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The aim of the present study was to evaluate, in adults, the nutritional status 
and risk factors for cardiovascular disease and correlate them with exercise. 
We evaluated 77 employees , both male and female, aged an average 31.5 
years. Body weight, height, waist circumference (WC), hip circumference 
(HC) and body fat percent (BF%) were measured. Cardiovascular risk 
was assessed by waist-to-hip ratio (WHR) and conicity index (CI). We 
analyzed blood pressure, total cholesterol, triglycerides and glucose. Alcohol 
consumption and physical exercise were also evaluated. According to BMI, 
77.8% were eutrophic, 20.8% overweight and 1.3% underweight in the total 
sample. As for BF%, 44.2% were above the average and 41.6% below it. 
The variables serum cholesterol and exercise showed signifi cant correlation 
(p = 0.001), and all individuals who had borderline cholesterol levels did 
not exercise regularly. Through the comparison of numerical variables 
between physical activity and triglyceride values, higher values of serum 
triglycerides were found for those who did not do physical exercise 
(p = 0.037). The remaining variables showed no signifi cant differences. Only 
1.3% of men had metabolic syndrome and this classifi cation was not related 
to physical exercise. Although this is a population with a high prevalence of 
sedentarism, elevated triglycerides and overweight, it can be inferred that 
the study population showed a low prevalence of cardiovascular disease risk.

Keywords: Adult. Nutritional Status. 
Risk Factors. Cardiovascular Diseases.
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RESUMORESUMEN

El objetivo de este estudio fue evaluar, en 
adultos, el estado nutricional y factores de 
riesgo de enfermedad cardiovascular y la 
relación con la práctica de ejercicio físico. 
Se estudiaron 77 empleados de ambos sexos, 
con un promedio de 31,5 años. Se midieron: 
peso, talla, circunferencia de cintura (CC), 
circunferencia de cadera (HC) y porcentaje de 
grasa corporal (% GC). El riesgo cardiovascular 
fue estimado por medio de la relación cintura-
cadera (RCC) y el índice de conicidad (IC). Se 
determinaron: presión arterial, colesterol total, 
triglicéridos y glucosa, consumo de alcohol 
y ejercicio físico. De acuerdo con el IMC del 
grupo de estudio, 77,8% eran eutrófi cos; 20,8% 
presentaban sobrepeso y 1,3% estaban con bajo 
peso. Con respecto a G%, 44,2% estaban sobre 
la media y 41,6% bajo la media. El riesgo para 
enfermedades cardiovasculares por el IC fue de 
13%. El colesterol sérico mostró una correlación 
positiva signifi cativa (p=0,001) con la práctica 
de actividad física y todas las personas que 
portaban índice de colesterol elevado o limítrofe 
no practicaban ejercicio con regularidad. 
La comparación de variables numéricas 
entre actividad física y niveles de triglicéridos 
mostraba estos últimos más elevados en los 
individuos que no practicaban ejercicio físico 
(p = 0,037). Las otras variables estudiadas no 
mostraron diferencias signifi cativas. Solamente 
el 1,3% de los hombres presentaba SM que no se 
relacionaba con la práctica de ejercicio físico. A 
pesar de ser una población con alta prevalencia 
de sedentarismo, portadora de triglicéridos 
elevados y sobrepeso, presenta baja prevalencia 
de ECV.

Palabras clave: Adulto. 
Estado nutricional. Factores de riesgo. 
Enfermedades cardiovasculares.

