pacientes e com ajuda de seus 

familiares presentes durante a internação destes e não derivadas das papeletas médicas ou da 

enfermagem. As perguntas eram muito bem direcionadas para coleta adequada da resposta. 

Participaram da pesquisa os seguintes hospitais de Volta Redonda: Hospital Municipal 

Dr. Munir Rafful, Hospital Evangélico Regional LTDA, Hospital VITA e Hospital Municipal 

São João Batista.  
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3.6 Fases do estudo 

A pesquisa perfil ocupacional e composição corporal de pacientes com síndrome 

coronariana aguda de Volta Redonda, RJ, é integrada ao projeto GISCA – Grupo de 

Investigação da Síndrome Coronariana Aguda, Niterói, RJ, coordenado pelo Professor 

Carlos Augusto Cardoso de Faria na Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ. 

Foi elaborada uma ficha de avaliação, com setenta questões diversificadas, 

abrangentes, com as devidas definições e dispostas de forma fragmentada por subdivisões de 

áreas comuns.  

Doze variáveis foram selecionadas para responder à pergunta: quais as características 

da composição corporal dos pacientes internados com SCA na população de Volta Redonda, 

RJ? As variáveis selecionadas foram: idade, sexo, peso, altura, IMC, DC, CA, RCQ, biótipo, 

ângulo de Charpy (AC), sedentarismo e ocupação. 

O trabalho de avaliação foi dividido em fases conforme descrição a seguir: 

FASE 1 

Itens e definições da ficha de avaliação  

  Identificação, faixa etária e sexo. 

  Diagnóstico clínico – o diagnóstico era investigado na papeleta médica e com o 

médico assistente após contato com o laboratório para dar início à avaliação da composição 

corporal. 

  Ocupação – essa foi a variável mais complexa e que exigiu bastante habilidade 

com a anamnese por parte do pesquisador. As perguntas eram sobre o tempo de permanência 

no trabalho e a identificação do tipo de atividade física ocupacional que a função exigia,  
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seguindo as normas da classificação brasileira de ocupação (CBO). A ocupação era o foco 

central das perguntas; muitas e diferentes perguntas eram realizadas a fim de se conseguir 

essa resposta – perguntava-se, por exemplo, se o paciente trabalhava de pé ou sentado, se 

andava de um lado para o outro, se ficava parado – caso o paciente carregasse algum tipo de 

peso durante o trabalho – se o peso era carregado com o paciente andando ou parado num 

mesmo lugar, se subia escadas. Houve também perguntas sobre movimentação física diária 

do paciente, jornada de trabalho diário, jornada semanal de trabalho e o mais importante: se o 

esforço físico que o paciente exercia em seu trabalho diário representava para ele mesmo uma 

carga leve, moderada ou de sobrecarga física.  Era considerado e anotado exatamente o que o 

paciente relatava ao pesquisador por que condicionamento físico é pessoal e intransferível. 

Carga: aquilo que é ou pode ser transportado ou suportado por alguém ou por alguma coisa 

(Ferreira, 2008). Foram necessárias várias reuniões com os colaboradores simulando as 

situações com os pacientes nos hospitais para que estes se tornassem aptos a trabalharem com 

esta variável.  

  Sedentarismo – Era investigado há quanto tempo o paciente vinha praticando sua 

atividade física (esportiva/lazer), a periodicidade semanal, a duração diária. Perguntava-se 

como era a atividade, durante quanto tempo praticava, se parava para descansar ou se a 

atividade era contínua. Horário que praticava, tempo decorrido entre o encerramento da 

prática da atividade física pregressa e a data atual – essa pergunta era direcionada para saber 

há quanto tempo o paciente estava sem realizar nenhuma atividade física, ou seja, há quanto 

tempo ele estava sedentário. 

  As medidas físicas. Peso aferido, altura medida, IMC aferido, biótipo aferido, DC 

aferida, RCQ aferida e CA aferida.  
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Os dados foram colhidos pela pesquisadora com ajuda dos colaboradores, mas os 

procedimentos de análise das fichas, correções, cálculos e elaboração do banco de dados 

foram realizados exclusivamente pela pesquisadora. As análises estatísticas foram realizadas 

por profissional da área: Rosângela Aparecida Noé – estatística da Universidade Federal do 

Rio de Janeiro/UFRJ. 

A escolha de a pesquisa ser realizada dentro dos hospitais foi em função de serem 

estes os mais apropriados locais para a identificação de pacientes que sofrem de SCA. Eles 

procuram o hospital para socorro imediato no momento da dor intensa, assim todos os 

pacientes que entravam nos hospitais em busca de tratamento para a síndrome eram 

abordados segundo critérios rigorosos, principalmente durante as manobras físicas que a 

avaliação exigia. As papeletas médicas eram investigadas na busca de qualquer contra-

indicação à movimentação física e quando havia qualquer dúvida quanto a esse procedimento 

os médicos assistentes eram interrogados e somente após a certeza de que o paciente poderia 

ser investigado, as avaliações eram realizadas. Não houve nenhuma intercorrência indesejada 

durante as investigações práticas e os pacientes receberam seus tratamentos de rotina 

normalmente nos hospitais onde estavam internados, não havendo nenhuma interferência por 

parte dos colaboradores.  

Para encontrar o paciente com SCA houve necessidade de fazer contatos diários com 

os hospitais e estes eram feitos através de visitas ou ligações telefônicas que antecederam 

muitas visitas. O ponto de partida para saber se houve admissão de paciente com SCA nos 

hospitais e também para identificar a localização dos pacientes dentro dos hospitais era o 

laboratório de cada hospital. Todo paciente com suspeita de SCA quando dá entrada no  

hospital para tratamento, a primeira investigação médica para traçar o diagnóstico da 

síndrome coronariana aguda são os exames laboratoriais de CKMB (uma isoenzima da  
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creatina fosfoquinase que corresponde a enzima liberada pelo músculo cardíaco. Esta enzima 

eleva-se quando ocorre isquemia em um determinada região do músculo cardíaco. Os danos 

no miocárdio originam a liberação transitória de CKMB para a circulação). (Porto, 1997) 

Portanto, depois de três meses ligando diariamente para os hospitais, visitando as emergências 

e ligando para os médicos que participavam da pesquisa a fim de identificar os pacientes para 

o estudo, foi a metodologia de identificação dos pacientes através dos laboratórios, a 

estratégia mais eficaz utilizada, e que perdurou até o fim da coleta de dados.  

 FASE 2 

Coleta do termo de consentimento informado livre e esclarecido 

Explicar os objetivos da pesquisa e colher o termo de consentimento informado, 

livre  e esclarecido  

FASE 3 

Equipamentos 

Equipamentos utilizados nas avaliações: Goniômetro Starret, fita metálica Sanny 

Medical, lápis dermográfico Dixon, e pastas para organização. Os adipômetros Sanny e 

aparelhos de pressão Premium foram emprestados pelo Centro Universitário de Volta 

Redonda (UniFOA) onde a autora trabalhava.  

FASE 4 

Operacionalização 

O goniômetro, a fita metálica, o adipômetro, as fichas de avaliação da fisioterapia, o 

aparelho de pressão, incluindo o termo de consentimento livre e esclarecido e a ficha com 

todas as definições ficavam dentro de uma pasta em local pré-determinado uma em cada  
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hospital para os casos de dúvidas durante as avaliações. Todos os colaboradores tinham os 

telefones da pesquisadora responsável para ligar a cobrar a qualquer momento e para qualquer 

dúvida. 

FASE 5 

Coleta das informações  

Os colaboradores foram escalados como um trabalho de turno em hospitais; cada 

pesquisador era responsável por dois dias na semana pré-estabelecidos  , este fazia visitas 

nos hospitais em seus dias de pesquisa ou fazia ligações telefônicas para o médico de plantão 

ou para a enfermagem para saber da existência de pacientes admitidos naquele dia – como foi 

dito, nos últimos nove meses apenas a metodologia dos contatos com os laboratórios para 

localização dos pacientes nos hospitais permaneceu em vigor.  

Em uma folha separada e específica, que permanecia dentro da pasta de materiais e de 

controle da fisioterapia, o colaborador anotava o nome, diagnóstico clínico e localização do 

paciente no hospital, para que, no próximo dia, o outro colaborador soubesse quais os 

pacientes foram avaliados a fim de não os avaliar novamente. As pastas, os rascunhos e toda a 

documentação utilizada foram arquivados em local seguro. 

FASE 6 

Controle da coleta das informações  

As pastas continham também informações extra-ficha que o responsável daquele dia 

tivesse considerado pertinente observar. Se no dia seguinte o paciente ainda encontrava-se 

internado o colaborador, ao pegar a pasta, já sabia se aquele paciente já havia sido avaliado e 

tinha acesso às informações pertinentes. Essa metodologia facilitou muito o trabalho de 

equipe.  
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Além desses procedimentos, eram realizadas reuniões semanais da fisioterapia para 

ajustes das definições e correções necessárias. No momento das correções das fichas para 

decodificação das informações, quando identificada alguma resposta não inteligível, reuniões 

de emergência eram realizadas com todos os colaboradores para esclarecimento. Tudo era 

feito de maneira imediata para dar tempo de fazer as correções enquanto o paciente ainda 

permanecia internado.  

Todos os cuidados foram tomados para evitar os vieses do observador, do sujeito e do 

instrumento, tanto para os erros aleatórios quanto para os erros sistemáticos. Houve grande 

empenho para tornar a pesquisa válida e reprodutível, segundo os critérios de Fardy (1998), 

Hulley (2003), Fernandes Filho (2003) e Pompeu (2004) descritos na revisão da literatura “a 

validade é o grau no qual um teste realmente mede o que se pretende medir; 

reprodutibilidade, confiabilidade ou fidedignidade diz respeito ao erro intrateste ou ao grau 

em que esperamos que o resultado seja constante e reprodutível; objetividade é o grau de 

consistência dos resultados quando medidos por dois ou mais avaliadores. A objetividade diz 

respeito ao erro entre avaliadores, já a confiabilidade, ao erro intra-avaliador”.  

Quanto mais precisa for uma medida, maior o poder estatístico que um determinado 

tamanho de amostra tem para estimar os valores médios e testar hipóteses. A precisão de uma 

medida (reprodutibilidade de medições repetidas) é um fator determinante do poder estatístico 

e do tamanho da amostra. A precisão é reduzida pelo erro aleatório a partir de três fontes de 

variabilidade: observador, instrumento e sujeito. Duas estratégias para aumentar a precisão 

que devem fazer parte de todo o estudo são: definir e padronizar operacionalmente os 

métodos em um manual de operações e treinar e certificar os observadores. Outras estratégias 

úteis são: otimizar e automatizar os  instrumentos e usar a média de medições repetidas. 

(Hulley, 2003)  
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Para as medidas de DC foi adotada a seguinte metodologia: as medidas foram 

realizadas sempre no dimídio direito; o ponto de reparo foi marcado previamente com lápis 

dermográfico; a dobra de pele e de tecido subcutâneo eram pinçados entre os dedos polegar e 

indicador destacando-a firmemente do músculo subjacente; não foi incluído o tecido muscular 

subjacente; as ponteiras do adipômetro foram posicionadas 1 cm abaixo dos dedos que 

pinçam a dobra  de maneira que a pressão sobre a prega no ponto medido fosse exercida pela 

face do adipômetro e não pelos dedos; o compasso era posicionado perpendicular à  DC; 

foram realizadas três medidas e selecionada a mediana; o intervalo entre as medidas foi de 

pelo menos de cinco segundos soltando a dobra entre as medidas; durante a leitura da medida, 

a dobra permanecia segura pelo pesquisador; o adipômetro era retirado e só depois a DC era 

solta. (Fernandes Filho, 2003; Pompeu, 2004; Fardy, 1998) 

Locais para as medidas das dobras cutâneas: triciptal: é determinada paralelamente ao 

eixo longitudinal do braço, na face posterior, sendo seu ponto exato de reparo a distância 

média entre a borda súpero-lateral do acrômio e o olécrano; subescapular: é obtida 

obliquamente ao eixo longitudinal seguindo a orientação dos arcos costais estando localizada 

2 cm abaixo do ângulo inferior da escápula; peitoral: é diferenciada entre os sexos, tomada na 

diagonal, na metade da distância entre a linha anterior e o mamilo (homens), e a 1/3 da 

distância da linha axilar anterior e a mama (mulheres); supra-ilíaca: esta DC é individualizada 

também no sentido oblíquo 2 cm acima da crista ilíaca ântero-superior na altura da linha 

axilar média; abdominal: é determinada paralelamente ao eixo longitudinal do corpo, 

aproximadamente      2 cm à direita da borda lateral da cicatriz umbilical; coxa: é determinada 

paralelamente ao eixo longitudinal da perna sobre o músculo do reto femoral, a 1/3 acima da 

distância do ligamento inguinal e do bordo superior da patela e no ponto médio entre o  
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ligamento inguinal e a borda superior da patela. Os adipômetros foram calibrados de dois em 

dois meses na própria universidade.  (Fernandes Filho, 2003; Pompeu, 2004) 

