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Resumo  
 
Idosos apresentam prevalência aumentada de Hipertensão Arterial Sistêmica - HAS 

além de multiplicidade de fatores de risco cardiovasculares adicionais relacionados a 

maus hábitos de vida. Este é um estudo transversal que teve como objetivos comparar 

e correlacionar marcadores bioquímicos e antropométricos e hábitos de vida 

indicadores de risco cardiovascular em idosos hipertensos e predominantemente 

saudáveis, sedentários e praticantes de atividade física. A amostra foi composta por 

322 idosos, e distribuída em 2 grupos: G1: hipertensos e G2: predominatemente 

saudáveis. A coleta de dados constou de anamnese e avaliações bioquímica (perfil 

lipídico e Proteína C-Reativa - PCR) e antropométrica (Índice de Massa Corpórea - 

IMC, Circunferência da Cintura - CC, Circunferência abdominal - CA e Relação Cintura-

Quadril - RCQ). Na análise dos dados utilizou-se estatística descritiva, Teste t de 

Student, análise de variância (ANOVA One-Way) e correlação de Pearson. Os 

resultados mostram que no G1: 100% eram hipertensos, sendo que 31,55% eram 

diabéticos e hipertensos e 0% era exclusivamente diabético, no G2: 28,86% eram 

hipertensos, sendo que 13,40% eram diabéticos e hipertensos, 5,15% eram 

exclusivamente diabéticos e 65,99% não apresentam qualquer processo patológico 

ativo. Com relação aos hábitos e estilo de vida, no G1: 58,22% eram sedentários; 2,6% 

fumantes e 1,7% etilistas. No G2: 5,15% eram sedentários; 7,21% fumantes e 8,24% 

etilistas. Com relação ao estado nutricional, verificou-se que no G1: 10,52% dos 

homens apresentaram Sobrepeso - SP e 14,03% Obesidade - OB, já entre as 

mulheres, 25,59% apresentaram SP e 20,23% OB. No G2: 6,06% dos homens 

apresentaram SP e 9,09% OB, e entre as mulheres, 15,87% apresentaram SP e 

22,22% OB. Na análise da RCQ, apresentaram valores acima dos recomendados: 

24,56% dos homens e 82,14% das mulheres do G1 e 12,12% dos homens e 74,60% 

das mulheres do G2. Com relação a CC e CA, apresentaram valores indicativos de 

risco, respectivamente: no G1 (52,63% e 29,82% dos homens e 91,66% e 87,5% das 

mulheres) e no G2 (9,09% e 9,09% dos homens, e 80,95% e 55,55% das mulheres). 

Com relação à idade, as freqüências de SP e OB no G1(n=225) foram: SP 

(A1=11,11%,  A2=8%, A3=1,77%), OB (A1=8,44%, A2=8,88%, A3=1,33%), e no 

G2(n=97) foram: SP (A1= 5,15%, A2= 5,15%, A3= 2,06%) e OB (A1=9,27%, 

A2=7,21%, A3=0%). Na comparação entre G1 e G2 observou-se diferença 

estatísticamente significativa entre as seguintes médias: IMC: [G1=27,23 e G2=23,26 



 x

(p=0,0344)]; CA: [G1=99,09 e G2=89,51 (p<0,0001)]; CC: [G1=93,64 e G2=86,37 

(p<0,0001)] e RCQ: [G1=93,64 e G2=86,37 (p<0,0001)].  Na correlação, verificou-se 

associação considerada como fraca positiva (p<0,05) entre PCR e as variáveis 

antropométricas e o perfil lipídico. Os resultados apontam para maior freqüência e 

intensidade de fatores de risco cardiovasculares adicionais a hipertensão em mulheres 

em relação aos homens, nas faixas etárias relativamente mais jovens, A1 e A2, em 

relação a mais velha, A3, e no grupo de idosos hipertensos, G1, em relação ao de 

idosos predominantemente saudáveis, G2. Observou-se correlação, considerada fraca 

positiva (r>0,30), entre PCR, perfíl lipídico e variáveis antropométrica (p<0,05). Esta 

tese apresenta uma relação de interface multidisciplinar, tendo o seu conteúdo uma 

aplicação nos campos da Fisioterapia, Educação Física, Medicina, Nutrição e da 

Bioquímica. 

 

Palavras-chave: Estado Nutricional. Antropometria. Cardiologia. Atividade Física. 

 



1 INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, a industrialização ocorreu de forma tardia e 

desorganizada, iniciando-se somente após a II Guerra Mundial, gerando 

desenvolvimento econômico acelerado e regionalizado com conseqüente migração 

interna de grande parte da população para os grandes centros urbanos nas regiões 

sul e sudeste do país1. Este fenômeno desencadeou uma reação em cadeia, 

norteando processos de transição nutricional e demográfica, gerando modificações 

no estilo de vida e no perfil epidemiológico brasileiro com aumento nas prevalências 

de doenças crônico degenerativas não transmissíveis, como  Hipertensão Arterial 

Sistêmica – HAS, Diabetes Mellitus tipo 2 – DM  e Obesidade1,2. 

Em 2003, a Organização Mundial da Saúde – OMS publicou 

relatório afirmando que no mundo existiam cerca de 600 milhões de hipertensos3. Já 

no Brasil, baseado em pesquisa realizada em algumas capitais, o Ministério da 

Saúde aponta que a prevalência de HAS é elevada, atingindo de 22,3% a 44% da 

população acima de vinte anos de idade4. Dados da OMS mostraram que a 

prevalência de DM na população mundial, em 2000, era de 8%, equivalente a 171 

milhões de pessoas5. O último censo brasileiro de diabetes aponta que, atualmente, 

cerca de 7,6% da população na faixa etária de 30 a 69 anos é portadora da 

doença6,7. E ainda, a OMS afirma que, atualmente no mundo, cerca de 1 bilhão de 

adultos tem sobrepeso, e que pelo menos 300 milhões deles são obesos8. No Brasil, 

em um estudo de base populacional realizado em 15 capitais federais, entre 2002 e 

2003, estimou-se que a prevalência de sobrepeso estava entre 23% a 33,5% e a de 

obesidade de 8,1% a 12,9%, nas diferentes faixas etárias e regiões do país9. 
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A prevalência de DM  e obesidade entre hipertensos é elevada, 

porém, a fisiopatalogia desta associação ainda não foi totalmente elucidada.   

Estudos mostram uma contribuição da resistência à insulina em sua gênese3,10. A 

HAS, diabetes e obesidade são fatores de risco cardiovasculares que se influenciam 

mutuamente, e, quando combinados, aumentam excessivamente o risco global11,12.  

As células adiposas são órgãos endócrinos dinâmicos que 

sintetizam e secretam um grande número de adiponectinas, citocinas e proteínas de 

fase aguda que são reconhecidos por contribuírem com a inflamação vascular e 

sistêmica13. Níveis elevados de Proteína C-Reativa – PCR, uma proteína de fase 

aguda, tem sido associados a elevados índices de gordura corporal, HAS, DM e 

como preditores de risco cardiovascular futuro14. Estudos têm indicado que 

avaliação do risco cardiovascular, que é habitualmente realizada através da 

determinação dos escores Framingham, pode ser melhorada com a medição da 

PCR e antropometria15,16 e a adoção de um estilo de vida ativo com a prática regular 

de exercícios tem efeitos multifatoriais na redução  do risco cardiovascular16-19.  

Diante do exposto, os objetivos deste estudo foram comparar e 

correlacionar características bioquímicas e antropométricas e hábitos de vida 

indicadores de risco cardiovascular em 322 idosos hipertensos e 

predominantemente saudáveis, sedentários e praticantes de atividade física, com 

idade igual ou superior a 60 anos, matriculados em programas sociais vinculados à 

Prefeitura da cidade de Campina Grande, Paraíba - PB.  

A partir deste estudo foi possível produzir os seguintes recortes 

de resultados:  
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1 – Artigos publicados  

 

Artigo 1 – “Estado nutricional alterado e sua associação com perfil lipídico e hábitos 

de vida em idosos hipertensos”.  

Publicado no periódico: Archivos Latinoamericanos de Nutrición, v.58, n°4, dez. 

2008:350-6. (ISSN 0004-0622 ).  

 

Artigo 2 – “Efeitos de Diferentes Treinamentos e Estilos de Vida nos Indicadores 

Antropométricos e Cardiocirculatórios no Envelhecimento”.  

Publicado no periódico: Revista Salud Pública, v.11, n° 3, jun. 2009: 230-9(ISSN: 

0124-0064). 

 

2- Artigo Submetido 

 

Artigo 3 – “Correlação entre marcadores de risco cardiovascular, bioquímicos e 

antropométricos em idosos hipertensos”. 

Periódico: Archivos Latinoamericanos de Nutricion (ISSN 0004-0622 ).  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Em decorrência do processo de industrialização, a produção em 

massa e maior disponibilidade de alimentos, produtos ricos em açúcares e gorduras,  

deram início ao processo de transição nutricional, marcado pelo aumento do número 

de indivíduos obesos e redução dos índices nacionais de subnutrição nas regiões 

mais desenvolvidas do país, contudo, com prevalência de índices elevados de 

anemia nas regiões norte e nordeste do Brasil20. Com o advento de novas 

tecnologias, a sociedade basicamente rural e fisicamente ativa transformou-se numa 

população urbana de cidadãos ansiosos e estressados, com pouco ou nenhum 

envolvimento em atividades físicas21.  

Paralelamente, avanços no conhecimento médico-sanitário e 

políticas estatais com melhorias nos serviços de assistência à saúde promoveram 

redução das taxas de mortalidade. Concomitantemente, no período entre 1950 e 

2000, houve redução da taxa de fecundidade, filhos nascidos vivos, de 6,2 para 2,3, 

ou seja, uma queda abrupta de 60% em meio século, provocando uma rápida 

inversão da pirâmide etária22. O rápido envelhecimento populacional associado à 

profundas desigualdades sócio-econômicas regionais influenciaram no processo de 

transição epidemiológica ocorrido no Brasil, que tem ocorrido de maneira diferente 

do experimentado pela maioria dos países industrializados e vizinhos da América 

Latina23,24. Este é caracterizado por aumento da prevalência de doenças crônico-

degenerativas não transmissíveis em coexistência com infecto-contagiosas, sendo 

considerado como modelo polarizado de transição. Dentre as primeiras, destacam-

se: a HAS, DM e obesidade25,26. 
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A mais respeitada e utilizada avaliação bioquímica de risco 

cardiovascular é a determinação do perfil lipídico27. Contudo, atualmente vários 

autores têm recomendado a combinação da determinação do colesterol total e 

triglicerídeos com a medição de marcadores de inflamação plasmática, pois esta 

pode melhorar a estratificação do risco de saúde cardiovascular15,16,28. Apesar da 

eficiência destes métodos de avaliação de risco cardiovascular, existe uma limitação 

devido aos custos elevados, tornando-os restritos a pequenas populações28. A 

antropometria vem sendo considerada uma boa alternativa na avaliação do estado 

nutricional de grandes populações. Ela fornece informações relacionadas a medidas 

físicas e de composição corporal, sendo de fácil execução, baixo custo e não 

invasiva. As medidas antropométricas mais utilizadas para indivíduos idosos são o 

Índice de Massa Corpórea, circunferências, perimetria, dobras cutâneas, peso e 

estatura29. Apesar da existência de referências internacionais, dados 

antropométricos para idosos em nível regional ainda são escassos no Brasil. Devido 

à existência de grandes diferenças entre as regiões recomenda-se a realização de 

estudos locais30.  

O entendimento da patogênese da aterosclerose e suas 

complicações têm sofrido grandes mudanças desde os anos 90.  A biologia da placa 

aterosclerótica, mais que o grau de estenose, passou a ser reconhecida como um 

dos principais fatores na determinação da estabilidade da placa16. Estudos mostram 

que o mecanismo inflamatório tem uma função importante na mediação de todas as 

fases da aterosclerose, do recrutamento inicial de leucócitos à parede arterial, até a 

ruptura de uma placa instável 16,31.  

Pesquisas têm evidenciado que uma grande variedade de 

marcadores plasmáticos de inflamação pode ajudar a identificar risco cardiovascular 
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futuro. Estes incluem moléculas de adesão celular, citocinas, enzimas pró-

aterogênicas e proteínas de fase aguda, como a PCR. Dentre eles a PCR tem sido a 

mais extensivamente estudada31,32.  

A PCR é uma proteína plasmática de fase aguda que participa da 

primeira linha de defesa do organismo ligando-se a microorganismos, ativando o 

complemento e subseqüentemente recrutando células fagocíticas16. Esta proteína é 

produzida principalmente pelos hepatócitos no fígado, contudo, outros sítios também 

foram identificados: como célula tubular renal, neurônios, linfócitos,  macrófagos 

alveolares, células musculares lisas de vasos e macrófagos de placas 

ateroscleróticas27. O nível sérico da PCR Ultra sensível – PCR-us considerado 

normal está abaixo do 3° percentil (1,2 – 1,9 mg/dL), contudo, diante de um 

processo inflamatório agudo, este nível pode elevar-se rapidamente em 6 a 8 horas, 

alcançando um pico de até 100 vezes o valor inicial em 48 horas, caracterizando 

uma resposta de fase aguda27. Níveis acima de 10mg/l, 5° percentil, representam 

uma resposta de fase aguda ou macro-inflamação, já pequenas elevações entre 

3,0mg/l e 10mg/l caracterizam um processo micro-inflamatório31. Este marcador 

inflamatório tem uma meia-vida plasmática de aproximadamente 19 horas, tendo 

como principal determinante dos níveis séricos, a sua taxa de síntese33. Desta 

forma, após a resolução do processo que desencadeou a resposta inflamatória de 

fase aguda, os níveis séricos caem rapidamente. Estudos recentes utilizando 

técnicas ultra-sensíveis de dosagem de PCR, como imunonefelometria, 

imunoturbidimetria e ensaio imunoenzimático têm demonstrado uma associação 

entre discretas elevações de PCR e o risco de  eventos cardiovasculares futuros16. 

Como foi mencionado, as pequenas elevações da PCR representam um baixo nível 

de inflamação crônica subjacente ou micro-inflamação. Sabendo que a micro-
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inflamação é uma característica específica de doença aterosclerótica, pesquisadores 

passaram a recomendar a avaliação da PCR como indicadora de risco 

cardiovascular18.  

Além de marcador inflamatório a PCR exerce efeitos diretos sobre 

células endoteliais e musculares lisas dos vasos, como mediador inflamatório, 

agindo também na disfunção endotelial, ativando localmente a coagulação, 

diminuindo a produção local de óxido nítrico e prostaciclinas, aumentando a 

expressão de moléculas de adesão pelo endotélio, produzindo quimiotaxia para 

monócitos e/ou macrófagos e induzindo a produção de citocinas pelas células 

supracitadas31. Evidências sugerem que este marcador pode estar diretamente 

envolvido na aterogênese, e mais, que a placa arterial pode produzir PCR, 

independentemente das vias hepáticas tradicionais31. A PCR tem sido mostrada 

como um forte preditor de risco cardiovascular futuro entre pacientes portadores de 

síndromes coronárias agudas, além disto, muitos estudos têm demonstrado que 

níveis basais de PCR estão associados a risco futuro de HAS, infarto do miocárdio, 

acidente vascular encefálico, doença vascular periférica e morte por doença 

cardiovascular entre populações predominatemente saudáveis31. Indivíduos com 

valores acima do 3° quintil são considerados de alto risco para eventos coronarianos 

futuros27. 

Os efeitos da prática de atividade física sobre os fatores de risco 

de saúde cardiovascular são multifatoriais. Estudos revelam que a participação em 

programas de exercícios regulares é uma forma de intervenção eficaz na prevenção 

e tratamento da HAS, DM e da obesidade16,34. Tem sido constatado que o exercício 

bem orientado e supervisionado tem a propriedade de afetar positivamente a 

glicemia, a função ventricular, o perfil lipídico plasmático, o processo aterosclerótico 



 8

propriamente dito, e o prognóstico após eventos coronários16. Qualquer tipo de 

atividade física pode combater a obesidade, com o aumento do metabolismo e gasto 

energético, aumento da massa muscular corpórea e diminuição de fatores de risco 

cardiovasculares27. Atualmente, tem-se demonstrado que programas de atividade 

física com o objetivo de reduzir peso em pessoas obesas, através de mudanças 

positivas de estilo de vida, estão associados a redução de risco cardiovascular18. 

Apesar destas constatações, é necessária a realização de mais pesquisas em busca 

de tipos, freqüências e intensidades de exercício que sejam mais efetivos e seguros 

para determinados tipos de pacientes, como exemplo, pacientes portadores de 

hipertensão grave27. 
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3 ANEXAÇÃO DE ARTIGOS  

 

3.a Artigos publicados 

 

Artigo 1 - ESTADO NUTRICIONAL ALTERADO E SUA ASSOCIAÇÃO COM 

PERFIL LIPÍDICO E HÁBITOS DE VIDA EM IDOSOS HIPERTENSOS 
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RESUMO 

 

ESTADO NUTRICIONAL ALTERADO E SUA ASSOCIAÇÃO COM PERFIL 

LIPÍDICO E HÁBITOS DE VIDA EM IDOSOS HIPERTENSOS 

 

O objetivo desta pesquisa foi verificar a frequência de obesidade central e 

generalizada e sua associação com perfil lipídico e hábitos de vida em uma 

população de idosos hipertensos cadastrados no Sistema HiperDia, do Serviço 

Municipal de Saúde - SMS, de Campina Grande, Paraíba, Brasil. Trata-se de um 

estudo transversal, associativo e comparativo realizado em uma população de 131 

sujeitos, de 60 a 92 anos, os quais foram divididos em grupos, por sexo; masculino 

(n=34) e feminino (n=97), e por idade; 60 a 69 (n=59), 70 a 79 (n=58) e ≥ 80 (n=14). 