O objetivo do presente estudo foi avaliar, em 
adultos, o estado nutricional e fatores de risco 
para doenças cardiovasculares e correlacioná-los 
com a prática de exercício físico. Foram 
avaliados 77 funcionários, de ambos os gêneros, 
com média de 31,5 anos. Foram mensurados: 
peso, estatura, circunferência da cintura 
(CC), do quadril (CQ) e percentual de gordura 
(%G). O risco cardiovascular foi avaliado pela 
relação cintura-quadril (RCQ) e pelo índice de 
conicidade (IC). Analisou-se pressão arterial, 
colesterol total, triglicérides e glicemia; consumo 
de bebida alcoólica e prática de exercícios físicos. 
De acordo com o IMC, observou-se eutrofia 
em 77,8%, 20,8% com sobrepeso e 1,3% baixo 
peso na amostra total. Quanto ao %G, 44,2% 
encontravam-se acima da média e 41,6% abaixo 
da média. O risco para doenças cardiovasculares 
pelo IC foi de 13%. As variáveis colesterol total 
sérico e prática de exercícios apresentaram 
correlação positiva signifi cante (p=0,001), sendo 
que todos os indivíduos que apresentaram taxa 
de colesterol limítrofe não praticavam exercícios 
físicos de modo regular. Por meio da comparação 
das variáveis numéricas entre prática de 
exercício físico e triglicérides foram encontrados 
valores maiores de triglicérides séricos nos que 
não praticavam exercício físico (p=0,037). As 
demais variáveis não apresentaram diferenças 
significativas. Apenas 1,3% dos indivíduos 
do gênero masculino apresentaram SM e esta 
classifi cação não apresentou relação com a 
prática de exercício físico. Apesar de se tratar 
de uma população com altas prevalências de 
sedentarismo, triglicérides elevados, sobrepeso, 
pode-se inferir que a população de estudo 
apresentou baixa prevalência de risco para DCV. 

Palavras-chave: Adulto. 
Estado nutricional. Fatores de risco. 
Doenças cardiovasculares.
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INTRODUÇÃO

As mudanças ocorrentes no estilo de vida da população dos países desenvolvidos e 

em desenvolvimento, sobretudo no que concerne aos hábitos alimentares, sedentarismo 

e tabagismo têm sido constantemente relacionadas com os processos de industrialização, 

urbanização, desenvolvimento econômico e crescente globalização do mercado de 

alimentos (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE SAÚDE, 2003). Essas mudanças 

acompanham importantes modifi cações no perfi l de morbidade e mortalidade refl etindo 

negativamente na saúde por infl uenciar os fatores de risco para as doenças crônicas 

não transmissíveis (DCNT) (obesidade, distúrbios cardiovasculares (DCV), dislipidemia 

e hipertensão arterial sistêmica) que representam, atualmente, importante problema 

de saúde pública global (CASTRO et al., 2004). De modo mais específi co, no Brasil 

a obesidade tem aumentado signifi cativamente nas duas últimas décadas. Dados da 

Pesquisa de Orçamentos Familiares (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA, 2008/2009) revelam que 50,1% dos indivíduos do gênero masculino 

e 48,0% do feminino apresentam sobrepeso e 12,5% e 16,9% apresentam obesidade, 

respectivamente.

No tocante aos hábitos alimentares, a transição nutricional tem sido caracterizada 

pelo aumento da densidade energética do consumo alimentar, maior consumo de carnes, 

leite e derivados ricos em gorduras saturadas, aumento do consumo de carboidratos 

refi nados, ácidos graxos trans, bebidas alcoólicas, alimentos tipo fast-food e redução 

do consumo de frutas, cereais, verduras e legumes (FRANCISCHI et al., 2000; SOUSA 

et al., 2007). Já a redução da prática de exercício físico tem sido fortemente associada 

à urbanização, industrialização, progresso tecnológico e modifi cações no ambiente de 

trabalho, assim como pelo decréscimo do tempo destinado ao lazer, principalmente nos 

grupos de menor nível socioeconômico. Desta forma, as atividades que anteriormente 

requeriam gasto energético, como atividades domésticas, de lazer e as realizadas durante 

o dia a dia, passaram a gerar um menor dispêndio de energia (PEIXOTO; BENÍCIO; 

