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RESUMO 
 
 

As doenças cardiovasculares (DCV) são as principais causas de morbimortalidade no 
Brasil e no mundo. Já é bem documentado na literatura que o sobrepeso e a obesidade 
são um importante fator de risco para o desenvolvimento de várias doenças crônicas, 
incluindo as DCV, no entanto, atualmente sabe-se que o risco não está relacionado 
unicamente com a obesidade geral; o risco está igualmente relacionado à forma de 
distribuição da gordura, como a adiposidade central, que tem sido indicada como um 
dos melhores preditores de DCV. Estudos têm demonstrado a capacidade de alguns 
indicadores antropométricos na predição do risco cardiovascular (RCV). Diante disso, o 
objetivo do presente estudo foi o de verificar a correlação entre índice de massa 
corporal (IMC) e os indicadores antropométricos de risco cardiovascular em usuárias 
do Projeto Cintura Fina do município de Vitória de Santo Antão (PE). Para tal, foi 
realizado um estudo transversal, realizado com 39 mulheres, com idade ≥ 18 anos, 
residentes do município de Vitória de Santo Antão. Os dados relativos às variáveis 
biológica, socioeconômicas, comportamentais, antropométricas e comorbidades foram 
coletados através de questionário estruturado. Avaliou-se o IMC, circunferência da 
cintura (CC), razão cintura estatura (RCE), razão cintura quadril (RCQ) e índice de 
conicidade (IC). A análise dos dados foi efetuada com o SPSS (versão 10.0), através 
da distribuição de frequências. Além disso, foi realizado o teste de correlação de 
Spearman, considerando um nível de significância de 5% para verificar a associação 
entre o IMC e os indicadores antropométricos de risco cardiovascular. O projeto foi 
aprovado pelo comitê de ética da Universidade Federal de Pernambuco (CAAE: 
02750512.0.0000.5208). Participaram 39 mulheres, com média de idade de 42,7 anos 
(DP ± 13,6 anos). A maioria das mulheres possuía ensino fundamental incompleto 
(36,8%); não eram fumantes (74,4%), não consumiam bebida alcoólica (82,1%) e 
apresentavam excesso de peso (71,8%). Em relação aos indicadores antropométricos, 
a maioria das mulheres possuía RCV segundo a CC (84,6%), RCE (79,5%), RCQ 
(62,9%) e IC (82,1%). Quanto ao IMC e os indicadores antropométricos observou-se 
correlação significativa entre a CC (p< 0,001, r= 0,841), RCE (p<0,001, r= 0,840) e 
RCQ (p= 0,038, r= 0,352). Quando avaliados entre si, todos os indicadores 
antropométricos apresentaram correlação significativa, variando de moderada a forte. 
Verificou-se uma correlação positiva entre o IMC e os indicadores antropométricos, 
com exceção do IC. No entanto, ainda não há consenso na literatura sobre o indicador 
mais preciso para avaliar o RCV. 
 
 
 
Palavras-chave: Antropometria. Doenças cardiovasculares. Obesidade abdominal.  

 

 

 

 



ABSTRACT 
 
 

Cardiovascular Diseases (CVD) are the leading causes of morbidity and mortality in 
Brazil and worldwide. It is well established in the literature that overweight and obesity 
are one of a major risk factor for the development of several chronic diseases, including 
CVD, however, it is now known that the risk is not merely related to general obesity; the 
risk is also related to fat distribution shape, such as central adiposity, which has been 
indicated as one of the best predictors of CVD. Studies have shown the ability of some 
anthropometric indicators in predicting cardiovascular risk (CVR). Thus, the aim of this 
study was to verify the correlation between body mass index (BMI) and anthropometric 
indicators of cardiovascular risk in users of Cintura Fina projects in the city of Vitória de 
Santo Antão. To this end, it was conducted a cross-sectional study, realized with 39 
women, aged ≥ 18 years, residents of the city of Vitória de Santo Antão. Biological, 
socioeconomic, behavioral, anthropometric and comorbidities were obtained  through a 
structured questionnaire. BMI, waist circumference (WC), waist-to-height ratio (WHtR), 
waist-hip ratio (WHR) and conicity index (CI) were evaluated. Data analysis was 
performed using the statistical program SPSS for Windows (version 10) by frequency 
distribution. In addition, it was performed the Spearman correlation test, considering a 
5% significance level to verify the association between BMI and anthropometric 
indicators of CVR. The project was approved by the Ethics Committee of Universidade 
Federal de Pernambuco (CAAE: 02750512.0.0000.5208). Participated 39 women with a 
mean age of 42.7 years (SD ± 13.6 years). Most of women had incomplete primary 
education (36.8%); They were non-smokers (74.4%) did not consume alcohol (82.1%) 
and were overweight (71.8%). According to the results of anthropometric, most of the 
sample had CVR according to CC (84.6%), RCE (79.5%), WHR (62.9%) and IC 
(82.1%). Regarding BMI and anthropometric indicators, significant correlation was 
observed between WC (p <0.001, r = 0.841), WHtR (p <0.001, r = 0.840) and WHR (p = 
0.038, r = 0.352). When evaluated together, all anthropometric indicators were 
associated, with all moderate or strongly related. There was a positive correlation 
between BMI and anthropometric indicators, with the exception of IC. However, there is 
no consensus in the literature on the most accurate indicator for assessing the CVR. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No novo cenário epidemiológico, observa-se no Brasil a tendência de aumento 

da prevalência das doenças crônicas não transmissíveis – DCNTs como uma das 

características marcantes do processo de transição nutricional e epidemiológica do 

país (BATISTA FILHO; RISSIN, 2003). As DCNTs compõem um complexo de 

comorbidades centralizadas na trilogia de doenças neoplásicas, cardiovasculares e 

diabetes mellitus tipo 2 e representam no presente a principal causa de mortalidade 

(cerca de 72%), sendo estimado que em 2020 esse valor atinja 80% dos países em 

desenvolvimento (BRASIL, 2013). 

Dentre as DCNTs, as doenças cardiovasculares (DCV) são as principais causas 

de morbimortalidade no Brasil e no mundo, sendo 29% da mortalidade atribuída a essa 

causa mortis no país (WHO, 2011; BRASIL, 2013). Além do elevado número de 

internações e alto custo para os cofres públicos, pois em 2009 houve aproximadamente 

92 mil internações por DCV no Sistema Único de Saúde (SUS) resultando em um gasto 

de mais de 165 milhões de reais; há também um comprometimento da qualidade de 

vida dos indivíduos, podendo levar a incapacitações transitórias ou definitivas 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO; SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

NEFROLOGIA, 2010; BRASIL 2011a). 

Em se tratando das doenças DCV, já é bem documentado na literatura que o 

sobrepeso e a obesidade são um importante fator de risco para uma gama de doenças, 

incluindo as DCV, diabetes mellitus tipo 2, osteoartrite, câncer, doença do refluxo 

gastroesofágico, dor lombar e apneia do sono (CZERNICHOW et al., 2014; HUXLEY et 

al., 2009; KOPELMAN, 2000). No entanto, atualmente sabe-se que o risco não está 

relacionado unicamente com o sobrepeso e obesidade, ou seja, com a obesidade 

geral; o risco está igualmente relacionado à forma de distribuição da gordura, como a 

adiposidade central, que tem sido indicada como um dos melhores preditores de DCV 

(CHAGAS et al., 2011). 