Para as medidas de relação RCQ e CA: os pontos dos perímetros eram marcados 

corretamente com utilização lápis dermográfico, eram sempre medidos sobre a pele nua, 

sobre um ponto fixo e preciso; a fita era metálica de boa flexibilidade e sem elasticidade; o 

dedo era retirado para não deixar nada entre a fita e a pele; era evitada a pressão excessiva 

sobre a fita e também para não deixá-la excessivamente frouxa; realizavam-se três medidas e 

utilizava-se a mediana. (Fernandes Filho, 2003; Pompeu, 2004) 

Locais das medidas de circunferência da cintura: entre as últimas costelas e a crista 

ilíaca (OMS) com o abdome relaxado, deve-se passar a fita metálica com precisão de 0,1 cm 

num plano horizontal paralelo ao chão. Quadril: deve-se passar a fita metálica num plano 

horizontal paralelo ao chão no ponto de maior massa muscular das nádegas e quadril; as 

medidas são tomadas lateralmente. (Fernandes Filho, 2003) 

Para as medidas do ângulo de Charpy: o ponto de referência (processo xifóide) e as 

últimas costelas foram demarcadas com lápis dermográfico; o goniômetro com precisão de 

0,1o era seguro firmemente com seu botão central sobre o processo xifóide e uma das hastes 

bem segura sobre uma das últimas costelas para que o eixo não saísse do ponto marcado, em 

seguida a outra haste era aberta até atingir a outra costela. Anotava-se o valor.  (Fernandes 

Filho, 2003)  

Para as medidas de IMC: o peso foi aferido em balança com precisão de 100g e a 

altura com fita metálica com precisão de centímetro e décimo de centímetro. A balança era 

tarada (nivelamento dos dois ponteiros guias) e travada antes do paciente subir; o paciente 

pisava sempre no centro desta; o cilindro maior que corresponde a dezena do peso corporal  
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era deslocado para a direita; paciente subia na balança; destravava-se a balança e suavemente, 

deslocava-se o cilindro menor que indica os gramas até tarar. A balança era novamente 

travada para a leitura do peso e por fim os cilindros eram retornados aos locais de origem. 

(Fernandes Filho, 2003)    

Para a coleta das variáveis sobre o sedentarismo e sobre o tipo de ocupação utilizava-

se a entrevista. 

FASE 7 

Resultados 

Essa fase baseou-se na elaboração do banco de dados com todas as variáveis para em 

seguida formar um segundo banco com as variáveis selecionadas para o estudo. 

 O primeiro passo para as etapas do gerenciamento de dados foi a organização das 

variáveis da ficha de avaliação de forma que elas tivessem as mesmas características, 

definições e/ou codificação que seriam atribuídas ao banco de dados como por exemplo,  

nome, formato e definição da faixa de valores permitidos.  

3.7 Critérios de inclusão 

  faixa etária � 21 anos; 

  homens e mulheres com síndrome coronariana aguda;  

  assinatura do Termo de consentimento, livre e esclarecido; 

3.8 Critérios de exclusão 

  Doenças que pudessem levar às alterações físicas já existentes ou não; 

  Fichas preenchidas que não demonstravam coerência e clareza nas repostas; 
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3.9 Critérios de interrupção 

  Foi respeitada a vontade do(a) paciente de, a qualquer momento, não mais 

continuar participando da pesquisa. O termo de consentimento informado livre 

e esclarecido era claramente lido pelo paciente e juntamente com esta leitura, o 

pesquisador lia também em voz alta de forma que não houvesse dúvidas e se 

mesmo assim o paciente se negasse a participar, a avaliação era interrompida.  

  Paciente clinicamente instável. 

3.10 Aspectos bioéticos 

Comunicação formal aos diretores dos hospitais através de reunião geral conferida 

pelo ex-prefeito na época (agora atual novamente) e um dos fundadores do Instituto 

Biossocial de Volta Redonda/RJ, o qual este estudo fez parte também - Antônio Francisco 

Neto, de Volta Redonda. 

O Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina - UFF / Hospital 

Universitário Antônio Pedro conferiu o parecer de aprovação da pesquisa sob o número: CEP 

CMM/HUAP número 013/06 (apêndice 11). 

O termo de consentimento informado, livre e esclarecido (apêndice 1), elaborado com 

escrita simples e expressões populares a fim de facilitar a leitura, a compreensão e a absorção 

rápida de seu conteúdo foi assinado por todos os pacientes após leitura completa e total 

compreensão. Todas as solicitações de esclarecimentos sobre dúvidas a respeito dos objetivos 

do estudo foram atendidas, conforme orientações de procedimentos éticos para pesquisa 

científica.  

É sabido que hoje as normas do comitê de ética de elaboração do termo de  

consentimento livre e esclarecido são diferentes e exigem que o paciente escreva o termo de  
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próprio punho além deste assinar mediante duas testemunhas que também assinam o 

documento, mas na época foi realizado o que era considerado ideal e acertado. 

3.11 Metodologia estatística 

A análise estatística foi realizada pelos testes t de Student para amostras 

independentes para comparação das variáveis contínuas e pelo teste de qui-quadrado 

( 2) para dados categóricos. O critério de determinação de significância adotado foi o 

nível de 5%. 

3.12 Orçamento 

 Houve previsão orçamentária de aproximadamente R$ 1.000,00 (mil reais) para 

compras de material específico da fisioterapia e todos os gastos correram por conta da 

pesquisadora. 
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4.1 Perfil da composição corporal 

A tabela 6 fornece o perfil da composição corporal e de atividade física e a comparação 

entre os sexos e as faixas etárias.  

A média de idade foi de 59,5 anos; a média do peso dos pacientes foi de 72,8 kg; a 

mediana da altura foi de 1,65 m; a média do IMC foi de 26,9 kg/m2 – risco moderado; a média 

da DC foi de 25,9 mm – risco moderado; a média da CA foi de 92,6 cm – só as mulheres 

apresentaram alto risco; a média do ângulo de Charpy foi de 104,2 o – biótipo brevilíneo; a 

maioria (62,7%) é do sexo masculino; a maioria (63,3%) apresentou biótipo normolíneo; a 

maioria (45,0%) foi classificada na faixa de sobrepeso para o IMC; a maioria (61,5%) 

apresentou a CA aumentado; a maioria (75,1) apresentou a RCQ com valores de alto risco de 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares; a maioria (43,8%) apresentou ocupação de 

sobrecarga física; a maioria (75,7%) é sedentária; as mulheres apresentaram média de idade 

(60,4 anos) e os homens (59,0 anos); os homens apresentaram-se mais pesados (75,1 Kg) e 

mais altos (1,7 m) do que as mulheres; as mulheres apresentaram o IMC (27,8 Kg/m2) mais 

elevado do que os homens; as mulheres apresentaram valores de DC (28,8 mm) mais elevados 

que os homens; os homens apresentaram CA (92,7 cm) maior do que as das mulheres;  os 

quadris das mulheres apresentaram-se mais largos (97,93cm) que os dos homens;  os homens 

apresentaram a RCQ (1,016cm) maior do que as mulheres; os homens apresentaram o ângulo 

de Charpy (106,0o) maior do que as mulheres  as mulheres apresentaram valores de RCQ 

mais elevados do que os homens, os homens apresentaram mais  ocupação sobrecarga do que 

as mulheres; as mulheres são mais sedentárias do que os homens. 
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Análise das medidas globais: ambos os sexos apresentaram o IMC na classificação de 

risco moderado/sobrepeso sendo que as mulheres apresentaram risco maior do que os 

homens. 

Ambos os sexos apresentaram os valores de DC, de moderadamente alto, sendo que 

novamente as mulheres apresentaram risco maior do que os homens; As variáveis IMC e DC 

apresentam resultados semelhantes quanto às características de gordura global, de sobrepeso. 

Análise das medidas localizadas: apesar de os valores médios de CA dos homens 

terem sido maiores do que os das mulheres, a média da CA dos homens apontou para valores 

que estão na classificação de ausência de risco cardiovascular, já as mulheres apresentaram 

valores muito acima do maior valor de risco cardiovascular do escore, que é risco 

cardiovascular máximo.  

A RCQ, de acordo com a idade, apresenta a classificação de alto risco para doenças 

cardiovasculares e a CA, que não tem especificação de idade, se fosse para o sexo feminino 

também estaria na faixa de alto risco cardiovascular. 

A maioria dos pacientes apresentou a CA dentro dos padrões de normalidade, mas 

entre as duas classificações de risco que essa variável fornece (aumentado e aumentado 

substancialmente) a maioria dos que apresentaram algum risco receberam a classificação de 

aumentado substancialmente. Já a grande maioria dos resultados da RCQ apresentou o risco 

máximo do escore da tabela, que é a classificação de muito alto risco.  

A grande maioria é sedentária. 

Apesar de os valores médios da RCQ dos homens terem sido maiores do que os das 

mulheres, eles apresentaram valores dentro da faixa de valor máximo – alto risco  
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cardiovascular –, já as mulheres apresentaram valores tão altos que ultrapassaram esses 

valores máximos. 

Apesar de as mulheres apresentarem quadris mais largos do que os homens, o que 

poderia ser um fator positivo de proteção cardiovascular, este fato não demonstrou nenhum 

benefício para elas. Na RCQ elas apresentaram risco muito mais aumentado do que os 

homens, o que pode significar que elas apresentaram o diâmetro abdominal bem acima dos 

valores de normalidade, fato esse que se justifica na variável CA.  

Avaliação do biótipo: ambos os sexos se enquadram na classificação de biótipo 

brevilíneo quando analisado através do ângulo de Charpy o que não coincide com os 

resultados dessa variável analisada através da compleição física que apresenta o biótipo 

normolíneo como a grande maioria. 
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Tabela 6 Perfil da composição corporal dos pacientes com SCA 

IMC: Índice Massa Corporal; DC: Dobra Cutânea; CA: Circunferência Abdominal; CQ: Circunferência de Quadril; RCQ: 
Relação Cintura/Quadril; AC: Ângulo Charpy. 

Observou-se que existe diferença significativa entre os sexos e entre as faixas etárias nas 

variáveis cujo o p valor está destacado em negrito, ou seja, p   0,05. 

4.2 Perfil da composição corporal associado a CA e a RCQ aumentadas 

A tabela 7 fornece o perfil da composição corporal segundo a CA (normal e 

aumentada) e segundo a RCQ (normal e aumentada).  