JARDIM, 2007; POWELL; PAFFENBARGER, 1985). Segundo a Organização Mundial de 

Saúde OMS (2004), indivíduos que não praticam exercício físico não constituem apenas 

risco individual, mas também provocam danos econômicos à sociedade. Estima-se que 

aproximadamente 250.000 vidas são perdidas anualmente em razão da não prática de 

exercícios físicos (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2004). Adicionalmente, de um total 

de 6,2 milhões de mortes ocorridas nas Américas no ano de 2005, mais de três quartos 

apresentavam associação às DCNT e, nos próximos 10 anos, estima-se que cerca de 

53 milhões de pessoas apresentem alto risco de mortalidade devido a esse tipo de doenças 

(ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE SAÚDE, 2007). Portanto, o sedentarismo, ou a 

não prática de exercícios físicos, hábitos alimentares e o risco de desenvolvimento de 

DCNT constituem importantes problemas a serem investigados.

Com o aumento crescente da obesidade observado nos últimos anos e a modifi cação 

de seu conceito, que passa a ser concebido como excesso de gordura corporal e não 

DA LUZ, C. R.; D’ANGELO, A. W.; LADEIRA, M. R.; CAMPOS, R. F.; PASCHOAL, V. A.; NICASTRO, H.; LANCHA JR., A. H.; FREIBERG, 
C. K. Prática de exercício físico e risco de doenças cardiovasculares. Nutrire: rev. Soc. Bras. Alim. Nutr.= J. Brazilian Soc. Food Nutr., 
São Paulo, SP, v. 36, n. 2, p. 1-14, ago. 2011.

_13649e-NUTRIRE v36 n2.indd   3_13649e-NUTRIRE v36 n2.indd   3 27/10/11   18:4927/10/11   18:49



4

de peso corporal, há maior preocupação na predição da composição corporal de 

modo preciso e fi dedigno. Desta forma, alguns indicadores antropométricos, como 

circunferência da cintura (CC) e relação cintura/quadril (RCQ), têm sido propostos 

para quantifi car tanto a quantidade de gordura corporal, quanto à sua distribuição 

(FRANCESCHINI et al., 2007). Os indicadores de obesidade central, principalmente o 

índice de conicidade (IC) e RCQ, são mais frequentemente utilizados na avaliação do risco 

coronariano elevado (RCE) em comparação a indicadores de obesidade generalizada, 

como o IMC (PITANGA; LESSA, 2004).

Assim, o objetivo do presente estudo foi verifi car e avaliar o estado nutricional 

de indivíduos adultos colaboradores de uma empresa multinacional alocada na cidade 

de São Paulo e correlacioná-lo com a prática de exercício físico. Como parâmetros de 

avaliação, variáveis antropométricas, metabólicas e fi siológicas foram correlacionadas 

com a presença de fatores de risco para doenças cardiovasculares.

MATERIAL E MÉTODOS

AMOSTRA

O presente estudo caracteriza-se por ser transversal com coleta de dados 

primários. A amostra foi composta por 77 indivíduos adultos, colaboradores de uma 

empresa multinacional alocada na cidade de São Paulo de ambos os gêneros, sendo 

28 (36,4%) indivíduos do gênero masculino e 49 (63,6%) do gênero feminino. Todos 

os indivíduos passaram por entrevista discursiva, momentos antes da avaliação, sendo 

questionados quanto à idade, ingestão de bebidas alcoólicas (hábitos e frequência) e 

prática de exercício físico e foram estratifi cados como praticantes ou não praticantes. 

Como critérios de exclusão, foram considerados aqueles que estivessem edemaciados 

e/ou sem condições para avaliação nutricional. Para verifi car a presença de edema, foi 

aplicado o teste de Sinal de Godet por um profi ssional médico. Este foi considerado 

como critério de exclusão uma vez que pode mascarar os valores obtidos na avaliação 

antropométrica e de bioimpedância.

O convite aos indivíduos foi feito verbalmente e após esclarecimentos sobre 

a metodologia, risco e objetivos do estudo, os mesmos assinaram um termo de 

consentimento livre e esclarecido. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa do Centro Universitário São Camilo com o protocolo número 162/07.

AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA

As medições antropométricas foram realizadas de acordo com a diretrizes da 

International Society for the Advancement of Kineanthropometry (ISAK) (MARFELL-

JONES et al., 2006). Foram avaliadas as seguintes variáveis antropométricas: massa 
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corporal, estatura, CC e circunferência do quadril (CQ). O IMC foi calculado pela 

razão entre a massa corporal (em kg) e a estatura (em metros) ao quadrado (kg/m2) 

e classifi cado segundo os pontos de corte propostos pela World Health Organization 

(2000). A relação RCQ foi classifi cada de acordo com o Manual do Ministério da Saúde 

SISVAN (BRASIL, 2004). O risco de obesidade associado às complicações metabólicas 

foi considerado a partir da medida de CC e classifi cado de acordo com World Health 

Organization (2000). Para a avaliação de risco coronariano segundo adiposidade e IMC 

foi utilizada a equação proposta por Pitanga e Lessa (2004) para o cálculo do IC.

A análise da composição corporal foi realizada por meio do teste de bioimpedância 

elétrica. Para a realização do exame utilizou-se o aparelho da marca “Byodinamics” 

(HEYWARD; STOLARCZYK, 1996; KUSHNER, 1992; NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, 

1996). Os indivíduos foram orientados a permanecer em jejum de 12 horas, não ingerir 

líquido e não praticar exercício físico nas últimas 24 horas antecedentes ao teste.

PARÂMETROS BIOQUÍMICOS E FISIOLÓGICOS

Foram realizadas dosagens plasmáticas de colesterol total, triglicérides e glicose. As 

dosagens foram realizadas por meio do monitor Accutrend GCT. Para tais mensurações, 

os indivíduos foram orientados a permanecer em jejum de 12 horas. Foi realizada também 

aferição da pressão arterial por meio do esfi gmomanômetro da marca Solidor® adulto.

PRÁTICA DE EXERCÍCIO FÍSICO

Os indivíduos foram questionados sobre a prática de exercício físico, modalidade 

e frequência (prática semanal) por meio de questionário. A classifi cação adotada foi 

adaptada de Matsudo et al. (2002) sendo considerado indivíduo que não pratica atividade 

física, insufi cientemente ativo o que pratica de uma à duas vezes na semana e fi sicamente 

ativo o que pratica três vezes ou mais na semana.

CLASSIFICAÇÃO PARA SÍNDROME METABÓLICA (SM)

Para analisar a presença de SM foi feita uma relação entre os indicadores 

determinantes de risco. Avaliou-se a prevalência de síndrome metabólica segundo a 

IV Diretriz Brasileira Sobre Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose - Departamento 

de Aterosclerose da Sociedade Brasileira de Cardiologia (2007), onde o diagnóstico 

inclui a presença de obesidade abdominal, como condição essencial, e dois ou mais 

dos seguintes critérios: triglicérides ≥ 150mg/dL; lipoproteína de alta densidade (HDL) 

< 40mg/dL para homens e < 50mg/dL para mulheres; glicemia ≥ 100mg/dL; pressão arterial 

sistólica ≥ 130mmHg e diastólica ≥ 85mmHg ou tratamento para HAS. Os indivíduos que 

apresentaram valores acima na classifi cação de risco dos critérios citados acima (exceto 

HDL), foram classifi cados como portadores de SM.
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ANÁLISE ESTATÍSTICA

A tabulação dos dados e a análise estatística foram realizadas por meio do 

software Statistical Analysis System v. 8.02 e realizada de modo descritivo para todas 

as variáveis do estudo. Os resultados foram avaliados por análise de tendência central 

(média), variabilidade (desvio padrão) e analisados estatisticamente pelos testes qui-

Quadrado ou exato de Fisher (para valores esperados menores que 5), e Mann-Whitney 

para comparação das variáveis numéricas entre 2 grupos. Para analisar a relação entre 

as variáveis numéricas foi utilizado o coefi ciente de correlação de Spearman, devido à 

ausência de distribuição normal das variáveis. O intervalo de confi ança adotado foi de 

95%, com nível de signifi cância adotado para os testes estatísticos de 5%, ou seja, p<0,05.