Foram realizadas avaliações bioquímicas e antropométricas e entrevista contendo 

informações sobre diagnóstico médico, dados sócio-econômicos, demográficos e 

hábitos de vida. Utilizou-se estatística descritiva e na análise comparativa, Teste t de 

Student ou ANOVA One-Way.  Para associação utilizou-se o Teste Exato de Fisher 

ou Qui-quadrado. Dos entrevistados, 75,8% eram sedentários. Entre os homens, a 

freqüência de sobrepeso foi de 14,7% e de obesidade de 11,8%, já entre as 

mulheres, de 24,7% e 21,6%, respectivamente. Na análise da Relação-Cintura-

Quadril - RCQ observou-se que 76,3% das mulheres e 26,5% dos homens 

apresentaram valores acima dos recomendados. Para a Circunferência da Cintura - 

CC, 95,9%  das mulheres e 52,9% homens mostraram risco elevado. A 

Circunferência Abdominal - CA de 95,9% das mulheres e 38,2% dos homens 

apresentou valores de indicativos de risco. Somente os homens apresentaram 

associação estatisticamente significativa da RCQ e CA com Índice de Massa 
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Corpórea (≥ 30 Kg/m2), indicativo de obesidade centralizada (p=0.0480) e 

(p=0.0040), respectivamente. Os resultados apontam uma alta frequência de 

sobrepeso e obesidade centralizada associada com sedentarismo. 

 

Palavras-chave: Antropometria, Fatores de Risco, Saúde do Idoso.   

 

ABSTRACT  

 

ALTERED NUTRITIONAL STATUS AND ITS RELATION WITH LIPID PROFILE 

AND LIFESTYLE IN HYPERTENSIVE ELDERLY POPULATION 

 

The objective of this study  was to difine the frequency of central and generalized 

obesity and their association with lipid profile and lifestyle characteristics in a 

hypertensive elderly population elderly enrolled in HiperDia System, of the Minicipal 

Health of Campina Grande, Paraíba, Brasil. This cross-sectional,  associative and 

comparative study was performed on a sample composed of 131 hypertensive with 

ages varing from 60 to 92. They were divided by sex (masculine) n=34 and 

(feminine) n=97 and by age (60 to 69) n=59, (70 to 79) n=58 and (≥ 80) n=14. 

Informations about medical diagnosis, socioeconomic, demographic, and life style 

characteristics were colleted by interview and then an anthropometric and 

biochemical assessment was performed. We used descriptive statistics, and in the 

comparative analisis we used t Student Test or Anova One-Way. To verify the 

association we used Fisher´s Test or Chi-square Test. 75.8% of the interviewed were 

sedenterians. Men presented a frequency of 14.7% of overweight, 11.8% of obesity, 
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and women 24.7% and 21.6%, respectively. In the Waist-to-Hip Ratio – WHR 

analysis it was observed that 76.3% of women and 26.5% of men presented 

inadequated values. The Waistline Measure – WM of 95.9%  of women and 52.9% of 

men showed high risk. The Abdominal Circumferece - AC of 95.9% women and 

38.2%  men presented high values. Only men presented significative association 

between WHR, AC and Body Mass Index ≥ 30 Kg/m2, indicating central obesity, 

(p=0.0480) and (p=0.0040), respectively. Results point to a high frequency of 

overweight and central obesity associated with sedentarism.   

Key-words: Anthropometry, Risk Factors, Aging Health. 
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INTRODUÇÃO 

Em todo o mundo a população idosa está crescendo mais rapidamente do 

que qualquer outra faixa etária. A Organização Mundial da Saúde – OMS estima que 

no final do período compreendido entre 1970 e 2025, terá ocorrido um crescimento 

de cerca de duzentos e vinte e três por cento no número de idosos1. 

À medida que a população envelhece, aumenta consideravelmente o risco de 

desenvolver Hipertensão Arterial Sistêmica – HAS. Dados recentes do Estudo do 

Coração de Framingham sugerem que indivíduos que são normotensos aos 55 anos 

têm risco de aproximadamente noventa por cento para desenvolverem hipertensão 

durante a vida2. 

Cerca de 1 bilhão de indivíduos são afetados pela HAS em todo mundo. Nos 

Estados Unidos da América, este número chega à cerca de 50 milhões. Já no Brasil, 

inquéritos realizados em algumas cidades mostram uma variação da prevalência de 

22,3% a 44,0%2,3. 

Sabe-se que, hipertensos têm maior prevalência de obesidade e diabetes, 

contudo, os mecanismos fisiopatológicos envolvidos nessa associação ainda não 

foram completamente esclarecidos4. 

O aumento das taxas de sobrepeso e obesidade associados às alterações do 

estilo de vida e ao envelhecimento populacional são importantes fatores que estão 

relacionados com o aumento da incidência de inúmeras patologias como Doença 

Isquêmica do Coração, Acidente Vascular Cerebral e Diabetes Mellitus tipo 2 e 

HAS5,6. 

Com o envelhecimento, o organismo é submetido a alterações anatômicas e 

funcionais como o aumento no percentual de gordura corporal com acúmulo deste 
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tecido preferencialmente na região abdominal, redução do tecido muscular, perda de 

água corporal e diminuição da elasticidade7. 

Um instrumento de grande valor na avaliação do estado nutricional é a 

antropometria8,9,10. Através dela podemos obter informações das medidas físicas e 

da composição corporal, sendo um método de baixo custo, de fácil execução e não 

invasivo11.  

Em idosos, a avaliação do estado nutricional torna-se complexa devido à 

maior heterogeneidade desta faixa etária em relação a outras, como também, seu 

valor preditivo não está somente associado a características biológicas da idade e 

doenças, mas com hábitos ao longo da vida (fumo, dieta, atividade física) e fatores 

sócios-econômicos10, 12. 

Baseado neste contexto, a presente pesquisa teve como objetivo verificar a 

frequência de obesidade central e generalizada e sua associação com perfil lipídico 

e hábitos de vida em um grupo de idosos hipertensos cadastrados no Sistema 

HiperDia, atendidos na unidade do SMS do Município de Campina Grande, no 

Estado da Paraíba, Brasil. 

Este programa representa, atualmente, a principal estratégia do Ministério da 

Saúde brasileiro no combate a epidemia de HAS e Diabetes Mellitus e  tem como 

finalidades permitir o monitoramento, gerar informação para aquisição, dispensação 

e distribuição de medicamentos de forma regular e sistemática a todos os pacientes 

cadastrados4. 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

Situada no nordeste, considerada a região de mais baixa renda percapita e 

mais pobre do Brasil, a Paraíba ocupa o 3º lugar no ranking nacional em número de 
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idosos, correspondendo a 11,2% da sua população. Campina Grande é a segunda 

cidade mais populosa do estado, com  371.060 habitantes e densidade demográfica 

de 597,9 hab/km². Localizado no agreste paraibano, o município abrange uma área 

de 620,6 Km². A  120 km da capital do estado, João Pessoa, é considerada um dos 

principais pólos industriais e tecnológicos da Região Nordeste do Brasil13. 

O Ministério da Saúde brasileiro, com o propósito de combater a epidemia de 

HAS e Diabetes, assumiu o compromisso de executar ações para apoiar a 

reorganização da rede de saúde objetivando reduzir a morbimortalidade associada a 

estas doenças com melhoria da atenção a saúde prestada a seus portadores. Para 

isto criou o HiperDia14. 

Este sistema cadastra portadores de HAS e Diabetes captados pelo Plano 

Nacional de Reorganização da Atenção à Hipertensão Arterial e ao Diabetes de 

Mellitus, os quais receberam diagnóstico de HAS, após avaliação realizada por 

médico credenciado ao SMS, em todas as unidades ambulatoriais do Sistema Único 

de Saúde – SUS brasileiro14.  

O Sistema HiperDia permite o acompanhamento e garantia do recebimento 

dos medicamentos prescritos, além disso, gera informação para aquisição, 

dispensação e distribuição de medicamentos de forma regular e sistemática a todos 

os pacientes cadastrados14. 

Este é um estudo transversal,  associativo e comparativo realizado através de 

pesquisa descritiva, participativa e exploratória. A população investigada constou de 

131 idosos com idades iguais ou superiores a 60 anos, o que correspondia a 100% 

dos indivíduos cadastrados no HiperDia, que estavam sendo atendidos na unidade 

do SMS de Campina Grande, no período de realização da pesquisa, tendo como 
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critério de exclusão portadores de deficiências físicas que comprometessem a 

avaliação antropométrica. 

O trabalho foi realizado no período compreendido entre os meses de fevereiro 

e junho de 2007, tendo como instrumento de coleta de dados entrevista combinada 

com  avaliações bioquímicas e antropométricas.  

 No primeiro momento, foi realizada entrevista onde foram coletadas 

informações sobre diagnóstico médico, características demográficas, 

socioeconômicas (sexo, idade, escolaridade e renda), hábitos de vida 

(sedentarismo, tabagismo e etilismo) dos indivíduos. Posteriormente, foram 

registradas informações sobre o estado nutricional, obtidas por meio de avaliação 

antropométrica. Também foi feita avaliação da pressão arterial, sendo que, todos 

estes dados foram obtidos exclusivamente pelo pesquisador. 

Já a avaliação bioquímica do perfil lipídico e glicemia foi realizada por um 

profissional farmacêutico bioquímico credenciado pela Universidade Estadual da 

Paraíba lotado no Laboratório de Análises Clínicas da mesma instituição, o qual 

seguiu os padrões de procedimentos metodológicos referidos nesta pesquisa. 

Foram considerados sedentários os participantes que relataram não praticar 

nenhum tipo de atividade física regularmente nos últimos 3 meses15. Com relação ao 

consumo de tabaco e álcool, foram considerados usuários, os indivíduos que 

consumiram qualquer quantidade destes produtos, independentemente do tipo, no 

último ano.  

Sabendo que todos os participantes da pesquisa já haviam recebido 

diagnóstico médico de HAS e estavam recebendo terapia medicamentosa, a 

pressão arterial foi aferida apenas para classificação de risco cardiovascular, sendo, 

140/90 mmHg considerado ponto de corte. A medição foi feita duas vezes, com o 
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manguito envolvendo pelo menos 80% do braço esquerdo do avaliado, estando este 

na posição sentada, após pelo menos cinco minutos de descanso. Para isto foi 

utilizado um aparelho esfigmomanômetro aneróide devidamente calibrado, da marca 

Wan Med®, e também estetoscópio, da marca Littmann®2. 

As técnicas e instrumentos de medida utilizados na avaliação antropométrica 

foram os seguintes: 

Os participantes permaneceram sem calçados, trajando apenas roupas leves, 

na posição de pé, ereta, com o olhar para frente, com os pés juntos e membros 

superiores acolados ao corpo. Foi utilizada uma mesma balança antropométrica 

eletrônica digital Tanita®  (modelo VM – 080), devidamente calibrada, com 

capacidade para 150 Kg e variação de 100 g; uma fita métrica do tipo inextensível 

Sanny® e um estadiômetro SEA®  – 206, com capacidade para 220 cm10. 

A estatura foi medida de acordo com a técnica de Frisancho16. Uma parede 

lisa, sem rodapé foi escolhida, a mesma fazia um ângulo de 90° com o solo. 

As circunferências foram medidas por 3 vezes seguidas, seguindo os 

procedimentos descritos por Callaway et al17. 

A avaliação do estado nutricional dos participantes constou das seguintes 

variáveis, com seus respectivos pontos de corte: 

a) Índice de Massa Corpórea – IMC, obtido pela divisão do peso em 

quilogramas pela estatura em metros elevada ao quadrado, tendo como pontos de 

corte os valores propostos pela Organização Pan-Americana de Saúde - OPAS, 

utilizados na pesquisa Saúde Bem-estar e Envelhecimento - SABE: Baixo peso < 23 

kg/m², Peso normal 23 – 27,99 kg/m², Sobrepeso 28 – 29,99 kg/m² e Obesidade ≥ 30 

kg/m² 11. Considerando-se o IMC ≥ 30 como obesidade generalizada; 
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b) Relação Cintura- Quadril – RCQ, calculada pela divisão da circunferência 

da cintura pela circunferência do quadril, sendo considerados portadores de 

obesidade central indivíduos do sexo feminino que apresentaram RCQ> 0.85 e 

indivíduos do sexo masculino que apresentaram RCQ> 1.018; 

c) Circunferência Abdominal – CA, expressada pela maior medida ao nível do 

abdômem. Reflete, de forma aproximada, a gordura corpórea total e abdominal, 

sendo considerados portadores de obesidade central, indivíduos do sexo masculino 

que apresentaram a medida igual ou superior a 102 cm e indivíduos do sexo 

feminino que apresentaram valor igual ou superior a 88 cm19,20. 

d) Circunferência da Cintura – CC, realizada no ponto médio entre a última 

costela e a crista ilíaca. O valor considerado como obesidade central, para homens 

foi ≥ 94 cm e para mulheres ≥ 80 cm19,20. 

A avaliação do perfil lipídico constou dos níveis de triglicerídeos, colesterol 

total e Lipoproteína de Muito Baixa Densidade - VLDL, Lipoproteína de Alta 

Densidade – HDL, Lipoproteína de Baixa Densidade – LDL, sendo considerado o 

uso de estatinas. As amostras foram coletadas em indivíduos em jejum de 12 horas 

e as análises foram realizadas através do método colorimétrico-enzimático. A 

classificação utilizada como referência foi a da Sociedade Brasileira de 

Cardiologia21. 

Também foi realizada determinação da glicemia de jejum de 8 horas, 

utilizando-se o método colorimétrico enzimático, sendo considerado o uso de 

hipogliceminates. Os indivíduos que apresentaram valores de glicemia de jejum > 

126mg/dl em duas ocasiões, foram considerados diabéticos22.  

Os dados foram submetidos a tratamento estatístico, sendo expostos de 
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maneira descritiva e analítica. Para análise utilizou-se o software Statistical Package 

for the Social Sciences - SPSS versão 14.0 e Microsoft Office Excel 2003, sendo os 

resultados apresentados em forma de tabelas.  

Verificou-se a associação do estado nutricional com perfil lipídico e hábitos de 

vida utilizando-se o Teste Exato de Fisher ou Teste Qui-quadrado. 

Após testar a normalidade das variáveis, as médias de IMC, CA e RCQ foram 

comparadas por sexo através do Teste t de Student e por idade utilizando Anova 

One-Way.  

Os resultados considerados como de significância estatística foram aqueles 

que apresentaram probabilidade p<0,05. 

Esta pesquisa seguiu as recomendações da Associação Médica Mundial e 

Declaração de Helsinki. A inclusão no estudo foi realizada com consentimento dos 

participantes, após terem sido informados sobre sua metodologia e objetivo. A 

pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética da Universidade Estadual da Paraíba, 

protocolo nº 0010.0.133.000-07.  

RESULTADOS 

Dos 131 indivíduos, 25,9% [n=34] eram do sexo masculino e 74,1% [n=97] do 

sexo feminino. A idade variou de 60 a 92 anos (60-69 anos: 44,7%[n=59]; 70-79 

anos: 44,7%[n=58]; 80 anos ou mais:10,6%[n=14]), com média de 71 anos.  

A renda familiar mensal do grupo em estudo variou de a 32,05 a 800,00 reais 

por pessoa (<1 Salário Mínimo - SM: 65,2%[n=86]; 1-1,99 SM: 31,1%[n=40]; 2 ou 

mais SM: 3,8%[n=5]), com uma média de 268,85 reais. 

A escolaridade da população, medida em anos de estudo, foi de (Analfabeto: 

11,4%[n=14]; Analfabeto funcional: 12,1%[n=16]; 1-4 anos de estudo: 52,3%[n=69]; 
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5-8 anos: 18,2%[n=24]; 9-11 anos:5,3%[n=7]; 12 ou mais: 0,8%[n=1]), com média de 

3 anos de estudo. 

Sobre a patologia apresentada, 73,5% dos participantes são exclusivamente 

hipertensos, 26,5% são diabéticos e hipertensos e, nenhum deles é exclusivamente 

diabético. Sabendo que toda a população está sob tratamento farmacológico para 

HAS: a pressão arterial sistólica média para os homens foi de 123,3 e para as 

mulheres de 133,4. A pressão diastólica média para os homens foi de 76,7 e para as 

mulheres de 80,2. 

Com relação aos hábitos de vida dos entrevistados, 94,7%  não fumavam,  

98,5% declararam que não faziam uso bebida alcoólica e 75,8% não praticavam 

atividade física regularmente.   

A Tabela 1 apresenta o IMC, segundo idade e sexo. A população apresentou 

elevada frequência de obesidade e sobrepeso, com destaque para o sexo feminino, 

que mostrou índices duas vezes superiores ao masculino. 

Na comparação do IMC por sexo foi encontrada uma média de IMC 

equivalente a 25,8 (Dp: 3,34) para o sexo masculino e de 27,53 (Dp: 3,64) para o 

feminino, apresentando diferença estatisticamente significativa entre os sexos 

(p=0,0143).   

Na análise da CC, 95,9% das mulheres apresentaram risco cardiovascular 

aumentado. A porcentagem de homens em risco também foi elevada, 

correspondendo a 52,9%, não existindo diferença significativa entre os sexos. 