O acúmulo de gordura na região abdominal além de conferir um risco 

aumentado de DCV e morte prematura, está ligada a hipertensão arterial, resistência à 

insulina, aterogênese acelerada e doença coronária (POULIOT et al., 1994; WANG et 
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al., 2005). A adiposidade central tem se destacado como um problema crescente, e 

apesar de alguns indivíduos possuírem um índice de massa corporal (IMC) normal, 

apresentam uma circunferência da cintura (CC) desproporcional (HUXLEY et al., 2009). 

 Existem várias técnicas de diagnóstico por imagem que permitem avaliar a 

obesidade geral e a gordura abdominal, como a densitometria por dupla emissão de 

raio-x (DEXA), por ressonância magnética nuclear, tomografia computadorizada e 

diversos índices antropométricos tais como: o IMC, a CC, relação cintura quadril 

(RCQ), relação cintura estatura (RCE) e índice conicidade (IC). Embora a tomografia 

computadorizada seja considerada o padrão-ouro para avaliação do acúmulo de 

gordura na região central e o DEXA para a obesidade geral, o seu uso é limitado em 

estudos epidemiológicos devido ao seu alto custo e dificuldades metodológicas 

(OLIVEIRA et al., 2010; PITANGA, 2011).  

Por esses motivos, os indicadores antropométricos parecem ser uma boa 

alternativa para testes de diagnóstico da obesidade abdominal e geral, e sua ampla 

utilização em estudos epidemiológicos conduzidos mundialmente para avaliar o risco 

cardiovascular (RCV) vem comprovando que à medida que há inadequação desses 

parâmetros, esses indicadores, como por exemplo, o IMC, a CC, a RCE, a RCQ e IC 

podem estar contribuindo para elevação do RCV. (CZERNICHOW et al., 2014; 

HUXLEY et al., 2009; KONING et al., 2007; LAKKA et al., 2002; SHIDFAR et al., 2012).  

Nesse sentido, a identificação do sobrepeso e obesidade, junto à avaliação 

antropométrica, pode contribuir sobremaneira para identificar precocemente a evolução 

das DCV. E é justamente nessa interface de prevenção, controle e melhoria de 

qualidade de vida das usuárias que o Projeto Cintura Fina busca atuar, além de 

contribuir para que os discentes envolvidos possam colocar seus conhecimentos em 

prática, e possam ter uma vivência enriquecida com a troca de saberes com outros 

profissionais e a comunidade. 

Dessa forma, levando em consideração a praticidade de uso e a aplicabilidade 

dos indicadores antropométricos, além de possibilitar a criação de um planejamento 

mais efetivo para combate, prevenção e controle desses agravos nessas mulheres, o 

objetivo desse trabalho foi verificar a correlação entre IMC e os indicadores 

antropométricos de RCV em usuárias do Projeto Cintura fina.  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

 Verificar a correlação entre IMC e os indicadores antropométricos de risco 

cardiovascular em usuárias do Projeto Cintura Fina do município de Vitória de Santo 

Antão (PE).  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Caracterizar a amostra segundo as variáveis socioeconômicas, biológica, 

comportamentais e comorbidades; 

 Avaliar o estado nutricional das usuárias; 

 Identificar o risco cardiovascular das usuárias do projeto cintura fina.  
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3 JUSTIFICATIVA 

 

 O cenário atual da epidemia mundial do excesso de peso, das DCNTs, incluindo 

as DCV, assim como a mudança do perfil alimentar da população brasileira para o 

padrão das dietas ocidentais (ricas em carboidratos simples e gorduras; e pobres em 

legumes, hortaliças, carboidratos complexos e fibras), têm levado ao reconhecido 

aumento e impacto no perfil de morbimortalidade das populações, que ocorrem de 

maneira indistinta, seja nas regiões metropolitanas das capitais, como nos interiores 

urbanos e rurais. Vários estudos ao redor do Brasil e do mundo vêm sendo realizados 

com o objetivo de identificar os indicadores antropométricos que estão melhores 

relacionados aos riscos das DCV, no entanto até o presente momento nenhum estudo 

desse tipo foi realizado buscando facilitar a identificação dos marcadores que melhor 

se adequam e possam contribuir para determinar a atual situação de saúde CV no 

município de Vitória de Santo Antão. Nesse contexto, esse trabalho busca trazer 

informações, que posteriormente poderão ser utilizadas em conjunto com mais dados a 

cerca da realidade do município, sobre a frequência do excesso de peso e RCV nas 

usuárias do projeto cintura fina, as quais serão úteis para o combate e prevenção mais 

efetivo das DCNTs através de estratégias na área da saúde pública que busquem 

modificações dietéticas e no estilo de vida. 
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4 REVISÃO DA LITERATURA 

 

4.1 DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS  

  

 A mudança no perfil da estrutura etária causado pela transição demográfica, 

ocasionado pelas melhorias das condições sanitárias e de saúde da população, acabou 

promovendo um aumento na esperança de vida da população e inversão no padrão de 

morbimortalidade da população, que passou a apresentar uma redução no quadro das 

doenças infecto-parasitárias e elevação das DCNTs, levando o Brasil e o mundo a 

outro processo de mudança chamado de transição epidemiológica (ALVES, 2008; 

NASRI, 2008; PRATA, 1992).  

 Em meio ao processo de modernização, do processo de urbanização, do 

desenvolvimento econômico e tecnológico houve um impacto no estilo de vida da 

sociedade, que passa a ser uma população menos ativa e com hábitos alimentares 

menos saudáveis, além da própria disponibilidade de alimentos ofertados, conhecida 

por transição nutricional (POPKIN, 1993). Isso acabou acarretando no aumento da 

prevalência do sobrepeso e obesidade no mundo, agravando assim, por estar 

relacionado, o quadro das doenças crônicas (NIH, 1998). 

 As doenças crônicas são caracterizadas por vários fatores de risco complexos, 

história natural da doença prolongada, longo curso assintomático, curso clínico 

normalmente longo e permanente, com manifestações variando entre períodos de 

controle e exacerbação, podendo evoluir de grau e/ ou ocasionar óbitos. São doenças 

que requerem tratamentos longos e contínuos, além de precisar sempre de 

monitoramento (WHO, 2003; COSTARDI, 2004). 

 Atualmente, as DCNTs são um problema de saúde de grande magnitude, sendo 

responsável por 72% da mortalidade no Brasil, e estima-se que em 2020 esse valor 

atinja 80% dos países em desenvolvimento, pois já se sabe que essa carga de 

doenças recai mais sobre os países de baixa e média renda (BRASIL, 2013; SCHMIDT 

et al., 2011). Essa distribuição difere da realidade encontrada até o ano de 1940, no 

qual havia um predomínio das doenças infecto-parasitárias como principal causa mortis 

figurando aproximadamente 46% do total de óbitos da população, chegando a cerca de 
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60% na região Norte e 49% na região Nordeste. Em contrapartida, as doenças 

cardiocirculatórias, correspondiam a cerca de 12% e as neoplasias a 3% do total dos 

óbitos no país (PRATA, 1992). 

