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1. RESUMO 

 

Objetivo: Revisar e descrever a relação entre o fenótipo Cintura Hipertrigliceridêmica 

(CHT) e a Síndrome Metabólica (SM), como instrumentos de identificação de indivíduos com 

as alterações metabólicas (artigo1); e identificar a associação entre o Fenótipo Cintura 

Hipertrigliceridêmica e a Síndrome Metabólica em trabalhadores de um hospital universitário 

(artigo2).  

Método: Revisão da literatura (artigo 1) e um estudo transversal com uma amostra de 

374 trabalhadores de um hospital universitário (artigo 2). 

Resultados: A partir do artigo 1, encontrou-se bem documentado na literatura a relação 

da CHT com alterações cardiometabólicas presentes na SM, a exemplo o aumento do IMC, 

bem como dos níveis de LDL-c e triglicerídeos e redução do HDL-c, além de hiperglicemia, 

hiperinsulinemia e maior risco de hipertensão e diabetes mellitus. Entretanto, ainda são 

escassos os estudos que correlacionam o fenótipo com a SM.  

Com o artigo 2 pode-se observar uma elevada prevalência de CHT entre os indivíduos e 

que esta se associou a maiores níveis de colesterol total, LDL-c, triglicerídeos, glicemia de 

jejum e hipertensão arterial e menor concentração sérica de HDL-c, alterações 

cardiometabólicas importantes. Na população estudada, o fenótipo CHT apresentou melhor 

correlação com a SM diagnosticada pelos critério IDF e NCEP ATP-III.  

Conclusão: Torna-se clara a associação entre o fenótipo CHT e as alterações 

metabólicas relacionadas com a SM e, portanto, sugere-se que o fenótipo pode ser uma 

ferramenta útil na prática clínica para identificar os indivíduos com risco elevado para as 

Doenças Cardiovasculares. No entanto, ainda são necessários estudos prospectivos que 

predigam a utilidade da CHT como indicador de risco cardiometabólico. 

 

 

2. ABSTRACT 

 

Objective: To review and describe the relationship between the hypertriglyceridemic 

waist phenotype (CHT) and the Metabolic Syndrome (MS), as tools to identify individuals 
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with metabolic changes (article 1); and identify the association between the 

hypertriglyceridemic waist phenotype and the metabolic syndrome in workers at a university 

hospital (article2). 

Method: Literature review (Article 1) and a cross-sectional study with a sample of 374 

workers of a university hospital (article 2). 

Results: From the first article, found himself well documented in the literature 

regarding the CHT with cardiometabolic abnormalities present in the SM, such as increased 

BMI, as well as the levels of LDL-C and triglycerides and low HDL-c, as well as 

hyperglycemia, hyperinsulinemia and increased risk of hypertension and diabetes mellitus. 

However, there are still few studies that correlate the phenotype with SM.  

With Article 2 can be observed a high prevalence of CHT between individuals and that this 

was associated with higher levels of total cholesterol, LDL-C, triglycerides, fasting glucose 

and blood pressure and lower serum HDL-c, changes important cardiometabolic. In the 

population studied, the phenotype CHT showed better correlation with MS diagnosed by IDF 

criteria and NCEP ATP-III. 

Conclusion: It is clear association between the CHT and the cardiometabolic phenotype 

changes and therefore it is suggested that the phenotype can be a useful tool in clinical 

practice to identify individuals at high risk for cardiovascular disease. However, prospective 

studies are needed to predict the usefulness of CHT as an indicator of cardiometabolic risk are 

yet. 
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3. INTRODUÇÃO 

 

O objeto deste estudo baseia-se nos resultados de trabalhos científicos que mostram o 

crescimento da prevalência da obesidade e das taxas de mortalidade mundial decorrentes das 

chamadas doenças cardiovasculares. A identificação precoce de indivíduos com excesso de 

peso, principalmente com obesidade central, e suas comorbidades é de suma importância para 

a prevenção e o tratamento dos fatores de riscos associados a tais doenças.  

A idealização deste trabalho surge da necessidade de se analisar a associação entre 

indicadores de fatores de riscos cardiometabólicos, visto que alguns serviços, particularmente 

os públicos, não dispõem de muitos recursos a serem aplicados na identificação de algumas 

doenças. Logo, um instrumento eficaz, de fácil aplicabilidade e de baixo custo poderá auxiliar 

na triagem de indivíduos com potenciais riscos para o desenvolvimento das doenças 

cardiovasculares. 