Com relação a CA, 95,9% das mulheres apresentaram valores indicativos de 

risco, já nos homens, essa proporção foi de 38,2%. Não houve diferença 

estatisticamente significativa entre os sexos. 
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Na RCQ, observamos que 76,3% das mulheres e 26,5% dos homens 

apresentaram valores iguais ou acima dos recomendados. A média geral de RCQ 

para os homens foi de 0,94 (Dp: 0,06) e para as mulheres de 0,90 (Dp: 0,07),  

indicando diferença estatisticamente significativa entre os sexos (p = 0,0046).  

A Tabela 2 mostra que não houve associação significativa entre obesidade 

generalizada, medida pelo IMC, e variáveis selecionadas do perfil lipídico e hábitos 

de vida. 

Comparando indivíduos idosos hipertensos obesos (IMC≥ 30 Kg/m2), com não 

obesos (IMC< 30 Kg/m2), observamos uma freqüência muito elevada de 

sedentarismo,  e moderada de diabetes, baixo HDL (< 40 mg/dL), hipertrigliceridemia 

(>200 mg/dL) e colesterol total elevado (≥240 mg/dL) entre os não obesos. 

As Tabelas 3, 4 e 5 mostram a associação entre RCQ, CA e CC, 

respectivamente, com variáveis selecionadas do perfil lipídico e hábitos de vida por 

sexo. 

De um modo geral, não houve associação significante entre obesidade central 

e perfil lipídico. Contudo, verificou-se que um número considerável de indivíduos  

apresentou associação entre HDL baixo e  RCQ e CA elevadas, para o sexo 

masculino e associação entre sedentarismo e CC elevada para sexo feminino. 

Na comparação por sexo, somente os homens apresentaram associação 

estatisticamente significativa da RCQ e CA com IMC indicativo de obesidade 

centralizada (p<0,05).  
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DISCUSSÃO 

Observa-se que trata-se de uma população de baixa renda, na qual, 65,2% 

dos participantes recebiam menos de 1 salário mínimo, 350 reais na época. Dado 

que difere da média estadual, visto que, em 2006, 60% dos idosos da Paraíba 

recebiam uma renda superior ou igual a 1 salário15. 

Além disso, esta população apresentou baixa escolaridade, sendo que 52,3% 

dos participantes tinham até 4 anos de escolaridade,12,1% assinavam apenas o 

próprio nome e 11,4 eram completamente analfabetos. Nível superior a média de 

idosos com baixa escolaridade da região nordeste do país, em 2006, que era de 

52,2%15. 

Nesta pesquisa, investigando hábitos de vida, observou-se que apesar das 

baixas frequências de tabagismo (5,3%) e etilismo (1,5%), a população estudada 

apresentou alto índice de sedentarismo (75,8%), acima da média nacional (71,3%) 

de acordo com Passos, Assis e Barreto23.  

Este índice também é superior a média da região (67,5%), de acordo com o 

estudo de Siqueira et al24, que pesquisou a prevalência de sedentarismo, entre 

idosos, em áreas de abrangência de unidades de saúde dos municípios da região 

nordeste do Brasil em 2005. 

Assim como no estudo de Martins e Marinho25, o sedentarismo associou-se 

de forma significativa (p<0,05) com a obesidade centralizada, medida pela CC, no 

sexo feminino.   

Considerando que o sedentarismo, mesmo na ausência de alterações 

nutricionais, é um fator de risco cardiovascular independente que está direta ou 

indiretamente relacionado a doenças cardiovasculares e metabólicas, demonstrou-

se um risco adicional ao  qual  toda população esta exposta26-29.  
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Com relação ao estado nutricional, 57,5% dos idosos apresentaram 

sobrepeso e obesidade.  Estas alterações somadas a HAS, presente em todos 

indivíduos no estudo, representa risco adicional para morte por doenças 

cardiovasculares. 

Nesta pesquisa, verificou-se, assim como no estudo de Abrantes, Lamounier, 

e  Colosimo30, que a frequência de obesidade generalizada foi significativamente 

maior no sexo feminino, atingindo mais que o dobro da frequência apresentada 

pelos homens. 

Assim como afirmam Veiga, Camacho e Anjos31, os valores do IMC 

correspondentes a sobrepeso e obesidade aumentaram com a idade, chegando a 

dobrar nos indivíduos do sexo feminino com 80 anos ou mais, se comparados com 

os da faixa etária de 60 a 69 anos. 

Contudo, mais da metade da população de homens de 80 anos ou mais, 

apresentou  baixo peso, o que em parte pode ser explicado por alterações 

morfofuncionais decorrentes do envelhecimento,  mencionadas em outros 

estudos7,32. 

Com relação à RCQ, na análise comparativa por sexo, as mulheres (RCQ= 

76,3%) apresentaram uma frequência cerca de  três vezes superior aos homens 

(RCQ=26,5%).  

Sabendo que medida da RCQ envolve a região do quadril, que contém 

grandes grupos musculares, os quais estão envolvidos com aumento da resistência 

a insulina, investigou-se a associação entre RCQ e diabetes, contudo, esta não foi 

significativa 33,34. 
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Considerando a análise das medidas de distribuição central de gordura 

corporal (RCQ, CA e CC), observou-se uma alta frequência obesidade central nos 

idosos estudados, principalmente no sexo feminino. 

Este achado, que demonstra uma enorme diferença no tipo de obesidade 

quanto a distribuição de tecido adiposo entre os sexos, contradiz a literatura, a qual 

afirma que a obesidade central é mais comum entre homens17,34. 

É necessário ressaltar que esta não é uma população homogênea em relação 

ao sexo, visto que o número de mulheres é superior ao dobro do de homens, o que 

pode ter alterado os resultados na análise comparativa por sexo. 

Na análise da associação entre obesidade central e perfil lipídico, é 

importante considerar o pequeno número de obesos (n=10), dentre o total (n=78) de 

indivíduos que realizaram o exame.  

Observou-se que a maioria dos indivíduos apresentou valores adequados do 

perfil lipídico.  Sendo que, dentre os que obtiveram índices elevados de triglicerídeos 

e colesterol total,  destacou-se o sexo feminino,   com valores  de RCQ, CA e CC 

acima dos recomendados, indicando que a obesidade central pode estar associada 

com valores do perfil lipídico indicativos de risco. 

Sabendo que alterações do estilo de vida e do estado nutricional são 

importantes fatores que podem estar envolvidos na gênese de inúmeras patologias 

comuns entre idosos7,8,  os dados aqui apresentados fortalecem a hipótese de que, 

com o envelhecimento, algumas doenças característica da fase, como a HAS, são 

potencializadas na presença da obesidade e péssimos hábitos de vida, como o 

sedentarismo, aumentando substancialmente o risco à saúde do idoso2,5,6.   

Os resultados apontam uma alta frequência de sobrepeso e obesidade 

centralizada associada com sedentarismo na população estudada. 
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Verificou-se que o sedentarismo tem alta ocorrência nesta população, não 

estando associado à obesidade generalizada. Contudo, observou-se sua associação 

de forma estatisticamente significativa com obesidade centralizada, entre homens.  

 Sabendo que o sedentarismo é um fator de risco cardiovascular 

independente,  identificou-se um risco adicional, ao qual, a população esta exposta, 

não importando o seu estado nutricional. 

Assim como no estudo de Resende et al35, ficou demonstrada a importância 

da  combinação do exame do perfil lipídico com a avaliação antropométrica, pois sua 

associação melhora a estratificação de risco cardiovascular futuro. O que pode ser 

observado pelo grande número de indivíduos que apresentavam valores adequados 

de colesterol total, mas mesmo assim, estavam em risco devido ao padrão central  

de distribuição de gordura corporal, presente na grande maioria da população. 

Recomenda-se que seja realizada avaliação do perfil lipídico combinada a 

antropometria de forma contínua, além da implantação de programas  de orientação 

nutricional e de prática de atividade física supervisionada em todas as unidades de 

saúde que funcionem como sede para o Programa HIPERDIA. 
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Tabela 1. Distribuição percentual de estados nutricionais, segundo idade e sexo 

de idosos cadastrados no Sistema Hiperdia. Campina Grande, 2007 (N=131)  

Total N Baixo 

Peso 

Normal Sobrepeso Obesidade

60-69 59 13,6% 45,8% 20,3% 20,3% 

70-79 58 12,1% 46,6% 22,4% 19,0% 

80 ou mais 14 28,6% 28,6% 28,6% 14,3% 

 

Masculino 

     

60-69 8 0,0% 62,5% 12,5% 25,0% 

70-79 18 15,8% 57,9% 15,8% 10,5% 

80 ou mais 7 57,1% 28,6% 14,3% 0,0% 

 

Feminino 

     

60-69 51 15,7% 43,1% 21,6% 19,6% 

70-79 38 10,3% 41,0% 25,6% 23,1% 

80 ou mais 7 0,0% 28,6% 42,9% 28,6% 
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Tabela 2. Freqüências de diabetes, perfil lipídico e hábitos de vida de acordo com IMC de 

idosos cadastrados no Sistema Hiperdia. Campina Grande, 2007 (N=131) 

 

ns: não significativo = p>0,05; ↑ = elevado; ↓ = baixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obesidade 

Generalizada 

Variáveis 

N 

 

IMC< 30Kg/m2

% 

n 

 

IMC≥ 30 Kg/m2 

% 

n p 

Diabéticos 39 21 27 6 8 ns 

Colesterol total ↑ 14 16 12 3 2 ns 

HDL ↓ 34 76 28 16 6 ns 

Triglicerídeos ↑ 19 19 15 5 4 ns 

Etilismo 2 2 2 0 0 ns 

Tabagismo 7 5 6 1 1 ns 

Sedentarismo 99 62 81 14 18 ns 
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Tabela 3. Freqüências de diabetes, perfil lipídico e hábitos de vida de acordo com RCQ 

por sexo de idosos cadastrados no Sistema Hiperdia. Campina Grande, 2007. 

(N=131) 

Sexo Masculino Feminino 

 

Obesidade Central 

Variáveis 

n 

 

RCQ> 1,0cm 

% 

n p 

 

RCQ> 0,85cm 

% 

n P 

IMC≥ 30 Kg/m2 18 9 3 0.0480 15 15 Ns

Diabetes 27 12 4 ns 24 23 Ns

Colesterol total ↑ 12 5 1 ns 20 11 Ns

HDL ↓ 27 10 2 0.0276 48 25 Ns

Triglicerídeos ↑ 16 10 2 0.0476 25 14 Ns

Etilismo 1 3 1 ns 0 0 Ns

Tabagismo 4 6 2 ns 2 2 Ns

Sedentarismo 66 24 8 ns 60 58 Ns

ns: não significativo = p>0,05; ↑ = elevado; ↓ = baixo. 
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Tabela 4. Freqüências de diabetes, perfil lipídico e hábitos de vida de acordo com  CA 

por sexo de idosos cadastrados no Sistema Hiperdia. Campina Grande, 2007. 

(N=131) 

Sexo Masculino Feminino 

 

Obesidade Central 

Variáveis 

n 

 

CA≥ 102cm

% 

n p 

 

CA≥ 88cm 

% 

n p 

IMC≥ 30 Kg/m2 25 14 5 0.0040 20 20 ns 

Diabetes 30 9 3 ns 28 27 ns 

Colesterol total ↑ 13 5 1 ns 21 12 ns 

HDL ↓ 34 18 4 0.0393 58 30 ns 

Triglicerídeos ↑ 18 9 2 ns 28 16 ns 

Etilismo 1 3 1 ns 0 0 ns 

Tabagismo 5 3 1 ns 4 4 ns 

Sedentarismo 79 26 9 ns 72 71 ns 

ns: não significativo = p>0,05; ↑ = elevado; ↓ = baixo. 
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Tabela 5. Freqüências de diabetes, perfil lipídico e hábitos de vida de acordo com  CC 

por sexo de idosos cadastrados no Sistema Hiperdia. Campina Grande, 2007. 

(N=131) 

Sexo Masculino Feminino 

 

Obesidade Central 

Variáveis 

n 

 

CC≥ 94cm 

% 

n p 

 

CC≥ 80cm 

% 

n P 

IMC≥ 30 Kg/m2 23 9 3 ns 21 20 Ns 

Diabetes 30 9 3 ns 28 27 Ns 

Colesterol total ↑ 14 10 2 ns 21 12 Ns 

HDL ↓ 37 35 7 ns 58 30 Ns 

Triglicerídeos ↑ 19 10 2 ns 30 17 Ns 

Etilismo 1 3 1 ns 0 0 Ns 

Tabagismo 5 3 1 ns 4 4 Ns 

Sedentarismo 83 34 11 ns 74 72 0.0457 

ns: não significativo = p>0,05; ↑ = elevado; ↓ = baixo. 
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RESUMO 
Objetivo O presente estudo, de caráter experimental, pretende comparar os efeitos de diferentes formas de 
treinamento e estilos de vida sobre os indicadores hemodinâmicos, capacidade cardíaca, relação cintura quadril 
e índice de massa corporal, em adultos velhos de ambos os sexos, entre 60 e 69 anos de idade.  
Materiais e Métodos As amostras utilizaram adultos velhos de 60 a 69 anos de ambos os sexos: masculino 
N=159 e feminino N=157, divididos em três grupos, experimental 1 n=53 (masculino) e n=51 (feminino) atividade 
endurance cardio-respitatório, experimental 2 n=53 (masculino) e n=53 (feminino) atividade musculação com 
séries de Resistência Muscular Localizada (RML), controle n=53 (masculino) e n=53 (feminino) não praticantes 
de atividade física considerados sedentários. As variáveis investigadas foram Índice de Massa Corporal (IMC) e 
Relação Cintura Quadril (RCQ), Freqüência Cardíaca de Repouso (FCrep), Pressão Arterial Sistólica (PAS), 
Pressão Arterial Diastólica (PAD), Pressão Arterial Média (PAM) e Duplo Produto (DP). As estatísticas utilizadas 
foram a descritiva e a inferencial a comparação intra e entre grupos. Os dados coletados neste estudo e o teste 
de hipótese demonstram os benefícios da atividade física, nos parâmetros escolhidos para observação.  
Resultados Foi demonstrada a existência de uma diferença significativa (p<0.05) nas variáveis estudadas. 
Conclusões Há necessidade da aderência à atividade física de amplo espectro nas idades mais avançadas. 
Palavras-Chave: Cuidados de saúde, exercício, estilo de vida (fonte: DeCS, BIREME). 
ABSTRACT 
Objective The aim of this experimental study was to compare the effects of different forms of training and life 
styles on hemodynamic markers, cardiac capacity, Waist-to-Hip Ratio-WHR and Body Mass Index-BMI in elders, 
between 60-69 years, of both sexes. 
Materials and Methods The sample was composed of elders, between 60-69 years, of both sexes: masculine 
N=159 and feminine N=157. They were divided into three groups: experimental 1: n=53 (masculine) and n=51 
(feminine) activity: cardio respiratory endurance; experimental 2: n=53 (masculine) and n=53 (feminine) activity: 
resistance training with Local Muscle Resistance–RML; control group: n=53 (masculine) and n=53 (feminine) who 
didn´t practice any regular physical activity, considered sedentary. The variables investigated were BMI, WHR, 
Cardiac Frequency at rest, Systolic Blood Pressure, Diastolic Blood Pressure, Mean Blood Pressure and Double 
Product. The data analysis was descriptive and inferential and a comparison was performed between groups and 
inter groups. The data collected in this study and the hypothesis test showed the benefits of physical activity on 
the selected parameters for observation. 
Results It was demonstrated the existence of significative difference (p<0.05) in the studied variables. 
Conclusions There is a need for adherence in broad-spectrum physical activity in elders. 
Key Words: Health care, exercise, life style (source: MeSH, NLM). 
RESUMEN 
Efectos de diferentes tipos de entrenamiento y estilos de vida sobre indicadores antropométricos y cardiocirculatorios 
en el envejecimiento 
Objetivo El presente estudio, de carácter exploratorio, se propuso comparar los efectos de diferentes tipos de entrenamiento y 
estilos de vida sobre indicadores hemodinámicos, capacidad cardíaca, relación cintura/cadera–RCC e Índice de Masa 
Corporal–IMC, en personas de 60 a 69 años de edad,  de los dos sexos. 
Materiales y Métodos La muestra se conformó con personas de 60 a 69 años de edad,  de los dos sexos: masculino N=159 y 
feminino N=157, divididos en tres grupos, experimental 1 n=53 (masculino) y n=51 (feminino). Actividad: terapia 
cardiorrespiratoria; experimental 2 n=53 (masculino) y n=53 (feminino). Actividad: Ejercicios Localizados de Resistencia-RML; 
Control n=53 (masculino) y n=53 (femenino) que no realizó actividad física, y considerados sedentarios. Las variables 
investigadas fueron: IMC, RCQ, FCrep, PAS, PAD, PAM, DP e PAM. Se utilizaron estadísticas descriptivas e inferenciales, y 
comparación intra y entre grupos. Los datos obtenidos y la prueba de la hipótesis muestran los beneficios de la actividad física, 
en los parámetros elegidos para observación. 
Resultados Se demostró la existencia de un significativa diferencia (p<0.05) en las variables estudiadas. 
Conclusiones En las edades avanzadas se requiere la adhesión a la actividad física de amplio espectro. 
Palabras Clave: Salud, ejercicio, estilo de vida (fuente: DeCS, BIREME). 
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A atividade física, como agente promotor da saúde, constitui fator coadjuvante na prevenção de 
doenças crônico degenerativas. A associação de um estilo de vida ativo à hábitos preventivos como a 
ingestão balanceada de macronutrientes, o não tabagismo, a redução alcoólica a níveis considerados 
aceitáveis, o aumento da massa magra, diminuição da gordura corporal, aumento da mobilidade 
músculo–articular e o controle do estresse vêm sendo demonstrada pela literatura como positivo à 
longevidade com saúde 1-13. Os indicadores de saúde mencionados na literatura observam desde 
características genotípicas e fenotípicas até os estilos de vida e componentes sócio-econômicos que 
afetam o equilíbrio funcional. Dentre estes indicadores o presente estudo focará sua atenção 
especialmente nos antropométricos, hemodinâmicos e funções cardíacas, por constituírem medidas 
simples em suas observações e possuírem grande poder de inferência com baixo custo de coleta, 
capazes de demonstrar os efeitos positivos e deletérios de um estilo de vida relacionado à saúde 
funcional do indivíduo 14-16. Os pressupostos ora citados conduzem ao objetivo deste estudo, o qual 
pretende comparar os efeitos de diferentes formas de treinamento e estilos de vida sobre os indicadores 
hemodinâmicos, capacidade cardíaca, relação cintura quadril e índice de massa corporal em adultos 
velhos de ambos os sexos entre 60 e 69 anos de idade. 