RESULTADOS

As características dos sujeitos do estudo estão descritas na tabela 1. Dentre os dados 

apresentados, observa-se que a prevalência de sobrepeso, de acordo com o IMC, na 

população estudada foi de 20,8% sendo mais signifi cativa no gênero masculino (46,4%) 

em relação ao gênero feminino (6,1%) (p<0,001).

Tabela 1 – Características dos sujeitos da amostra (n=77)

Média ± DP Mín Q1 Med Q3 Máx

Idade (anos) 31,48 ± 9,14 21 25 29 35 62

Massa corporal (kg) 65,16 ± 11,63 45 56 62,8 72,8 99,6

Estatura (cm) 168,49 ± 8,1 150 162 167 173 190

IMC (kg/m2) 22,81 ± 2,68 18 20,86 22,68 24,52 29,19

CC (cm) 0,76 ± 0,10 0,63 0,68 0,75 0,84 0,98

CQ (cm) 99,37 ± 5,4 86,5 95,3 99,5 103,4 110,1

RCQ 0,77 ± 0,08 0,62 0,71 0,76 0,82 0,96

IC 1,13 ± 0,08 0,98 1,07 1,12 1,18 1,32

PAS (mmHg) 109,87 ± 13,91 90 100 110 120 140

PAD (mmHg) 74,42 ± 9,25 60 70 70 80 100

Colesterol (mg/dL) 166,99 ± 26,12 149 149 156 178 300

TG (mg/dL) 143,77 ± 73,62 69 93 113 185 372

Glicemia (mg/dL) 73,87 ± 18,91 23 64 75 85 119

% gordura 20,43 ± 5,62 7 17 20 25 33

Mín = mínimo; Med = mediana; Máx = máximo; DP = desvio padrão; Q1 = primeiro quartil; Q3 = terceiro 
quartil; IMC = índice de massa corporal; CC = circunferência da cintura; CQ = circunferência do quadril; 
RCQ = relação cintura-quadril; IC = índice de conicidade; PAS = pressão arterial sistólica; PAD = pressão arterial 
diastólica; TG = triglicérides.
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No tocante ao estilo de vida e hábitos diários, verifi cou-se que 61% dos participantes 

ingeriam bebidas alcoólicas e aproximadamente 64% da população não praticava 

exercícios físicos regularmente ou eram insufi cientemente ativos (Figura 1).

Figura 1 – Frequência (%) de ingestão de bebida alcoólica (A) e prática de exercício 
físico (B) realizadas em funcionários de uma empresa multinacional 
situada na cidade de São Paulo

No que se refere à CC, a avaliação antropométrica demonstrou que 93,5% dos 

indivíduos não apresentaram riscos de obesidade associados a complicações metabólicas, 

enquanto que 6,5% apresentaram risco, sendo que destes 3,9% apresentaram risco alto 

e 2,6% risco muito alto.

A prevalência de risco cardiovascular avaliada pela RCQ só foi encontrada na 

população do gênero feminino sendo que entre os homens não foram encontrados 

nenhum indivíduo em risco. A prevalência de risco cardiovascular avaliada pelo IC foi 

de 13%, sendo mais alta entre os homens (21,4 %) em relação às mulheres (8,2%). Por 

meio da análise comparativa entre o IMC e CC, verifi cou-se uma associação positiva e 

signifi cativa entre essas variáveis (p=0,006), sendo a maior frequência de risco alto ou 

muito alto para CC nos indivíduos classifi cados com sobrepeso. Na análise comparativa 

entre IMC e IC, também verifi cou-se uma associação positiva e signifi cativa (p=0,030), 

sendo encontrada maior frequência de risco nos indivíduos com sobrepeso (Figura 2).