 Em 2008, as DCNT’s foram responsáveis por 63% dos 57 milhões óbitos no 

mundo. A maioria dessas mortes (36 milhões) foram atribuídas as doenças 

cardiovasculares, diabetes, cânceres e doenças respiratórias crônicas. No Brasil, 

dados de 2009 apontam que as doenças do aparelho circulatório são responsáveis por 

cerca de 29%, seguidas das neoplasias (16%) e causas externas (13%) (WHO, 2011; 

BRASIL, 2013). No Brasil, a taxa de mortalidade em pessoas acima de 30 anos por 

doenças crônicas é de 600 mortes a cada 100 mil habitantes, representando o dobro 

da taxa do Canadá e 1,5 vezes a taxa do Reino Unido. Estima-se que morra 

diariamente no Brasil mais de 450 pessoas somente por infartos agudos do miocárdio e 

acidentes vasculares encefálicos (MENDES, 2012). 

Em se tratando das doenças cardiovasculares (DCV), apesar de sua diminuição, 

essa continua sendo a maior causa de mortalidade no país, com destaque para as 

doenças cerebrovasculares (32%) e doença cardíaca isquêmica (30%), além do 

crescimento na mortalidade por doença cardíaca hipertensiva (13%), estando essas 

doenças correlacionadas às complicações da alta prevalência da hipertensão arterial 

sistêmica (HAS) não tratada (60 a 80%) (SCHMIDT et al., 2011).  

Além da mortalidade, as doenças crônicas apresentam forte carga de 

morbidades relacionadas. Elas são responsáveis por grande número de internações, 

bem como estão entre as principais causas de amputações e de perdas de mobilidade 

e de outras funções neurológicas. Envolvem também perda significativa da qualidade 

de vida, que se aprofunda à medida que a doença se agrava (BRASIL, 2013).  

Os determinantes sociais também impactam fortemente na prevalência das 

doenças crônicas. As desigualdades sociais, diferenças no acesso aos bens e aos 

serviços, baixa escolaridade e desigualdades no acesso à informação determinam, de 

modo geral, maior prevalência das doenças crônicas e dos agravos decorrentes da 

evolução dessas doenças (SCHMIDT et al., 2011). 

Além dos determinantes sociais, vale destacar, por outro lado o impacto 

econômico que as doenças crônicas têm para o País. Esse está primordialmente 
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relacionado não só com os gastos por meio do SUS, mas também com as despesas 

geradas em função do absenteísmo, das aposentadorias e da morte da população 

economicamente ativa. Segundo estimativas, em 2025, o Brasil terá mais de 30 

milhões de indivíduos com 60 anos ou mais, e a maioria deles, cerca de 85%, 

apresentará pelo menos uma doença (IBGE, 2010). 

 

4.2 ÍNDICE DE MASSA CORPORAL 

 

 Em 1976, nascia na cidade de Gent (Bélgica), Adolphe Quetelet, um astrônomo, 

matemático, estatístico e sociólogo, que foi o primeiro a desenvolver tabelas de peso e 

altura para estudar suas relações e o pioneiro na aplicação da análise matemática no 

estudo do homem. Em 1831-1832 ele conduziu o que foi considerado como o primeiro 

estudo transversal de recém-nascidos e crianças baseado no peso e altura, e estendeu 

isso ao estudo dos adultos. Quetelet observou que o crescimento e desenvolvimento 

humano, exceto nas fases de crescimento acelerado como após o nascimento e 

durante a puberdade, são caracterizados pela relação de que o peso aumenta com o 

quadrado da altura, definindo o Índice de Quetelet. Desenvolvendo esse índice 

Quetelet não tinha interesse na obesidade. Sua preocupação era em definir as 

características de um “homem normal” e encaixá-lo ao redor da distribuição normal 

(EKNOYAN, 2008). 

 Um dos primeiros estudos a confirmar a validade do Índice de Quetelet em 

estudos epidemiológicos compreendeu dados recolhidos durante a quarta análise do 

estudo de Framingham. Em um estudo comparativo posterior de índices disponíveis de 

peso relativo e obesidade publicados em 1972, Ancel Keys (1904-2004) confirmou a 

validade do Índice de Quetelet e o chamou de Índice de Massa Corporal, com a massa 

corporal expressa em quilogramas e a estatura em metros. Desde então, como 

evidência da associação da obesidade com várias doenças continuam aparecer, o IMC 

tem sido usado como uma expressão para reportar a ligação entre o excesso de peso e 

a relação com a morbidade e mortalidade (ANJOS, 1992; EKNOYAN, 2008).  
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Esse índice é um dos mais utilizados na área da composição corporal, e é 

definido como a divisão do peso pela altura elevada ao quadrado, no qual o peso 

corporal é expresso em kg e a estatura em m2 (GUEDES, 2006). 

 IMC (Kg/m2) = Peso corporal (Kg) 

      Estatura (m2) 

 Apesar de ser simples, esse índice tem sido muito utilizado em estudos 

epidemiológicos para avaliar o estado nutricional de adultos, sendo recomendado para 

uso individual na prática clínica como guia de recomendações para perda e controle de 

peso (ANJOS, 1992; NIH, 1998; WHO, 1995). No entanto, mesmo sendo simples, a 

interpretação desse índice deve ser vista com cautela, pois apresenta algumas 

dificuldades. Deve-se destacar o fato de que, na realidade, os valores de IMC são uma 

manipulação matemática das medidas de peso corporal e de estatura, fundamentada 

no pressuposto de que toda medida de peso corporal que excede aos indicadores de 

referência deverá oferecer indicações do excesso de gordura corporal; porém já se 

sabe, como no caso dos atletas, por exemplo, que o peso corporal excessivo pode não 

representar uma acúmulo de gordura excessivo, e sim uma elevada quantidade de 

massa livre de gordura (GUEDES, 2006).  

 O primeiro trabalho a associar o IMC com as DCV foi realizado por Rabkin e 

colaboradores (1977), sendo chamado de “O Estudo de Manitoba”. A pesquisa 

consistiu numa coorte de 3983 homens, acompanhados durante 26 anos, com idade 

média de 30,8 anos. Os pesquisadores verificaram que o IMC foi um excelente preditor 

de isquemia do miocárdio, além de estar significativamente associado com o 

desenvolvimento de infarto agudo do miocárdio (IAM), insuficiência cardíaca e morte-

súbita. 

 

4.3 PRINCIPAIS INDICADORES ANTROPOMÉTRICOS ASSOCIADOS AO RISCO 

DE DOENÇAS CARDIOVASCULARES 

  

A antropometria é uma ferramenta que estuda as medidas de tamanho e 

proporções do corpo humano. As medidas antropométricas tais como peso, estatura, 

circunferência de cintura e circunferência de quadril são utilizadas para o diagnóstico 
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do estado nutricional (desnutrição, eutrofia, sobrepeso e obesidade) e avaliação dos 

riscos para algumas DCNTs (diabetes mellitus tipo 2, doenças cardiovasculares e 

hipertensão arterial) em crianças, adultos, gestantes e idosos (IBGE, 2013).  

