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RESUMO 

Fundamentos: As doenças cardiovasculares (DCV) são as principais causas de 

morte no Brasil e no mundo. A obesidade, por exemplo, é considerada um fator de 

risco independente para DCV. 

Objetivos: Avaliar o estado nutricional através de parâmetros antropométricos e de 

ingestão em pacientes com Doença Arterial Coronariana (DAC) encaminhados à 

cintilografia miocárdica no Hospital Universitário de Niterói - RJ.  

Métodos: Foram avaliados 44 pacientes com idade média de 63,5 ± 6,62 anos. A 

avaliação do estado nutricional foi realizada através da antropometria, da bioquímica 

e da avaliação da ingestão alimentar, onde foi utilizado o método do recordatório de 

24 horas e analisado através do software DietWin®.  

Resultados: Dentre os pacientes avaliados, segundo IMC, 77% estavam obesos. As 

circunferências da cintura e pescoço apresentaram valores elevados em 79% e 86% 

dos pacientes, respectivamente. Além disso, de acordo com a composição corporal 

88,1% apresentaram percentual de gordura corporal elevado. De acordo com a 

ingestão alimentar a média de ingestão energética foi de 18,7 ± 8,6 kcal/kg peso/dia, 

abaixo do recomendado. Já o consumo de gordura saturada foi de 7,5%  0,8 em 

relação ao valor energético total, apresentando-se dentro do recomendado. Foi 

encontrada correlação negativa entre %GC e % de ingestão de gordura 

monoinsaturada em relação ao valor energético total (r= -362; 0,019). Com relação 

aos parâmetros bioquímicos, glicemia de jejum e triglicerídeo sérico encontraram-se 

elevados.  

Conclusão: Identificou-se elevada prevalência de obesidade nos pacientes 

avaliados, contribuindo assim para um risco cardiovascular aumentado, entretanto, 

os mesmos apresentaram ingestão alimentar abaixo do recomendado, 

representando um relato subestimado. 

Palavras-chave: Estado nutricional; Doença da artéria coronariana; Doenças 

cardiovasculares.  

 

 



ABSTRACT 

Background: Cardiovascular diseases (CVD) are the leading causes of death in 

Brazil and world. Thus, obesity, for example, is considered an independent risk factor 

for CVD. 

Objectives: Assess the nutritional status through anthropometric and consumption 

parameters in patients with coronary artery disease (CAD) forwarded to myocardial 

scintigraphy at University Hospital in Niterói - RJ. 

Methods: They were evaluated 44 patients, mean age of 63.5 ± 6.62 years. The 

nutritional status assessment was analyzed by anthropometric parameters, 

biochemical and food consumption, that was performed using 24-hours dietary recall 

method and analyzed by software DietWin®.  

Results: Among the patients evaluated, according to BMI, 77% were obese. The 

waist and neck circumference showed high values at 79% and 86% of patients, 

respectively. Furthermore, according to body composition 88,1% showed higher body 

fat percentage. According to the food consumption, the energy intake average was 

18.7 ± 8 kcal/kg body/day, below the recommended. The consumption of saturated 

fat was 7.5% ± 0.8 compared to the total energy, presenting within the 

recommended. There was a negative correlation between and the % 

monounsaturated fat intake in relation of total energy value (r= -,362; 

0,019).Regarding the biochemical parameters, it found elevated fasting glucose and 

serum triglycerides.  

Conclusion: It was identified a high prevalence of obesity in evaluated patients, thus 

contributing to an increased cardiovascular risk, however, they had food intake below 

the recommended, representing an underrated report. 

Keyword: Nutritional status; Coronary artery disease; Cardiovascular diseases. 