Variável Geral Masculino Feminino       59 anos    > 59 anos   

  Média   DP Média   DP média   DP p valor média   DP média   DP p valor 
Idade (anos) 59,5   12,3 59,0   12,3 60,4   12,4 0,46 50,0   7,2 69,9   7,2 < 0,0001 
Peso (Kg)  72,8   12,3 75,1   12,5 68,8   11,1 0,001 75,7   13,0 69,6   10,8 0,001 
IMC (Kg/m2) (OMS) 26,9   5,0 26,5   4,4 27,8   5,7 0,12 27,5   4,9 26,3   5,0 0,11 
DC (mm)  25,9   9,9 24,2   9,7 28,8   9,6 0,003 26,3   10,3 25,5   9,5 0,61 
CA (cm)  (OMS) 92,6   13,0 92,7   12,2 92,3   14,2 0,85 91,7   11,3 93,5   14,6 0,37 
Quadril (cm) 94,2   14,0 92,4   13,6 97,3   14,2 0,026 93,5   13,1 95,0   15,0 0,50 
RCQ (cm) (OMS) 0,992   0,149 1,016   0,172 0,951   0,085 0,001 0,995   0,186 0,988   0,095 0,75 
T. Charpy (graus) 104,2   26,0 106,0   25,9 101,2   26,0 0,24 102,4   28,9 106,2   22,3 0,33 
                  
  n     % n     % n     % p valor n     % N     % p valor 
Sexo masculino 106   62,7                             
  feminino 63   37,3                             
Faixa etária   59 anos 88  52,1 59  55,7 29  46,0 0,22         
 > 59 anos 81  47,9 47  44,3 34  54,0          
IMC baixo/normal 54   32,0 37   34,9 17   27,0 0,21 20   22,7 34   42,0 0,026 
  sobrepeso 76   45,0 49   46,2 27   42,9   44   50,0 32   39,5   
  Obeso 39   23,1 20   18,9 19   30,2   24   27,3 15   18,5   
Biótipo brevilíneo 40  23,7 22  20,8 18  28,6 0,040 16  18,2 24  29,6 0,067 
 normolíneo 107  63,3 65  61,3 42  66,7  63  71,6 44  54,3  
 longilíneo 22  13,0 19  17,9 3  4,8  9  10,2 13  16,1  
CA normal 65   38,5 52   49,1 13   20,6 0,0001 38   43,2 27   33,3 0,18 
  aumentado 104   61,5 54   50,9 50   79,4   50   56,8 54   66,7   
RCQ normal 42  24,9 37  34,9 5  7,9 < 0,0001 20  22,7 22  27,2 0,50 
 aumentado 127  75,1 69  65,1 58  92,1  68  77,3 59  72,8  
Ocupação sedentária 22   13,0 18   17,0 4   6,4 0,063 12   13,6 10   12,4 0,009 
  dinâmica 73   43,2 40   37,7 33   52,4   47   53,4 26   32,1   
  sobrecarga 74   43,8 48   45,3 26   41,3   29   33,0 45    55,6   
Sedentarismo Sim 128  75,7 76  71,7 52  82,5 0,11 64  72,7 64  79,0 0,34 
 Não 41   24,3 30   28,3 11   17,5   24   27,3 17   21,0   
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Os homens apresentaram as duas variáveis dentro dos padrões de normalidade e as 

mulheres com padrões aumentados. Valor de p < 0,0001. A CA e a RCQ não assumiram o 

mesmo padrão para as faixas etárias: quando menor que 59 anos a maioria apresenta CA 

normal e RCQ aumentada e quando maior que 59 anos  a maioria apresenta CA aumentada e 

RCQ normal. Não houve diferença estatística. Houve associação significativa entre o IMC de 

sobrepeso com a CA, p<0,0001 e a RCQ aumentadas. As pessoas com biótipo prevalente 

apresentaram CA e RCQ também aumentadas. 86,5 % dos pacientes apresentaram tanto a CA 

quanto a RCQ aumentadas p< 0,0001. Não houve associação significativa entre a ocupação e 

a as variáveis CA e RCQ. Houve associação significativa entre o sedentarismo e as duas 

variáveis  aumentadas. 

Tabela 7 Perfil da composição corporal segundo CA e RCQ 
Variável CA normal   CA        RCQ normal   RCQ       
    n %   n % P valor   N %   n % p valor 
Sexo Masculino 52 80,0   54 51,9 0,0001   37 88,1   69 54,3 < 0,0001 
  Feminino 13 20,0   50 48,1     5 11,9   58 45,7   
Faixa etária   59 anos 38 58,5  50 48,1 0,18  20 47,6  68 53,5 0,50 
 > 59 anos 27 41,5  54 51,9   22 52,4  59 46,5  
IMC baixo/normal 33 50,8   21 20,2 < 0,0001   15 35,7   39 30,7 0,72 
  Sobrepeso 27 41,5   49 47,1     19 45,2   57 44,9   
  Obeso 5 7,7   34 32,7     8 19,1   31 24,4   
Biótipo Brevilíneo 10 15,4  30 28,9 0,099  12 28,6  28 22,1 0,57 
 Normolíneo 44 67,7  63 60,6   26 61,9  81 63,8  
 Longilíneo 11 16,9  11 10,6   4 9,5  18 14,2  
RCQ Normal 28 43,1   14 13,5 < 0,0001             
  Aumentado 37 56,9   90 86,5                 
Ocupação Sedentária 9 13,9  13 12,5 0,53  7 16,7  15 11,8 0,62 
 Dinâmica 31 47,7  42 40,4   16 38,1  57 44,9  
 Sobrecarga 25 38,5  49 47,1   19 45,2  55 43,3  
Sedentarismo Sim 48 73,9   80 76,9 0,65   27 64,3   101 79,5 0,046 
 Não 17 26,2   24 23,1     15 35,7   26 20,5   
DC               média   DP (cm) 22,9   8,4   27,8   10,3 0,018   27,3   10,7   25,5   9,6 0,30 
IMC: Índice Massa Corporal; DC: Dobra Cutânea; CA: Circunferência Abdominal; CQ: Circunferência de Quadril; 
RCQ: Relação Cintura/Quadril; AC: Ângulo Charpy. 

Observou-se que existe diferença significativa nas variáveis cujo p valor está 

destacado em negrito, ou seja, p   0,05. 

 



 

 

 

4 RESULTADOS ___________________________________________________________62 

Gráfico1 CA aumentada versus RCQ aumentada. 
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Observou-se que existe associação significativa entre CA aumentada e RCQ 

aumentada  (p< 0,0001), conforme ilustra o gráfico 1.    
 
              
4.3 Associação entre a ocupação de sobrecarga e o sedentarismo 

A tabela 8 abaixo fornece a freqüência e o percentual da ocupação segundo o 

sedentarismo dos pacientes com SCA. 

             
               Sedentarismo       Ocupação 
 
               Frequency| 
               Col Pct  |sedent. |dinâmica|sobrec. |  Total 
               ---------+--------+--------+--------+ 
               sim      |     16 |     54 |     58 |    128 
                        |  72.73 |  73.97 |  78.38 | 
               ---------+--------+--------+--------+ 
               não      |      6 |     19 |     16 |     41 
                        |  27.27 |  26.03 |  21.62 | 
               ---------+--------+--------+--------+ 
               Total          22       73       74      169 

 

Observou-se que não existe diferença na proporção de sedentarismo (p = 0,77) entre os 

tipos de ocupação sedentária (72,7%), dinâmica (73,9%) e sobrecarga (78,3%), mas a maioria 

dos pacientes é sedentária e apresenta profissão de sobrecarga física.  
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Comparando este estudo e procedendo à caracterização do grupo estudado no artigo 

de Rosa (2008) as medidas referentes à CA americana e ao IMC (Organização mundial da 

saúde – OMS) mostraram baixos níveis de sensibilidade e especificidade para a hipertensão 

na população brasileira. Segundo a autora há necessidade de se estabelecer pontos de corte de 

gordura corporal, que possam melhor predizer o risco cardiovascular. Neste estudo, além das 

medidas de CA e IMC foram utilizadas as medidas de DC e RCQ para tentar identificar 

melhor a gordura corporal nos pacientes com SCA e talvez ajudar nos estudos sobre risco 

cardiovascular. 

A base de dados foi montada antes do início do estudo, o que significa determinar o 

hardware e o software a serem usados, bem como o formato da base e os processos de 

gerenciamento dos dados. Após teste minucioso desses procedimentos para a gerência dos 

dados, iniciaram-se a entrada e a edição. Foi mantido também um registro das alterações 

feitas, com cópias regulares de segurança (backup), que estão guardados em locais afastados. 

Ao final do estudo, foram feitas análises com os dados originais que foram arquivados e 

armazenados. (Hulley, 2003) Assim, por meio da elaboração adequada da ficha de avaliação 

(CD em anexo), foi possível a elaboração do banco de dados alfa-numérico no programa 

Excel (planilha eletrônica). 

Através dessa formatação foi possível selecionar as variáveis pertinentes para o 

estudo, cruzar os dados, realizar análise estatística para então viabilizar a identificação da 

composição corporal dos pacientes com SCA internados nos hospitais de Volta Redonda, RJ. 

A resposta à pergunta desta pesquisa poderá ser testada em estudos futuros. 
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5.1 Grupo controle 

O estudo não apresenta grupo controle porque a proposta foi analisar a prevalência 

desses pacientes e identificar a composição corporal, a ocupação e o sedentarismo. É um 

estudo de prevalência e não de comparação entre dois grupos. 

5.2 Universo amostral 

Não há necessidade de cálculo de n para esse tipo de pesquisa porque a população 

estudada é formada por todos os pacientes possíveis. Se os sujeitos da pesquisa foram 

incluídos no estudo conforme iam sendo admitidos nos hospitais para tratamento, então o n 

do trabalho é toda essa população. 

A amostra torna-se representativa devido à pesquisa caracterizar o tipo de população 

atendida nos quatro principais hospitais de Volta Redonda e a estes serem localizados em 

bairros distintos estratégicos na cidade correspondendo assim a toda a população de Volta 

Redonda. 

5.3 Importância do estudo para a comunidade científica 

De toda a literatura estudada não foi encontrado nenhum trabalho sobre perfil da 

composição corporal da população de pacientes com SCA, mas sim trabalhos sobre fatores de 

risco. Poucos trabalhos sobre DC e apenas um com valores de normalidade para referência 

(Fernandes Filho, 2003). O sedentarismo, tão falado na comunidade científica e julgado como 

um dos fatores de risco modificável das doenças cardiovasculares é a variável que menos tem 

artigos publicados. Ele é apenas citado como um dos fatores de risco, mas em nenhum artigo 

foi encontrado discussão sobre o assunto. Talvez seja óbvia a interferência negativa do 

sedentarismo para a SCA, já que o sedentarismo pode levar à obesidade e esta, 

principalmente a visceral, já vem sendo confirmada em muitos trabalhos como fator de risco  
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das DCV. (Sipp, 2008; Rosa, 2008, Polanczyk, 2005; Dantas, 1999) Um trabalho sobre perfil 

de clientes com angina instável foi encontrado em Ribeirão Preto.  (Silva, 2003)  e também o  

estudo FRICAS. (Silva, 1998) Há um panorama preocupante no padrão alimentar dos 

brasileiros que já utiliza o fast food assim como os países mais desenvolvidos, e como diz 

Bertolami (2006) “estratégias são necessárias para melhorar o perfil de risco e a previsão de 

piora da mortalidade da população em decorrência da doença coronária para os próximos 

anos”. 

A variável ocupação foi surpreendente. Há discussão sobre o assunto (Colombo, 

2007) e também uma dissertação de mestrado sobre fatores de risco para IAM. (Oliveira, 

2004) A autora tenta associar a ocupação ao risco de IAM, mas refere dificuldades ao 

investigar a ocupação como fator de risco para doença arterial coronariana, encontra 

dificuldades também para isolar os outros fatores envolvidos como atividade física, condição 

econômica e estresse ocupacional. De todas as ocupações investigadas numa população de 

IAM, a maioria (19,3%) foi de donas-de-casa.  

Os profissionais vêm tentando associar a profissão/ocupação às causas da SCA 

abrindo o leque para mais estudos sobre possíveis fatores de risco para a doença e com isso 

ajudar mais a comunidade de pacientes. Será que a ocupação que exige esforço físico poderia 

influenciar no desenvolvimento da SCA? O estudo do biótipo através do ângulo de Charpy e 

do cálculo de compleição física não está sendo explorado por pesquisadores, mas é curioso 

observar que os tipos mais acometidos são o brevilíneo e o normolíneo. Mesmo em estudos 

antigos sobre morfologia referem-se ao biótipo brevilíneo como o mais acometido por DCA. 

(Colombo, 2007) 

O estudo do biótipo, por exemplo, poderia ser de grande importância para a área da 

cardiologia que trata da insuficiência cardíaca. Como nos três diferentes biótipos as posições  
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das vísceras, inclusive do coração, são diferentes e como na insuficiência cardíaca há o 

aumento do tamanho do coração, provavelmente a evolução da patologia nesses três biótipos 

poderia ser diferentes. Talvez houvesse mais apoio mecânico do coração num biótipo 

longilíneo e com isso uma evolução mais satisfatória, mas somente uma nova pesquisa 

poderia comprovar essa hipótese. 

A comunidade científica poderá se beneficiar com mais estudos sobre ocupação de 

sobrecarga para pacientes sedentários e com outras formas de associação com o 

desenvolvimento da síndrome. Talvez possa haver interesse da área da ergonomia nesse 

assunto (na adaptação do trabalho ao homem), ou da área da educação física, já que estamos 

identificando que a maioria dos pacientes que possui uma atividade laborativa que exige 

sobrecarga física é também sedentária. Será que um trabalho preventivo de condicionamento 

físico para trabalhadores que necessitam realizar força física laborativa poderia ajudar a evitar 

a SCA? 

Este estudo não teve nenhuma intenção de comparar o perfil físico desses pacientes 

com a população geral ou com outro grupo de doentes que não a SCA. 

Todos os termos utilizados neste estudo basearam-se em definições reconhecidas 

cientificamente.   