 Os indicadores antropométricos têm sido associados com várias condições de 

saúde, e o IMC tem sido amplamente utilizado para refletir a obesidade total, enquanto 

que a CC, a RCQ, o RCE e o IC têm sido utilizados como indicadores da localização da 

gordura corporal, em especial a o acúmulo de adiposidade central (LEMOS-SANTOS; 

VALENTE; GONÇALVES-SILVA, 2004). Ainda que não sejam os métodos mais preci-

sos para a avaliação da composição corporal, os indicadores antropométricos 

apresentam boa confiabilidade, baixo custo e são aplicáveis em larga escala. Diversos 

estudos demonstram a capacidade de alguns indicadores antropométricos na predição 

do risco cardiovascular (CZERNICHOW et al., 2014; GARG et al., 2015; LAKKA et al., 

2002; PITANGA, 2011; SHIDFAR et al., 2012). 

 Em 2000, na cidade de Salvador-Bahia, um estudo transversal foi realizado com 

o objetivo de determinar a sensibilidade e especificidade, identificando os melhores 

pontos de corte para o índice C como discriminador de risco coronariano elevado. A 

amostra foi comporta por 1.654 indivíduos, dos quais 711 eram do sexo masculino e 

943 do sexo feminino, com idade entre 30 e 74 anos. Esse estudo encontrou como 

resultado que a área total sob a curva ROC entre o índice de conicidade e risco 

coronariano foi de 0,80, IC 95% (0,74-0,85) para homens e 0,75, IC 95% (0,70-0,80) 

para mulheres. Os melhores pontos de corte para discriminar o risco coronariano 

elevado foram, para homens e mulheres, respectivamente, 1,25 (sensibilidade de 

73,91% e especificidade de 74,92%) e 1,18 (sensibilidade de 73.39% e especificidade 

de 61,15%). E concluiu que os resultados encontrados neste estudo sugerem que o 

índice de conicidade deve ser comparado aos demais indicadores antropométricos de 

obesidade e pode vir a ser utilizado para discriminar risco coronariano elevado (LESSA, 

2004). 

 Uma coorte realizada em Golestan – Irã (The Golestain Cohort Study), um país 

de renda média, investigou a relação entre a prevalência de doenças cardiovasculares 

e alguns índices antropométricos com o IMC, CC e RCQ. O estudo foi composto por 

50.045 mil adultos, com idade entre 40-75 anos, nos anos de 2004 a 2008. Os 
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resultados demonstraram que ambos, homens e mulheres apresentaram um aumento 

linear na prevalência das DVC com o aumento da CC e da RCQ (p < 0,001) (GARG et 

al., 2015).  

 No Taiwan, foi realizado um trabalho que coletou dados entre 1998-2000, no 

centro de triagem de saúde. Foram incluídos no estudo 55.563 mil sujeitos, dos quais 

26.359 eram homens (idade média 37,3 anos, DP± 10,9) e 29.204 eram mulheres 

(idade média 37 anos, DP± 11,1). Nenhum deles tinha conhecimento sobre as 

principais doenças sistêmicas ou estavam fazendo uso de medicação. Os resultados 

apresentaram que dos quatro índices antropométricos estudados (IMC, CC, RCQ e 

RCE), a RCE nas mulheres foi encontrado ter as maiores áreas sob a curva ROC 

(mulheres = 0,755, IC 95% 0,748 – 0.763) em relação a pelo menos um fator de risco 

(exemplo: Hipertensão arterial, diabetes ou dislipidemia). Esse trabalho concluiu que a 

RCE pode ser o melhor indicador para triagem de sobrepeso ou obesidade 

relacionados a fatores de RCV do que os outros três índices (IMC, CC e RCQ) no 

Taiwan (LIN et al., 2002). 
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5 MÉTODOS 

 

5.1 PROJETO CINTURA FINA 

  

 O presente estudo utilizou dados do projeto de extensão intitulado “CINTURA 

FINA: prevenção e controle da obesidade e demais doenças crônicas não 

transmissíveis” derivado da pesquisa intitulada “Impacto de um programa de 

intervenção voltado para a redução da ocorrência da obesidade e outras doenças 

crônicas não transmissíveis (DCNT) em usuários de uma unidade básica de saúde do 

município de Vitória de Santo Antão", que foi realizado pelo Departamento de Nutrição 

da Universidade Federal de Pernambuco, Centro Acadêmico de Vitória UFPE-CAV, em 

parceria com Secretaria Municipal de Saúde. O objetivo geral dessa pesquisa foi 

realizar um programa de intervenção voltado para redução da ocorrência da obesidade 

e outras DCNT entre os Usuários das Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município 

da Vitória de Santo Antão. 

 

5.2 LOCAL E POPULAÇÃO DO ESTUDO 

 

 Esse estudo foi realizado nos bairros da Matriz e Águas Brancas, localizados no 

município de Vitória de Santo Antão, zona da mata do Estado de Pernambuco. A 

cidade de Vitória de Santo Antão possui 372 Km² de extensão territorial com uma 

população de 129.974 habitantes (IBGE, 2010). 

A população estudada foi composta por 39 mulheres adultas e idosas, 

residentes nos bairros citados. 

 

5.3 DESENHO DO ESTUDO 

 

 Trata-se de um estudo do tipo observacional, transversal, analítico de 

abordagem quantitativa.  
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5.4 CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE 

 

Foram incluídos neste estudo indivíduos de ambos os sexos, com idade igual ou 

superior a 18 anos. Estes foram então submetidos a exames cardiológicos e 

bioquímicos e posteriormente encaminhados para uma avaliação médica, obtendo 

laudo favorável para realização de atividade física regular. 

Para efeitos desse trabalho, foram selecionadas somente as mulheres adultas e 

idosas, participantes do Projeto Cintura Fina, com residência fixa no município de 

Vitória de Santo Antão. Foram excluídas do estudo as gestantes e casos de retenção 

patológica de fluidos orgânicos (ex. edemas).  

 

5.5 COLETA DE DADOS 

 

Para a presente pesquisa foram utilizados dados coletados nos bairros da Matriz 

e Águas Brancas no período de março a dezembro de 2015, onde as adultas e idosas 

foram entrevistadas na associação dos moradores e nas unidades básicas de saúde. 

  As participantes foram entrevistadas através de questionários previamente 

validados (ANEXO A), com perguntas sobre variáveis socioeconômicas; avaliação 

antropométrica; biológica; comportamentais e comorbidades.  

 

5.5.1 VARIÁVEIS ESTUDADAS 

  

 As variáveis analisadas nesse trabalho foram: 

 Biológica: idade; 

 Socioeconômicas: escolaridade; estado civil; 

 Comportamentais: ingestão de álcool; tabagismo; 

 Antropométricas: Peso; altura; IMC; CC; RCQ; IC; RCE; 

 Comorbidades 
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5.5.2 AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA 

 

O peso corporal foi obtido através da balança eletrônica (Modelo Marte), com 

capacidade de 200 kg e divisão de 100 gramas, com o indivíduo no centro do 

equipamento, descalço, com mínimo de roupa possível, ereto, com os pés juntos e os 

braços estendidos ao longo do corpo. A altura foi determinada com estadiômetro de 

alumínio portátil (Modelo Welmy) com precisão de 0,5 cm. Os indivíduos foram 

colocados em posição ereta, descalços, com membros superiores estendidos ao longo 

do corpo, a cabeça erguida, olhando para um ponto fixo na altura dos olhos; com os 

calcanhares, ombros, o dorso e a cabeça em contato com o estadiômetro (WHO, 

1995). 