 

 

 

 

 



INTRODUÇÃO 

As doenças cardiovasculares (DCV) estão entre as principais causas de óbito em 

adultos no Brasil1. Nos países em desenvolvimento e subdesenvolvidos, mais de 

80% das mortes são causadas por DCV e ocorrem quase igualmente em homens e 

mulheres. A OMS estima que em 2030 aproximadamente 23,6 milhões de pessoas 

virão a óbito por essa doença2.  

A Doença Arterial Coronariana (DAC) é uma doença crônica que progride ao 

longo de anos, se tornando um grande problema de saúde pública. No ano de 2010, 

um em cada seis óbitos nos Estados Unidos foi causado pela DAC (379.599 mil 

mortos pela doença). DAC é caracterizada pelo processo patológico de 

aterosclerose que atinge as artérias coronárias, causando obstrução por placa de 

ateroma e surge com diversas formas clínicas como: angina instável ou estável, 

isquemia miocárdica, infarto agudo do miocárdio, morte súbita e outras3. A 

aterogênese é iniciada por uma ou mais condições que lesionam o endotélio, como 

envelhecimento, hipertensão arterial sistêmica (HAS), tabagismo, 

hipercolesterolemia, diabetes e obesidade. Em reação a esse trauma, ocorre uma 

resposta inflamatória e proliferativa na parede do vaso e consequente produção de 

substâncias inflamatórias primárias (Interleucina-6 (IL-6), Interleucina-1(IL-1), Fator 

de Necrose Tumoral-alfa (TNF-alfa))4. 

Diversos pontos atuam como fatores de risco para DAC, estimulando esse 

processo inflamatório, como hipertensão arterial, dislipidemias, diabetes mellitus4,5. A 

obesidade, por exemplo, é considerada um fator de risco independente aos 

demais4,6,7, onde mesmo após o controle dessas comorbidades, o risco para 

ocorrência de doença isquêmica do coração se mantém elevado4. 

De acordo com o Ministério da Saúde8, em 2013 a obesidade no Brasil atingiu 

51% da população acima dos 18 anos. Em homens, o excesso de peso abrange 

54% da população, enquanto em mulheres 48%9. O padrão alimentar da população 

mundial tem sofrido modificações significativas ao longo dos anos, o que pode ter 

contribuído para o aumento da prevalência da obesidade10. A modificação dos 

padrões alimentares vem despertando grande preocupação das ciências da saúde e 

pesquisas vêm mostrando a associação de práticas alimentares inadequadas com o 



desenvolvimento de Doenças Crônicas Não Transmissíveis e, consequentemente, 

com o desenvolvimento de DCV11.  

Dietas com ingestão excessiva de gorduras e carboidratos podem induzir a 

inflamação12. Dentre os componentes dessa dieta, os ácidos graxos saturados são 

considerados pró-inflamatórios, estando assim associados positivamente com a 

concentração dos marcadores de inflamação no plasma10,12, e consequentemente 

contribuem ainda mais para o aumento do risco de desenvolvimento de DAC5. 

Destaca-se ainda como consequência da ingestão elevada de gorduras, a alteração 

da distribuição de gordura corporal, especialmente o acúmulo de gordura na região 

abdominal, determinado pelo tamanho da circunferência da cintura (CC), que tem 

capacidade preditiva para risco de DAC13.  

Estudos mostram que os obesos com níveis mais baixos de gordura visceral 

apresentam menor risco de desenvolver DCV do que indivíduos obesos com níveis 

elevados de gordura visceral14. Isso pode ser explicado, devido ao fato de que, o 

excesso de tecido adiposo abdominal pode estimular a produção de um conjunto de 

citocinas inflamatórias, como a Proteína C Reativa (PCR), que contribuem ainda 

mais para injúria vascular, disfunção endotelial e progressão da aterosclerose4,10. 

Além disso, a produção de PCR é elevada em obesos e tem relação direta com a 

quantidade de gordura corporal, e acúmulo de tecido adiposo abdominal4,15,16. 

Quando em altas concentrações no plasma, é fator de risco cardiovascular 

independente3,4 e importante marcador de atividade inflamatória17,18.  