Esta dissertação está estruturada em duas seções.  A primeira seção apresenta o artigo 

de revisão de literatura intitulado “Síndrome Metabólica e Fenótipo Cintura 

Hipertrigliceridêmica: existe relação entre esses indicadores?”, a ser submetido à revista 

“Nutrición Hospitalaria”. Esse artigo teve o objetivo de descrever a relação entre o fenótipo 

Cintura Hipertrigliceridêmica (CHT) e a Síndrome Metabólica (SM) como instrumentos de 

identificação de indivíduos com as alterações metabólicas.  

A segunda seção apresenta os resultados do trabalho de campo, por meio do artigo 

intitulado “Associação entre Fenótipo Cintura Hipertrigliceridêmica e Síndrome Metabólica 

em Trabalhadores de um Hospital Universitário”, submetido à revista "Caderno de Saúde 

Pública”. Nesse artigo foi apresentado o estado nutricional, a prevalência de CHT e de SM 

dos trabalhadores do Complexo Hospitalar Universitário, a associação das alterações 

metabólicas com a cintura Hipertrigliceridêmica, bem como associações entre a CHT e os 

critérios para diagnóstico da SM.   

Nas considerações dessa dissertação são apresentadas as conclusões e recomendações 

com nos resultados encontrados e na literatura científica consultada, bem como suas 

limitações e perspectivas de mais estudos que possam contribuir com estratégias de 

identificação e/ou tratamento dos indivíduos com fatores de riscos cardiometabólicos.  
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3. RESULTADOS 

 

3.1. Artigo de Revisão (Artigo nº 1): Síndrome Metabólica e Fenótipo Cintura 

Hipertrigliceridêmica: existe relação entre esses dois indicadores? 
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Fenótipo Cintura Hipertrigliceridêmica e Síndrome Metabólica: existe relação entre 

esses dois indicadores? 

 

A ser submetido à Revista: 

 

Nutrición Hospitalaria 
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RESUMO  

A obesidade é considerada um grave problema de saúde pública e está relacionada 

com os fatores de riscos para Doenças Cardiovasculares (DCV), as quais são responsáveis por 

um grande número de óbitos em todo o mundo. Neste contexto, instrumentos capazes de 

identificar precocemente as alterações metabólicas decorrentes da obesidade têm sido alvo de 

estudos, dentre eles a Síndrome Metabólica (SM) e o fenótipo cintura hipertrigliceridêmica 

(CHT).  O objetivo desse estudo foi descrever a relação entre o fenótipo CHT e a SM, como 

instrumentos de identificação de indivíduos com as alterações metabólicas. Este estudo trata-

se de uma revisão não sistemática, realizada no período de março de 2012 a dezembro de 

2013 por meio de artigos publicados em periódicos nacionais e internacionais. Foram 

incluídos estudos originais e de revisão, publicados em português, inglês e espanhol, 

disponíveis na íntegra, sendo selecionados 25 trabalhos publicados, entre 2000 e 2013, além 

de livros-textos recentes. Poucos trabalhos correlacionam a CHT com a SM, no entanto 

diversos estudos demonstraram a associação do fenótipo CHT com alterações 

cardiometabólicas comuns à SM, sugerindo dessa forma que o fenótipo pode ser uma 

ferramenta útil e eficaz para identificar precocemente indivíduos com risco para as DCV. 

Ainda assim, há necessidade de novos estudos abordando a associação entre os indicadores, 

principalmente no que tange a preconização dos pontos de corte da CHT. 

 

Unitermos: Obesidade, Síndrome Metabólica, Cintura Hipertrigliceridêmica. 

 

ABSTRACT 

Obesity is a serious public health problem and is associated with risk factors for 

cardiovascular disease (CVD), which are responsible for a large number of deaths worldwide. 