A CC foi aferida no ponto médio entre a última costela e a crista ilíaca e a CQ foi 

mensurada na máxima extensão glútea. Ambas medidas foram aferidas com auxílio de 

uma fita métrica não inextensível, da marca Sanny®, com precisão de 0,1cm. Todas as 

medidas foram mensuradas em duplicata, segundo as técnicas preconizadas por 

Lohman et al. (1991), e serviram de base para o cálculo dos indicadores 

antropométricos.  

O índice de massa corporal (IMC) calculado em quilogramas por metro quadrado 

(kg/m2) foi utilizado para classificar o estado nutricional das mulheres adultas e idosas 

e foram classificados de acordo com dois diferentes pontos de corte. As adultas foram 

agrupadas em três categorias: eutrofia (IMC entre 18,5 e 24,9kg/m2), sobrepeso (25 - 

29,9kg/m2) e obesidade (≥ 30kg/m2) (WHO, 1995). Já para as idosas, foi utilizado os 

pontos de corte de Lipschitz (1994), no qual os indivíduos foram classificados como 

baixo peso com IMC < 22kg/m²; eutrofia, IMC entre 22kg/m² e 27kg/m²; e sobrepeso 

IMC > 27kg/m². 

Utilizaram-se os seguintes parâmetros para classificação dos indicadores 

antropométricos de risco cardiovascular: a CC foi expressa em centímetros e os pontos 

de corte adotados foram sem risco para DCV (CC < 80 cm), e com risco para DCV (CC 

≥ 80 cm) (WHO, 1995). A RCQ foi obtida dividindo-se a circunferência da cintura pela 

do quadril, ambas em centímetros e considerou-se elevada os valores ≥ 0,85 para 

mulheres até 49 anos ou ≥ 0,88 para mulheres a partir dos 50 anos. A RCE foi obtida a 
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partir da divisão da CC (cm) pela estatura (cm), categorizada como risco cardiovascular 

as mulheres com valores da RCE ≥ 0,53 e o IC foi calculado com as medidas do peso, 

estatura e CC de acordo com a equação de Valdez (1991), categorizada como risco 

cardiovascular IC ≥ 1,18 para mulheres até 49 anos ou IC ≥ 1,22 para mulheres a partir 

dos 50 anos (PITANGA, 2011). 

 

5.6 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Para a criação do banco de dados, foram realizadas duas entradas utilizando-se 

o software Epi-Info 6.04 (CDC/WHO, Atlanta, GE, USA), com a finalidade de checar a 

consistência e a validação da digitação. Inicialmente foi verificada a distribuição da 

frequência das variáveis, as medidas de tendência central e de dispersão das variáveis 

contínuas. A normalidade foi testada pelo teste de Shapiro Wilk. A correlação entre o 

IMC e os indicadores antropométricos de risco cardiovascular (CC, RCE, RCQ e IC) foi 

avaliada por meio do coeficiente de correlação de Spearman com p<0,05 em todas as 

variáveis que apresentaram distribuição não paramétrica. Para todos os testes, adotou-

se nível de significância de 5%. A análise estatística dos dados foi efetuada com a 

utilização do pacote estatístico SPSS para Windows (versão 10.0).   

 

5.7 ASPECTOS ÉTICOS 

 

 O estudo obedeceu aos requisitos estabelecidos pelo Comitê de Helsinque 

sobre pesquisa em seres humanos, ratificado pela resolução 466/2012, do Conselho 

Nacional de Saúde do Brasil. Assim as informações tiveram caráter sigiloso, 

preservando a identidade das pessoas avaliadas na investigação, cuja adesão foi 

formalizada em termo de consentimento livre e esclarecido (APÊNDICE A). O projeto 

foi encaminhado e aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa em Seres Humanos da 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), mediante protocolo CAAE 

02750512.0.0000.5208 (ANEXO B). 
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6 RESULTADOS 

 

Participaram do presente estudo 39 mulheres. A média de idade foi de 42,7 anos 

(DP ± 13,6 anos), aproximadamente 42% das participantes se declararam analfabetas 

e relataram ter o ensino fundamental incompleto; mais da metade referiram viver com 

companheiros (casadas ou união estável). Com relação ao estilo de vida, a maioria das 

mulheres relatou não ser fumantes e fazer consumo de bebida alcoólica (Tabela 1). 

 

Tabela 1- Distribuição das variáveis biológicas, socioeconômicas e comportamentais 
nas usuárias do projeto Cintura Fina. Vitória de Santo Antão – 2015. 

 
Variáveis 

Total 
n % 

Faixa Etária (n=39)   
18-59 anos 35 89,7 
≥ 60 anos 4 10,3 
Escolaridade (n=38)*   
Analfabeto 2 5,3 
1◦ Grau Incompleto 14 36,8 
1◦ Grau Completo 3 7,9 
2◦ Grau Incompleto 5 13,2 
2◦ Grau Completo 13 34,2 
Nível Superior incompleto 1 2,6 
Estado Civil (n=39)   
Solteira 8 20,5 
Casada 14 35,9 
União Estável 9 23,1 
Divorciada 7 17,9 
Viúva 1 2,6 
Tabagismo (n=39)   
Não fuma 29 74,4 
Ex-fumante 8 20,5 
Fumante 2 5,1 
Ingestão de Álcool (n=39)   
Não  32 82,1 
Sim 7 17,9 
* Essa variável apresenta um n menor, pois a resposta não foi fornecida pela entrevistada. 
Fonte: Ferreira, Lisianny Camilla Cocri do Nascimento Ferreira, 2015. 
Nota: Tabela elaborada pelo autor com base nos resultados obtidos na pesquisa. 

 

A média de peso das participantes foi de 69,3Kg (DP ± 12,5 Kg) e da altura foi 

de 155,2cm (DP ± 5,6 cm). Quanto ao IMC, 71,8% das entrevistadas apresentavam 

excesso de peso (sobrepeso/obesidade), com IMC médio de 28,8kg/m2 (DP ± 5,2). 

Com relação às comorbidades, 22,2% das participantes relataram ter HAS, enquanto 
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um pouco menos da metade relatou não apresentar nenhuma comorbidade. De acordo 

com os resultados dos indicadores antropométricos para risco cardiovascular, a maioria 

da amostra segundo a CC, RCE, RCQ e IC, possuíam risco cardiovascular (tabela 2). 

 

Tabela 2 - Distribuição das variáveis antropométricas e comorbidades nas usuárias do 
projeto Cintura Fina. Vitória de Santo Antão – 2015. 

 
Variáveis 

Total 
n % 

IMC (n=39)   
Eutrofia 11 28,2 
Sobrepeso 18 46,2 
Obesidade 10 25,6 
Comorbidades (n=39)   
Diabetes Mellitus 3 6,7 
Hipertensão Arterial 10 22,2 
Doença Cardiovascular 2 4,4 
Não sabe 3 6,7 
Outras 9 20,0 
Nenhuma 18 40,0 
Classificação CC (n=39)   
Adequada 6 15,4 
Risco 33 84,6 
Classificação RCE (n=39)   
Adequada 8 20,5 
Risco 31 79,5 
Classificação RCQ (n=35)*   
Adequada 13 37,1 
Risco 22 62,9 
Classificação IC (n=39)   
Adequada 7 17,9 
Risco 32 82,1 
   
* Essa variável apresenta um n menor, pois a circunferência do quadril não estava discriminada em 
alguns questionários. 
CC: Circunferência da Cintura; RCE: Relação Cintura/Estatura; RCQ: Relação Cintura/Quadril; IC: Índice 
Conicidade 
Fonte: Ferreira, Lisianny Camilla Cocri do Nascimento Ferreira, 2015. 
Nota: Tabela elaborada pelo autor com base nos resultados obtidos na pesquisa. 