Diante do exposto, o objetivo do presente estudo foi avaliar o estado nutricional 

através de parâmetros antropométricos, bioquímicos e de ingestão em pacientes 

com DAC encaminhados à cintilografia miocárdica. 

MÉTODOS 

Trata-se de um estudo transversal, descritivo realizado no período de junho de 

2015 a abril de 2016, onde foram selecionados 44 pacientes (23 homens e 21 

mulheres,) com idade média de 63,5 ± 6,6 anos, encaminhados à cintilografia 

miocárdica no Laboratório de Medicina Nuclear do Hospital Universitário Antônio 

Pedro - UFF, localizado em Niterói – RJ. Após resultado do exame, segundo laudo, 

os participantes com DAC foram incluídos no estudo. Os participantes admitidos 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, e o estudo foi aprovado 



pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina do Hospital 

Universitário Antônio Pedro – UFF (Número: 826.041 - 2015). Um questionário foi 

aplicado para obter informações socioeconômicas, história familiar de doenças 

cardiovasculares, uso de medicamentos e presença de outras doenças. 

Avaliação Antropométrica e Ingestão alimentar 

Para avaliação antropométrica os seguintes parâmetros foram coletados: peso 

corporal, estatura, circunferência do braço (CB), circunferência da cintura (CC), 

circunferência do pescoço (CPÇ) e dobras cutâneas de quatro pontos (bíceps, 

tríceps, subescapular e suprailíaca). A aferição do peso corporal foi realizada com 

auxílio de uma balança calibrada (balança mecânica G-tech®). O indivíduo foi 

posicionado de pé, no centro da base da balança, descalço e com roupas leves. A 

estatura foi obtida com o auxílio de um estadiômetro, ficando o indivíduo descalço, 

com os calcanhares juntos, costas retas e braços estendidos ao lado do corpo. 

Através da razão do peso corporal e o quadrado da estatura, foi calculado o Índice 

de Massa Corporal (IMC) para avaliação do estado nutricional, e sua classificação 

seguiu o proposto pela Organização Mundial da Saúde19,20. 

O protocolo para aferição da circunferência braquial seguiu o descrito: o braço 

avaliado foi flexionado em direção ao tórax, formando um ângulo de 90°. Em 

seguida, o ponto médio entre o acrômio e o olécrano foi localizado, e o indivíduo 

permaneceu com o braço estendido ao longo do corpo com a palma da mão voltada 

para a coxa. O braço foi então contornado com uma fita flexível no ponto marcado 

de forma ajustada, evitando compressão da pele ou folga. Para aferição da dobra 

cutânea tricipital o mesmo ponto médio utilizado para a medição da circunferência 

braquial deve-se separar levemente do tecido adiposo do braço não-dominante, e a 

medida da dobra cutânea foi realizada por meio do adipômetro do tipo Lange 

Skinfold Caliper (Cambridge Scientific Industries Inc.). O percentual de gordura 

corporal foi calculado utilizando-se a equação de Siri e Durnin & Womersley21,22.  

Para melhor avaliar a reserva de tecido muscular, devido à correção da área 

óssea, foi calculada a área muscular do braço (AMB) baseado nos valores de 

referência estabelecidos por Frisancho22. O protocolo para aferição da circunferência 

da cintura seguiu o descrito, conforme recomendação da OMS23 e os pontos de 

corte adotados para avaliar os riscos de complicações foram os seguintes: 



aumentado ≥94 cm e aumentado significativamente ≥102 cm para homens, 

aumentado ≥80 cm e aumentado significativamente ≥88 cm para mulheres23. Para 

aferição e classificação da circunferência do pescoço foi seguido o protocolo 

realizado no estudo de Ben-Noun et al.24 e classificados utilizando os valores <37 cm 

e >37 cm para homens ou <34 cm e >34 cm para mulheres. 