MATERIAIS E MÉTODOS 
O presente estudo utilizou adultos velhos de 60 a 69 anos de ambos os sexos, onde: grupo masculino 
(N=159), divididos em experimental 1 (n=53, idade 64,5±2,9), praticantes de um projeto de atividade 
física para adultos velhos, com trabalhos generalizados de mobilidade músculo-esquelético, endurance 
cardio-respitatório, com intensidades de 65,0 % a 80,0 % da freqüência cardíaca máxima (FCmáx), 
três a cinco vezes por semana; experimental 2 (n=53, idade 64,8±3,1), praticantes de ginástica e 
musculação em academia, onde a ginástica era generalizada de mobilidade músculo-esquelético, 
endurance cardio-respitatório de intensidade 65,0 % a 80,0 % da FCmáx e musculação com séries de 
RML e intensidades de 50,0 % a 75,0 % da repetição máxima, de três a cinco vezes por semana; 
controle (n=53, idade 64,0±2,8), indivíduos não praticantes de atividade física considerados 
sedentários e não portadores de doenças circulatórias diagnosticadas. A mesma faixa etária para o 
feminino (N=157), divididos em 3 grupos, com as mesmas denominações e as mesmas intervenções, 
experimental 1 (n=51, idade 64,8±3,2), experimental 2 (n=53, idade 63,6± 2,9), controle (n=53, idade 
63,6±3,0). Ressalva-se que a escolha de um grupo de controle com as características semelhantes aos 
grupos experimentais, ou seja, em bom estado de saúde, foi para que os ruídos causados por doenças 
crônico degenerativas pré-instaladas fossem minimizados, pois os indivíduos fisicamente ativos já 
demonstravam bom estado de saúde prévia. Foram realizados o pré-teste e o pós-teste em todos os 
grupos. Para aferição da FCrep nos grupos experimentais utilizou-se o início das sessões de 
treinamento com os indivíduos deitados após um período de descanso de 15 minutos, o aparelho 
utilizado foi um freqüencímetro da marca polar. Para a pressão arterial o indivíduo se colocava 
sentado e era aferido a pressão sempre 5 minutos após a aferiação FCrep, em duas coletas com 
intervalos de 5 minutos entre as aferições, utilizou-se um estetoscópio e um esfignomanômetro da 
Marca Tycos, observou-se o menor valor das duas aferições. Para caracterizar como pré e pós-teste 
foram utilizadas as cinco primeiras e cinco últimas aferições respectivamente para pré e pós, em um 
período de quatro meses de intervenções. Para determinação do duplo produto de repouso foi utilizada 
a seguinte equação: [DP=PAS*FCrep], e para a pressão arterial média: [PAM=[(2*PAD)+PAS]/3]]. 
Para determinar o peso corporal foi utilizada uma balança de marca Filizola, devidamente calibrada e 
aferida, cuja precisão é de 100 gramas; com escala de variação de 0 a 150 Kg. A estatura foi 
determinada por intermédio de um estadiômetro da marca Sany. As perimetrias foram aferidas por 
uma fita métrica de metal flexível, marca Luft, com 150 cm de comprimento e precisão de 0,1cm. Este 
estudo está de acordo com a RESOLUÇÃO Nº 196, de 10 de outubro de 1996, tendo sido aprovado 
pelo comitê de ética da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O tratamento estatístico 
atendeu à proposta básica feita no presente estudo, utilizando a estatística descritiva, no sentido de 
constituir uma análise dos subgrupos amostrais, objetivando a constituição do perfil de cada um deles, 
observando os conceitos descritivos, estruturados em valores de tendência central e seus derivados. No 
sentido de aumentar a potência dos resultados e garantir a confiabilidade dos mesmos, aplicou-se o 
teste Não-Paramétrico de Normalidade, Kolmogorov-Smirnov, no sentido de verificar se os valores 
médios das respectivas variáveis apresentam comportamento ajustado a uma Curva Normal 
(Gaussiana). Para as variáveis paramétricas utilizou-se o tamanho da amostra, média e desvio padrão; 
e para as não paramétricas o tamanho da amostra, a mediana e os valores máximos e mínimos. Como 
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inferência, que compõe o teste de hipóteses, a comparação foi feita utilizando-se para as paramétricas 
o teste t e a Anova one-way e para as não paramétricas o teste de Wilconxon. As comparações foram 
realizadas para o teste intra-grupos no início e final do período de intervenções. A comparação entre 
grupos, por sua vez, foi realizada através do índice de mudança entre os dois testes, onde [Idex 
mudança=[pós_teste/pré_teste]]. Objetivando-se a medição dos testes, o presente trabalho se pauta nas 
considerações básicas do tratamento estatístico, a fim de manter-se a cientificidade da pesquisa, em 
que se considere o nível de significância para p<0.05, isto é, (95,0 %) de probabilidade para as 
afirmativas e/ou negativas, denotadas durante as investigações. 

RESULTADOS 
Os valores discricionários de massa corporal e índice de massa corporal estão divididos por sexo: 
Masculino G1 (experimental 1) – massa corporal antes = 77,4±11,3, pós = 75,6±10,0, IMC antes = 
26,6±3,6, pós = 26,2±3; Masculino G2 (experimental 2) – massa corporal antes dado utilizado 
mediana = 84,0, pós = 84,9±6,9, IMC antes = 27,5±1,9; Masculino G3 (controle) – massa corporal 
antes dado utilizado a mediana = 90,0, 90,0, IMC antes = 28,4±3,7, pós = 28,6±3,7. Feminino G1 
(experimental 1) – massa corporal antes = 63,7±8,7, pós = 62,7±8,1, IMC antes = 26,6±3,4, pós = 
26,2±3,1; Feminino G2 (experimental 2) – massa corporal antes = 60,2±8,8, pós = 63,8±3,0, IMC 
antes = 23,7±2,8, pós = 25,3±1,9; Feminino G3 (controle) – massa corporal antes = 64,9±9,2, pós = 
65,2±9,2, IMC antes = 26,7±3,3, pós = 26,9±3,3. A Tabela 1 mostra os valores descritivos do grupo 
masculino quanto à circunferência de cintura e quadril e o RCQ, pré e pós teste. Para melhor 
visualização das variáveis paramétricas e não-paramétricas um asteriscos (*) encontra-se a posto 
alojado ao lado das variáveis não-paramétricas. O mesmo procedimento é adotado para o feminino. 
Tabela 1: Dados descritivos quanto a perimetria de cintura e quadril e o RCQ, por sexo 

Grupo Masculino CA 
(cm) 

CP 
(cm) 

QA 
(cm) 

QP 
(cm) 

RCQ_A 
(cm) 

RCQ_P 
(cm) 

G1 N 53 53 53 53 53 53 
 Média 95,9 - - - 1,0 0,9 
 Σ 9,7 - - - 0,1 0,1 
 Mediana - *90,0 *99,0 *99,0 - - 

G2 N 53 53 53 53 53 53 
 Média - - - - - - 
 Σ - - - - - - 
 Mediana *93,5 *92,0 *99,4 *99,0 *0,9 *0,9 

G3 N 53 53 53 53 53 53 
 Média 98,0 - - - 1,0 1,0 
 Σ 3,7 - - - 0,04 0,04 
 Mediana - *99,0 *97,0 *97,0 - - 
Grupo Feminino CA 

(cm) 
CP 

(cm) 
QA 

(cm) 
QP 

(cm) 
RCQ_A 

(cm) 
RCQ_P 

(cm) 
G1 N 51 51 51 51 51 51 

 Média - - - 99,4 - - 
 Σ - - - 6,8 - - 
 Mediana *85,0 *83,0 *99,0 - *0,85 *0,83 

G2 N 53 53 53 53 53 53 
 Média 92,4 - - - - 0,9 
 Σ 1,69 - - - - 0,02 
 Mediana - *90,0 *99,2 *99,0 *0,93 - 

G3 N 53 53 53 53 53 53 
 Média 94,8 - - - 1,0 - 
 Σ 2,03 - - - 0,02 - 
 Mediana - *96,0 *99,9 *99,9 - *1,0 

G1 = Experimental 1, G2 = Experimental 2, G3 = Controle; σ = Desvio Padrão, CA = Cintura Antes, 
CP = Cintura Pós; QA = Quadril Antes, QP = Quadril Pós; RCQ_A = Relação Cintura Quadril Antes, 
RCQ_P = Relação Cintura Quadril Pós. 
No masculino, para o teste de hipótese intra-grupos, verificou-se diferença para p<0,05 na cintura e 
RCQ, não havendo diferença para quadril no experimental 1.Houve diferença significativa para 
p<0,05 em cintura, quadril e RCQ no experimental 2, e, no controle, não houve diferença para cintura, 
quadril e RCQ. No teste de hipótese entre grupos existe diferença significativa para p<0,05 entre todos 
os grupos. No feminino, quanto o teste de hipótese intra-gupos, existe diferença significativa para 
p<0,05 para o experimental 1 na cintura e RCQ e não no quadril, no experimental 2 existe diferença 
significativa p<0,05 a cintura, quadril e RCQ, e no grupo controle diferença significativa para p<0,05 
somente no RCQ. No teste entre-grupos existe diferença significativa para p<0,05 entre os grupos 
experimental 1 e controle, experimental 2 e controle. Não houve entre o experimental 1 e experimental 
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2. A Tabela 2 mostra os valores descritivos do grupo masculino quanto à freqüência cardíaca de 
repouso (FCrep), pressão arterial sistólica (PAS) e pressão arterial diastólica (PAD), pré e pós teste,e 
fora melhor visualização das variáveis paramétricas e não-paramétricas um asteriscos (*) foi colocado 
ao lado das variáveis não-paramétricas. Na tabela 6 o mesmo procedimento para o feminino. 
Tabela 2.  Dados descritivos quanto a FCrep, PAS, PAD, por sexo 

Grupo Masculino FCrep_A 
(bpm) 

FCrep_P 
(bpm) 

PAS_A 
(mmHg) 

PAD_A 
(mmHg) 

PAS_P 
(mmHg) 

PAD_P 
(mmHg) 

G1 n 53 53 53 53 53 53 
 Média 77,1 72,8 121,3 78,5 119,9 72,6 
 σ 6,8 6,00 13,4 8,3 6,2 5,1 

G2 n 53 53 53 53 53 53 
 Média 82,6 77,1 132,3 77,4 126,8 68,3 
 σ 5,2 4,7 9,9 6,8 7,8 4,7 

G3 n 53 53 53 53 53 53 
 Média 87,0 87,9 139,3 81,9 141,3 81,7 
 DP 4,4 5,3 7,6 5,6 7,9 6,7 
Grupo Feminino FCrep_A 

(bpm) 
FCrep_P 

(bpm) 
PAS_A 
(mmHg) 

PAD_A 
(mmHg) 

PAS_P 
(mmHg) 

PAD_P 
(mmHg) 

G1 n 51 51 51 51 51 51 
 Média 75,2 71,6 121,9 77,2 116,4 70,6 
 σ 6,7 5,7 16,0 7,2 9,2 7,7 

G2 n 53 53 53 53 53 53 
 Média 75,7 72,0 112,4 73,2 111,8 68,5 
 σ 6,8 5,8 11,1 9,1 9,7 6,1 

G3 n 53 53 53 53 53 53 
 Média 77,6 78,7 129,8 76,8 131,1 77,2 
 σ 7,0 7,3 6,9 6,1 7,3 6,3 

G1 = Experimental 1, G2 = Experimental 2, G3 = Controle, σ = Desvio Padrão, FCrep_A = FCrep 
antes, FCrep_P = FCrep pós, PAS_A = PAS antes, PAS_P = PAS pós, PAD_A = PAD antes, PAD_P 
= PAD pós. 
A Tabela 3 mostra os valores descritivos do grupo masculino quanto ao duplo produto (DP) e pressão 
arterial média (PAM), pré e pós teste, e para melhor visualização das variáveis paramétricas e não-
paramétricas um asteriscos (*) foi colocado ao lado das variáveis não-paramétricas. 
Tabela 3.  Dados descritivos quanto a DP e PAM, por sexo 

Grupo Masculino DP_A DP_P PAM_A 
(mmHg) 

PAM_P 
(mmHg) 

G1 N 53 53 53 53 
 Média - - - - 
 Σ - - - - 
 Mediana *9120,0 *8760,0 *93,3 *86,7 

G2 N 53 53 53 53 
 Média 10945,9 9787,6 - - 
 Σ 1264,1 933,6 - - 
 Mediana - - *96,7 *90,0 

G3 N 53 53 53 53 
 Média 12137,9 12436,8 - - 
 Σ 1115,3 1208,6 - - 
 Mediana - - *100,0 *103,3 
Grupo Feminino DP_A DP_P PAM_A 

(mmHg) 
PAM_P 
(mmHg) 

G1 N 51 51 51 51 
 Média 9188,4 8341,2 - - 
 Σ 1573,4 1019,3 - - 
 Mediana   *93,3 *86,7 

G2 N 53 53 53 53 
 Média 8489,6 8034,9 - - 
 Σ 1044,7 795,0 - - 
 Mediana   *86,7 *83,3 

G3 N 53 53 53 53 
 Média 10080,8 - - - 
 Σ 1124,0 - - - 
 Mediana - *10530,0 *96,7 *96,7 

G1 = Experimental 1, G2 = Experimental 2, G3 = Controle, σ = Desvio Padrão, DP_A = Duplo 
produto antes, DP_P = Duplo produto pós, PAM_A = pressão arterial média antes, PAM_P = pressão 
arterial média antes. 
No masculino, quanto ao teste hipótese intra-grupos, observa-se a existência de diferença significativa 
para p<0,05 na FCrep, PAD, DP e PAM, ao passo que não não há diferença na PAS no experimental 
1. Existe diferença significativa para p<0,05 na FCrep, PAS, PAD, DP e PAM no grupo experimental 



 42

2, mas não existe diferença em nenhuma das variáveis cardiocirculatórias no grupo de controle. No 
teste entre grupos observou-se diferença significativa para p<0,05 entre o experimental 1 e 2 na FCrep, 
PAS, PAD, DP e PAM, entre o experimental 1 e controle na FCrep, PAD, DP e PAM, mas não para 
PAS e entre o experimental 2 e controle para FCrep, PAS, PAD, DP e PAM. No feminino, quanto ao 
teste de Hipótese intra-grupos, observa-se a existência de diferenças significativas para p<0,05 na 
FCrep, PAD, DP e PAM, mas não para a PAS no experimental 1. Existe diferença significativa para 
p<0,05 na FCrep, PAD porem não para PAS, DP e PAM no experimental 2, não se verificando 
também diferença para FCrep, PAS, PAD, DP e PAM no grupo de controle. No teste de hipótese 
entre-grupos para o experimental 1 e 2 existe diferença significativa para p<0,05 na PAS, DP e PAM, 
não havendo para FCrep e PAD. Também existe diferença significativa para p<0,05 para FCrep, PAS, 
PAD, DP e PAM entre os grupos experimental 1 e controle e entre os grupos experimental 2 e controle 
existe diferença significativa para p<0,05 na FCrep, PAD, DP e PAM não havendo para a PAS. 