5.4 Benefícios para a comunidade 

Toda a população de pacientes com SCA de Volta Redonda poderá se beneficiar com 

trabalhos comunitários como educação comunitária através de projetos de prevenção, além de 

muitos outros trabalhos com inúmeras possibilidades de cruzamento de dados. Há previsão de 

pesquisa sobre a correlação dos marcadores genéticos e as variáveis da composição corporal 

deste estudo. 
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5.5 Riscos e benefícios para o paciente 

Todos os cuidados foram tomados no sentido de preservar inteiramente a integridade 

física, clínica e moral do paciente. Sempre antes do contato com o paciente e mesmo em 

posse do diagnóstico clínico, a papeleta médica era lida minuciosamente na tentativa de 

identificação de alguma recomendação médica devido à gravidade da patologia estudada, 

sendo assim, não houve nenhum risco para o paciente em participar do estudo e também 

nenhuma manobra invasiva ou outra que pudesse acarretar prejuízos ao paciente. Todas as 

aferições, inspeções e questionários obedeceram aos critérios de respeito aos limites clínicos e 

de movimentação física do paciente e também foi respeitada a condição emocional 

possivelmente desestabilizada pela doença. As normas de conduta de abordagem do paciente 

era condição sinequanon. A abordagem era educada, respeitosa, cordial e calma. Os pacientes 

poderão ser beneficiados também com trabalhos específicos de identificação da gordura 

corporal como preditor da SCA.  

5.6 Limitações do estudo 

Houve perda de informações e aplicabilidade clínica dos resultados. Muitas fichas não 

foram utilizadas para as análises dos resultados por que não estavam completamente 

preenchidas ou por não demonstrarem coerência e confiabilidade nas respostas. A exigência 

metodológica de normas e critérios para a realização das medidas físicas torna o início da 

pesquisa bastante demorado. 

5.7 Estratégias de sucesso 

O critério de operacionalização de uso das pastas para a comunicação entre os 

pesquisadores dentro dos hospitais foi importante e funcional. Poderá servir como critério 

para a metodologia de outras pesquisas de caráter populacional com vários locais para coleta  
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de dados. Essa foi uma das melhores estratégias adotadas pelo grupo porque além de facilitar 

a organização e o trânsito dos fisioterapeutas dentro e fora dos hospitais, tirava dúvidas e 

poupava os colaboradores que não precisavam carregar os equipamentos fora do hospital. 

Para chegar a essa metodologia, muitos pacientes foram avaliados duas ou mais vezes o que 

acabou servindo como critério de confiabilidade das medidas. Muitas ligações telefônicas 

puderam ser evitadas.  

A maior estratégia para localizar o paciente nos hospitais foi realmente o contato 

diário com os laboratórios. Deu certo, foi uma boa estratégia.  

5.8 Critérios para coleta e análise 

Uma ou duas vezes por semana as fichas eram recolhidas e corrigidas. Todos os 

cálculos e correções foram realizados pela pesquisadora e somente por ela para evitar critérios 

diferentes para a análise de uma mesma variável. Os colaboradores realizavam somente a 

coleta dos dados e quando esses dados não eram suficientes para a compreensão adequada, o 

paciente era novamente localizado, e na mesma semana, para então completar a análise. A 

análise estatística foi realizada por profissional competente como já relatado na metodologia. 

5.9 Discussão dos resultados  

Comparando com nossos estudos e procedendo à caracterização do grupo estudado no 

artigo de Colombo (1997), foram encontrados maior incidência de IAM nos homens (56,4 %), 

assim como em nosso estudo que a maioria também foi homem (62,7 %). Quanto à ocupação 

47,5 % dos pacientes apresentaram ocupação ativa e 48,6 % desenvolviam atividades 

classificadas no grupo 7/8/9 (trabalhadores de produção industrial, operadores de máquina, 

condutores de veículos e trabalhadores assemelhados) da Classificação Brasileira de 

Ocupações (CBO) (Brasil Ministério do Trabalho, 1994), destacando-se as ocupações de  
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pedreiro e operários de fábrica.  Estes resultados estão em concordância com este estudo o 

qual a maioria dos pacientes possuía ocupação que exigia sobrecarga física. No artigo, 

Colombo (1997) refere que a maior incidência de pacientes infartados do sexo masculino 

ocorreu na faixa etária dos 40 aos 70 anos e do sexo feminino entre 60 e 80 anos. Diferente do 

nosso estudo que apresentou faixa etária foi entre 27 e 95 anos para os homens com média de 

59 anos e entre 27 e 80 anos para as mulheres com média de 60,4 anos.  

A idade média (59,5 anos) apresentada pelo estudo está em concordância com o artigo 

de Pereira, (2002) e não está muito próxima à idade apresentada em muitos artigos sobre a 

faixa etária mais acometida pela SCA. (Oliveira, 2004) Já a idade mínima, nosso estudo não 

encontrou concordância de nenhum artigo. Oliveira (2004), refere a idade mínima para 

homens de 40 anos e para as mulheres de 60 anos. Neste estudo a idade mais avançada atinge 

95 anos. De uma forma geral, os artigos descrevem a idade máxima de 80 anos para ambos os 

sexos. (Sipp, 2008; Colombo, 1999). No estudo a SCA começa a acometer as pessoas muito 

mais cedo e continua acometendo por mais longos 15 anos. (Tabela 6) No artigo sobre Risco 

cardiovascular, de Sipp (2008) a faixa etária varia entre 41 e 65 anos para as doenças 

cardiovasculares. No estudo de Colombo (1997) sobre doenças cardiovasculares os homens 

apresentaram idade entre 40 e 70 anos e as mulheres a idade entre 60 e 80 anos.  

Oliveira (2004) e Pereira (2002) também relatam que a maioria dos pacientes 

estudados por eles é do sexo masculino. Este fato também está em concordância com este 

estudo.  

Matsudo (2000) e Dantas (1999) retratam que a CA é a medida de maior relevância 

clínica para a predisposição da SCA. Esse dado não está em concordância com nosso estudo 

que aponta a RCQ a variável de correlação mais positiva com a síndrome. (Tabela 6) O dado  
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de concordância com os autores é que as mulheres apresentaram mais gordura visceral do que 

os homens.  

Outro fator interessante foi que os níveis altos de colesterol e ácido úrico nos 

enfermos coronarianos menores que 40 anos se correlacionaram com o biótipo e que 

denominaram de mesomorfo-endomorfo (normolíneo), mais freqüentes nos enfermos em 

comparação com o controle. Este fato está em concordância com este estudo que também 

apresenta o biótipo normolíneo como o mais prevalente. (Tabela 6) (Vintró, 2004) 

Comparando o peso dos homens com o peso das mulheres (75,1 Kg para 63 Kg) os 

homens são mais pesados do que as mulheres (Tabela 6),  no entanto, o estudo de Dantas 

(1999) apenas sobre mulheres, 57,2 % das mulheres estudadas possuíam peso acima do 

normal. Segundo o estudo há, aproximadamente, 6,8 milhões de pessoas obesas no país, 

sendo que destas, mais de 70 % são mulheres.  

Na análise da variável RCQ (Tabela 6) mais uma vez as mulheres apresentaram 

valores mais elevados do que os homens. Esse acúmulo de gordura abdominal também foi 

encontrado no estudo de Rezende (2006), sobre a influência da gordura abdominal nas 

doenças cardiovasculares. Este estudo está em concordância com os estudos de Rezende 

(2006), que relata que a maioria dos pacientes com SCA apresentou a RCQ com valores 

muito altos – de alto risco cardiovascular. 

A variável RCQ, juntamente com outras do estudo de Avezum (2005) (tabagismo, 

antecedentes de hipertensão arterial e de diabetes, história familiar de insuficiência 

coronariana, níveis séricos de LDL-colesterol e de HDL-colesterol) encontra-se 

independentemente associada com IAM, na região metropolitana de São Paulo.  
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A variável ocupação demonstrou que a maioria dos homens possuía ocupação de 

sobrecarga física e entre as mulheres a maioria possuía ocupação dinâmica. Não houve 

diferença estatística, mas houve uma possível significância clínica que aponta o perfil das 

ocupações dos pacientes com SCA não como sedentária e sim de sobrecarga física. Esse fato 

chama atenção e poderia sugerir novas pesquisas sobre a ocupação de sobrecarga e a 

interferência negativa na saúde do trabalhador. Não foi encontrado artigo que argumentasse 

as características de atividade física laborativa dos pacientes com SCA. (Tabela 6) 

O IMC demonstrou um fato interessante: a maioria dos pacientes apresentou a 

característica física de sobrepeso (Tabela 6) parecida com o estudo de Colombo (1997) e um 

pouco diferente da literatura (Oliveira, 2004) que aponta que, além do sobrepeso, a obesidade 

grau I e II como sendo o IMC mais prevalente nos pacientes com SCA. Em nosso estudo, 

apesar de as mulheres terem apresentado valores de IMC menor do que os dos homens 

quando esses valores para classificação de categoria foram comparados separadamente, elas 

apresentaram uma média maior do que a dos homens, mas a diferença entre os sexos é 

pequena tornando o valor p não significativo estatisticamente. (Tabela 6) 

Segundo o estudo de Guimarães (2006) e a OMS, a obesidade é definida por IMC > 

30 Kg/m2. No Brasil, a prevalência de obesidade é de cerca de 8 % para os homens e 12,4 % 

para as mulheres. Ao se somar obesidade com sobrepeso (IMC > 25 Kg/m2 < 30 Kg/m2) esse 

número eleva-se para 38,5 % e 39 %, respectivamente. Esses números não estão em 

concordância com o este estudo que apresentou valores também altos, porém muito mais 

elevados (Organização Mundial da Saúde - OMS) para a classificação de obesidade: 18,9 % 

dos homens e 30,2 % das mulheres e ao se somar obesidade com sobrepeso esse número 

eleva-se para 65,1 % e 73,1 %, respectivamente. Os valores percentuais do número de  
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homens obesos neste estudo se assemelham com os valores do número de homens obesos dos 

Estados Unidos, que é de 64,5 %.  

Segundo Colombo (2003), a determinação de utilização do IMC e da CA para 

avaliação da obesidade é sugerida em nível ambulatorial. Ele utilizou essas variáveis para 

caracterizar a obesidade em pacientes infartados. Os dados foram obtidos junto a 43 pacientes 

de um hospital universitário e constatou-se que 69,7 % dos pacientes possuíam IMC maior 

que o desejado, já o nosso estudo apresenta 45,0 % dos pacientes com sobrepeso, portanto 

não apresenta concordância com os estudos de Colombo (1997). Já nos estudos de Dantas 

(1999), 79 % dos pacientes possuíam alteração no percentual de gordura corporal e 72,5 % 

dos pacientes apresentavam RCQ acima do desejado. Neste estudo juntando os resultados da 

RCQ de valores altos com os muito altos chega-se ao valor de 75,1 %. As medidas de CA, 

quando associadas às categorias aumentada e aumentada substancialmente chega-se ao valor 

de 61,5 % e equipara-se aos estudos de Colombo (2003), que apresentou valores alterados em 

64 % dos pacientes. No estudo de Colombo (2003), a CA correlacionou-se significativamente 

com o IMC. Nos nossos estudos houve correlação positiva entre IMC e a RCQ. Essas duas 

variáveis apresentaram-se alteradas nos pacientes com SCA em ambos os sexos. A CA não 

apresentou correlação, já que apenas as mulheres apresentaram alterações.  

As associações significativas entre as variáveis apresentam-se na tabela 09 abaixo. 

Tabela 09 Associações significativas entre as variáveis e a síndrome coronariana aguda 
Associações significativas 

RCQ SCA  
DC aumentada CA aumentada  

IMC CA aumentada RCQ aumentada 
Sedentarismo CA aumentada RCQ aumentada mais nas 

mulheres 
CA aumentada RCQ aumentada  

Ocupação de sobrecarga Sedentarismo + mulheres  
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O estudo de Cabrera (2005) sobre IMC, RCQ e CA com a mortalidade em mulheres 

idosas: segmento de 5 anos, relata que no grupo de idosas analisadas, a obesidade e o 

sobrepeso não apresentaram aumento de risco de mortalidade enquanto que o baixo peso se 

confirmou como um importante determinante de mortalidade. Os resultados também 

ressaltaram a importância da aferição da RCQ como parâmetro antropométrico de 

distribuição de gordura central na análise de risco entre as idosas, cujo aumento demonstrou 

ser um fator de risco para a mortalidade total. 

Será que os pacientes que têm a CA aumentada também têm a RCQ aumentada? 

86,5% pacientes apresentaram as duas variáveis aumentadas. Se comparando as duas 

variáveis, uma quantidade maior de pacientes apresenta o valor da RCQ mais aumentado 

(75,1 %) do que o da CA (61,5 %). Esse resultado não era esperado, já que essas duas 

variáveis são dependentes.  