A ingestão alimentar foi obtida segundo a técnica de recordatório alimentar de 

24horas e analisada através do software DietWin®. 

Análises bioquímicas  

Foram coletadas as amostras de sangue de todos os participantes no período da 

manhã, após 12 horas de jejum, entretanto só foram obtidos os resultados de 17 

pacientes. O sangue foi coletado em tubos (Vacutainer®) contendo anticoagulante 

ácido etilenodiamino tetra-acético (EDTA) e centrifugado a 4500 rpm durante 15 

minutos a 4C, o plasma foi separado e armazenado em -80 ºC para posterior 

análises. 

Os níveis séricos de proteína C reativa (PCR), colesterol total, triglicerídeos, 

Lipoproteína de alta densidade (HDL), albumina, sódio, potássio, ferro sérico, 

ferritina, aspartato transaminase (AST), alanina transaminase (ALT), glicose, ureia, 

creatinina e ácido úrico foram determinados usando kits Bioclin através do 

analisador bioquímico automático Bioclin BS-120 Chemistry Analyze. A Lipoproteína 

de baixa densidade (LDL) foi calculada através da equação de Friedewald25: 

Colesterol LDL = (Colesterol total) – (Colesterol HDL) – (Triglicerídeos)/5 

Análise estatística 

A distribuição normal dos dados foi determinada utilizando o teste de Kolmogorov-

Smirnov. Os dados foram expressos como média ± desvio padrão, mediana 

(intervalo interquartil) e os dados categóricos foram apresentados como percentual. 

A correlação entre variáveis de interesse foi realizada por meio do coeficiente de 

correlação de Pearson ou Spearman, conforme adequado. Os testes foram fixados 

com níveis de significância em 5% (p < 0,05). A análise estatística foi realizada com 

o uso do programa SPSS 19.0 (SPSS, Inc., Chicago, IL, EUA). 

 

RESULTADOS 



De acordo com os fatores de risco para DCV encontrados nos pacientes 

encaminhados à cintilografia miocárdica, 90,9% dos pacientes apresentavam 

hipertensão, 36,4% diabetes mellitus, 68,2% dislipidemia e 56,8% eram tabagistas. 

A tabela 1 descreve as características gerais da população estudada. 

Tabela 1. Características gerais da população avaliada  

 

Variáveis 

 

Pacientes (n=44) 

Idade (anos) 63,5 ± 6,62 

Sexo  H=23 / M=21 

Hipertensão Arterial (%) 90,9 (n=40) 

Diabetes Mellitus (%) 36,4 (n=16) 

Dislipidemia (%) 68,2 (n=30) 

Tabagismo (%) 56,8 (n=25) 

Pressão Arterial Sistólica (mmHg) 135 ± 25,1 

 

Com relação à história clínica dos pacientes, 71% dos pacientes foram indicados 

à cintilografia miocárdica devido à dor torácica. Dentre os 44 pacientes estudados, 

16% apresentaram histórico de infarto agudo do miocárdio (IAM) e 16% de 

revascularização miocárdica, enquanto 27% apresentaram histórico tanto para IAM 

quanto para revascularização miocárdica. Além disso, 5% apresentaram IAM além 

de acidente vascular cerebral (AVC) e 2% IAM, AVC e revascularização miocárdica. 

Vinte e três por cento dos pacientes não apresentaram qualquer informação a 

respeito da história clínica e 11% apontaram outros motivos. 

 Estado Nutricional 

Com relação ao estado nutricional dos pacientes, a média do IMC foi de 30,6 ± 

6,1 kg/m2. Entre os 44 pacientes estudados, apenas 23% (n=10) encontravam-se 

eutróficos e 77% (n=34) estavam com IMC acima dos valores de normalidade.  