DISCUSSÃO 
A observação dos dados descritivos do masculino quanto ao peso e IMC revela a queda do peso para o 
experimental 1 e discreta elevação para o experimental 2 enquanto o IMC, para ambos os grupos 
experimentais demonstrou queda. No grupo de controle para as três variáveis mencionadas registrou-
se elevação, corroborando com a literatura quanto ao efeito da atividade física no controle do peso e 
conseqüente interferência no IMC de indivíduos fisicamente ativos 7, 17-19. O comportamento de 
discreta elevação do peso para o experimental 2, provavelmente se deve ao aumento da massa magra 
induzida pelo treinamento de força, o que não se constitui como um efeito negativo, pois esse aumento 
de massa magra certamente aumentou o gasto calórico dia do indivíduo, o que não se pode dizer do 
grupo controle que não realizou nenhum treinamento, logo, não obteve aumento de sua massa magra. 
Tais afirmativas se confirmam tanto na observação da diminuição da perimetria de cintura quanto a de 
quadril ocorrida para os grupo experimentais, mesmo sendo uma avaliação duplamente indireta, é 
indicativo de redução de gordura e conseqüente aumenta da massa, magra especialmente no 
experimental 2 19-27. No teste de hipótese intra-grupos foi confirmando o efeito do treinamento físico 
e a diferença do tipo de treinamento, o que corrobora com a literatura que distingue tipos de 
treinamento no controle de peso e IMC. No teste de hipótese entre grupos também foi confirmado os 
efeitos interessante do estilo de vida ativo sobre a composição corporal 2,6,12. No feminino a 
diminuição do peso e IMC só acontece no experimental 1. Para o controle e especialmente no 
experimental 2 houve elevação, o que indica o efeito do treinamento de força sobre a composição 
corporal, pois ao verificar-se as perimetrias de quadril e cintura, observa-se queda destes valores 
mesmo com aumento do peso para o experimental 2, o que reafirma a literatura quanto aos efeitos da 
atividade física no controle ponderal e especialmente o treinamento de peso na diminuição da massa 
gorda e elevação da massa magra 1, 2 , 6, 27. Tal resultado chama a atenção, pois o efeito do 
sedentarismo aliado ao envelhecimento em mulheres, sobre as variáveis de composição corporal, são 
bastante acentuados enquanto nos grupo experimental isso não se verificou 1, 2, 6. No teste de 
hipótese fica reforçada a hipótese do efeito do treinamento de força mais acentuado sobre estas 
variáveis. Na comparação entre grupos fica confirmado, portanto, a diferença entre os tipos de 
treinamento e o estilo de vida ativo e sedentário 1, 2, 6. Quanto à perimetrias de cintura e quadril e 
RCQ no masculino verificou-se um comportamento de diminuição para os grupos experimentais, o 
que não acontece no controle reafirmando o efeito positivo de um estilo de vida ativo sobre parâmetros 
de saúde, haja vista a literatura demonstrar que a elevação desta perimetrias e conseqüente aumento do 
RCQ são indicativos de maior concentração de gordura no tronco e aumento da gordura visceral e 
subcutânea, aumentando o risco para desenvolvimento de doenças crônico-degenerativas e 
multiplicando o risco de morte súbita 12, 27. No teste de hipótese intra-grupos e entre grupos, quanto 
ao pré e pós-teste, reafirma-se a literatura quanto ao efeito de um estilo de vida ativa na prevenção a 
saúde 12. No feminino, onde segundo a literatura, há menor afetação pelo aumento de gordura de 
tronco devido as característica ginecóides de aumento da gordura de quadril e não de cintura, 
verificou-se também o mesmo comportamento do masculino, com queda nas perimetrias de cintura, 
quadril e índice de RCQ, o que não aconteceu com o grupo de controle onde o efeito foi inverso, 
havendo somente manutenção na perimetria de quadril 1, 2, 6, 12, 27. Quanto ao teste de hipótese 
intra-grupos no pré e pós-teste esta diferença se dá pelo aumento e não diminuição, o que corrobora 
com a literatura quanto à importância do treinamento físico na prevenção de doenças crônico-
degenerativas e morte súbita o mesmo acontecendo entre grupos 1, 2, 6, 12. Quanto aos parâmetros de 



 43

aptidão cardiocirculatória, no masculino observou-se diminuição na FCrep para o grupo experimental 
1 e 2 e elevação no controle, por ser a FCrep um indicativo do condicionamento cardíaco, assim, os 
resultados corroboram com a literatura que demonstra que o exercício físico em intensidades 
submáximas é capaz de induzir ao condicionamento físico e que em repouso o coração, devido a um 
maior débito cardíaco, não necessita de freqüências mais altas para um bom volume de ejeção, o que 
pode ser observado tanto pela diminuição do DP como da PAM, observando-se o comportamento 
inverso no controle 4, 5, 12. Na PAS e na PAD verificou-se a manutenção da PAS e queda na PAD 
para o experimental 1 e 2 e manutenção de ambas no controle, mas, levando-se em consideração que 
no controle os valores se mantiveram em patamares considerados pela literatura como limítrofes, 
pode-se dizer que este é um efeito negativo causado pelo estilo de vida sedentário 12. Outra 
consideração diz respeito aos valores na amostra mais altos de PAS no grupo experimental 2, que 
indica, em comparação ao efeitos do treinamento de força e endurance, que a intensidade induzida pela 
carga pode estar induzindo a necessidade de manutenção de valores um pouco mais elevados de PAS, 
pela necessidade local de um maior aporte sanguíneo, segundo aponta a literatura em exercícios 
neuromusculares, mas não se pode deixar de indicar que esses valores já eram mais altos no pré-teste e 
que os valores de PAD apresentaram comportamento de queda, o que a literatura aponta como efeito 
positivo de ambos os tipos de treinamento 4, 5, 12, 24. Quanto ao teste hipótese intra-grupos no pré e 
pós-teste fica, a indicação de que o treinamento tanto de endurance como neuromuscular causam 
enfeito de condicionamento cardiocirculatório positivos, corroborando assim com a literatura 4, 5. No 
teste entre-grupos existem indicações pelos resultados apresentados da literatura dos efeitos benéficos 
de um estilo de vida ativo nas variáveis cardiocirculatórias 4, 5, 12, 24. No feminino verificou-se um 
comportamento para a FCrep de queda nos grupos experimentais 1 e 2 e elevação no controle, o que 
ratifica, segundo a literatura, o efeito benéfico dos treinamentos de endurance e neuromusculares no 
comportamento de economia do coração em repouso verificado pelo DP e PAM, o que demonstra, de 
maneira indireta, a eficiência do coração pelo Débito Cardíaco de repouso 4, 5, 24. Quanto ao 
comportamento hemodinâmico de PAS e PAD, ratificaram as observações feitas no masculino, 
somente não apresentando o mesmo comportamento na PAS, o que poderia ser explicado pelos 
valores já baixos de PAS apresentados no pré-teste 4, 5, 12. No teste de Hipótese intra-grupos os 
resultados reafirmam a literatura sobre os benefícios de um estilo de vida ativo. No teste de hipótese 
entre-grupos os dados confirmam as observações, dos efeitos positivos do estilo de vida ativo descritos 
na literatura 4, 5, 12. Os dados coletados neste estudo e o teste de hipótese demonstram os benefícios 
da atividade física nos parâmetros escolhidos de observação e nos remetem a inferir sobre a 
importância de estilo de vida ativo na manutenção da saúde. As diferenças existentes sobre o indivíduo 
quanto ao tipo de treinamento foram observadas, mas nos dois tipos foram benéficos aos seus 
usuários. Talvez mais importante seja que ambas se sobrepujaram sobre a não atividade. 
Evidentemente que tais observações dizem respeito à amostra e as variáveis investigadas, mas 
certamente é indicativo como parâmetro para tais assertivas. A conjugação da binômia composição 
corporal e função cardiocirculatória são fundamentais na avaliação diagnóstica e conseqüente 
prognóstico do exercício, fundamentando a necessidade avaliar e controlar estas variáveis em 
indivíduos na faixa etária observada. Indicamos ainda que outras variáveis antropométricas e de 
função cardiorrespiratória sejam observadas na tentativa de confirmar e fazer novas inferências sobre o 
tema atividades físicas e envelhecimento. 
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RESUMO 

 

CORRELAÇÃO ENTRE MARCADORES DE RISCO CARDIOVASCULAR, 

BIOQUÍMICOS E ANTROPOMÉTRICOS EM IDOSOS HIPERTENSOS  

 

 

Este é um estudo transversal que objetivou correlacionar marcadores bioquímicos e 

antropométricos, indicadores de risco cardiovascular adicional em idosos 

hipertensos cadastrados no Programa HIPERDIA, em Campina Grande - CG, 

Paraíba. A amostra foi composta por 131 idosos com idade ≥ 60 anos (60 a 92 

anos), 25,9% homens e 74,1% mulheres. A coleta de dados constou de avaliação 

bioquímica e antropométrica, e entrevista contendo características sócio-

econômicas, demográficas, hábitos de vida, e prevalência de patologias. Na análise 

utilizou-se correlação de Pearson, estatística descritiva e comparação das variáveis 

antropométricas por sexo utilizando o Teste t de Student e ANOVA One-Way para 

comparar os grupos por idade: 60 a 69, 70 a 79 e  ≥ 80 anos. Entre os homens, a 

freqüência de sobrepeso foi de 14,7% e de obesidade de 11,8%, já entre as 

mulheres, de 24,7% e 21,6%, respectivamente. Na análise da Relação Cintura- 

Quadril – RCQ observamos que 57,0% das mulheres e 26,5% dos homens 

apresentaram valores acima dos recomendados. Para Circunferência da Cintura - 

CC, 95,9%  das mulheres e 52,9% homens mostraram risco elevado. 95,9% das 

mulheres e 38,2% dos homens apresentaram valores de Circunferência Abdominal - 

CA indicativos de risco. Aplicou-se teste de correlação para verificar a associação 

entre PCR-us com variáveis antropométricas e do perfil lipídico, contudo esta foi 
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considerada fraca positiva (p<0,05).  Os resultados apontam a presença alta 

prevalência de fatores de risco adicionais a hipertensão. 

 

Palavras-chave: Estado Nutricional. Antropometria. Risco Cardiovascular.  

 

ABSTRACT  

 

Correlation Between Biochemical and Anthropometric Cardiovascular Risk 

Markers in Hypertensive Elderly 

 

This is a cross-sectional study that aimed to correlate anthropometric markers that 

indicate additional cardiovascular risk in a hypertensive elderly population enrolled in 

the HIPERDIA program, in Campina Grande - CG, Paraíba. The sample was 

composed of 100% (n=131) of the elderly with ages varying from 60 to 92 years 

(25,9% males and 74,1% females). Data were collected through anthropometric and 

biochemical assessments, and interview containing information about socioeconomic 

and demographic characteristics on the subjects. Informations about frequencies of 

pathologies were also registered.  In the analysis we used Pearson´s correlation, 

descriptive statistics (mean, standard deviation, frequency analysis and 

percentages), comparison between anthropometric variables by sex using t Student 

test and ANOVA One-way was used to compare groups by age, form 60 to 69, 70 to 

79, and ≥ 80 years.  Men presented  frequencies of 14,7% of overweight, 11,8% of 

obesity, and women presented 24,7% and 21,6%, respectively. In the waist-to-rip 

ratio analysis it was observed that 57,0% of women and 26,5% of men had 

presented inadequate values. In the waistline measure, 95,9%  of women and 52,9% 
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of men presented high risk. 95,9% of women and 38,2% of men showed high values 

in abdominal circumference. Before the application of Pearson´s test to verify 

association between C-reactive protein - CRP and anthropometric and lipid profile 

variables we found a positive weak correlation (p<0,05). Results point high 

prevalence of additional risk factors to hypertension. 

 

Key-words: Nutritional Status. Anthropometry. Cardiovascular Risk. 
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INTRODUÇÃO 

Com o aumento do número de indivíduos idosos, o perfil das doenças mais 

prevalentes no Brasil está deixando de ser  infecto-contagiosas para se tornar de 

doenças crônico-degenerativas não transmissíveis, principalmente as 

cardiovasculares e metabólicas como a Hipertensão Arterial Sistêmica – HAS, 

obesidade e diabetes melitus tipo 21. 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde - OMS, em relatório 

publicado em 2003, no mundo existe cerca de 600 milhões de hipertensos. 

Projeções feitas por especialistas indicam que em 2025 ocorrerá uma pandemia de 

HAS, obesidade e diabetes, com cerca de 1,5 bilhões de hipertensos, 1,7 bilhões de 

obesos e  380 milhões de diabéticos2,3.  

No Brasil, estimativas feitas pelo Ministério da Saúde apontam que a 

prevalência de HAS já está elevada, atingindo aproximadamente 22,3% a 43,9% da 

população acima de vinte anos de idade em algumas cidades4. 

A HAS, obesidade e diabetes são fatores  de risco cardiovasculares que se 

influenciam mutuamente, e, quando combinados, potencializam o risco de morte5. 

Estudos têm indicado que avaliação do risco de saúde cardiovascular, 

habitualmente realizada através da determinação dos escores Framingham, e que 

tem como padrão a determinação do colesterol total, pode ser melhorada com a 

medição de marcadores de inflamação plasmática e avaliação antropométrica6. 

Foi demonstrado que uma grande variedade de indicadores plasmáticos de 

inflamação pode ajudar a identificar risco cardiovascular futuro. Estes marcadores 

incluem moléculas de adesão celular, citocinas, enzimas pró-aterogênicas e 

proteínas de fase aguda, como a Proteína C-Reativa Ultra-sensível – PCR-us. 

Dentre eles a PCR-us tem sido a mais extensivamente estudada7,8.  
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A antropometria é um método efetivo de avaliação do estado nutricional que 

pode ser aplicado em grandes populações devido ao seu baixo custo e fácil 

exeqüibilidade9. 

Suas variáveis têm sido relatadas na literatura como importantes preditores 

de risco cardiovascular. Além disso, ela fornece o padrão de distribuição de gordura 

corporal, estimativa da prevalência e gravidade das alterações nutricionais em 

sujeitos de diferentes grupos etários10. 

Baseado neste contexto, esta pesquisa teve como objetivo correlacionar 

marcadores bioquímicos e antropométricos, indicadores de risco cardiovascular 

adicional em uma população de idosos hipertensos cadastrados no Programa 

HIPERDIA, em CG na Paraíba, Brasil. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Trata-se de um estudo transversal, correlacional  de base populacional. 

A amostra investigada constou de 100% dos idosos com idade igual ou 

superior a 60 anos (n=131),  participantes do Grupo de Atenção Farmacêutica da 

Universidade Estadual da Paraíba - UEPB, cadastrados no Programa HIPERDIA, 

sediado na unidade do Serviço Municipal de Saúde de Campina Grande, tendo 

como critério de exclusão: ser portador de qualquer tipo de patologia que de alguma 

maneira impedisse a avaliação antropométrica e/ou bioquímica. 

A equipe de avaliadores foi composta pelo pesquisador, por dois 

farmacêutico-bioquímicos e uma aluna de graduação em Farmácia da UEPB, os 

quais foram treinados pelo pesquisador e professores do Mestrado em Saúde 

Coletiva da UEPB, com padronização de seus procedimentos. 
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A coleta de dados ocorreu entre os meses de fevereiro a abril de 2007, das 8 

às 11 horas, as segundas feiras, e das 8 horas as 11 e das 13 às 16 horas, as terças 

feiras, período correspondente ao funcionamento do serviço, sendo a  mesma 

realizada em três etapas: 

A primeira constou de entrevista com os participantes, com preenchimento de 

formulário,  para obtenção de dados sócio-econômicos, hábitos de vida e 

prevalência de patologias, avaliação da pressão arterial sistêmica e avaliação 

antropométrica.  

Foram considerados praticantes de atividade física regular, participantes que 

realizavam qualquer modalidade de atividade física, com freqüência regular (mínimo 

3 vezes por semana) em um período mínimo diário de 30 minutos.  

Os participantes que não praticavam nenhuma modalidade de atividade física 

com freqüência regular foram considerados como sedentários. 

A renda foi definida como a soma de todos os ganhos familiares dividida pelo 

número de moradores da residência. 

A escolaridade foi definida como o número de anos de estudo em escola 

regular. 

As informações sobre hábitos de vida constavam com uso ou não de tabaco e 

álcool juntamente com a sua freqüência em anos. 

Já na segunda etapa, foi realizada coleta de sangue para dosagem do  perfil 

lipídico e glicemia, que foi enviada ao Laboratório de Análises Clínicas da UEPB, 

num período máximo de uma semana após a entrevista. 

A pressão arterial foi aferida duas vezes no braço esquerdo de cada paciente 

na posição sentada, após pelo menos cinco minutos de descanso, considerando 

hipertenso o sujeito que apresentou uma pressão arterial sistólica média - PASM > 
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140 e Pressão arterial diastólica média de - PADM > 90 mmHg, em pelo menos duas 

ocasiões distintas, num período de 3 meses2. Para isto foi utilizado um aparelho 

esfigmomanômetro aneróide devidamente calibrado, da marca Wan Med®, e 

também estetoscópio, da marca Littmann®. 

A avaliação antropométrica foi realizada com os sujeitos sem calçados e 

agasalhos, trajando apenas roupas leves, na posição vertical, com os pés juntos. 

Técnicas propostas por De Groot11 e Lohman12. Os seguintes indicadores foram 

avaliados. 

a) Índice de Massa Corpórea – IMC, tendo como pontos de corte os valores 

propostos pela Organização Pan-Americana de Saúde - OPAS, utilizados na 

pesquisa Saúde Bem-estar e Envelhecimento - SABE: Baixo peso < 23 kg/m², Peso 

normal 23 – 27,99 kg/m², Sobrepeso 28 – 29,99 kg/m² e Obesidade ≥ 30 kg/m²13;  

Para obtenção das medições foram utilizados: balança eletrônica digital de 

marca Tanita® (modelo VM – 080), com capacidade para 150 Kg e variação de 100 

g;  fita métrica do tipo inextensível Sanny®; e estadiômetro SEA® – 206, com 

capacidade para 220 cm;  

b) Relação Cintura- Quadril – RCQ, sendo considerados portadores de 

obesidade central indivíduos do sexo feminino que apresentaram RCQ> 0.85 e 

indivíduos do sexo masculino que apresentaram RCQ> 1.011,12; 

c) Circunferência Abdominal – CA, sendo considerados em risco para 

doenças metabólicas e cardiovasculares, indivíduos do sexo masculino que 

apresentaram a medida igual ou superior a 102 cm e indivíduos do sexo feminino 

que apresentaram valor igual ou superior a 88 cm11,12. 

d) Circunferência da Cintura – CC, considerando como valores de referência 

indicativos de risco para os homens ≥ 94 cm e para as mulheres ≥ 80 cm11,12. 
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O perfil lipídico foi analisado de acordo com os parâmetros estabelecidos 

pelas IV Diretrizes Brasileiras sobre Dislipidemias da Sociedade Brasileira de 

Cardiologia - SBC14, com a coleta de sangue realizada após jejum mínimo de12 

horas, calculada pelo método de Friedewald14. 