A variável sedentarismo não apresentou diferença estatística entre os sexos p 0,21, 

mas o resultado desta variável está em acordo com a literatura (Oliveira, 2004; Sipp, 2008), 

que retrata que a maioria dos pacientes (75,7 %) com SCA é sedentária. (Tabela 6) Já os 

estudos de Rezende (2006) apresentaram resultados contrários, 64 % dos pacientes com SCA 

praticavam alguma atividade física, entretanto, cerca de 60 % dos obesos eram sedentários, 

confirmando a inatividade física como fator de risco para a obesidade. Dos sedentários do 

nosso estudo 82,5 % são do sexo feminino, resultado que está em concordância com Carvalho 

(2001). 

A CA aumentada (p<0,0001) foi observada em 50,9 % dos homens e 79,4 % das 

mulheres em nossos estudos e está em concordância com os estudos de Rezende (2006) que 

refere que obesidade abdominal foi observada em 46,1 % nos homens e 74 % nas mulheres. 

Resultado semelhante se dá com a RCQ em nossos estudos, o qual a classificação aumentada  
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ocorreu nos homens em 65,1 % e nas mulheres em 92,1 % (p<0,0001). Essa variável isolada 

não foi estuda por Rezende (2006). Em contrapartida, o autor relata que os homens 

apresentaram valores médios e medianos de colesterol total, HDL, triglicérides, IMC e 

percentual de gordura corporal maiores do que as mulheres (p<0,05).  

As equações sobre DC que normalmente se apresentam na literatura (Costa, 2001; 

Heyward, 2003; Fernandes Filho, 2003; McArdle, 2003; Pompeu, 2004), diz respeito às 

mensurações que proporcionam informações acerca da gordura corporal e sua distribuição e 

referem-se, em sua maioria, a pessoas com idade até 61 anos. 

Em adultos jovens, cerca de metade da gordura corporal total consiste em gordura 

subcutânea com o restante sendo gordura corporal ou orgânica. Com o avançar da idade, a 

gordura se deposita internamente e em quantidade proporcionalmente maior do que nos 

tecidos subcutâneos. Assim sendo, o escore das DC reflete o percentual total de gordura 

corporal subcutânea, porém em faixas etárias mais avançadas torna-se a perder essa gordura. 

Por essa razão torna-se mais adequado usar equações mais ajustadas para a idade com a 

finalidade de prever a gordura corporal como as circunferências nos mais idosos. (McArdle, 

2003)  

Como é sabido que a gordura corporal não se distribui no corpo de maneira uniforme, 

as medidas de DC devem ser realizadas em várias partes do corpo para que seja obtido o 

resultado mais próximo da quantidade real da gordura corporal total. Esse método pode 

também nos informar como a gordura se distribui em diversas partes do corpo podendo 

promover um estudo topográfico da gordura corporal.  

Em nossos estudos sobre as comparações entre as faixas etárias maiores e menores do 

que 59 anos com a composição corporal, percebe-se claramente que os pacientes com mais de  
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59 anos apresentam os valores das medidas de IMC, DC, RCQ e peso menores do que os 

pacientes com idade menor do que 59 anos. A única variável que não diminuiu com a idade 

mais avançada foi a CA, quando se trata de valores da média. Quando os valores foram 

observados na faixa de classificação da categoria, tanto a CA quanto a RCQ, que são gorduras 

viscerais, continuam aumentando com a idade. 22,7% de pacientes com menos de 59 anos e 

42,0 % de pacientes com mais de 59 anos apresentam IMC com valores dentro da faixa de 

normalidade – categorias de sobrepeso/obeso a quantidade de pacientes com mais de 59 anos 

diminuiu. Tabela 10 abaixo compara o comportamento das variáveis que analisam a gordura 

corporal nas duas diferentes faixas etárias.  

   Tabela 10 Composição corporal e faixa etária 
 Menos de 59 anos  Mais de 59 anos 

IMC aumentado Diminuído 

DC aumentada Diminuída 

RCQ aumentada Diminuída 

CA diminuída Aumentada 

 

Segundo Costa (2001), uma pessoa com 20% de massa corporal acima do ideal 

(sobrepeso) corre o risco de: 10% de morte por AVC, 20% de morte por todas as causas, 25% 

de morte por DCV, duas vezes mais risco de morte por DM, 40% de chance de desenvolver 

doença da vesícula biliar.  E uma pessoa com 40% acima do peso (obeso) corre o risco de: 

55% de morte por todas as causas, 70% de morte por DCV, 75% de morte por AVC, 400% de 

risco de morte por DM. 

Muitas são as fórmulas ou protocolos propostos na literatura para as análises da DC: 

Equação de Jackson e Pollock (1978) Equação de Jackson, Pollock & Ward (1980), protocolo 

de Guedes (1985), Fórmula de Siri (1961) - adaptado de Lohman (1986), Equações de 

Petroski (1995). (Costa, 2001; Fernandes Filho, 2003) 
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Não foi utilizada nenhuma fórmula para encontrar os resultados de DC. Para a 

utilização das fórmulas seria necessário um perfil homogêneo de pacientes, inclusive de 

idade. Além da população não apresentar um perfil homogêneo, as fórmulas apenas seriam 

úteis para a identificação do percentual de gordura corporal e não para ajudar a traçar as 

características de distribuição de gordura dos pacientes. Portanto, a escolha do cálculo para a 

DC foi a realização da soma das seis medidas analisadas (tríceps, subescapular, peitoral, 

supra-ilíaca, coxa e abdominal). Uma tabela de padrões de normalidade para medidas de 

dobras cutâneas foi encontrada. (Fernandes Filho, 2003) (Tabela 4) 

Segundo a tabela 4, os valores de normalidade para a medida de DC para homens 

giram em torno de 15 mm e 20 mm, sendo 17,5 mm (média) o ideal e para as mulheres gira 

em torno de 15 mm e 25 mm, sendo 20 mm (média) o ideal. 

Segundo a tabela 6 os pacientes do sexo masculino apresentaram a média das medidas 

de DC de 24,2 mm e as mulheres apresentaram a média de 28,8 mm. Tanto os homens quanto 

as mulheres apresentaram valores acima da normalidade – moderadamente altos. 

Na análise do IMC (Tabela 6), tanto os homens quanto as mulheres apresentaram seus 

resultados também na classificação de sobrepeso, sendo que o valor máximo para os homens 

foi de 46 Kg/m2. Para as mulheres o valor máximo que foi de 59 Kg/m2 ultrapassou e muito 

os valores máximos da tabelas de valores de normalidade, que apresenta o valor de                 

> 40 Kg/m2 para a classificação de obesidade mórbida. Tratando-se de uma população de 

pacientes com SCA e não de uma população de jovens atletas e sabendo-se das limitações 

dessa variável, esses valores talvez possam expressar realmente a realidade desses pacientes.  

Na análise da CA tanto os homens quanto as mulheres apresentaram uma média de 

valores dentro da classificação de aumentado que é de 88 cm ou mais. A média da CA das  
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mulheres foi de 92,3 cm. Os valores máximos apresentados para os homens e para as 

mulheres foram 140 cm e 139 cm, respectivamente, valores muito mais elevados do que os 

valores máximos da tabela. Mais pacientes com menos de 59 anos apresentam CA dentro dos 

valores de normalidade e o contrário se dá com o avançar da idade, mais pacientes com mais 

de 59 anos apresentam CA dentro dos valores aumentados. (Tabela 6) 

Para a análise da RCQ é necessário informar a média de idade de ambos os sexos 

(Tabela 6). A média de idade para os homens foi de 59 anos e para as mulheres 60,4 anos. 

Segundo a tabela de padrões de normalidade e risco para a RCQ, tanto os homens quanto as 

mulheres apresentaram valores altos. Os homens apresentaram a média de 1,016 cm e 

recebem a classificação de alto risco cardiovascular. As mulheres apresentaram a média de 

0,95 cm e o valor máximo da tabela é de 0,90 cm, sugerindo a classificação de muito alto 

risco, maior do que o dos homens. Apesar de os homens terem apresentado valores maiores 

do que os das mulheres, elas estão em desvantagem por que se classificaram em alto risco 

cardiovascular. Os valores máximos apresentados para os homens e para as mulheres foram 

2,33 cm e 1,16 cm, respectivamente, valores muito mais elevados do que os valores máximos 

da tabela. 

Apesar de as mulheres apresentarem quadris mais largos do que os homens, o que 

poderia ser um fator positivo de proteção cardiovascular, este fato não ofereceu nenhum 

benefício para elas. Na RCQ elas apresentaram risco muito mais aumentado do que os 

homens, o que pode significar influência hormonal devido à faixa etária. 

Apesar de os homens apresentarem o ângulo de Charpy maior do que os das mulheres, 

ambos enquadraram-se na classificação de biótipo brevilíneo o que não coincide com os 

resultados da tabela 6 que apresenta o biótipo normolíneo como prevalente, mas que analisou 

essa variável através das medidas da compleição física.  
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tabela 11 abaixo apresenta a comparação dos resultados com a literatura: 

Tabela 11 Discussão dos resultados comparados com a literatura   
Variável Composição corporal da 

SCA 
Artigos 

encontrados 
Autores 

� 40-70 anos/ �60-
80 anos 

(Colombo, 1999) 

27- (Pereira, 2002) 
40-80 anos (Oliveira, 2004) 

 
 

 
Faixa etária 

 
 

27-95 anos � 
27 - 80 anos � 

41-65 anos (Slipp, 2008) 
(Pereira, 2002)  

Sexo 
 
� 

 
� (Oliveira, 2004) 

Biótipo Normolíneo Normolíneo (Vintró, 2004) 
Sobrecarga/dinâmica. Os 2 

juntos = sobrecarga 
Pedreiro, operário de 
fábrica. Grupo 7/8/9 

CBO 

 
(Colombo, 2007) 

 
Ocupação 

Sobrecarga física 43,8% Donas-de-casa 
19,3% 

(Oliveira, 2004) 

 
CA 

> prevalência clínica para a 
SCA e mais � mais que � 

> prevalência clínica 
para a SCA e mais � 

mais que � 

(Dantas, 1999) 
(Matsudo, 2000) 

CA aumentado e 
muito aumentado 

65,5% 64% (Colombo, 2003) 

 
� e � valores muito 

elevados. 
 

� + gordura visceral 
que � 

 
(Dantas, 1999) 

  (Matsudo, 2000) 
(Rezende, 2006) 

 
 

RCQ 
 

 
Os maiores valores da escala: 

alto risco cardiovascular 
� > do que �. 

 
� + gordura visceral que � 

 
Independentemente 
associada ao IAM 

 
 

(Avezum, 2005) 
RCQ soma dos 

valores altos com 
muito altos 

 
75% 

 
72,5% 

 
(Colombo, 1999) 
(Dantas, 1999) 

 
 
 

Obesidade 

 
 

18,9 %  � e 30,1 %  � 

 
Brasil 

8% � e 12,4% � 
 
 

EUA 
64,5 % 

 
 
 

(Guimarães, 2006) 



 

 

 

 
 
 

Soma obesidade e 
sobrepeso 

Brasil 

 

 

 

65,1 % � e 73,1 % � 

 
 

 
 

38,5% � e 39% � 

 
 

 
 

(Guimarães, 2006) 

69,7% IMC 
sobrepeso 

 
64 % CA aumentado 

 

(Colombo, 2003) 
 

  

79% IMC sobrepeso 
72,5 % RCQ 
aumentado 

(Dantas, 1999) 
 

  
 

IMC, CA e RCQ 
para caracterizar 

obesidade em 
pacientes com SCA 

 
 

45% IMC sobrepeso  
 

75,1 % RCQ aumentado 
 

61,5 % CA aumentado 

Obesidade grau I e II 
para a SCA 

(Oliveira, 2004) 
 
 

Correlação positiva 
das variáveis para 

medição de gordura 

 
IMC e RCQ 

 
CA e IMC 

 
(Colombo, 2003) 

Correlação positiva 
com a SCA 

RCQ CA Matsudo (2000) e 
Dantas (1999) 

Sobrepeso (Colombo, 2007) IMC Maioria sobrepeso  
� mais do que � Obesidade grau I e II (Oliveira, 2004) 

 
Obesidade 

abdominal CA 

� 50,9 % valores aumentados 
e  

� 79,4 %  valores aumentados 
substancialmente 

 
Obesidade 

abdominal RCQ 

� 65,1 % valores aumentados 
e  

� 92,1 %  valores aumentados 
substancialmente 

 
 

� 46,1%   e   � 74% 
 
 

 
 

(Rezende, 2006) 
 
 

 
 
 
 
 

Sedentarismo 

 
 
 
 
 

75,7 % 

 
59,3 % 

 
61,64 % 

 
64% praticavam 

atividades físicas, 
entretanto 60% dos 

obesos eram 
sedentários 

 
(Oliveira, 2004) 

 
(Sipp, 2008) 

 
 

(Rezende, 2006) 
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Em pacientes com SCA internados nos hospitais de Volta Redonda foi observado que 

apresentaram o padrão de sobrepeso; as mulheres apresentaram aumento de gordura visceral; 

sedentarismo mais presente nas mulheres; padrão biótipo normolíneo e o perfil mais freqüente 

das ocupações foi o que exige sobrecarga física diária. Os indivíduos com menos do que 59 

anos apresentaram mais gordura corporal generalizada e menos gordura visceral e os 

indivíduos com mais de 59 anos apresentaram menos gordura corporal generalizada e mais 

gordura visceral. 
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Os apêndices apresentam o termo de consentimento informado livre e esclarecido,  os 

itens que compõem a ficha de avaliação junto com os modelos e definições de todos os 

termos, na íntegra e também a declaração de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade de Medicina do Hospital Universitário Antônio Pedro. 