De acordo com o valor de massa muscular, avaliada pela área muscular do 

braço, 100% (n=21) das mulheres e 69,6% (n=16) dos homens encontraram-se 

dentro da faixa da normalidade. Quanto ao risco de complicações metabólicas, 

avaliados pela CC, 17,4% (n=4) dos homens estavam dentro da faixa de 



normalidade, 10% (n=2) das mulheres e 13% (n=3) dos homens apresentaram risco 

aumentado e 90% (n=19) das mulheres e 69,6% (n=16) dos homens apresentaram 

risco aumentado significativamente. De acordo com a classificação de risco de 

doenças cardiovasculares, analisada pela CPÇ, 10% das mulheres (n=2) e 17,4% 

(n=4) dos homens encontraram-se normais, 90% (n=19) das mulheres e 82,6% 

(n=19) dos homens apresentam risco elevado. A avaliação do percentual de gordura 

corporal mostrou que 4,3% (n=1) dos homens apresentaram-se abaixo da média e 

78,4% (n=18) apresentaram risco de doenças associadas à obesidade, enquanto 

100% (n=21) das mulheres apresentaram risco de doenças associadas à obesidade 

(Tabela 2). 

Tabela 2. Características antropométricas da população avaliada 

 

Variáveis 

 

Pacientes (n=44) 

 

Valores de referência 

Índice de Massa 

Corporal (kg/m²) 
30,6 ± 6,1 

Eutrofia: 18,5 a 24,9 

kg/m² 

Circunferência da 

Cintura (cm) 

Homens 

Mulheres 

  

 

105,2 ± 11,69  

104,6 ± 8,78  

 

 

Homens: < 94 cm 

Mulheres: < 80 cm 

Circunferência do 

Pescoço (cm) 

Homens 

Mulheres 

 

 

41,09 ± 3,29  

36,89 ± 2,55  

 

 

Homens: < 37 cm 

Mulheres: < 34 cm 

Gordura Corporal (%) 

Homens 

Mulheres 

 

34,06 ± 8,10  

 43,55 ± 2,30  

 

Homens: 15 a 24% 

Mulheres: 23 a 31% 

 

Dados dietéticos 

Os resultados da análise das dietas consumidas que foram relatadas pelos 

pacientes estão apresentados na Tabela 3. Quanto à ingestão energética, 

verificaram-se valores extremos de 11,3 a 40,5 kcal/kg/dia, sendo a média 18,7 ± 8,6 

kcal/kg/dia. O consumo lipídico foi de 23% em relação ao valor energético total 

(VET), variando de 13,4 a 35%. A média de consumo percentual de carboidratos foi 

de 57% em relação ao VET e a média da ingestão proteica foi de 1,05 ± 0,46 

g/kg/dia. 



 

Tabela 3. Avaliação do consumo alimentar dos pacientes estudados 

Energia/Nutriente Pacientes (n=44) Recomendação 

Energia (kcal/dia) 
1232,4 ± 573,9 

(937,9 – 2328) 
 

Energia (kcal/kg/dia) 18,7 ± 8,6 
Ajustado ao peso 

desejável 

Proteínas (%) 19,5 ± 5,44 15% das calorias totais 

Carboidratos (%) 56,9 ± 8,2 50 a 60% 

Lipídios (%) 23 ± 6,3 25 a 35% 

Gordura Saturada  7,51 ± 3,22 ≤ 7% 

Gordura Poliinsaturada 4,63 ± 1,41 ≤ 10%  

Gordura Monoinsaturada 6,75 ± 2,23 ≤ 20% 

 

 

A análise da ingestão energética apresentada na figura 1 mostra que 93,2% 

(n=41) dos pacientes ingeriram menos de 30 kcal/kg de peso atual/dia, e destes, 

72,8% (n=32) apresentaram ingestão energética menor que 25 kcal/kg de peso/dia. 

Entre os 44 pacientes estudados, apenas 6,8% (n=3) apresentaram uma ingestão 

energética acima do recomendado. 