In this context, early identification tools capable of obesity and its metabolic alterations have 

been investigated, including the Metabolic Syndrome (MS) and the hypertriglyceridemic 

waist phenotype (CHT). The aim of this study was to describe the relationship between the 

CHT and the SM phenotype, as tools to identify individuals with metabolic changes. This 

study it is not a systematic review, conducted from March 2012 to December 2013 through 

articles published in national and international journals. Original and review articles published 

in Portuguese, English and Spanish, available in full, being selected 25 papers published 

between 2000 and 2013 studies were included, and recent textbooks. Few studies correlate the 
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CHT with the SM, however several studies have demonstrated the association of phenotype 

with CHT common to SM cardiometabolic alterations, thus suggesting that the phenotype can 

be a useful and effective tool for early identification of individuals at risk for CVD. Still, there 

is need for further studies addressing the association between indicators, especially when it 

comes to advocating the cutoffs of CHT. 

 

Key Words: Obesity, Metabolic Syndrome, Hypertrigliceridemic-Waist. 

 

 

INTRODUÇÃO  

 

 Mundialmente, a obesidade é considerada um grave problema de saúde pública e 

diversos estudos têm notificado um crescimento alarmante de sua prevalência, sendo 

considerada uma epidemia
1
.  

 É bem documentada na literatura, a associação da obesidade com a resistência 

insulínica e alterações no perfil lipídico (aumento do colesterol total, LDL colesterol e 

triglicerídeos e redução das concentrações de HDL colesterol). No entanto, vale ressaltar que 

alguns pacientes obesos são sensíveis à insulina e apresentam perfil lipídico normal, apesar do 

excesso de gordura corporal, os chamados obesos metabolicamente saudáveis
2
. 

O excesso de tecido adiposo na região abdominal, conhecida como obesidade central, 

tem sido correlacionado com modificações no metabolismo da glicose e da insulina, no perfil 

lipídico e com aumento da pressão arterial dos indivíduos
3,4

. 

A obesidade central é um dos principais fatores de risco para as DCV, a qual é a 

principal causa de morte mundial. Diante da elevada prevalência da obesidade e suas 

comorbidades, torna-se necessária a identificação de indivíduos com excesso de peso e 

alterações metabólicas, uma vez que estes constituem fatores de risco para as doenças 

cardiovasculares (DCV). Assim, algumas ferramentas vêm sendo desenvolvidas com o intuito 

de identificar mais precocemente os indivíduos em alto risco cardiometabólico, dentre elas a 

SM e o fenótipo CHT
1,2,3,5

.  
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A Síndrome Metabólica (SM) é caracterizada pela presença de alterações metabólicas 

importantes, as quais se associam a um risco aumentado para o desenvolvimento de diabetes 

mellitus (DM) e doenças cardiovasculares (DCV) 
7,8,9

. Desde 1998 algumas organizações vêm 

propondo critérios para o diagnóstico da SM com análise de componentes como obesidade 

central, perfil lipídico (triglicerídeos, HDL-c e LDL-c), hipertensão arterial e resistência 

insulínica
9,10

.  

Em 2000, Lemieux et al propôs uma nova ferramenta para avaliar indivíduos com 

risco para doenças cardiovasculares, o fenótipo Cintura Hipertrigliceridêmica (CHT)
11

. 

Definido pela presença simultânea da circunferência da cintura elevada e aumento nos níveis 

séricos de trigicerídeos, o fenótipo CHT tem sido relatado como instrumento prático, de baixo 

custo e capaz de identificar pessoas com alterações cardiometabólicas que estão associadas 

com a SM 
4,6,8,9,12,13

. 

Desta forma, este trabalho tem o objetivo de descrever a relação entre o fenótipo cintura 

hipertrigliceridêmica e a SM, como instrumentos de identificação de indivíduos com fatores 

de risco cardiometabólicos.  

 

 

MÉTODO 

 

O presente estudo trata-se de uma revisão não sistemática. A busca dos artigos foi 

realizada no período de março a dezembro de 2013 nas seguintes bases de dados: Medical 

Literature Analysis and Retrieval System Online (Medline) por meio do Pubmed; Literatura 

Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS); Scientific Eletronic Library 

Online (SciElo), no portal de Periódicos da Capes (teses, dissertações e livros), SCORPUS e 

WEB of science. 

Descritores como obesidade, síndrome metabólica, cintura hipertrigliceridêmica, 

obesidade central e seus respectivos em inglês e espanhol foram utilizados combinados entre 

si, respeitando os critérios de busca estabelecidos por cada base de dados. 