 

A análise da correlação entre IMC e os indicadores antropométricos mostraram 

que a CC (p<0,001) e RCE (p<0,001) tiveram uma forte correlação positiva com o IMC. 

O indicador RCQ se mostrou relacionado de forma fraca com o IMC (p=0,038) (figura 

1). Não foi encontrada correlação estatisticamente significante entre o IMC e o IC 

(p=0,085). 
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Gráfico 1 – (A) IMC e relação cintura/estatura; (B) IMC e circunferência da cintura; (C) 

IMC e relação cintura/quadril 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ferreira, Lisianny Camilla Cocri do Nascimento Ferreira, 2015. 
Nota: Gráfico elaborado pelo autor com base nos resultados obtidos na pesquisa. 

 

Quando analisados os indicadores de risco cardiovascular entre si, a RCE se 

correlacionou fortemente com a CC, RCQ e o IC. O índice conicidade também se 

correlacionou fortemente com a RCQ e a CC. Já a CC apresentou correlação 

moderada com o RCQ (Tabela 3). 

 

Tabela 3 - Correlação entre os indicadores antropométricos de risco 
cardiovascular em usuárias do Projeto Cintura Fina. Vitória de Santo Antão, 
2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I

MC: índice de massa corporal; CC: circunferência da cintura; RCE: relação 
cintura/estatura; IC: índice de conicidade. *Tem significância estatística. 
Fonte: Ferreira, Lisianny Camilla Cocri do Nascimento Ferreira, 2015. 
Nota: Tabela elaborada pelo autor com base nos resultados obtidos na pesquisa. 
 

Indicadores 

Antropométricos 

de RCV 

 

RCE 

 

CC 

 

RCQ 

 

IC 

RCE 1,00 - - - 

CC r = 0,931 1,00 - - 

 p <0,001* - - - 

RCQ r = 0,662 r = 0,482 1,00 - 

 p < 0,001* p = 0,013* - - 

IC r = 0,722 r = 0,569 r = 0,827 1,00 

 p < 0,001* p = 0,001* p < 0,001* - 

(A) (B) (C) 
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7 DISCUSSÃO 

 

Diversos estudos tem demonstrado a correlação entre a obesidade, nível de 

escolaridade, tabagismo, ingestão de álcool e outros fatores de riscos como fatores 

preditores de RCV, bem como a capacidade de alguns indicadores antropométricos na 

predição desse RCV (CERCATO et al., 2004; COSTA-FONT; GIL, 2005; 

CZERNICHOW et al., 2014; DI CHIARA et al., 2015; DONNELL; ELOSUA, 2008; 

GARG et al., 2015; LAKKA et al., 2002; PITANGA, 2011; SHIDFAR et al., 2012). 

 No presente estudo, ao analisar o nível de escolaridade das participantes, 

constata-se que mais da metade não tem o ensino médio completo. Alguns estudos 

correlacionam o menor nível de escolaridade ao maior risco cardiovascular (CHANG et 

al., 2002; DI CHIARA et al., 2015). Uma das explicações pode ser atribuída aos fatores 

dietéticos, desde que o baixo nível de escolaridade tem sido associado a uma 

alimentação pouco saudável, com uma alta ingestão de gordura saturada e baixa 

ingestão de antioxidantes (KILANDER et al., 2001).   

Quanto ao estado civil, alguns estudos reportam que as solteiras (nunca 

casadas, separadas/divorciadas e viúvas) apresentam um maior risco de mortalidade, e 

que isso se deve a dois fatores: a seleção social e a teoria da causalidade social; no 

primeiro caso as mais saudáveis são selecionadas para se casar em detrimento das 

menos saudáveis, enquanto que no segundo se refere aos recursos sociais e 

econômicos em si (MOLLOY et al., 2009). Nesse estudo, com as usuárias do projeto 

cintura fina, quase 60% da amostra referiram viver com companheiros, o que de acordo 

com as teorias citadas acima poderia ser considerado um fator protetor para as DCV. 

 Com relação ao estilo de vida, a maioria das participantes desse estudo não 

apresentava comportamento de risco nem para tabagismo ou para consumo de 

bebidas alcoólicas, sendo um aspecto favorável à saúde dessas mulheres uma vez que 

esses comportamentos parecem estar associados ao maior RCV, no caso do álcool 

quando consumido em excesso (DONNELL; ELOSUA, 2008; RONKSLEY et al., 2011). 

O consumo do álcool favorece o desenvolvimento da obesidade, pois além do 

fornecimento de energia adicional ao valor energético diário (ocasionado pelo próprio 

álcool e acompanhamentos), aumenta o apetite e parece ter prioridade no 
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metabolismo, alterando a oxidação lipídica e contribuindo para o estoque de gorduras, 

sobretudo na região abdominal (CARVALHO et al., 2015).  Já para o cigarro, o 

consumo do tabaco é responsável por lesões do endotélio arterial, hipercolesterolemia, 

com aumento das lipoproteínas de baixa densidade, ativação das plaquetas e dos 

leucócitos, aumento do fibrinogênio e formação de placas inflamatórias, trombos e 

embolias (GOULART et al., 2010; NUNES, 2006).  

Um estudo de caso controle publicado por Yusuf e col. em 2004 (The 

INTERHEART Study) buscou avaliar em 262 centros, em 52 países dos cinco 

continentes, a importância dos fatores de risco para doença arterial coronária ao redor 

do mundo. Nessa avaliação nove fatores de risco, incluindo o tabagismo e a ingestão 

de álcool, contribuíram em mais de 90% para o risco atribuível de IAM. O tabagismo 

sozinho apresentou uma forte e crescente relação com o risco de IAM, com um 

aumento desse risco a cada incremento no número de cigarros fumado, de modo que 

os indivíduos que fumavam mais de 40 cigarros por dia apresentavam uma OR = 9,16 

(YUSUF et al., 2004). 

 As DCNTs são a principal causa mortis no mundo, sendo responsável por 63% 

dos 57 milhões de óbitos ocorridos em 2008; dentre estes, 36 milhões de mortes são 

atribuídas as DCV, diabetes, cânceres e doenças respiratórias (WHO, 2011; BRASIL, 

2013). Parte desse aumento da prevalência das doenças crônicas está relacionado ao 

aumento do excesso de peso no mundo, no qual alguns estudos comprovam através 

do uso do IMC, que vem crescendo cerca de 0,4 kg/m2 entre os homens e cerca de 0,5 

Kg/m2 entre as mulheres por década entre os anos de 1980 e 2008, o que corresponde 

a um aumento de praticamente o dobro da prevalência da obesidade mundialmente, 

passando de 6,4% em 1980 para 12% em 2008 (FINUCANE et al., 2011; PATEL et al., 

2016; STEVENS et al., 2012). 