As variáveis colesterol total sérico e prática de exercícios também apresentaram 

correlação positiva significante (p=0,001), sendo que todos os indivíduos que 

apresentaram taxa de colesterol limítrofe não praticavam exercícios físicos de modo 

regular. Destes, 2,4% apresentaram valores de colesterol total sérico elevado confi rmando 

assim que o exercício físico pode exercer forte infl uência nos níveis plasmáticos de 

colesterol (Tabela 2). Por meio da comparação das variáveis numéricas entre prática de 

exercício físico e triglicérides foram encontrados valores maiores de triglicérides séricos 

nos que não praticavam exercício físico (p=0,037) (Tabela 2). As demais variáveis não 

apresentaram diferenças signifi cativas.
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Figura 2 – Relação entre IMC e CC (A) e IMC e IC (B) na amostra total 
*p<0,05 entre as classifi cações de CC (A) e IC (B)

Tabela 2 – Comparação das características com exercício físico

Variável

Não pratica exercício físico 
(n=35)

Pratica exercício físico 
(n=42)

p

Média ± DP Mín Med Máx Média ± DP Mín Med Máx

IMC (kg/m2) 22,72 ± 2,73 18 22,69 28,75 22,90 ± 2,66 18,5 22,6 29,19 NS

CC (cm) 0,77 ± 0,1 0,63 0,76 0,97 0,76 ± 0,1 0,63 0,73 0,98 NS

CQ (cm) 98,69 ± 5,63 86,5 99,5 109 99,94 ± 5,21 89,9 99,25 110,1 NS

RCQ 0,78 ± 0,08 0,68 0,76 0,96 0,76 ± 0,07 0,62 0,75 0,90 NS

IC 1,14 ± 0,08 1 1,14 1,32 1,12 ± 0,07 0,98 1,12 1,25 NS

PAS (mmHg) 110,57 ± 14,34 90 110 140 109,29 ± 13,69 90 110 140 NS

PAD (mmHg) 75,43 ± 8,86 60 80 100 73,57 ± 9,58 60 70 90 NS

Colesterol (mg/dL) 176 ± 25,71 149 170 227 159,48 ± 24,28 149 152 300 0,002

TG (mg/dL) 164,2 ± 84,21 69 127 372 126,74 ± 59,28 69 109 295 0,037

Glicemia (mg/dL) 74,91 ± 21,7 23 78 119 73 ± 16,46 26 73 102 NS

% gordura 21,8 ± 4,85 13 22 33 19,29 ± 6,01 7 19,5 29 NS

Mín = mínimo; Med = mediana; Máx = máximo; DP = desvio padrão; IMC = índice de massa corporal; 
CC = circunferência da cintura; CQ = circunferência do quadril; RCQ = relação cintura-quadril; IC = índice de 
conicidade; PAS = pressão arterial sistólica; PAD = pressão arterial diastólica; TG = triglicérides; NS= não signifi cativo.
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Os indivíduos que apresentaram valores acima na classifi cação de risco dos critérios 

previamente descritos foram classifi cados como portadores ou não de SM. Apenas 1,3% 

dos indivíduos do gênero masculino apresentaram SM (Figura 3) e esta classifi cação não 

apresentou relação com a prática de exercício físico.

Figura 3 – Frequência (%) de síndrome metabólica na amostra total (A) e de acordo 
com o gênero (B). *p<0,05 intragênero

DISCUSSÃO

No tocante à utilização de variáveis antropométricas e bioquímicas na classifi cação 

do estado nutricional de populações, o número de trabalhos realizados é crescente e, 

até o presente, consideravelmente alto. Mas ainda, a utilização destas ferramentas para 

o diagnóstico nutricional individualizado se faz presente na prática clínica para que a 

partir de seus resultados sejam estabelecidas intervenções e condutas terapêuticas. O 

presente estudo demonstra que em uma população com hábitos e rotina heterogênea, a 

antropometria pode apresentar boa correlação no diagnóstico de risco de DCV embora 

seja considerada um método duplamente-indireto, de baixo custo e com precisão inferior 

à metodologias como pesagem hidrostática, pletsmografi a e raio-X (MOREIRA et al., 

2009; NICASTRO et al., 2008).