 Todas as 70 questões foram avaliadas, porém apenas os itens 1.0 a 21; 28; 31 a 37; 

41; 49 a 52; 56; 65; 67 e 69 foram utilizados para responder a pergunta desta pesquisa.  
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APÊNDICE 1 
 
Pesquisa: Perfil ocupacional e composição corporal de pacientes com síndrome coronariana aguda de 
Volta Redonda, RJ. Universidade Federal Fluminense. Professor orientador: Dr. Carlos Augusto C. de 
Faria. Mestranda: Valéria Tavares Marins e colaboradores. 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO, LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Eu, ____________________________________________________anos de idade, concordo em 
participar voluntariamente deste projeto de pesquisa, sob a responsabilidade do professor Dr. Carlos Augusto C. 
Faria, CRM – RJ 52 03105-6 telefone: (21) (99434282) e da fisioterapeuta Valéria Tavares Marins, CREFITO 2/ 
17817-F Telefone: (24) (88084845). 

 Declaro que fui informado(a) detalhadamente sobre os objetivos e os procedimentos do estudo a ser 
realizado e que todas as minhas dúvidas foram esclarecidas. 

Participando do estudo, permitirei que os meus dados pessoais e os da minha avaliação física sejam 
anotados na ficha de dados elaborada exclusivamente para esta pesquisa.  

Declaro que fui informado de que a autorização a que estou me referindo neste momento é também para 
uma avaliação em que serão verificadas e anotadas minhas medidas físicas, tais como peso, altura e todas as 
medidas possíveis de serem realizadas, de forma que não interfira no meu tratamento. Além disso, vou responder 
a perguntas sobre o meu trabalho e sobre os esportes que pratiquei e/ou pratico.  

 Fui informado ainda de que a equipe de pesquisa não influenciará em nada no meu tratamento dentro do 
hospital e que as únicas pessoas que decidem sobre o meu tratamento são os médicos assistentes do hospital. Sei 
também que os pacientes que participarem dessa pesquisa não estarão expostos a nenhum risco, tratamento novo 
e/ou procedimentos ainda em experiência, nem deverão arcar com quaisquer ônus por causa da pesquisa. 

Estou ciente de que poderei interromper minha participação neste estudo a qualquer momento, sem 
necessidade de justificativa, e que esta decisão não implicará prejuízo para meu tratamento. Além disso, as 
informações obtidas estarão disponíveis para mim e para quem eu autorizar, e deverão ser utilizadas 
exclusivamente neste projeto de pesquisa, sem que meu nome seja revelado.   

O objetivo desta pesquisa é tentar descobrir se os doentes portadores de síndrome coronariana aguda 
apresentam algum perfil físico comum. A pesquisa poderá colaborar também para construção de programas 
preventivos que orientem a população a prevenir essas doenças. 

                             

 

Volta Redonda,____ de_________________de ________ 

 
_______________________________________________ 

                                                         Assinatura do paciente ou responsável 
 

 
Testemunha______________________________                 Assinatura:_________________________________ 
 
 
 
Hospitais participantes em Volta Redonda:  
 
     Hospital Evangélico Regional LTDA         Hospital Municipal São João Batista 
     Hospital Municipal Dr. Munir Rafful         Hospital VITA VR 
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APÊNDICE 3 

 
Pesquisa: Perfil ocupacional e composição corporal de pacientes com síndrome coronariana aguda de 
Volta Redonda, RJ. Universidade Federal Fluminense. Professor orientador: Dr. Carlos Augusto C. de 
Faria. Mestranda: Valéria Tavares Marins e colaboradores. 

 
 

FICHA DE DADOS SOBRE A LOCALIZAÇÃO DO PACIENTE NO HOSPITAL 

E DEFINIÇÕES PARA O PREENCHIMENTO 

 

 

 
 

 

1.0) Responsável pela coleta de dados: o aluno ou o fisioterapeuta responsável pela 
coleta dos dados do paciente internado para a pesquisa da fisioterapia. 

2.0) Data: o dia em que a avaliação está sendo realizada. 

3.0) Hora: a hora em que a avaliação está sendo realizada. 

4.0) Instituição: o hospital em que o paciente está internado. Anotar o nome completo 
do hospital. 

5.0) Enfermaria/quarto: a localização do paciente dentro do hospital. Anotar o item 
que corresponde à situação do paciente. 

6.0) Leito: o leito onde o paciente se encontra. 

7.0) Atendimento hospitalar / data / hora: corresponde ao dia e a hora em que o 
paciente deu entrada no hospital. 

8.0) Alta hospitalar / data / hora: corresponde ao dia e a hora em que o paciente 
recebeu alta do hospital. 
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APÊNDICE 4 
 
Pesquisa: Perfil ocupacional e composição corporal de pacientes com síndrome coronariana aguda de 
Volta Redonda, RJ. Universidade Federal Fluminense. Professor orientador: Dr. Carlos Augusto C. de 
Faria. Mestranda: Valéria Tavares Marins e colaboradores. 

 
 

FICHA DE DADOS SOBRE A LOCALIZAÇÃO RESIDENCIAL DO PACIENTE E DEFINIÇÕES PARA O 
PREENCHIMENTO 

 

 
 

 

 9.0)  Nome do paciente: nome completo do paciente avaliado 

10.0) Endereço: residencial do paciente avaliado. Inclui nome da rua, número da casa 
e complemento.  

11.0) Bairro: que em o paciente reside. 

12.0) Cidade: que onde paciente reside. 

13.0) UF: o estado em que se localiza a cidade onde o paciente reside. 

14.0) CEP: residencial. 

15.0) Telefone: residencial. 

16.0) E-mail: se houver. 

17.0) Nascimento: o dia em que o paciente nasceu. 

18.0) Idade em anos completos: dispensa definição. 

19.0) Natural de: a cidade onde o paciente nasceu. 
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APÊNDICE 5 

 
Pesquisa: Perfil ocupacional e composição corporal de pacientes com síndrome coronariana aguda de 
Volta Redonda, RJ. Universidade Federal Fluminense. Professor orientador: Dr. Carlos Augusto C. de 
Faria. Mestranda: Valéria Tavares Marins e colaboradores. 

 

 

FICHA DE DADOS PESSOAIS DO PACIENTE E DEFINIÇÕES PARA O PREENCHIMENTO 

 

 

 
 

 

20.0) Faixa etária: identificar a faixa etária que mais se aproximar da realidade do 
paciente: 20.1) inferior a 20 anos; 20.2) de 20 a 30 anos; 20.3) de 30 a 40 anos; 20.4) de 40 a 
50 anos; 20.5) de 50 a 60 anos; 20.6) de 60 a 70 anos; 20.7) de 70 a 80 anos; 20.8) superior a 
80 anos. 

21.0) Sexo: registrar o sexo segundo informações do paciente em: 21.1) feminino; 
21.2) masculino. 

22.0) Estado civil: registrar o estado civil segundo informações do paciente em: 22.1) 
solteiro; 22.2) casado; 22.3) divorciado; 22.4) viúvo. 

23.0) Tempo referente ao estado civil atual: de acordo com a resposta anterior, 
anotar o tempo durante o qual o paciente se encontra na condição do estado civil: 23.1) 
inferior a 1 ano; 22.2) de 1 a 5 anos; 22.3) de 5 a 10 anos; 22.4) superior a 10 anos. 

24.0) Nacionalidade: o país de nascimento: 24.1) brasileira; 24.2) outra. 
25.0) Ascendência: série de gerações anteriores a um indivíduo (Ferreira, 2003); Pais 

estrangeiros ou não, ou pais com ascendências diferentes: 25.1) pai estrangeiro; 25.2) mãe 
estrangeira; 25.3) ambos estrangeiros; 25.4) ambos brasileiros. 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

APÊNDICES______________________________________________________________98 

APÊNDICE 6 
 

Pesquisa: Perfil ocupacional e composição corporal de pacientes com síndrome coronariana aguda de 
Volta Redonda, RJ. Universidade Federal Fluminense. Professor orientador: Dr. Carlos Augusto C. de 
Faria. Mestranda: Valéria Tavares Marins e colaboradores. 

 

 
FICHA DE DADOS REFERENTES AOS SINTOMAS RELEVANTES DA SÍNDROME CORONARIANA 

AGUDA DO PACIENTE E DEFINIÇÕES PARA O PREENCHIMENTO 

 

 

 
 

26.0) Tempo entre o início dos sintomas relevantes e o atendimento hospitalar: as 
opções apresentam variações entre: 26.1) tempo inferior a 30min; 26.2) entre 30 minutos e 1 
hora; 26.3) entre 1 hora e 3 horas; 26.4) entre 3 e 6 horas; 26.5) entre 6 e 12 horas; 26.6) 
entre 12 e 24 horas; 26.7) superior a 24horas. Deverá ser registrado o item que melhor se 
adequar aos relatos do paciente. 

27.0) Período do dia em que se iniciaram os sintomas relevantes: as opções variam 
entre: 27.1) o período da madrugada, entre 0 e 6 horas; 27.2)  manhã, entre 6 e 12 horas; 
27.3) tarde, entre 12 e 18 horas; 27.4) noite, entre 18 e 24 horas. Anotar a melhor opção. 

28.0) Diagnóstico médico: 28.1) infarto agudo do miocárdio com supra de ST; 28.2) 
infarto agudo do miocárdio sem supra de ST; 28.3) infarto agudo do miocárdio sem 
especificação; 28.4) angina instável. A opção de infarto agudo do miocárdio sem a 
especificação com supra de ST ou sem supra de ST, refere-se ao diagnóstico médico sem 
especificação, porém com a confirmação do diagnóstico. 

29.0) Tempo entre o atendimento hospitalar e a alta do paciente: este item tem as 
opções que variam entre inferior a um dia até superior a 30 dias. Apresenta ainda a opção 
óbito, com suas subdivisões também por tempo em dias. 29.1) inferior a 24 horas; 29.2) entre 
1 e 3 dias; 29.3) entre 3 e 7 dias; 29.4) entre 7 e 15 dias; 29.5) entre 15 e 30 dias; 29.6) 
superior a 30 dias; 29.7) óbito; 29.7.1) em 24 horas; 29.7.2) entre 2 e 3 dias; 29.7.3) entre 4 e 
7 dias; 29.7.4) entre 8 e 15 dias; 29.7.5) entre 16 e 30 dias; 29.7.6) superior a 30 dias. 

 

 



 

 

 

APÊNDICES______________________________________________________________99   

APÊNDICE 7 

 

Pesquisa: Perfil ocupacional e composição corporal de pacientes com síndrome coronariana aguda de 
Volta Redonda, RJ. Universidade Federal Fluminense. Professor orientador: Dr. Carlos Augusto C. de 
Faria. Mestranda: Valéria Tavares Marins e colaboradores. 

 

FICHA DE DADOS REFERENTES À CONDIÇÃO PROFISSIONAL E AO PERFIL DA PROFISSÃO EM 
RELAÇÃO À ATIVIDADE FÍSICA DO PACIENTE  E DEFINIÇÕES PARA O PREENCHIMENTO 

 

 
 

30.0) Situação profissional: marcar uma das opções de condição profissional do 
paciente. Pode referir-se à profissão ou à ocupação. O importante é registrar no que ele estava 
trabalhando nos dias, semanas, meses ou anos subseqüentes ao problema do coração. Se 
houver dúvidas escrever tudo o que o paciente disser que depois eu mesma marco a opção 
correta. 30.1) desempregado; 30.2) aposentado; 30.3) licenciado; 30.4) férias; 30.5) ativa. 