 Nesse sentido, o presente estudo vai ao encontro das várias pesquisas sobre 

excesso de peso no Brasil e no mundo, com uma frequência encontrada entre as 

usuárias de mais de 70% de inadequação do estado nutricional (EN) segundo o IMC, 

justificando assim a maior carga de doenças encontrada na atualidade entre as 

diversas regiões do país e estratos sociais (MALTA et al., 2014; PINHO et al., 2011; 

STEVENS et al., 2012). Um exemplo recente disso, foi o inquérito realizado pela 
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Vigilância de Fatores De Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito 

Telefônico – VIGITEL (2014), o qual revela que só na cidade do Recife, 54,9% dos 

moradores adultos apresentam excesso de peso (BRASIL, 2014). 

 O IMC foi o primeiro parâmetro proposto utilizado para medir a normalidade da 

distribuição de gordura corporal, no entanto com o passar do tempo outros parâmetros 

como a CC, RCE, RCQ e IC foram associados com pontos de corte específicos para 

avaliar o crescente acúmulo de adiposidade central constantemente relacionado as 

DCV. No presente estudo, foi encontrado um percentual elevado para RCV nas 

usuárias, para todos os indicadores antropométricos utilizados, com uma frequência 

mínima de 62% de RCV. É importante ressaltar, que a mudança do EN da população e 

distribuição de gordura corporal se apoia numa transformação negativa do estilo de 

vida, com uma crescente ingestão de produtos altamente processados, pobres em 

fibras, frutas e vegetais; ricos em carboidratos simples e gordura saturada, além do 

sedentarismo (BATISTA FILHO; RISSIN, 2003; WANDERLEY; FERREIRA, 2010). 

 No caso particular da CC, o presente estudo encontrou a maior frequência para 

RCV, aproximadamente 85%. Outros estudos encontraram resultados semelhantes 

para essa medida, que é considerada uma medida específica de gordura visceral, 

sensível para predizer hipertensão arterial, resistência à insulina, aterogênese 

acelerada e hipertrigliceridemia, que são fatores de risco para o desenvolvimento das 

doenças crônicas, incluindo as DCV (CRISTÓVÃO; SATO; FUJIMORI, 2011; MORAES 

et al., 2015; POULIOT et al., 1994; WANG et al., 2005). 

 A RCE foi outro índice que encontrou uma alta prevalência de RCV entre as 

participantes do projeto cintura fina (79,5%). Dentre os marcadores antropométricos de 

acúmulo de gordura central, alguns estudos reportam que a RCE têm se mostrado o 

indicador mais sensível para a predição de riscos à saúde relacionados as DCV 

(BROWNING; HSIEH; ASHWELL, 2010; PITANGA; LESSA, 2006; SOUSA et al., 

2011). Em 2009, foi realizado um estudo transversal na cidade de Salvador, com 998 

participantes de ambos os sexos, com idades entre 30 a 74 anos, com o objetivo de 

comparar a RCE com os demais indicadores antropométricos de obesidade (CC, RCQ, 

IC e IMC) para discriminar o risco coronariano elevado. Para isso foi identificada a área 

total sob a curva ROC entre os índices e foram calculadas a sensibilidade e 



32 
 

especificidade. Após as análises, os autores concluíram que todos os indicadores 

antropométricos analisados apresentaram capacidade preditiva para o RCE, e que esta 

relação tem bom poder de detecção para o RCV (ROC = 0,76 em homens e ROC = 

0,69 em mulheres, com sensibilidade média de 67%) (HAUN; PITANGA; LESSA, 

2009). 

 Nessa pesquisa ao fazer a análise de correlação entre o IMC e os marcadores 

antropométricos de RCV (RCE, RCQ e IC), todos os índices apresentaram correlação 

positiva, exceto o IC. Um estudo transversal baseado numa coorte de estudo 

populacional na cidade de Amol no Irã foi realizado com 3199 participantes de ambos 

os sexos, com o objetivo de avaliar o melhor índice antropométrico preditor para 

doença cardiovascular em 10 anos para homens e mulheres. Foram avaliados a CC, a 

RCQ, a RCE, o IC e Índice de Volume abdominal (AVI).  Em contraste com a presente 

pesquisa, o IC (p<0,001) mostrou o melhor poder discriminatório em estimar o risco 

cardiovascular em 10 anos entre os índices; a RCQ mostrou também um bom poder 

comparativo de RCV (MOTAMED et al., 2015).  

 Entre as correlações encontradas nesse estudo, a RCE e a CC apresentaram 

forte correlação com o IMC, enquanto que a RCQ demonstrou uma fraca associação. 

Um estudo transversal realizado por Sampaio e Figueiredo (2005), no ambulatório do 

Hospital das Clínicas da Universidade Federal da Bahia, avaliou 634 pacientes, de 

ambos os sexos, adultos e idosos (idade entre 20-77 anos), e encontrou resultado 

semelhante para a CC e RCQ. Embora a correlação encontrada nos dois grupos 

etários e, em ambos os sexos, tenha sido estatisticamente significante para o IMC e a 

RCQ, a mesma não foi tão forte como a correlação identificada com a circunferência da 

cintura (SAMPAIO; FIGUEIREDO, 2005). Isso pode estar relacionado ao fato que a 

RCQ, contém a medida do quadril, que inclui a gordura subcutânea pélvica, o tamanho 

do osso pélvico e os numerosos tecidos musculares, principais reguladores da 

sensibilidade à insulina sistêmica, estando essa medida mais fortemente associada à 

resistência à insulina (GROSSL; LIMA; KARASIAK, 2010).   

 Um outro estudo que também ratifica o poder da RCE e da CC como indicadores 

de DCV foi uma revisão sistemática publicada em 2010, que incluiu 78 estudos, 

publicados em inglês, das bases de dados eletrônicas Medline e EMBASE de 1950 a 
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2008, com o objetivo de explorar a RCE, CC e o IMC como preditor de DCV e diabetes. 

Foram incluídos na amostra pessoas de ambos os sexos e de todas as idades. A 

análise da curva ROC revelou que a área média sob a curva foi de 0.704, 0.693 e 

0.671 para a RCE, CC e o IMC, respectivamente. A conclusão desse estudo foi que a 

RCE e a CC são preditores similares de DCV e diabetes, sendo ambos mais forte que, 

e independente do IMC (BROWNING; HSIEH; ASHWELL, 2010). 

 Ao avaliar os indicadores entre si nesse estudo, todos os marcadores 

antropométricos de RCV apresentaram-se correlacionados entre si com significância 

estatística, com associações variando de forte a moderada. Dados similares foram 

encontrados no estudo de Moraes (2015), quando analisados os indicadores de RCV 

entre si, no entanto a CC apresentou correlação moderada com a RCE e IC, além da 

RCQ (MORAES et al., 2015).  

Dessa forma, apoiado nos diversos estudos analisados, pode-se perceber que 

existem vários indicadores antropométricos os quais podem ser utilizados como 

ferramenta de rastreamento para indicar risco para DCV, contudo a literatura não tem 

ainda um consenso sobre qual seria o melhor, sendo indicado nesse caso para uma 

maior acurácia do diagnóstico, o uso de vários indicadores e compará-los entre si, 

desde que estes são práticos e apresentam baixo custo.  