Por meio de equações de predição, a antropometria busca quantifi car o risco para 

determinada classe de doença. A RCQ, assim como o IC, classifi ca o risco para DCV 

de acordo com o gênero. Porém, segundo Guedes (2006), a principal vantagem do 

uso do IC, em comparação com a RCQ, refere-se ao fato de que, em tese, este deverá 

apresentar maior sensibilidade para a análise do padrão de distribuição de gordura, 

considerando a provável variação conjunta das medidas do perímetro da cintura e do 

quadril durante o processo de maior acúmulo e de redução da gordura corporal. Além 

do mais, essas medidas permitem comparações imediatas do padrão de distribuição da 

gordura corporal do avaliado que apresentam diferentes medidas do peso corporal e da 

estatura. O que pode explicar a prevalência maior de risco pelo IC do que pela RCQ e 

até mesmo que pela CC. Adicionalmente, de acordo com o estudo realizado por Pitanga 
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e Lessa (2004), observa-se que os indicadores de obesidade central, principalmente IC 

e RCQ, são melhores para discriminar risco coronariano elevado (RCE) que indicadores 

de obesidade generalizada (IMC).

Nenhum indivíduo do presente estudo foi classifi cado como obeso, porém foram 

encontrados valores acima dos desejáveis em relação à CC, RCQ e IC. Pereira e Anastácio 

(2007) avaliaram indivíduos adultos de uma população do Estado do Rio de Janeiro e 

encontraram uma prevalência de 21% para percentual de gordura abaixo da média e 

30% para percentual de gordura acima da média, sendo que 49% dos indivíduos do 

gênero masculino foram classifi cados com risco para doenças associadas à obesidade. 

Comparando este com os dados apresentados, nota-se que a prevalência encontrada no 

presente estudo foi baixa (5,2%). De acordo com os resultados apresentados, apenas a 

RCQ e o IC apresentaram correlação signifi cativa para o diagnóstico de risco de DCV. 

Isto demonstra que, embora o percentual de gordura corporal quantifi que de modo mais 

preciso a adiposidade em comparação à RCQ, IC e CC, indicadores antropométricos 

não devem ser utilizados isoladamente, ou seja, para avaliação e diagnóstico do estado 

nutricional individualizado faz-se necessário o uso de metodologias em conjunto.

No que concerne à prática de exercício físico, os resultados do presente estudo estão 

de acordo com os estudos de Fernandes et al. (2004), no qual a comparação, segundo 

o gênero, indicou que a prevalência de inatividade física é maior entre as mulheres 

(19,5%) do que entre os homens (16%). Resultado similar foi encontrado por Gomes, 

Siqueira e Sichieri (2001), em que a ocupação e o lazer foram agrupados segundo o gasto 

energético, em uma amostra probabilística no Rio de Janeiro; há um número maior de 

mulheres inativas (77,8%), superou a dos homens (59,8%). Outros estudos confi rmam esses 

resultados, como o inquérito nacional canadense feito por Cameron et al. (2002) em que 

59% das mulheres e 52% dos homens eram inativos e o de Matsudo et al. (2002) em São 

Paulo, em que 47,3% das mulheres e 45,6% dos homens. Uma possível explicação para 

essa constatação, que precisa ser melhor elucidada, está na dupla jornada das mulheres, 

que acumulam os afazeres domésticos e atividades no trabalho (SÁVIO et al., 2008).

Sabe-se que o colesterol apresenta relação direta com as doenças cardiovasculares, 

observando-se riscos cada vez mais elevados quanto maior a colesterolemia, 

principalmente acima de 200mg/dL (RODRIGUES; PHILLIP, 2008), e que este sofre 

infl uência direta dos hábitos alimentares e do estilo de vida (HATA; NAKAJIMA, 2000). 