31.0) Duração da atual situação profissional: registrar o tempo durante o qual  o 
paciente trabalhou na profissão que ele relatou e afirma trabalhar atualmente. Este item varia 
de seis meses a mais de dez anos. 31.1) inferior a 6 meses; 31.2) entre 6 meses e 1 ano; 31.3) 
entre 1 e 2 anos; 31.4) entre 2 e 5 anos; 31.5) entre 5 e 10 anos; 31.6) superior a 10 anos. 

32.0) Perfil da profissão em relação à atividade física: 32.1) sedentária. Refere-se à 
profissão em que o paciente passa a maior parte do tempo sentado ou em pé parado. Não há 
movimentação física durante todo o dia de trabalho; 32.2) dinâmica. Refere-se à profissão em 
que o paciente se movimenta durante todo o tempo, senta, levanta, anda de um lado para o 
outro. Há muita movimentação física durante todo o dia de trabalho; 32.3) sobrecarga. 
Refere-se à profissão que exigia/exige do trabalhador esforço físico durante todo o tempo de 
trabalho, ou seja, ele é/era obrigado a pegar e/ou carregar algum tipo de peso durante todo o 
tempo e, ainda, quando a carga é/era elevada e obriga(va) involuntariamente o paciente a 
realizar apnéia no momento dos esforços; 32.4) a opção não atua refere-se ao paciente que 
realmente não faz nada durante todo o dia. Não fazer nada refere-se a ficar em estado de lazer 
durante todo o dia. 

33.0) Jornada diária de trabalho: registrar as horas durante as quais o paciente 
trabalha(va) durante o dia. 33.1) até 4 horas; 33.2) até 6 horas; 33.3) até 8 horas; 33.4) acima 
de 8 horas; 33.5) não atua. 
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34.0) Jornada semanal de trabalho em dias: registrar quantos dias na semana o 
paciente trabalha(va). As opções variam de 0 a 7 dias na semana. 34.1) zero, indica que o 
paciente não trabalha(va); 34.2) 1 dia, 34.3) 2 dias; 34.4) 3 dias; 34.5) 4 dias; 34.6) 5 dias; 
34.7) 6 dias; 34.8) 7 dias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

APÊNDICES_____________________________________________________________101 

 
APÊNDICE 8 

 
Pesquisa: Perfil ocupacional e composição corporal de pacientes com síndrome coronariana aguda de 
Volta Redonda, RJ. Universidade Federal Fluminense. Professor orientador: Dr. Carlos Augusto C. de 
Faria. Mestranda: Valéria Tavares Marins e colaboradores. 

 

 

FICHA DE DADOS REFERENTES À ATIVIDADE FÍSICA ESPORTIVA ATUAL E PREGRESSA DO 
PACIENTE E DEFINIÇÕES PARA O PREENCHIMENTO 

 

 
 

 

35.0) Tempo de prática de atividade física esportiva atual: consideraremos 
atividade física qualquer movimento corporal produzido por músculos e que resulte em maior 
dispêndio de energia. (McArdle, 2003) A atividade física é sempre ativa, como as 
caminhadas, pedaladas, natação, musculação ou esportes.  É a atividade física ou esporte que 
o paciente está praticando atualmente. Este item oferece as opções em tempo, por meses e 
anos para a análise do sedentarismo. 35.1) não pratica. Refere-se ao paciente que atualmente 
não pratica nenhum esporte; 35.2) há menos de 6 meses; 35.3) há menos de i ano; 35.4) há 
menos de 2 anos; 35.5) há menos de 5 anos, 35.6) há menos de 10 anos; 35.7) há menos de 15 
anos; 35.8) há menos de 20 anos; 35.9) há mais de 20 anos. 
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36.0) Periodicidade semanal da atividade física esportiva atual, em dias: 
anotaremos o número de dias na semana em que o paciente pratica a atividade física 
esportiva. 36.1) zero. Essa opção zero indica que o paciente não pratica atividade física 
esportiva nenhuma; 36.2) 1 dia; 36.3) 2 dias; 36.4) 3 dias; 36.5) 4 dias; 36.6) 5 dias; 36.7) 6 
dias; 36.8) 7 dias.  

37.0) Duração diária da prática da atividade física esportiva atual: 
consideraremos desde a opção não pratica nenhuma atividade esportiva, até a prática de mais 
de seis horas/dia. 37.1) não pratica; 37.2) menos de meia hora por dia; 37.3) menos de 1 hora 
por dia; 37.4) menos de 2 horas; 37.5) menos de 3 horas; 37.6) menos de 4 horas; 37.7) menos 
de 5 horas; 37.8) menos de 6 horas; 37.9) mais de 6 horas. 

38.0) Predominância metabólica da atividade física esportiva atual:  

38.1) consideraremos atividade física aeróbica aquela com predominância metabólica 
aeróbica, ou seja, que mantém os batimentos cardíacos elevados (70 a 80% do batimento 
cardíaco máximo) e constantes. (McArdle, 2003) Os mecanismos de fornecimento de energia 
dependem da presença de oxigênio, tais como correr, pedalar, nadar, caminhar por um período 
de no mínimo 20 minutos. 38.2) consideraremos atividade anaeróbica ou atividade física com 
predominância metabólica anaeróbica, é aquela que envolve exercícios com movimentos 
rápidos e intensos seguidos de intervalos de descanso (mesmo que sejam extenuantes) e os 
mecanismos de energia não dependem da presença de oxigênio. Dentre eles estão a 
musculação, abdominais, exercícios de flexão.  

39.0) Classificação da atividade física esportiva atual do paciente em relação a 
prática: este item apresenta duas opções: 39.1) não atleta caso o paciente não  seja atleta e 
outra 39.2) opção de classificação do tipo de atleta como atleta de força, de potência e de 
endurance. 39.2.1) Atleta de força: Consideraremos força a capacidade máxima possível de 
um trabalho muscular. (McArdle, 2003) 

39.2.2) Atleta de potência: termo empregado para designar a capacidade máxima geradora de 
força em relação ao tempo, apresentada por um indivíduo, ou seja, (força x distância) / tempo. 
O jogador de basquete que salta para se apoderar de um rebote, o jogador de futebol 
americano que investe pela linha para bloquear o adversário e o jogador de tênis na hora do 
saque estão todos dependendo da potência para extrair um desempenho máximo. (McArdle, 
2003)  

39.2.3) Atleta de endurance: A endurance muscular localizada refere-se à habilidade de um 
músculo ou um grupo muscular em manter contrações de uma determinada intensidade 
durante determinado espaço de tempo. Uma medida simples de endurance muscular envolve a 
determinação do número de repetições que uma pessoa consegue fazer enquanto levanta uma 
percentagem fixa de sua repetição máxima (1-RM). Portanto, é o atleta que utiliza o máximo 
de sua capacidade muscular global por um grande período de tempo. (McArdle, 2003) 

40.0) Horário da prática da atividade física esportiva atual: assinalar o horário em 
que o paciente costuma praticar sua atividade física. 40.1) manhã; 40.2) tarde; 40.3) noite; 
40.4) manhã e tarde; 40.5) manhã e noite; 40.6) tarde e noite; 40.7) manhã, tarde e noite. 

41.0) Tempo decorrido entre o encerramento da prática de atividade física 
esportiva pregressa e a data atual: neste item é considerado que o paciente não pratica 
nenhuma atividade física, portanto todas as opções são correspondentes ao tempo que o 
paciente não pratica suas atividades. Quanto tempo existe entre a data que ele parou com suas  
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atividades físicas até o momento do infarto agudo do miocárdio ou angina instável que ele 
sofreu. 41.1) opção nunca praticou; 41.2) há menos de 6 meses; 41.3) há menos de 1 ano; 
41.4) há menos de 2 anos; 41.5) há menos de 5 anos; 41.6) há menos de 10 anos; 41.7) há 
menos de 15 anos; 41.8) há menos de 20 anos; 41.9) há mais de 20 anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42.0) Tempo de prática da atividade física esportiva pregressa, em dias: 

Refere-se ao tempo que o paciente esteve praticando sua atividade física no passado e os itens 
para opção, assim com as definições são as mesmas das atividades físicas esportivas atuais. 
Item número 35.0. 

43.0) Periodicidade semanal da atividade física esportiva pregressa, em dias: 

anotaremos a quantidade de dias na semana em que o paciente esteve praticando a atividade 
física esportiva no passado. 36.1) essa opção zero indica que o paciente nunca praticou 
atividade física esportiva no passado; os outros itens indicam quantos dias na semana o 
paciente praticava sua atividade física 36.2) 1 dia; 36.3) 2 dias; 36.4) 3 dias; 36.5) 4 dias; 
36.6) 5 dias; 36.7) 6 dias; 36.8) 7 dias.  

44.0) Duração diária da prática da atividade física esportiva pregressa: esse item 
refere-se ao total de horas que o paciente gastava nas suas atividades físicas esportivas no 
passado. 37.1) não praticava; 37.2) menos de meia hora por dia; 37.3) menos de 1 hora por 
dia; 37.4) menos de 2 horas; 37.5) menos de 3 horas; 37.6) menos de 4 horas; 37.7) menos de 
5 horas; 37.8) menos de 6 horas; 37.9) mais de 6 horas. 
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45.0) Predominância metabólica da atividade física esportiva pregressa: idem ao 
item 38.0, porém refere-se à atividade física esportiva praticada no passado. 

46.0) Classificação da atividade física esportiva pregressa do paciente em relação 
a prática: idem ao item 39.0, porém refere-se à atividade física esportiva praticada no 
passado. 

47.0) Horário da prática da atividade física esportiva pregressa do paciente: idem 
ao item 40.0, porém refere-se à atividade física esportiva praticada no passado. 
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APÊNDICE 9 

 
Pesquisa: Perfil ocupacional e composição corporal de pacientes com síndrome coronariana aguda de 
Volta Redonda, RJ. Universidade Federal Fluminense. Professor orientador: Dr. Carlos Augusto C. de 
Faria. Mestranda: Valéria Tavares Marins e colaboradores. 

 

 
FICHA DE DADOS REFERENTES AO TABAGISMO E À AVALIAÇÃO FÍSICO-BIOTIPOLÓGICA DO 

PACIENTE E DEFINIÇÕES PARA O PREENCHIMENTO 
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48.0) Classificação do paciente em relação ao tabagismo: assinalar se o paciente é: 

48.1) fumante; 48.2) ex-fumante; 48.3) não fumante; 48.4) fumante passivo. 

49.0) Peso: utilizar balança Filizola, se possível e/ou assinalar o 49.2) o peso que o 
paciente refere, ou o peso que o familiar refere;  49.3) o peso aferido. O peso é medido em 
quilogramas (Kg). Só será aferido se o paciente estiver em condições de deambular ou mesmo 
se manter em postura ortostática. Deverá ser registrada sob qual das três condições o peso do 
paciente foi investigado.  

50.0) Altura: medida em centímetro (cm) com fita metálica. 50.1) estimada: o 
fisioterapeuta calcula a altura aproximada do paciente; 50.2) referida: a altura que o paciente 
ou o familiar refere; 50.3) aferida: medir o paciente.  Deverá ser registrada sob qual das três 
condições o peso do paciente foi investigado. (Pompeu, 2004) 

51.0) IMC: é o índice de massa corporal. Refere-se ao cálculo do peso do paciente 
sobre a sua altura ao quadrado. Peso/altura2. anotar o valor. (Pompeu, 2004) 

           52.0) Biótipo: (altura/Cpunho) O biótipo ou compleição física pode ser classificado em 
brevilíneo, longilíneo e normolíneo que podemos classificar de acordo com o cálculo 
compleição física = estatura (cm) sobre a circunferência do punho (cm). As medidas são 
realizadas com fita métrica. Com o resultado poderemos classificar em: 

 

Compleição Física    Longilíneo Normolíneo Brevilíneo 

Homens         < 10,4   9,6 a 10,4     > 9,6 
Mulheres         < 11,0  10,1 a 11,0     > 10,1 
Fonte: De Rose (1984)  
 
Após o cálculo, classificar em: 52.1) brevilíneo; 52.2) normolíneo; 52.3) longilíneo.   
 