 

 

Figura 1. Distribuição dos pacientes segundo ingestão energética por Kg de peso 

Com relação à distribuição dos lipídios na dieta os pacientes apresentaram 

ingestão dentro do recomendado para os ácidos graxos saturados, e abaixo do 

recomendado para os ácidos graxos monoinsaturados e ácidos graxos 



poliinsaturados (Figura 2). Foi encontrada correlação negativa entre %GC e % de 

ingestão de gordura monoinsaturada em relação ao VET (r= -,362; 0,019) (Figura 3).  

 

Figura 2. Distribuição de lipídeos na dieta dos pacientes 

 

 

Figura 3. Correlação entre percentual de Gordura Corporal e ingestão de gordura 

monoinsaturada 

 

Parâmetros Bioquímicos 



A Tabela 4 descreve os parâmetros bioquímicos analisados em 17 pacientes. 

Foi encontrada uma correlação positiva entre os níveis de PCR plasmático e o 

percentual de gordura corporal (r= 0,65; p=0,02). 

Tabela 4. Parâmetros bioquímicos dos pacientes estudados 

Parâmetros Pacientes (n=17) Valores Normais 

Glicose (mg/dL) 103,3 ± 30,4 < 100 mg/dL 

Ureia (mg/dL) 
29 ± 16,5 

 
10 a 40 mg/dL 

Creatinina (mg/dL) 
0,5 ± 0,57 

 

Homem: 0,7 a 1,3 mg/dL 

Mulher: 0,6 a 1,1 mg/dL 

Ácido Úrico (mg/dL) 4,4 ± 1,9 

Homem: 3,4 a 7,0 mg/dL 

Mulher: 2,4 a 6,0 mg/dL 

Colesterol Total (mg/dL) 173,1 ± 40,3  < 200 mg/dL 

HDL (mg/dL) 48,7 ± 11,5  >40 mg/dL 

Triglicerídeo (mg/dL) 174,6 ± 61,8  < 150 mg/dL 

LDL (mg/dL) 89,5 ± 34,4  < 100 mg/dL 

Albumina (g/dL) 3,6 ± 0,4 3 a 5 g/dL 

Sódio (mEq/L) 121,6 ± 6,8 135 a 145 mEq/L 

Potássio (mEq/L) 12,8 ± 5,8 2,7 a 4,5 mEq/L 

Ferro Sérico (µg/dL) 62,6 ± 46,9 

Homem: 60 a 160 µg/dL 

Mulher: 30 a 150 µg/dL 

Ferritina (µg/dL) 201,1 ± 126,4 

Homem: 30 a 300 µg/L 

Mulher: 10 a 200 µg/L 

AST (UI/L) 32,3 ± 13,3 8 a 33 UI/L 

ALT (UI/L) 18,1 ± 8,6 4 a 36 UI/L 

PCR (mg/dL) 2,3 ± 5,2 <0,4 mg/dL 

  



 

DISCUSSÃO 

 Dentre os pacientes avaliados, encontrou-se prevalência de sobrepeso e 

obesidade na maioria dos pacientes estudados. Além disso, também foi observado 

valores de circunferência da cintura muito elevados em 79% dos pacientes, 

juntamente com percentual de gordura corporal elevado (88,1%). Contudo, foi 

encontrada ingestão energética abaixo do recomendado. 

 De acordo com os resultados encontrados o fator de risco para DCV mais 

prevalente entre os pacientes estudados foi HAS, o mesmo foi observado no estudo 

de Chang et al.26 envolvendo pacientes com DAC e doença arterial periférica, onde 

77,6% dos indivíduos apresentavam HAS. Estudos atuais apontam que, entre os 

idosos, a prevalência de HAS varia de 52% a 63%, o que permite caracterizar esta 

doença como um problema de saúde pública, atribuindo ao paciente risco 

cardiovascular aumentado27.  