Indivíduos que não praticam exercício físico e/ou que consomem dietas ricas em ácidos 

graxos saturados tendem a apresentar maior nível sérico de colesterol plasmático e 

mortalidade em comparação àqueles que praticam exercícios físicos regularmente. Em 

termos fi siológicos e funcionais, uma redução modesta no colesterol total pode reduzir 

substancialmente a incidência de DCV. Ainda, os níveis elevados de triglicerídeos são 

reconhecidos como um fator de risco independente para DCV e também apresentam 

forte relação com os hábitos diários (BRIEL et al., 2009).

Através da comparação das variáveis exercício físico e triglicérides plasmáticos 

foram encontrados valores séricos superiores nos que não praticavam exercício físico. 
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Corroborando os resultados do presente estudo, os valores encontrados para triglicérides 

assemelham-se ao de outro estudo realizado por Rodrigues (2005), com executivos 

submetidos a um check-up no município de São Paulo, em que 30,4% desta população 

apresentaram os níveis séricos acima do valor desejável. Porém, este apresenta grande 

variabilidade biológica (<20%) interna, ou seja, uma única amostra analisada pode não 

refl etir os níveis verdadeiros (KRUMMEL, 2005). Em função disso, recomendam-se pelo 

menos duas amostras em jejum uma semana antes de se tomar decisões de tratamento. 

Assim, embora o nível sérico deste tenha sido elevado nos indivíduos que não praticam 

exercício físico, uma das limitações do presente estudo é a necessidade de repetir este 

exame em jejum para confi rmar a alta prevalência de hipertrigliceridemia da população 

estudada seja necessária.

No tocante à SM, um dos estudos de maior relevância em relação à prevalência 

de SM é o de Ford, Giles e Dietz (2002) que a avaliaram na população americana. Os 

resultados demonstraram que não há diferença em relação à prevalência da síndrome 

metabólica de acordo com o sexo. No presente estudo, apenas 1,3% dos indivíduos 

do gênero masculino apresentaram síndrome metabólica. Segundo Oliveira, Souza 

e Lima (2006), a infl uência do avanço da idade sobre a prevalência de SM aparece 

signifi cativamente mais elevada entre os indivíduos com 45 ou mais anos de idade e é 

mais frequente naqueles com 55 ou mais anos, o que explica ter sido encontrado apenas 

um caso de SM, uma vez a média foi de 31,5 anos de idade.

CONCLUSÕES

Por meio da análise de todos os dados encontrados, apesar de se tratar de uma 

população com altas prevalências de sedentarismo, triglicérides elevados, sobrepeso, 

pode-se inferir que a população do estudo apresentou baixa prevalência de risco para 

DCV. Verifi cou-se que existe correlação entre determinados parâmetros bioquímicos e 

fi siológicos, como níveis de colesterol total e triglicérides, e a prática de atividade física. 

É importante ressaltar que se verifi cou maior prevalência de sobrepeso, pressão arterial 

limítrofe, hipertensão e síndrome metabólica no gênero masculino, enquanto no gênero 

feminino encontraram-se maiores valores de glicemia e percentual de gordura corporal. 

Considerando que se trata de uma população com idade média jovem, futuramente 

estes podem apresentar alto risco para as DCVs, caso os hábitos sociais e alimentares 

errôneos não sejam modifi cados.

Muitos desses fatores de risco são passíveis de intervenção o que demonstra a 

importância do acompanhamento nutricional na redução dos riscos dessas doenças e 

melhora da qualidade de vida da população. Visando a promoção da qualidade de vida 

e a diminuição de ocorrência de doenças e de complicações que podem ser evitadas, a 

implantação de programas educacionais com a participação de nutricionistas, educadores 

físicos, médicos, e outros profi ssionais da saúde, são ótimas opções para incentivar 

hábitos de vida saudáveis.
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