Foi considerado diabético o indivíduo que apresentou glicemias de jejum > 

126 mg/dl em duas ocasiões num período máximo de três meses, o que confirma o 

diagnóstico de acordo com American Diabetes Association. O método utilizado para 

determinação da  glicemia com jejum mínimo de 12 horas  foi o colorimétrico 

enzimático15.  

A terceira etapa foi realizada num período máximo de uma semana após a 

entrevista, imediatamente após a dosagem do perfil lipídico, e constou de coleta de 

sangue para dosagem da PCR-us. A qual foi antecedida de pré-seleção de 

indivíduos, sendo convidados a realizar o exame os que apresentavam apenas HAS. 

As amostras de sangue foram posteriormente enviadas para análise ao laboratório 

de análises clínicas Instituto Hermes Pardini, em Belo Horizonte/Minas Gerais-Brasil, 

no mesmo período. 

O método de análise utilizado foi a imunonefelometria, considerando em risco 

cardiovascular aumentado os sujeitos que apresentaram valores de PCR-us acima 

do 3° quintil (1,2 – 1,9 mg/dL) de distribuição de acordo com SBC14. 

 

Descrição das análises estatísticas 

Ao final da coleta de dados, estes foram submetidos a tratamento estatístico, 

sendo expostos de maneira descritiva, analítica e em percentuais na forma de 

tabelas e figura. Para análise dos dados utilizou-se o software Statistical Package for 

the Social Sciences - SPSS versão 14.0 e Microsoft Office Excel 2003.  
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Na análise foi usada estatística descritiva (médias, desvios padrões, análise 

de freqüência e percentagens), comparação  e correlação. 

A mesma foi dividida em 2 etapas, as quais foram antecedidas por avaliação 

da normalidade das variáveis utilizando-se o teste de Komolgorov-Smirnov, 

considerando como significante um (p<0,05). 

Na primeira etapa, comparação das variáveis antropométricas, formou-se dois 

grupos, um masculino e um feminino. As médias de IMC, CA e RCQ foram 

comparadas por sexo através do Teste t de Student. 

Posteriormente, para verificar a influência da idade sobre as variáveis 

antropométricas, formaram-se três grupos entre os participantes para comparação 

de acordo com a idade: Grupo 1 (60 a 69 anos), Grupo 2 (70 a 79 anos) e Grupo 3 

(≥ 80 anos). Então foi realizada análise de variância ANOVA One-Way. 

Na segunda etapa, com o objetivo de identificar a existência de associação 

entre as variáveis bioquímicas e antropométricas, utilizou-se o teste de correlação de 

Pearson (r).  

Seguindo recomendações do estudo de Ford6, para minimizar a influência de 

fatores confundidores sob o valor da PCR-us, foram selecionados idosos que 

apresentavam, somente, HAS. Os que apresentavam sobrepeso ou obesidade, 

diabetes, artrite, e qualquer quadro inflamatório e/ou infeccioso nas duas semanas 

antecedentes a coleta da amostra sanguínea não fizeram dosagem de PCR-us. 

Os resultados considerados como de significância estatística foram aqueles 

que apresentaram (p<0,05).  
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Considerações Éticas  

O protocolo desta pesquisa foi aprovado pelo parecer n° 0010.0.133.000-07 

do Comitê de Ética e Pesquisa – CEP da UEPB, sendo que cada idoso foi orientado 

a assinar o Termo de Consentimento Livre Esclarecido elaborado de acordo com a 

as recomendações da Associação Médica Mundial e Declaração de Helsinki. 

 

RESULTADOS 

Dos 131 indivíduos, 25,9% eram do sexo masculino e 74,1% do sexo 

feminino. A idade variou de 60 a 92 anos, com média de 71 anos. A renda familiar 

mensal do grupo em estudo variou de a 32,05 a 800,00 reais por pessoa, com uma 

média de 268,85 reais. A média de anos de estudo dos participantes foi de 3 anos. 

Sobre a patologia apresentada, 73,5% são hipertensos, 26,5% diabéticos e 

hipertensos e, nenhum deles é exclusivamente diabético. Sabendo que toda a 

população está sob tratamento farmacológico para HAS: a pressão arterial sistólica 

média para os homens foi de 123,3 e para as mulheres de 133,4. A pressão 

diastólica média para os homens foi de 76,7 e para as mulheres de 80,2. 

Com relação aos hábitos de vida, 94,7% dos entrevistados declararam que 

não fumavam, sendo considerados como não fumantes indivíduos que relataram ter 

parado de fumar há pelo menos um ano, 98,5% não faziam uso bebida alcoólica há 

mais de um ano e 75,8% dos idosos não praticavam atividade física regularmente. 

Em ambos os sexos, observou-se alta frequência de obesidade e sobrepeso. 

Sendo que 14,5% dos idosos estudados estão abaixo do peso, 44,3% estão com 

peso normal, 22,1% com sobrepeso e 19,1% estão obesos. As prevalências de 

baixo peso foram de 20,6% no sexo masculino e 12,4% no sexo feminino. Entre os 
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homens, o sobrepeso foi de 14,7% e a obesidade de 11,8%, já entre as mulheres 

esses valores foram maiores, respectivamente de 24,7% e 21,6% (Tabela 1).   

Na comparação de médias por sexo utilizou-se o Teste t de Student. Foi 

encontrada uma média de IMC equivalente a 25,8 (Dp: 3,3) para o sexo masculino e 

de 27,5 para o sexo feminino de (Dp: 3,6), apresentando diferença estatisticamente 

significativa entre os sexos (p=0,0143).  

Já na avaliação da CC e CA de acordo com o sexo (Figura 1), verificou-se 

que quase a totalidade dos sujeitos do sexo feminino e cerca de 50% do sexo 

masculino apresentavam valores indicadores de risco cardiovascular.  

Na análise da RCQ observou-se que mais da metade das mulheres 

apresentaram valores indicadores de risco cardiovascular (Figura 1). A média geral 

de RCQ para os homens foi de 0,94 (Dp: 0,06) e para as mulheres de 0,90 (Dp: 

0,07),  indicando a existência de diferença entre os sexos.  

Na análise de variâncias, os idosos foram divididos em 3 grupos, por idade, 

60 a 69 (n=59), 70 a 79 (n=58) e  ≥ 80 (n=14) anos.  

A RCQ apresentou diferença considerada estatisticamente significativa com 

relação a faixa etária, do grupo 1 em relação aos demais,  que pode ser visualizada 

na Tabela 2 (p=0,0418), contudo o IMC, CC, CA não apresentaram diferença 

significativa (p<0,05). 

Após a coleta de dados antropométricos todos os indivíduos foram 

convocados a realizar exame de sangue para dosagem do perfil lipídico,  contudo, o 

mesmo só foi avaliado em 83 participantes. Estes dados são apresentados na forma 

de médias na Tabela 3. 

Tomando como base os valores de referência recomendados pela SBC14, 

para lipídeos e glicemia de jejum de 12 a 14 horas, de indivíduos com idades ≥  20 
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anos, verificou-se  a adequação das médias dos valores obtidos neste estudo 

(Tabela 4).  

A PCR-us foi avaliada em 41 indivíduos, 11 do sexo masculino e 30 do 

feminino, os quais foram selecionados seguindo os critérios estabelecidos na 

metodologia deste estudo para eliminação de fatores confundidores (Tabela 5). 

Verificou-se diferença estatisticamente significativa da PCR-us com relação 

ao sexo, com uma média de 1,9 para o masculino e 3,23 para o feminino (p=0,03). 

Vinte e sete indivíduos apresentaram valores superiores ao 3° quintil de distribuição 

da população, sendo 18 acima do 4° quintil e 9 acima do 5° quintil. 

Finalmente, foi realizado o teste de correlação de Pearson entre a PCR-us, 

perfil lipídico e antropometria dos indivíduos hipertensos, selecionados para 

exclusão dos fatores confundidores já mencionados na metodologia deste trabalho 

(n=41). 

Nas Figuras 2 e 3, observou-se que o IMC e as médias da CC e da CA 

estavam fortemente associadas de forma positiva (r > 0,7, p<0,0001): quanto maior o 

IMC do sujeito maior a CC e CA. Contudo, o IMC demonstrou correlação positiva 

fraca com a média da RCQ (r=0,91 , p=0,299).  

Os resultados obtidos com o teste de correlação, com valor de r de Pearson 

variando de 0,00 a 0,19, o que  indica associação classificada como bem fraca entre 

a PCR-us e as variáveis do perfil lipídico e antropométricas avaliadas neste estudo. 

 

DISCUSSÃO  

A multiplicidade e a interação entre diversos fatores de risco cardiovasculares, 

aos quais, estão expostos grande parte da população pós-moderna podem estar 

envolvidos na gênese e progressão de inúmeras patologias comuns entre idosos, 
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como Hipertensão Arterial Sistêmica, Diabetes Mellitus tipo 2, Acidente Vascular 

Encefálico e Doença Isquêmica do Coração16. 

Apesar das baixas prevalências de tabagismo e etilismo, ambas iguais a 

(5,3%), a população estudada apresentou alto índice de sedentarismo (75,8%). De 

acordo com Siqueira, Facchini, Luiz Augusto, Roberto X, et al17, este último está 

acima da média da região nordeste do país (58%). 

Não ocorreu diferença significativa com relação à prevalência de obesidade 

nas faixas etárias estudadas 60 a 69, 70 a 79 e  ≥ 80  anos. Entretanto, assim como 

no estudo de Abrantes, Lamounier, e  Colosimo18 observou-se que a prevalência de 

obesidade é significativamente maior no sexo feminino (21,6%), atingindo quase o 

dobro do valor do sexo masculino (11,8%). 

Na análise da CC, verificou-se que o sexo e não a faixa etária exerce 

influência significativa sobre esta variável. As mulheres são maioria neste estudo 

(74,1%), e (95,9%) delas apresentaram medidas indicativas de risco cardiovascular 

aumentado, contra uma freqüência de (52,9%) entre homens, o que contradiz a 

literatura, a qual afirma que a obesidade central é mais comum entre homens19. 

Somente a RCQ apresentou diferença estatisticamente significativa tanto com 

relação à idade (p=0,0418),  quanto com relação ao sexo (p=0,0046).  

Das mulheres estudadas, 90,6% apresentaram CA ≥ ao valor recomendado, e 

26,7% dos homens estavam com valores elevados. A distribuição dcentral de 

gordura corporal tem estreita relação com alterações metabólicas e doenças 

cardiovasculares, como o Diabetes Mellitus e a HAS, respectivamente20. 

No exame de perfil lipídico a população, de uma maneira geral não 

apresentou risco elevado, com médias consideradas recomendáveis pela SBC14.  
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Contudo, como já foi discutido, as médias antropométricas apresentaram alta 

freqüência de inadequação, com valores bem acima dos recomendados na literatura, 

o que indica risco cardiovascular adicional ao promovido pela HAS na população 

estudada13,18. 

A forte correlação positiva entre IMC e medidas de distribuição central de 

gordura corporal, CC e CA, demonstrou um predomínio do padrão andróide, o que 

mais uma vez contradiz a literatura19, embora a maioria da população seja do sexo 

feminino.  

Este fato é confirmado pela correlação fraca positiva entre IMC e  RCQ. A 

medida da RCQ envolve a Circunferência do Quadril – CQ, a qual demonstra o 

acúmulo de gordura na região gluteofemoral, chamada obesidade ginóide, 

característica mais comum entre mulheres, também considerada um indicador de 

risco aumentado para diabetes11. 

As correlações entre a PCR-us com variáveis do perfil lipídico, consideradas 

como bem fracas, vão de encontro com estudos anteriores de Ford6 e Mendall et 

al21, que afirmam a existência de forte associação, principalmente com a variável 

denominada colesterol total. 

Já a correlação da PCR-us com variáveis antropométricas, também 

considerada como bem fraca, ainda é pouco estudada,  não apresentando na 

literatura dados para comparação. 

Considerando que este é um estudo de corte transversal e com uma amostra 

limitada, recomenda-se a realização de estudos populacionais sobre o tema.  

Um achado importante é que mesmo na presença de perfil lipídico com 

valores, em sua maioria, considerados como recomendáveis, a maior parte da 
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população investigada apresentou níveis elevados de PCR-us indicativos de risco 

cardiovascular de acordo com a SBC14. 

Sabendo que a PCR-us é considerada como um fator de risco cardiovascular 

independente, e considerado o rigoroso controle aplicado na seleção de uma 

amostra homogênica, eliminando conhecidos fatores confundidores, considera-se 

que esta população de idosos hipertensos apresenta risco elevado para eventos 

cardiovasculares futuros adicional ao risco promovido pela HAS6.  

Na amostra observou-se uma média apenas 3 anos de estudo entre os 

participantes. Este baixo nível de escolaridade, assim como afirmam Cavalini e 

Chor22, pode influenciar no tratamento da HAS em idosos, desde que o mesmo 

dificulta o entendimento da prescrição de medicamentos e adesão ao tratamento. 

Contudo as ações de educação quanto ao uso correto de medicamentos 

promovidas pelo Grupo de Atenção Farmacêutica da UEPB, associadas à 

distribuição gratuita de fármacos, patrocinada pelo governo e executada pelo 

HIPERDIA, vem  minimizando estes problemas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após a realização de avaliação de risco cardiovascular através de medidas 

antropométricas e dosagens de perfil lipídico e PCR-us constatou-se que grande 

parte da população de idosos hipertensos estudada tem risco elevado para eventos 

cardiovasculares futuros. 

A alta prevalência de sobrepeso e obesidade centralizada, elevado índice  de 

inflamação sub-clínica representam risco cardiovascular adicional para os indivíduos 

já acometidos pela hipertensão. 
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Mesmo com valores considerados normais do perfil lipídico e na avaliação 

antropométrica, alguns indivíduos estavam em risco cardiovascular aumentado, o 

qual pôde ser demonstrado pela dosagem da PCR-us. 

Assim confirmou-se a importância da realização da avaliação deste marcador 

independente de risco cardiovascular em idosos hipertensos. 

Conclui-se que devido à presença de múltiplos fatores de risco 

cardiovasculares adicionais em idosos hipertensos, há grande importância de 

estudos que investiguem suas interações e conseqüências, através de uma 

avaliação ampla, assim melhorando a sua estratificação, para enfim, traçar 

estratégias efetivas de tratamento  para combater esta epidemia. 
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Tabela 1: Distribuição percentual das prevalências de baixo peso, peso normal,    

sobrepeso e obesidade por sexo, de idosos cadastrados no Sistema Hiperdia. 

Campina Grande - CG, 2007 (N=131) 

SEXO 

IMC(%) 

N Baixo 

peso 

Peso 

normal 
Sobrepeso Obesidade TOTAL 

Geral 131 14,5 44,3 22,1 19,1 100 

Masculino 34 20,6 52,9 14,7 11,8 100 

Feminino 97 12,4 41,2 24,7 21,6 100 
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Figura 1: Distribuição percentual do risco cardiovascular relacionado a variáveis 

antropométricas de acordo com o sexo, de idosos cadastrados no Sistema Hiperdia. 

CG, 2007 (N=131) 
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Tabela 2: Análise de variância da Relação Cintura-Quadril com relação à faixa 

etária, de idosos cadastrados no Sistema Hiperdia. CG, 2007 (N=131) 

GRUPOS N RCQ MÉDIA DESVIO PADRÃO 

Grupo 1 59 0,90 0,069 

Grupo 2 58 0,93 0,069 

Grupo 3 14 0,93 0,062 
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Tabela 3: Médias do perfil lipídico por sexo, de idosos cadastrados no Sistema 

Hiperdia. CG, 2007 (N=131) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIAVEL HOMENS 

(n=25) 

MULHERES 

(n=58) 

TOTAL 

(n=83) 

IDADE (anos) 74,3 69,1 70,7 

HDL (mg/dL) 26,2 36,3 33,3 

LDL (mg/dL) 119,1 129,8 126,5 

VLDL (mg/dL) 42,4 40,9 41,4 

COLESTEROL TOTAL (mg/dL) 186,0 200,0 196,5 

TRIGLICERÍDEOS (mg/dL) 128,9 159,8 150,5 

GLICEMIA JEJUM (mg/dL) 102,8 110,0 107,8 
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Tabela 4: Perfil lipídico e glicemia de idosos do Sistema Hiperdia. CG, 2007 (N=131) 

Exame N Média  Classificação 

HDL 54 < 40 mg/dL Baixo 

4 > 60 mg/dL Alto 

    

LDL 2 <100 mg/dL Ótimo 

33 100-129 mg/dL Desejável 

11 130-159 mg/dL Limítrofe 

10 160-189 mg/dL Alto 

9 ≥190 mg/dL muito alto 

    

VLDL 43 6-40 mg/dL Normal 

40 > 40 mg/dL Elevados 

    

Colesterol total 53 <200 mg/dL Ótimo 

19 200-239 mg/dL Limítrofe 

14 ≥240 mg/dL Alto 

    

Triglicerídeos 47 <150 mg/dL Ótimo 

17 150-200 mg/dL Limítrofe 

19 201-499 mg/dL Alto 

    

Glicemia de jejum 

de 12 a 14 horas 

47 < 100 mg/dL Normal 

14 100-125 mg/dL pré-diabéticos 

22 ≥ 126 mg/dL Diabéticos 
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Tabela 5: Distribuição da PCR-us em percentis por sexo,  de idosos cadastrados 

no Sistema Hiperdia. CG, 2007 (N=131) 

 

  

SEXO Total 

 MASCULINO FEMININO 

PCR 

Quintil

1 
3 0 3 

  

  

  

  

2 1 2 3 

3 2 6 8 

4 4 14 18 

5 1 8 9 

Total 11 30 41 
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Figura 2: Dispersão entre IMC e CC de idosos cadastrados no Sistema Hiperdia. 