 Vale ressaltar que o tabagismo, independente da quantidade, identificado em 

56,8% dos nossos pacientes, pode contribuir como marcador de risco para 

dislipidemia, estando associado com a diminuição dos níveis de HDL, como foi 

encontrado em nosso estudo28. Achados similares foram detectados por Bortoli et 

al.28, que apesar da maioria dos participantes do estudo serem não fumantes, 

observou grande percentual de ex-tabagistas, o que pode ter levado a alteração dos 

níveis de HDL e triglicerídeos dos indivíduos por eles avaliados.  

 Com relação ao estado nutricional, a maioria dos indivíduos estudados 

apresentavam valores de IMC acima do normal, resultado comumente encontrado 

em estudos com DCV. De acordo com Carneiro et al.6, valores de IMC acima de 27 

kg/m² também tornam-se fator de risco para HAS, ajudando no aparecimento de 

eventos cardiovasculares nesses indivíduos. Além disso, a maioria dos indivíduos 

deste estudo apresentaram risco de complicações metabólicas significativamente 

aumentado de acordo com os valores da CC. A literatura vem relatando que o 

excesso de peso, juntamente com o acúmulo de gordura abdominal, está 

relacionado ao maior risco de desenvolvimento de doença aterosclerótica e diabetes 

tipo 2 em ambos os sexos13.   



 De acordo com os valores de CPÇ encontrados, a maioria dos pacientes 

também apresentaram risco elevado de desenvolvimento de DCV. Estudos apontam 

que a medida da CPÇ tem relação direta com a aterogênese, HAS e níveis de HDL 

reduzidos. Além disso, a CPÇ aumentada também é capaz de elevar a concentração 

de colesterol e a resistência à insulina29. 

A análise dietética dos pacientes estudados mostrou uma ingestão energética 

abaixo do recomendado, achado que não condiz com a realidade dos pacientes que 

apresentam valores de IMC acima da faixa de normalidade, evidenciando assim o 

relato subestimado dos participantes30. Isso imprime a dificuldade em avaliar com 

exatidão a ingestão dietética através do recordatório alimentar de 24hrs, 

corroborando com alguns estudos que relatam a alta prevalência de subnotificação 

da ingestão, principalmente em pacientes com alto IMC, onde a associação do IMC 

com o sub-relato da ingestão ocorre independentemente da ferramenta de avaliação 

dietética utilizada30. Essa inadequação pode ter ocorrido também pelo fato de muitos 

participantes se sentirem intimidados a frente de uma nutricionista para relatar seu 

consumo. Além disso, a maioria dos pacientes não tinha acompanhamento 

ambulatorial nutricional, e de acordo com Brandão et al.31 a ingestão energética 

adequada (25-30 kcal/kg/dia) ocorre na maioria dos pacientes que recebem 

acompanhamento nutricional, tendendo assim a possuir maior conhecimento a 

respeito da saúde e melhores práticas alimentares.  

Os padrões alimentares influenciam em diversas vias de fatores 

cardiovasculares, incluindo alteração da pressão arterial, homeostase da glicose e 

insulina, concentração de lipoproteínas, inflamação, função endotelial, função 

cardíaca, regulação de peso e adiposidade abdominal. E fundamentando-se nisso, a 

qualidade da dieta é mais significativa que a quantidade. Com isso, 

independentemente das calorias ingeridas, a má qualidade da dieta atua 

influenciando a disfunção metabólica e, dessa forma, predispondo para adiposidade 

abdominal, diabetes mellitus tipo 2, e doenças cardiovasculares32. Segundo 

Mozaffarian32, a gordura saturada é considerada fator de risco cardiovascular 

independente, em comparação à gordura monoinsaturada.  