É importante destacar, que a partir desses resultados, já é possível intervir junto 

à comunidade, através das parcerias existentes com as unidades de saúde e os 

profissionais, para orientar, planejar e monitorar as práticas de saúde realizadas 

nesses locais como uma forma de combate aos agravos das DCNTS, reduzindo assim 

seu impacto na qualidade de vida das usuárias do projeto cintura fina, e das pessoas 

que as cercam, desde que essas usuárias passam a ser multiplicadoras dos 

conhecimentos adquiridos. 

 A principal limitação desse trabalho é o seu delineamento transversal, que não 

permite estabelecer uma relação de causa e consequência entre a variável desfecho 

(IMC) e as variáveis independentes. Outra limitação que merece destaque é o tamanho 

da amostra, que por ser pequena para estudos de associação apresentam em geral 

baixo poder preditivo. 
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8 CONCLUSÃO 

 

A frequência do excesso de peso nesse estudo, segundo o IMC, foi de mais de 

70% nas usuárias do projeto cintura fina. O presente estudo buscou também identificar 

o RCV para as participantes a partir dos indicadores antropométricos da CC, IC, RCE e 

RCQ, obtendo uma frequência mínima de risco detectado de 62%. Já na análise de 

correlação entre o IMC e os indicadores antropométricos, todos apresentaram 

correlação positiva estatisticamente significante, variando de forte a moderada, com 

exceção do IC. Para avaliar a concordância entre os marcadores antropométricos, foi 

verificada a associação entre eles, e todos estão moderada ou fortemente 

relacionados. No entanto, ainda não há consenso na literatura sobre o indicador 

antropométrico mais preciso a ser utilizado, havendo a necessidade da realização de 

mais estudos que busquem identificar o RCV através dessas medidas práticas e de 

baixo custo, visando detectar precocemente o desenvolvimento das DCV.  
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ANEXO A – QUESTIONÁRIOS ADULTAS E IDOSAS 
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ANEXO B – APROVAÇÃO COMITÊ DE ÉTICA 
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

CENTRO ACADÊMICO DE VITÓRIA 

  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(PARA MAIORES DE 18 ANOS OU EMANCIPADOS - Resolução 466/12) 

  

Convidamos o (a) Sr. (a) para participar como voluntário (a) da pesquisa “RELAÇÃO ENTRE O 
ÍNDICE DE MASSA CORPORAL COM INDICADORES ANTROPOMÉTRICOS DE RISCO 
CARDIOVASCULAR NAS USUÁRIAS DO PROJETO CINTURA FINA”, que está sob a 
responsabilidade do (a) pesquisador (a) Lisianny Camilla Cocri do Nascimento Ferreira,(Rua 
Canhoto da Paraíba, n 45, Maranguape I, CEP: 53441-510 – Paulista, PE – Brasil, telefone: 81 
997011990, e-mail: lisiannyferreira@gmail.com) aluna do Curso de Graduação em Nutrição 
(Universidade Federal de Pernambuco, Centro Acadêmico de Vitória. Rua Alto do Reservatório, 
S/N Bela Vista, CEP: 55608-680 - Vitoria de Santo Antão, PE – Brasil), sob a orientação da 
pesquisadora Profª Drª Érika Michelle Correia de Macêdo (telefone: 81 99927-7927, e-mail: 
erikamichellec@yahoo.com.br). 

Caso este Termo de Consentimento contenha informações que não lhe sejam 
compreensíveis, as dúvidas podem ser tiradas com a pessoa que está lhe entrevistando e 
apenas ao final, quando todos os esclarecimentos forem dados, caso  concorde com a 
realização do estudo pedimos que rubrique as folhas e assine ao final deste documento, que 
está em duas vias, uma via lhe será entregue e a outra ficará com o pesquisador responsável.  

Caso não concorde, não haverá penalização, bem como será possível retirar o 
consentimento a qualquer momento, também sem nenhuma penalidade.  
INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA: 

Esta pesquisa tem por objetivo verificar se um programa de intervenção física e 
nutricional minimiza a evolução e os efeitos do excesso de peso e DCNTs. Será realizada 
avaliação antropométrica, avaliação de força e desempenho físico, além de ser aplicados 
questionário de frequência alimentar e recordatório de 24 horas; 

Será realizada no período de agosto a novembro, com duas visitas semanais para a 
pesquisa; 

Os riscos são considerados mínimos, avaliando a possibilidade de constragimento. 
Entretanto asseguramos que as avaliações e a entrevista serão realizadas em local reservado, 
respeitando sua privacidade e preservando a total confidencialidade das informações; 

Este estudo poderá trazer benefícios no que diz respeito a orientações e 
esclarecimentos de dúvidas sobre assuntos do âmbito nutricional, bem como auxílio na 
minimização do excesso de peso e DCNTs. Sendo posteriormente continuado o acompanhado 
pela equipe multidisciplinar do projeto cintura fina, visando benefícios na qualidade de vida do 
indivíduo. 
            Todas as informações desta pesquisa serão confidenciais e serão divulgadas apenas 
em eventos ou publicações científicas, não havendo identificação dos voluntários, a não ser 
entre os responsáveis pelo estudo, sendo assegurado o sigilo sobre a sua participação.  Os 
dados coletados nesta pesquisa ficarão armazenados em pastas de arquivo e computador 
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pessoal, sob a responsabilidade do pesquisador, no endereço acima informado, pelo período 
de mínimo 5 anos. 

Nada lhe será pago e nem será cobrado para participar desta pesquisa, pois a aceitação 
é voluntária, mas fica também garantida a indenização em casos de danos, comprovadamente 
decorrentes da participação na pesquisa, conforme decisão judicial ou extra-judicial. Se houver 
necessidade, as despesas para a sua participação serão assumidas pelos pesquisadores 
(ressarcimento de transporte e alimentação).  

Em caso de dúvidas relacionadas aos aspectos éticos deste estudo, você poderá 
consultar o Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da UFPE no 
endereço: (Avenida da Engenharia s/n – 1º Andar, sala 4 - Cidade Universitária, Recife-PE, 
CEP: 50740-600, Tel.: (81) 2126.8588 – e-mail:cepccs@ufpe.br). 

  

  

  

___________________________________________________ 

(assinatura do pesquisador) 
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 CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO VOLUNTÁRIO (A) 

  

Eu, _____________________________________, CPF _________________, abaixo 

assinado, após a leitura (ou a escuta da leitura) deste documento e de ter tido a oportunidade 

de conversar e ter esclarecido as minhas dúvidas com o pesquisador responsável, concordo 

em participar do estudo _______ “RELAÇÃO ENTRE O ÍNDICE DE MASSA CORPORAL COM 

INDICADORES ANTROPOMÉTRICOS DE RISCO CARDIOVASCULAR NAS USUÁRIAS DO 

PROJETO CINTURA FINA” como voluntário (a). Fui devidamente informado (a) e esclarecido 

(a) pelo(a) pesquisador (a) sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como 

os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que 

posso retirar o meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer 

penalidade. 

  

Local e data: _____________________________ 

  

  

Assinatura do participante: __________________________ 

  

  

  

Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimentos sobre a pesquisa e 

aceite do voluntário em participar. 

(02 testemunhas não ligadas à equipe de pesquisadores): 

  

Nome: 

  

Nome: 

Assinatura: 

  

Assinatura: 

  

 