53.0) Freqüência cardíaca: é o ritmo de bombeamento do coração que está 
diretamente relacionado com a quantidade de sangue ejetada em cada batimento na unidade 
de tempo minuto. Conta-se quantos batimentos cardíacos a pessoa apresenta durante um 
minuto inteiro, com o indivíduo deitado e utilizando as pulsações da artéria radial. Ele pode se 
apresentar-se: 53.1) bradicárdico, entre 40 e 60bpm; 53.2) normocárdico, entre 60 e 100bpm 
ou 53.3) taquicárdico, entre 100 e 150bpm. Anotar o valor correspondente. (McArdle, 2003) 

54.0)  Arritmia cardíaca: medido com o paciente em DD e com uso dos dedos 
indicador e médio sobre a artéria radial do paciente e durante um minuto inteiro. É a 
irregularidade do rítmo dos batimentos cardíacos. Verificar a arritmia está 54.1) presente ou 
54.2) ausente. (McArdle, 2003) 

55.0) Pressão arterial: medida com aparelho de pressão mecânico – coluna de 
mercúrio. Medida da pressão exercida pelo sangue por unidade de área da parede arterial. A 
pressão arterial sistólica está relacionada com a força de contração do ventrículo esquerdo e o 
volume de sangue que este é capaz de ejetar na circulação sistêmica. A pressão arterial 
diastólica, com o relaxamento dos ventrículos e a velocidade do fluxo sanguíneo no leito 
vascular sistêmico. Anotar o valor. (McArdle, 2003) e (Porto, 1997) 

 



 

 

 

APÊNDICES_____________________________________________________________107 

 
56.0) Dobra cutânea: com adipômetro e medidas em mm. A dobra cutânea refere-se a 

quantidade de gordura corporal e deve ser realizada no dimídio não dominante: O braço mais 
utilizado para desenvolver atividades físicas, escrever ou atividades laborais foi considerado 
dominante. Como não determinamos qual será a tabela adotada para os cálculos de medida de 
dobra cutânea, será necessário que se façam todas as medidas para ambos os sexos. Atenção: 
não tirar a mão que pegou a gordura enquanto não terminar a leitura. Anotar os valores. 
Localização das medidas:  
56.1) peitoral: uma dobra diagonal a ser medida a meia distância entre a linha axilar anterior e 
o mamilo para homens, e a um terço da distância da linha axilar anterior, numa posição 
equivalente, para mulheres. 

56.2) tríceps: uma dobra vertical sobre a linha média posterior do braço (sobre o músculo 
tríceps), a meio caminho entre o acrômio e o olecrânio. O cotovelo deve ser mantido em 
posição de extensão e relaxado. 

56.3) subescapular: uma dobra medida sobre uma linha diagonal originária da borda vertebral 
até 1 a 2 cm do ângulo inferior da escápula. 

56.4) abdominal: uma dobra vertical a uma distância de 2 cm ao lado do umbigo. 

56.5) crista-ilíaca: uma dobra diagonal a ser medida acima da crista ilíaca, no ponto de 
inserção imaginária com o prolongamento da linha axilar média. É importante observar que 
alguns autores recomendam que essa medida seja feita mais lateralmente em relação à linha 
axilar média. 
57.6) coxa: uma dobra vertical sobre a superfície anterior da coxa, a meio caminho entre a 
prega inguinal e borda proximal da patela. Metade do quadríceps. 

57.0) Baqueteamento digital: É o termo usado para descrever as mudanças nos dedos 
e polegar. O primeiro sinal de baqueteamento digital é a perda do ângulo entre a  raiz da unha 
e a unha propriamente dita. Mais tarde o dedo torna-se alargado. A raiz da unha pode também 
tornar-se “porosa”, mas esse é um sinal difícil de ser elucidado. (Pryor, 2002) Podendo então 
medir a distância em mm entre o leito ungueal do indicador da mão esquerda com o leito 
ungueal da mão direita. As duas unhas se encontram e encostam num movimento o qual os 
dois dedos indicadores estão fletidos – unha com unha, formando normalmente um espaço 
entre os leitos ungueais e que medem aproximadamente 5mm. Anotar o valor da medição. 

58.0) Enchimento capilar: É o termo usado para avaliar a circulação periférica. 
Pressiona-se com o dedo, a unha do paciente até que ela fique branca. 58.1) ao descomprimir 
a unha, ela deve retomar a sua cor instantaneamente, em milésimos de segundo, refere-se ao 
valor normal; 58.2) se for possível a visualização (o acompanhamento visual) desse retorno, 
então o enchimento capilar é considerado lento. Se for tão rápido a ponto de não 
conseguirmos acompanhar adequadamente com os olhos, então o enchimento capilar é 
normal. Anotar se está normal ou lentificado. 

59.0) Edema periférico: Durante a inspeção, paciente apresenta ausência da 
proeminência dos maléolos internos e externos, podendo apresentar também edema em todo o 
pé ou em sacro. Identificar: 59.1) edema apenas em maléolos; 59.2) edema em todo o membro 
inferior; 59.3) em todo o pé; 59.4) em sacro; 59.5) ausência de edema. 
Se estiver presente, anotar o local; se estiver ausente, anotar. 

60.0) Cianose de língua: Cianose: Na inspeção, paciente apresenta uma descoloração 
azulada da pele e mucosa das membranas. A cianose central, vista no exame de língua e boca,  
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é causada por hipoxemia, na qual existe um aumento da quantidade de hemoglobina não 
ligada ao oxigênio. 60.1) presente ou 60.2) ausente 

61.0) Na cianose periférica: as pontas dos dedos, os polegares e os lobos podem 
apresentar-se também azulados e pode ser devida a uma pobre circulação periférica, 
especialmente no tempo frio. 61.1) presente ou 61.2) ausente 

62.0) Tipo de tórax: Avaliação/inspeção do tórax desnudo. 62.1) normal: O tórax é 
simétrico e as costelas descem a aproximadamente 45º da coluna. O diâmetro transverso deve 
ser maior que do que o diâmetro ântero-posterior e a coluna torácica deve ter uma leve cifose. 
62.2) Tonel: o paciente apresenta os diâmetros ântero-posterior e o látero-lateral aumentados. 
Apresenta ainda o triângulo de Charpy numa angulação muito aberta, maior que 70°.        
62.3) Pectus escavatum ou em funil: a parte do esterno está comprimida em seu interior.   
62.4) Pectus carinatum ou pombo: o esterno está projetado anteriormente. (Porto, 1997) 

63.0) Tônus muscular: Os músculos mantêm-se normalmente em estado de contração 
parcial, mesmo em repouso. Ele pode apresentar-se: 63.1) Normal: nenhuma disfunção 
neurológica incluída. As mãos se apresentam semifletidas naturalmente em repouso. 63.2) 
Hipotônico: os músculos se apresentam flácidos, com tônus diminuido e os dedos da mão não 
apresentam a flexão natural. 63.3) Hipertônico: A rigidez é clinicamente definida como maior 
resistência para estirar-se e a incapacidade de realizar o relaxamento muscular completo. 
(Porto, 1997) 

64.0) Trofismo muscular: Refere-se a massa muscular avaliada durante a inspeção. 
64.1) Normal: uma massa muscular compatível com a faixa etária. Observa-se os músculos 
não muito definidos, mas sem muita gordura por cima. 64.2) Hipotrófico: Quando há atrofia 
da musculatura. A pessoa apresenta menos massa muscular do que o esperado para a faixa 
etária. 64.3) Hipertrófico: resulta de um aumento do diâmetro das fibras musculares. Observa-
se uma definição muscular bem visível. (Porto, 1997) 

65.0) Relação da medida de circunferência da cintura (Ccintura) sobre a medida 
circunferência do quadril (Cquadril)(RCQ): Medidas com fita metálica em centímetro. 
Relação existente entre as medidas da circunferência da cintura com a circunferência do 
quadril medidas em centímetro. Após as medidas das circunferências, divide-se a medica da 
cintura com a medida do quadril. Relação = Ccintura sobre Cquadril. Os valores máximos 
para homens deve ser de 0,95cm e para as mulheres deve ser de o,85cm. Anotar os valores e 
fazer o cálculo. (Pompeu, 2004) 

66.0) Xantomas tendíneos: Inspeção dos xantomas tendíneos, achados mais 
específicos de hipercolesterolemia familiar, são tumefações nodulares, grumosas, de depósitos 
de colesteral sobre os 66.1) joelhos; 66.2) cotovelos; 66.3) olhos; 66.4) mãos; 66.5) tendões 
calcâneos (Pryor, 2002)  66.6) ausente  Anotar o local, se presente ou ausente. 

67.0) Triângulo de Charpy: é o ângulo composto pelas duas últimas costelas em 
relação ao processo xifóide. Medido com goniômetro Fernandes em graus, tendo como base o 
processo xifóide e as hastes seguem as últimas costelas. Anotar o valor. (Porto, 1997) 
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APÊNDICE 10 

 
Pesquisa: Perfil ocupacional e composição corporal de pacientes com síndrome coronariana aguda de 
Volta Redonda, RJ. Universidade Federal Fluminense. Professor orientador: Dr. Carlos Augusto C. de 
Faria. Mestranda: Valéria Tavares Marins e colaboradores. 

 

 
FICHA DE DADOS REFERENTES À HISTÓRIA FAMILIAL, À PROFISSÃO, INDICAÇÃO E  CONTRA-

INDICAÇÃO PARA A REABILITAÇÃO CARDIOVASCULAR E DEFINIÇÕES PARA O 
PREENCHIMENTO 

 

 

 
 

 

68.0) Histórico familial: refere-se à história de síndrome coronariana aguda 
apresentada pela família do paciente: 68.1) se o pai e a mãe apresentam história de SCA; 
68.2) se ou o pai ou a mãe apresenta história de SCA; 68.3) se os tios apresentam história de 
SCA; 68.4) se os irmãos apresentam história de SCA; 68.5) nenhum familiar apresenta 
história de SCA. Assinalar o item que mais se aproxima da realidade do paciente.  

69.0) Identificação da profissão: refere-se à profissão ou à ocupação do paciente:  
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Profissão: meio de subsistência remunerado resultante do exercício de um trabalho, de um 
ofício. Carreira. Que encerra certo prestígio pelo caráter social ou intelectual. Escrever qual é 
a profissão do paciente.  
Ocupação: Ato de ocupar-se, de trabalhar em algo. Atividade, serviço ou trabalho. Deve ser 
registrada a atuação profissional que o paciente realiza durante o dia. Aposentadoria não é 
considerada profissão nesta pesquisa, e sim uma condição atual. (CBO, 2002) Caso o paciente 
seja aposentado, registrar qual a sua ocupação durante o dia. Seja qual for a opção, a descrição 
da profissão deve ser registrada. Deve ser assinalado o item da profissão do paciente, ou o 
item que mais se aproxima da qualificação do trabalho do paciente: 69.1) pedreiro ou ajudante 
de pedreiro, ou ainda, a profissão que mais se aproxima das características de movimento 
corporal desta profissão (profissões afins); 69.2) carpinteiro, ajudante, ou afins; 69.3) 
caminhoneiro, ajudante, ou afins; 69.4) contabilidade, secretária, ou afins; 69.5) fisioterapeuta 
neurológico, enfermagem, ou afins; 69.6) lixeiro, ou afins;  69.7) faxineira, ou afins; 69.8) 
carteiro de rua, ou afins; 69.9) não possui profissão ou ocupação; 69.10) médico, 
nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta que não seja a especialidade de neurologia. 

70.0) Conclusões práticas / clínicas: referem-se ao diagnóstico fisioterápico já 
definido anteriormente, porém neste item a pesquisa delimitará as conclusões em classificação 
em METs, para a liberação ou não do paciente para a fisioterapia: 70.1) liberado para a 
reabilitação física de baixa intensidade – 1 a 3  METs, sob supervisão e monitorização; 70.2) 
liberado para a reabilitação física de média intensidade – 3 a 5  METs, sob supervisão e 
monitorização; 70.3) liberado para a reabilitação física de alta intensidade – 5 a 7  METs, sob 
supervisão e monitorização; 70.4)  liberado para a prática de esportes com intensidade acima 
de 7  METs, sob supervisão e monitorização por professor de educação física; 70.5) 
atualmente, contra-indicada reabilitação cardiovascular.  
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APÊNDICE 11 

 
Pesquisa: Perfil ocupacional e composição corporal de pacientes com síndrome coronariana aguda de 
Volta Redonda, RJ. Universidade Federal Fluminense. Professor orientador: Dr. Carlos Augusto C. de 
Faria. Mestranda: Valéria Tavares Marins e colaboradores. 

 
 

PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DA FACULDADE DE MEDICINA / HOSPITAL 
UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO PEDRO 

 



 

 

 

APÊNDICES_____________________________________________________________112 

 

APÊNDICE 12 

 
Pesquisa: Perfil ocupacional e composição corporal de pacientes com síndrome coronariana aguda de 
Volta Redonda, RJ. Universidade Federal Fluminense. Professor orientador: Dr. Carlos Augusto C. de 
Faria. Mestranda: Valéria Tavares Marins e colaboradores. 
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