O consumo excessivo de gordura saturada pode promover ganho de peso, 

acúmulo de gordura na região abdominal, elevação dos níveis de LDL no sangue, 

aumento da glicemia de jejum e intolerância à glicose.  Esses fatores associados, 



contribuem para o aumento da pressão arterial e consequentemente promovem 

HAS6. Além disso, também contribui para o aumento das concentrações séricas de 

moléculas pró-inflamatórias10 e dos níveis séricos de colesterol total28.Entretanto, no 

presente estudo foram encontrados níveis de ingestão de gordura saturada pouco 

acima do recomendado. 

  Assim, a perda de peso e o aumento do consumo de ácidos graxos 

monoinsaturados e poli-insaturados são considerados estratégias para diminuição 

das moléculas inflamatórias no plasma e para melhorar a sensibilidade à insulina e 

as concentrações de LDL10, e como consequência reduzir o risco de DAC e diabetes 

em indivíduos obesos. Adicionalmente, os ácidos graxos poliinsaturados são 

potenciais redutores dos níveis de triglicerídeos sanguíneo, além de ajudar no 

aumento de HDL32,33. Independente das concentrações de LDL, a elevação dos 

níveis de HDL é fator relevante de proteção contra o processo de aterosclerose28. 

 Dentre os parâmetros bioquímicos estudados em alguns pacientes, foi 

encontrada uma correlação positiva entre os níveis de PCR plasmático e o 

percentual de gordura corporal, observada também no estudo de Sanip et al16. Já é 

descrito que a obesidade, a quantidade de gordura corporal e o acúmulo de tecido 

adiposo visceral são fatores de risco que contribuem para elevados níveis de PCR 

no plasma, pois a síntese dessa proteína é modulada pela interleucina-6 (IL-6), 

secretada pelos adipócitos. Assim suas concentrações plasmáticas aumentam com 

a adiposidade15. Dessa forma, a correlação positiva entre PCR e o percentual de 

gordura corporal sugere um efeito inflamatório da obesidade e quantidade de 

gordura corporal.  

 Pequenas alterações da PCR no sangue se comportam como um forte indicador 

de aterosclerose e sua evolução34. Além de ser considerada um potencial marcador 

de atividade inflamatória modulando a função endotelial e participando diretamente 

do processo de aterogênese, é considerada também um importante fator de risco 

para DAC4,34. Em níveis elevados no plasma, a PCR é fator preditor independente 

de risco para evento, preditor de novos eventos em prevenção secundária e morte 

cardiovascular34. 



Em relação à glicemia de jejum, o valor médio encontrado dentre os pacientes 

estudados, ultrapassou o recomendado pela Sociedade Brasileira de Diabetes35, 

semelhante ao encontrado por Gomes et al.13.  

 Dentre as limitações do nosso trabalho, vale ressaltar que não houve 

disponibilidade de realizarmos o registro alimentar de 3 dias, o que denota um viés 

em nosso estudo. Pois os pacientes eram abordados na sala de espera enquanto 

aguardavam para realização do exame de cintilografia miocárdica, sendo avaliados 

uma única vez. Além disso, não foi possível analisar os parâmetros bioquímicos de 

todos os pacientes. 

 

CONCLUSÃO 

Neste estudo, identificou-se que a prevalência de obesidade nos pacientes 

submetidos à cintilografia miocárdica no Hospital Universitário em Niterói-RJ é 

elevada, e, consequentemente, esses indivíduos apresentam risco cardiovascular 

aumentado. Os dados apresentados sustentam a suposição de que as chances de 

ocorrer um novo evento cardiovascular são aumentadas, visto que as variáveis 

apresentadas estão diretamente relacionadas aos fatores de risco para doença 

cardiovascular.  

Dessa forma, o controle da obesidade, visando à perda do peso, parece estar 

associado à redução do risco para DAC, principalmente em obesos. Além disso, as 

escolhas alimentares também têm importante papel para tal efeito, onde o aumento 

do consumo de ácidos graxos mono e polinsaturados estão ligados à diminuição do 

risco de doenças cardiovasculares.   
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