CG, 2007 (N=131) 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMC = Índice de Massa Corporal; CC = Circunferência da Cintura. 
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Figura 3: Dispersão entre IMC e CA de idosos cadastrados no Sistema Hiperdia. 

CG, 2007 (N=131) 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMC = Índice de Massa Corporal; CC = Circunferência Abdominal. 
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4 COMENTÁRIOS, CRÍTICAS E CONCLUSÕES 

 

Em 2006, o autor ingressou através de concurso público no 

Serviço Municipal de Saúde da cidade de Campina Grande/PB, na unidade do bairro 

da Prata, no cargo de Fisioterapêuta, onde, o mesmo teve o primeiro contato com 

idosos hipertensos, predominatemente sedentários, os quais estavam cadastrados e 

recebiam tratamento medicamentoso fornecido pelo programa  HiperDia, sediado na 

supracitada unidade.  

Observou-se que esta população também era atendida pelo 

Grupo de Atenção Farmacêutica da Universidade Estadual da Paraíba - UEPB, 

formado por alunos e professores do Curso de Graduação em Farmácia da mesma 

instituição, que prestavam informações, através de palestras educativas, sobre o uso 

correto de medicamentos. 

 O contato diário com o grupo permitiu-nos observar a 

necessidade de implementação de um sistema contínuo de avaliação, controle e 

prevenção de fatores de risco cardiovasculares, que abrangesse a necessidade do 

grupo. Um exemplo disto é que devido ao desconhecimento da elevada frequência 

de sedentarismo no grupo em estudo, não existia programa, estrutura física ou 

profissionais habilitados para a orientação da prática regular de atividades físicas, 

sendo a mesma apenas aconselhada aos idosos pelo Grupo de Atenção 

Farmacêutica. 

Conhecendo a necessidade de estudos que evidenciassem a 

fisiopatologia da associação entre hipertensão, obesidade e diabetes e sabendo das 

recomendações da Sociedade Brasileira de Cardiologia sobre o combate aos 

múltiplos fatores de risco cardiovasculares associados a hipertensão, percebeu-se a 
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necessidade de identificar os fatores de risco cardiovasculares desta população e 

suas associações e também propor soluções para diminuição ou resolução dos 

mesmos, como a implementação de um programa de prática regular e 

supervisionada de atividade física. 

Ainda em 2006, o autor ingressou através de concurso público no 

Mestrado em Saúde Coletiva da UEPB, com o objetivo de desenvolver uma 

pesquisa sobre  avaliação de risco cardiovascular em idosos hipertensos. 

O presente estudo é uma continuação da pesquisa do Mestrado 

em Saúde Coletiva da UEPB, realizada pelo autor, intitulada: Correlação entre 

Fatores de Risco Cardiovasculares Bioquímicos e Antropométricos em Idosos 

Hipertensos, a qual tinha por objetivo, verificar a existência de associação entre a 

Proteína C-reativa, IMC, CC, CA e perfil lipídico em idosos hipertensos, melhorar a 

estratificação de risco cardiovascular para esta faixa etária e encontrar alternativas 

de combate a iminente epidemia de obesidade no Brasil.  

A pesquisa inicial foi realizada com idosos cadastrados no Grupo 

de Atenção Farmacêutica da UEPB, o qual era vinculado ao Serviço Municipal de 

Saúde da Cidade de Campina Grande/PB, sendo que todos os participantes eram 

hipertensos e estavam cadastrados no HiperDia. 

  A mesma teve início em fevereiro de 2007, mas não foi 

conclusiva devido ao número reduzido de participantes (n=131) e ausência de grupo 

controle para comparação, o que limitou a análise somente à correlação entre 

fatores de risco cardiovasculares. 

Diante disto, o Programa de Pós-graduação em Ciências da 

Saúde da UFRN ofereceu ao autor a oportunidade de dar continuidade a pesquisa 

de mestrado, procurando-se desta vez ampliar a amostra (somou-se 94 aos 131 
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participantes do Grupo Hiperdia, totalizando 225 sujeitos) e acrescentou-se um 

grupo controle, o Grupo do Centro de Convivências, formado por idosos (n=97), com 

idade ≥ 60 anos, predominatemente saúdaveis, ou seja, sem nenhum processo 

inflamatório ou patológico ativo nos últimos 14 dias antecedentes a coleta de dados 

e que estavam se mantendo físicamente ativos, praticando atividades físicas por no 

mínimo 1 hora por semana, há pelo menos um mês antes da coleta. Este grupo 

também estava vinculado ao Serviço Municipal de Saúde da Cidade de Campina 

Grande/PB. Desta forma, a população do estudo passou a ser de 322 indivíduos.  

Inicialmente, também se pretendia verificar o efeito de diferentes 

tipos de exercício, aeróbio e resistido, sobre uma seleção de fatores de risco 

cardiovasculares e bioquímicos e antropométricos em idosos, contudo, devido a 

burocracia da Prefeitura Municipal de Campina Grande, não foi possível aplicar o 

treinamento a esta população em tempo hábil.  

Todavia, optou-se por avaliar os efeitos de diferentes tipos de 

exercício sobre o estilo de vida, indicadores antropométricos e cardiocirculatórios no 

envelhecimento em uma outra população, composta por 316 (masculino = 159, 

feminino = 157) idosos de 60 a 69 anos, participantes de uma pesquisa de 

doutorado realizada em conjunto com professores da UFRN, intitulada “Efeitos de 

Diferentes Treinamentos e Estilos de Vida nos Indicadores Antropométricos e 

Cardiocirculatórios no Envelhecimento”, na qual foi constatada a importância da 

realização de avaliações de risco cardiovascular mais amplas e da prática regular de 

diferentes tipos de exercícios. 

Dentro deste contexto, optou-se por realizar um estudo 

transversal, comparativo e correlacional, em uma seleção de marcadores de risco 

cardiovasculares bioquímicos e antropométricos em dois grupos de idosos: 
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hipertensos e predominantemente saudáveis, sedentários e praticantes de atividade 

física. 

Os objetivos desta pesquisa foram comparar e correlacionar 

características bioquímicas e antropométricas e hábitos de vida indicadores de risco 

cardiovascular em 322 idosos hipertensos (n = 225) e predominantemente saudáveis 

(n = 97), sedentários e praticantes de atividade física, com idades iguais ou 

superiores a 60 anos, cadastrados em programas sociais vinculados a Prefeitura da 

cidade de Campina Grande, Paraíba - PB. 

No Artigo 1, intitulado “Estado Nutricional Alterado e sua 

Associação com Perfil Lipídico e Hábitos de Vida em Idosos Hipertensos”, observou-

se a necessidade de apresentar informações de referência sobre parâmetros de 

risco cardiovascular.  Estas são destacadas no Quadro 1 - Proteína-C Reativa, 

Quadro 2 - Colesterol Total e Frações e Quadro 3: Pressão Arterial Sistêmica. 

Quadro 1: Proteína-C Reativa 

Valores dos percentis da proteína C 

reativa de alta sensibilidade na 

população americana 

Quintil PCR-us 

1. 0,1 – 0,7 mg/dL 

2. 0,7 – 1,1 mg/dL 

3. 1,2 – 1,9 mg/dL 

4. 2,0 – 3,8 mg/dL 

5. 3,9 – 15,0 mg/dL 

Fonte: SBC1. 
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Quadro 2: Colesterol Total e Frações 

Valores de referência dos lipídeos para 

indivíduos >20 anos de idade 

Lipídeos Valores Categoria 

CT <200 Ótimo 

 200-239 Limítrofe 

 ≥240 Alto 

LDL-C   

 <100 Ótimo 

 100-129 Desejável 

 130-159 Limítrofe 

 160-189 Alto 

 ≥190 Muito alto 

HDL-C   

 <40 Baixo 

 >60 Alto 

TG   

 <150 Ótimo 

 150-200 Limítrofe 

 201-499 Alto 

 ≥500 Muito alto 

Fonte: SBC1. 
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Quadro 3: Pressão Arterial Sistêmica 

Classificação (>18 

anos) 

Pressão sistólica 

(mmHg) 

Pressão diastólica 

(mmHg) 

Ótima < 120 < 80 

Normal < 130 < 85 

Limítrofe 130-139 85-89 

Hipertensão estágio 1 140-159 90-99 

Hipertensão estágio 2 160-179 100-109 

Hipertensão estágio 3 ≥ 180 ≥ 110 

Hipertensão sistólica 

isolada 

≥ 140 < 90 

Quando as pressões sistólica e diastólica de um paciente situam-se 

em categorias diferentes, a maior deve ser utilizada para 

classificação da pressão arterial. 

Fonte:SBH2. 

Por ser um artigo com metodologia transversal, não foi possível 

estabelecer uma relação de causa e efeito entre os fatores de risco cardiovasculares 

estudados e suas causas. Contudo, diante dos resultados,  é possível identificar na 

literatura citada possíveis causas que influenciaram os resultados e sugerir uma 

estratégia de intervenção mais eficaz na prevenção e tratamento da hipertensão e 

seus múltiplos fatores de risco adicionais em idosos3-11. 

A elevada prevalência de idosos na Paraíba, foi influenciada pela 

industrialização abrupta que ocorreu no Brasil, a qual condicionou o processo de 

transição demográfica levando a aumento da expectativa de vida e da proporção de 
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idosos em relação aos demais grupos etários, o que redundou em novo perfil de 

morbimortalidade, e gerou mudanças nos hábitos e estilo de vida da população3. 

O baixo nível de atividade física, proporcionado pelas novas 

tecnologias,  pode ter exercido influência importante na elevada frequência de 

obesidade da população em estudo3,4. 

A frequência de obesidade centralizada em média duas vezes 

maior no sexo feminino em relação ao masculino pode ter sido influenciada pela 

heterogeneidade da amostra com relação ao sexo, como foi proposto na discussão 

do artigo4,5. 

A baixa renda e nível educacional deste grupo podem ter 

influenciado sobremaneira o processo de saúde-doença: da prevenção, identificação 

dos sintomas, entendimento da prescrição médica, até o uso correto de 

medicamentos11-13. 

Sugere-se a criação de programas regionais e nacionais de 

atenção a saúde do idoso com uma nova estratégia de intervenção, que avaliem de 

forma mais ampla os hipertensos, melhorando a estratificação do risco 

cardiovascular, e que estimulem a prática regular de exercícios físicos direcionados 

a esta população, devido ao seu efeito multifatorial na prevenção de doenças 

crônicas não-transmissíveis e fatores associados. 

Seguem abixo os dados não publicados referentes a ampliação 

da amostra inicial de idosos hipertensos, a qual foram adicionados 94 idosos 

hipertensos e 97 idosos predominantemente saudáveis: 

As características sócio-demográficas da amostra composta por 

191 idosos com idade igual ou superior a 60 anos, a qual foi dividida por grupos, G1: 
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Grupo de HiperDia (n=94) e G2: Grupo do Centro de Convivências (n=97), podem 

ser visualizadas na Tabela 1.  

Com relação a patologia apresentada, no G1, 100% dos sujeitos 

eram hipertensos, sendo que 41,49% apresentavam pressão arterial igual ou 

superior a (140\90mmHg), no momento da avaliação. Neste grupo, 38,30% eram 

diabéticos e hipertensos, sendo que nenhum deles era exclusivamente diabético.  

No G2, 28,86% eram hipertensos e 13,40% eram diabéticos e 

hipertensos, sendo que 5,15% deles era exclusivamente diabético, e 65,99% não 

apresentavam qualquer processo patológico ativo. Vale salientar que toda a 

população de hipertensos e diabéticos estava recebendo tratamento farmacológico 

para as respectivas doenças. 

Com relação aos hábitos de vida,  no G1: 97,88% e no G2: 

92,79%  dos entrevistados declararam que não fumavam, sendo considerados como 

não fumantes indivíduos que relataram ter parado de fumar há pelo menos um ano.  

No G1, 97,88%, e no G2, 91,76% declararam que não faziam uso bebida alcoólica 

há mais de um ano. No G1, 65,95% dos idosos não praticavam atividade física 

regularmente, já no G2, 94,85% a praticavam.  

A Sociedade Brasileira de Hipertensão nas V Diretrizes Brasileiras 

de Hipertensão Arterial, em 2006, recomendou que o tratamento da hipertensão 

deve ser multifatorial no combate aos seus múltiplos fatores de risco. Segundo este 

consenso, o tratamento farmacológico da HA,  sozinho, não é completamente efetivo 

e deve ser complementado por mudanças nos hábitos e estilo de vida da população. 

Também foi destacado o papel do sedentarismo como fator de risco cardiovascular 

independente4,13-21. 
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O estado nutricional da população é apresentado na (Tabela 2).  

Foi encontrada uma média de IMC equivalente a 27,5 para o G1 e de 26,2 para o 

G2, apresentando diferença estatisticamente significativa entre os grupos 

(p=0,0297).  

Na avaliação da distribuição de gordura corporal (CC, CA e RCQ) 

por grupos (Figura 1), verificou-se que G1 apresentou uma freqüência em média 

20% maior quando comparado a G2, de valores indicativos de obesidade 

centralizada. Vale salientar que nesta análise considerou-se a variação por sexo dos 

valores indicativos de risco cardiovascular elevado  das CC, CA e RCQ. 

Na análise comparativa das médias de CC e CA, observou-se 

diferença estatisticamente significativa entre os grupos. As médias foram: CC [G1: 

91,7 e G2: 86,3 (p=0,0004)] e CA [G1: 95,5 e G2: 89,5 (p=0,0001)]. O mesmo não 

ocorreu para a RCQ  [G1: 0,93 e G2: 0,91 (p=0,1167)].  

Idosos hipertensos sedentários como os do G1 apresentam 

índices de risco cardiovasculares relacionados a CC, CA e RCQ significativamente 

menores quando comparados a grupos fisicamente ativos como o G2, 

provavelmente devido a modificações positivas no padrão de distribuição de gordura 

corporal promovidas pelo exercício regular, assim como afirmam estudos 

anteriores10,11,22-26. 

Após a coleta de dados antropométricos, todos os indivíduos 

foram convocados a realizar exames de sangue para dosagem do perfil lipídico. Do 

grupo G1(n=94), compareceram 92 sujeitos e do G2 (n=97), participaram 63. Estes 

dados são apresentados na forma de médias nas Tabelas 3 e 4. 
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Tomando como base os valores de referência recomendados pela 

Sociedade Brasileira de Cardiologia27 para lipídeos de indivíduos com idades ≥  20 

anos, verificou-se  a adequação das médias dos valores obtidos neste estudo.  

A PCR-us foi avaliada em 66 (G1:20 e G2:46) sujeitos, os quais 

foram selecionados seguindo os critérios estabelecidos na metodologia deste estudo 

para eliminação de fatores confundidores (Tabela 5). 

Cinco sujeitos do G1 apresentaram valores de PCR-us maiores 

que 10mg/dL, o que não caracteriza inflamação subclínica, objeto deste estudo, 

sendo excluídos da análise de risco cardiovascular,  por este motivo não constam na 

Tabela 5. 

 Verificou-se diferença estatisticamente significativa na PCR-us 

por grupo, com uma média de 1,88 para o G1 e de 2,65  para o G2 (p=0,0492). 

Sendo que, um considerável número de sujeitos, (G1=6 e G2=25), apresentaram 

valores superiores ao 3° quintil de distribuição.  

A seleção de indivíduos para realização dosagens de PCR-us 

seguiu as recomendações de Ford16 para o controle de fatores de risco 

confundidores que poderiam influenciar no resultado final.  

Sabendo que os hipertensos do G1 estavam  recebendo 

educação regular quanto ao uso correto de medicamentos (a qual era ministrada em 

forma de palestras mensais pelo Grupo de Atenção Farmacêutica da UEPB), 

acredita-se que estes consumiam de forma mais regular medicamentos para 

redução e controle do colesterol, os quais podem influenciar os valores da PCR-us, 

de acordo com a literatura4. 

Finalmente, foi realizado o teste de correlação de Pearson entre a 

PCR-us, perfil lipídico e antropometria nos dois grupos. Vale lembrar que os sujeitos 



 84

foram selecionados para exclusão dos fatores confundidores já mencionados na 

metodologia deste trabalho16,27-37. 

Observou-se que o IMC e as médias da CC e da CA estavam 

fortemente associadas de forma positiva no G1(r = 0,7, p<0,0001) e no G2 (r = 0,6, 

p<0,0001).  Acredita-se que indivíduos com sobrepeso e obesidade caracterizados 

por IMC elevado tem maior probabilidade de acumularem gordura na cintura, a 

chamada obesidade andróide, a qual aumenta a chances destes desenvolverem  

doenças cardiovasculares e dislipidemias no futuro38-40. 

Assim como na literatura29,30, o IMC também demonstrou 

correlação positiva com a média da CQ no G1 (r = 0,8, p<0,0001) e no G2 (r = 0,7, 

p<0,0001). A média da CQ demonstra o acúmulo de gordura na região 

gluteofemoral, chamada obesidade ginóide, característica mais comumente 

encontrada entre mulheres, também considerada um indicador de risco aumentado 

para DM38. 

Nos resultados referentes ao teste de correlação, o valor do r de 

Pearson variou de 0,00 a 0,19, o que  indicou associação classificada como bem 

fraca entre a PCR-us e as variáveis do perfil lipídico e antropométricas avaliadas 

neste estudo. 

Com estes resultados, acredita-se que a multiplicidade e a 

interação entre os diversos fatores de risco cardiovasculares, aos quais estão 

expostos grande parte da população pós-moderna, podem estar envolvidos na 

gênese e progressão de inúmeras patologias comuns entre idosos, como 

Hipertensão Arterial Sistêmica, Diabetes Mellitus tipo 2, Acidente Vascular 

Encefálico e Doença Isquêmica do Coração36-39. 
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A população estudada apresentou  baixas frequências de 

tabagismo, (G1: 1,96%, e no G2: 7,21%) e de etilismo (G1: 2,12%, e no G2: 8,24%). 

No G1, o índice de sedentarismo foi muito elevado: 65,95%, enquanto o  G2 mostrou 

um índice muito baixo,  5,15%. Tomando como referência o estudo realizado por 

Siqueira, Facchini, Luiz Augusto, Roberto X, et al37, os idosos do G1 estão acima da 

média de sedentarismo da região nordeste do país, de 58%, a qual já é elevada. 

Ocorreu diferença estatisticamente significativa com relação à 

prevalência de obesidade entre o G1, com média de 27,5 (Dp: 3,8) e o G2, com 

média de 26,2 (Dp: 3,9), p=0,0297. 

Ambos os grupos apresentaram elevados índices de CC, CA e 

RCQ, os quais indicam elevado risco cardiovascular. 

Na análise das médias de CC e CA, observou-se diferença 

estatisticamente significativa entre os grupos. As médias foram: CC [G1: 91,7 e G2: 

86,3 (p=0,0004)], CA [G1: 95,5 e G2: 89,5 (p=0,0001)]. 

Sabe-se que o padrão de distribuição central de gordura corporal 

tem grande importância, pois o acúmulo de gordura na região abdominal apresenta 

estreita relação com alterações metabólicas e doenças cardiovasculares, como o 

Diabetes Mellitus e a HAS, respectivamente38. 

No exame de perfil lipídico da população, verificou-se que ambos 

os grupos apresentaram elevada freqüência de valores acima do desejado de LDL, 

VLDL, colesterol total e triglicerídeos, respectivamente (G1: 38,04%, 35,86%, 

53,26%, 67,39% e no G2: 49,20%, 46,03%, 57,14% e 71,42%), o que indica elevado 

risco cardiovascular.  

Já com relação ao HDL, “bom colesterol”, observou-se uma baixa 

freqüência de valores  elevados (G1: 5,43% e G2: 14,28%) na população27. Nesta 
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análise deve-se considerar a diferença na amostra de sujeitos que realizaram o 

exame (G1: 92 e G2:63). 

Contudo, como já foi discutido, as médias antropométricas 

apresentaram alta freqüência de inadequação, com valores bem acima dos 

recomendados na literatura, o que indica risco cardiovascular adicional ao promovido 

pela HAS na população estudada39,40. 

As correlações entre a PCR-us com variáveis do perfil lipídico, 

consideradas como bem fracas, vão de encontro com estudos anteriores de Ford16 e 

Mendall et al41, que afirmam a existência de forte associação, principalmente com a 

variável denominada colesterol total. 

Já a correlação da PCR-us com variáveis antropométricas, 

também considerada como bem fraca, ainda é pouco estudada,  não apresentando 

na literatura dados para comparação. 

Considerando que este é um estudo de corte transversal e com 

uma amostra limitada, recomenda-se a realização de estudos populacionais sobre o 

tema.  

Um achado importante é que mesmo na presença de perfil lipídico 

com valores considerados como recomendáveis, parte da população investigada 

apresentou níveis elevados de PCR-us, indicativos de risco cardiovascular, de 

acordo com a SBC27. 

Sabendo que a PCR-us é considerada como um fator de risco 

cardiovascular independente, e considerado o rigoroso controle aplicado na seleção 

de uma amostra homogenia, eliminando conhecidos fatores confundidores, 

considera-se que esta população de idosos hipertensos apresenta risco elevado 
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para eventos cardiovasculares futuros, adicionais ao risco promovido pela própria 

HAS16,40-42.  

Na amostra, observou-se uma média apenas 3 anos de estudo 

entre os participantes de ambos os grupos. Este baixo nível de escolaridade, assim 

como afirmam Cavalini e Chor42, pode influenciar no tratamento da HAS em idosos, 

desde que o mesmo dificulta o entendimento da prescrição de medicamentos e a 

adesão ao tratamento. 

Outro fator que pode influenciar o tratamento de forma negativa é 

o alto custo dos fármacos associado à baixa renda apresentada pelos idosos 

pesquisados. Os entrevistados declararam uma baixa renda per capita mensal 

média de apenas (G1: 249,8 e G2: 300,61) reais por pessoa, menor que o salário 

mínimo da época de realização da pesquisa, o qual era de 415,00 reais42. 

Contudo as ações de educação quanto ao uso correto de 

medicamentos promovidas pelo Grupo de Atenção Farmacêutica da UEPB, 

associadas à distribuição gratuita de fármacos, patrocinadas pelo governo federal 

brasileiro e executada pelo Hiperdia7, vem  minimizando estes problemas. 

Após a realização de avaliação de risco cardiovascular através de 

medidas antropométricas e dosagens de perfil lipídico e PCR-us16, conclui-se que 

grande parte da população de idosos hipertensos estudada tem risco elevado para 

eventos cardiovasculares futuros. 

Estudos7,11 afirmam que a alta prevalência de sobrepeso, 

obesidade centralizada e o elevado índice  de inflamação sub-clínica representam 

risco cardiovascular adicional para os indivíduos já acometidos pela hipertensão. 
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Mesmo com valores considerados normais do perfil lipídico e na 

avaliação antropométrica, alguns indivíduos estavam em risco cardiovascular 

aumentado, o qual pôde ser demonstrado pela dosagem da PCR-us27. 

Assim como no estudo de Ford7, confirmou-se a importância da 

realização da avaliação deste marcador em idosos hipertensos, na melhoria da 

estratificação do risco cardiovascular. 

Verificou-se que a estratégia do governo brasileiro de combate a 

HAS, através do Hiperdia, pode ter otimizada, com a melhoria da avaliação risco 

cardiovascular da população, através da adição da avaliação antropométrica e da 

dosagem da PCR-us, assim ampliando a capacidade de identificação de fatores de 

risco adicionais a hipertensão e possibilitando um planejamento de ações mais 

eficazes de enfretamento dos mesmos7. 

Outro importante problema identificado foi a elevada frequência 

de obesidade na população estudada, a qual, assim como no estudo de Rosini, 

Machado e Xavier11, estava associada com estilo de vida sedentário da população. 

Sabendo que estas patologias são muito comuns entre idosos, 

estas ganham ainda mais importância diante da inversão da pirâmide etária 

brasileira. Com o envelhecimento populacional o número de indivíduos portadores 

destas doenças está progressivamente aumentando2. 

Assim como concluiu Zaitune et al11,  nosso sistema de saúde não 

está estruturado para este aumento de demanda, o que preocupa as autoridades de 

saúde, pois no futuro  pode ocorrer um caos no SUS e previdência social brasileira.  

Este estudo traz novas evidências para a fundamentação de uma 

nova estratégia de intervenção no combate a doenças crônico-degenerativas, 

especialmente, HAS, diabetes e obesidade. 
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Trata-se de uma abordagem multifatorial, mais efetiva e de menor 

custo, de assistência em todos os níveis de atenção do nosso sistema de saúde, 

buscando combater a causa e não somente os sintomas destas patologias43. 

Constatou-se como na pesquisa de Ford16, que qualquer tipo de 

exercício pode ser utilizado de modo seguro e efetivo para melhorar a aptidão física 

e reduzir o risco cardiovascular  de indivíduos idosos, modificando o perfil lipídico, e 

inclusive afetando positivamente a inflamação, processo de grande importância da 

patogênese desta doença43. 

Além disso, acredita-se que o exercício promove uma sensação 

de bem estar e modifica positivamente grande  número de fatores de risco 

cardiovasculares relacionados a HAS, obesidade e diabetes34.  

Ao comparar e correlacionar variáveis relacionadas a fatores de 

risco cardiovasculares nos grupos de idosos hipertertensos e predominantemente 

saudáveis com características socioeconômico e demográficas semelhantes, mas 

diferentes hábitos e estilos de vida, verificou-se a importância do sedentarismo como 

fator de risco cardiovascular independente, o qual predominou no G1, justificando os 

elevados índices antropométricos indicadores de risco cardiovascular se 

comparados com o grupo predominantemente ativo G227. 

Com a inclusão da dosagem da PCR-us seguindo as 

recomendações de Ford16 para controle de fatores confundidores, verificou-se que 

uma quantidade significativa de indivíduos estavam em risco cardiovascular 

independentemente do colesterol total e padrão de distribuição central de gordura 

corporal, demonstrando uma melhora na estratificação de risco cardiovascular. 

Conclui-se que devido à presença de múltiplos fatores de risco 

adicionais a hipertensão em idosos, há grande importância de estudos que 
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melhorem a qualidade da avaliação e estratificação de risco cardiovascular nestes 

sujeitos, analisando interações entre fatores de risco através de marcadores 

bioquímicos e antropométricos7. 

Sugere-se também, a criação de programas  de abrangência 

regional e nacional para incentivo a prática supervisionada de atividade física, com 

treinamento de profissionais, formação de especialistas e estruturação física para a 

realização de exercício de forma segura. 

Em relação a aplicabilidade imediata este estudo, os dados 

provenientes desta pesquisa foram encaminhados aos professores responsáveis 

pelo Grupo de Atenção farmacêutica da UEPB e direção dos Grupos Hiperdia e do 

Centro de Convivências da Prefeitura Municipal de Campina Grande, com 

recomendações quanto a incorporação da avaliação antropométrica e da PCR-us, e 

criação de um programa de prática de atividades físicas, que poderia ser aplicado 

aos idosos hipertensos, com o objetivo de melhorar o controle e combate aos fatores 

de risco cardiovasculares relacionados ao sedentarismo. 
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5  APÊNDICES 

 

 TABELAS E GRÁFICOS ADICIONAIS 

 

Tabela 1: Distribuição percentual das características demográficas e 

socioeconômicas da amostra por grupo (N=191) 

VARÍAVEL CONDIÇÃO 
G1(n=94) 

n(%) 

G2(n=97) 

n(%) 

SEXO 

 

Masculino 

Feminino 

23(24,46) 

71(75,54) 

34(35,05) 

63(64,95) 

IDADE  

(anos) 

60 a 69 

70 a 79 

80 ou mais 

41(43,61) 

39(41,48) 

14(14,78) 

32(24,8) 

46(35,7) 

19(14,7) 

RENDA 

Menos de 1 SM*

1 a 1,99 SM 

2 ou mais SM 

72(76,59) 

21(22,34) 

1(1,07) 

63(64,94) 

32(32,98) 

2(2,08) 

ESCOLARIDADE 

(anos de estudo) 

Analfabeto 

Analfabeto funcional 

1 a  4 

5 a  8 

9 ou mais 

11(11,7) 

9(9,57) 

51(54,25) 

20(21,27) 

3(3,21) 

16(16,49) 

12(12,37) 

49(50,51) 

18(18,55) 

2(2,08) 

*SM = Salário Mínimo na época re realização do estudo (415,00R$). 
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Tabela 2: Distribuição percentual das prevalências de baixo peso, peso normal,    

sobrepeso e obesidade por grupo (N=191) 

Grupos 

IMC(%) 

N Baixo 

peso 

Peso 

normal 
Sobrepeso Obesidade TOTAL 

Geral 191 14,65 50,78 16,23 18,32 100 

G1 94 8,5 52,1 20,2 19,2 100 

G2 97 20,62 49,48 12,37 17,53 100 
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Tabela 3: Médias de idade e perfil lipídico por grupo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIAVEL G1 

(n=92) 

G2 

(n=63) 

TOTAL 

(n=155) 

IDADE (anos) 71 73 72 

HDL (mg/dL) 45,24 48,49 46,86 

LDL (mg/dL) 123,38 132,39 127,88 

VLDL (mg/dL) 38,63 40,16 39,39 

COLESTEROL TOTAL (mg/dL) 208,52 221,05 214,78 

TRIGLICERÍDEOS (mg/dL) 196,49 200,81 198,65 
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Tabela 4: Adequação de médias de valores de perfil lipídico por grupo 

Exame G1(92) G2(63) Variação Classificação 

HDL 24 16 < 40 mg/Dl Baixo 

5 9 > 60 mg/dL Alto 

     

LDL 24 22 <100 mg/dL Ótimo 

32 10 100-129 mg/dL Desejável 

15 7 130-159 mg/dL Limítrofe 

17 11 160-189 mg/dL Alto 

3 13 ≥190 mg/dL muito alto 

     

VLDL 57 34 6-40 mg/dL Normal 

33 29 > 40 mg/dL Elevados 

     

Colesterol total 42 27 <200 mg/dL Ótimo 

25 8 200-239 mg/dL Limítrofe 

24 28 ≥240 mg/dL Alto 

     

Triglicerídeos 29 18 <150 mg/dL Ótimo 

28 16 150-200 mg/dL Limítrofe 

34 29 201-499 mg/dL Alto 
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Tabela 5: Distribuição da PCR-us em percentis por grupo (N=61) 

Classificação PCR-us Grupos Total 

 Variação Quintil G1(n=15) G2(n=41) 

0,1 – 0,7 mg/Dl 10 1 4 5 

0,7 – 1,1 mg/dL 20 1 6 7 

1,2 – 1,9 mg/dL 30 8 6 14 

2,0 – 3,8 mg/dL 40 4 15 19 

3,9 – 15,0 mg/dL 50 1 10 11 

Total 15 41 56 
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Figura 1: Distribuição percentual do risco cardiovascular relacionado a variáveis 

antropométricas por grupo (N=191) 
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Abstract 

 

Seniors present high prevalence of Arterial Hypertension - AR and multiple additional 

cardiovascular risk factors related to bad lifestyles. This is a cross-sectional study 

that aimed to compare and correlate biochemical and anthropometric  markers and 

lifestyle characteristics that indicate cardiovascular risk in hypertensive and 

predominatly healthy elders, sedentarians and physical activity pratitioners. The 

sample was composed of 322 elders, and divided in two groups: G1: hypertensive 

and G2: predominatly healthy individuals. The data collection was composed of 

anamnesis and biochemical assessments (lipid profile and C-Reactive Protein – 

CRP) and anthropometric assessment (Body Mass Index – BMI, Waist 

Circumference – WC, Abdominal Circumference – AC and Waist-to-Hip-Ratio – 

WHR). In the analysis, the author used descriptive statistics, Student´s t Test,  

variance analysis (ANOVA One-Way) and Pearson´s  correlation. Results showed 

that  in G1: 100% were hypertensive, 31,55% were diabetics and hypertensive, and 

there weren’t exclusively diabetic ones, and in G2: 28,86% were hypertensive, 

13,40% were diabetic and hypertensive and 5,15% were exclusively diabetic, and 

65,99% did not show any active pathological process. In relation to habits and 

lifestyle characteristics,  in G1: 58,22% were sedentarians, 2,6%, were smokers and 

1,7% were etilists. In G2: 5,15% were sedentarians, 7,21% were smokers and 8,24% 

were etilists. In relation to the nutritional status, it was demonstrated that  the 

frequencies of overweigh - OW and obesity – OB, by sex, in G1:  were of [Masculine: 

n=57 (OW:10,52%, OB:14,03%),Feminine: n=168 (SP:25,59%, OB:20,23%)]  and in 

G2: they were of  [Masculine: n=33 (SP:6,06%, OB:9,09%), Feminine: n=63 

(SP:15,87%, OB:22,22%)]. In the WHR analysis, the frequencies of individuals that 
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showed higher than recommended levels in G1: were of [Masculine: n=57 

(24,56%),Feminine: n=168(82,14%)],  and in G2: were of [Masculine: n=33 (12,12%), 

Feminine: n=63(74,60%)]. In the WC analysis, the frequencies of individuals that 

showed risk levels in G1: were of [Masculine: n=57 (52,63%), Feminine: 

n=168(91,66%)],  and in G2: they were of  [Masculine: n=33 (9,09%), Feminine: 

n=63(80,95%)]. In the AC analysis, the frequencies of individuals that showed risk 

levels in G1: were of [Masculine: n=57 (29,82%), Feminine: n=168(87,5%)],  and in  

G2: they were of  [Masculine: n=33 (9,09%), Feminine: n=63(55,55%)]. In relation to 

the age, the frequencies of OW and OB in G1: were of [n=225, OW (A1=11,11%, 

A2=8%, A3=1,77%), OB (A1=8,44%, A2=8,88%, A3=1,33%)], and in G2: they were 

of [n=97, OW (A1=5,15%, A2=5,15%, A3=2,06%), OB (A1=9,27%, A2=7,21%, 

A3=0%)]. There was significative difference in the comparison between G1 and G2 in 

the following means: BMI: [G1=27,23 and G2=23,26 (p=0,0344)]; AC: [G1=99,09 and 

G2=89,51 (p<0,0001)]; WC: [G1=93,64 and G2=86,37 (p<0,0001)] and WHR: 

[G1=93,64 and G2=86,37 (p<0,0001)].  In the correlation, it was found a weak 

positive association (p<0,05) between CRP and anthropometric variables and lipid 

profile.  Results point to higher frequency and intensities of additional cardiovascular 

risk factors to hypertension in women than in men, in younger groups, A1 and A2, 

than in the older, A3, and in the hypertensive group, G1, than in predominatly healthy 

group, G2. There were correlations considered weak and positive (r>0,30) among 

CRP, lipid profile and anthropometric variables (p<0,05). This thesis presents a 

multidisciplinary interface relation, and it has application in the fields of Physical 

Therapy, Physical Education, Medicine, Nutrition and Biochemics. 
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