Vinte e cinto trabalhos publicados entre 2000 e 2013 foram incluídos para a elaboração 

deste artigo, sendo estudos originais e de revisão, realizados em humanos, em população 

adulta, publicados em português, inglês ou espanhol, disponíveis na íntegra. 
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OBESIDADE  

 

A obesidade é considerada um importante problema de saúde pública em todo o 

mundo devido à sua elevada prevalência e pela sua relação com desordens metabólicas como 

diabetes mellitus tipo 2 (DM2), dislipidemias, doenças cardiovasculares (DCV) e doença 

hepática gordurosa não alcóolica (DGHNA). Muitos estudos apontam o sedentarismo, o 

menor gasto metabólico basal e/ou ingestão calórica excessiva como principais fatores 

etiológicos da obesidade e que estes sofrem influências genéticas e ambientais, caracterizando 

uma doença multifatorial
1
.  

 Identificados como a quinta causa de risco de morte no mundo, o sobrepeso e a 

obesidade são responsáveis por 3,4 milhões de casos de óbito entre os adultos (WHO 2014). 

De acordo com os dados do NHANES 2009-2010 (National Health and Nutrition 

Examination Survey), a prevalência de obesidade foi de 35,7%, sendo 35,5% nos homens e 

35,8% nas mulheres
14

. Estima-se que 36% dos adultos nos Estados Unidos sejam obesos, 24% 

no Canadá e 26% na Inglaterra
15

. 

 No mundo todo, nota-se um aumento do número de casos de sobrepeso e obesidade. 

No Brasil, esta tendência correlaciona-se com a rápida transição nutricional da população, em 

que houve uma redução da desnutrição com o crescimento alarmante da obesidade 
16,17

. 

Dados da Pesquisa de Orçamento Familiar (POF) 2008 – 2009 indica que a prevalência de 

obesidade no Brasil quadruplicou entre os homens adultos (de 2,8% para 12,4%) e duplicou 

entre as mulheres adultas (de 8% para 16,9%) nos últimos 30 anos. Dentre as regiões 

brasileiras, a Região Sul foi a que apresentou maior frequência de obesidade, com 15,9% dos 

homens e 19,6% das mulheres
18

. 

Juntamente com o alarmante crescimento mundial da obesidade, surge o 

questionamento dos fatores determinantes desta epidemia. Estudiosos acreditam que fatores 

genéticos e ambientais sejam os fatores que explicariam tal questão. Os fatores genéticos 

exercem um papel fundamental no desequilíbrio energético por serem determinantes nas 

diferentes taxas de metabolismo basal e resposta à alimentação excessiva. No entanto, 

acredita-se que mudanças no comportamento alimentar e os hábitos de vida sedentários sejam 

os principais responsáveis pelo crescimento da obesidade mundial
17

.  

As doenças crônicas, em especial DCV, DM e câncer, são responsáveis por cerca de 

60% dos óbitos no mundo
13

. Nas últimas décadas, a relação entre o excesso de peso com a 
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mortalidade e o desenvolvimento de suas principais comorbidades (DM e DCV), tem 

despertado interesse entre os estudiosos de epidemiologia. As pesquisas têm evidenciado que 

a localização do excesso de gordura corporal representa um indicativo mais importante do que 

considerar apenas o elevado peso corpóreo. Em muitas pesquisas a distribuição de gordura 

corporal já foi correlacionada com mudanças bioquímicas, pressão arterial, morbidade e 

mortalidade
1,3

.  

Estudos já demonstraram que modificações no metabolismo dos ácidos graxos têm 

envolvimento na patogênese da obesidade. Reservas de triglicerídeos do tecido adiposo são as 

principais fontes de ácidos graxos plasmáticos
19

. O aumento da produção de Ácidos Graxos 

Livres (AGL), provenientes do aumento da lipólise dos adipócitos viscerais, é um importante 

fator desencadeante das alterações metabólicas observadas na obesidade
1,3,6

. Os AGL 

circulantes no plasma reduzem a ação da insulina, diminuindo a captação de glicose pelos 

tecidos muscular e hepático e inibe a oxidação muscular de glicose. Além disso, os AGL no 

fígado aumentam a produção de glicose e estimulam a síntese de triglicerídeos, 

apolipoproteína B e lipoproteínas de baixa e de muito baixa densidade (LDL-c e VLDL). 

Simultaneamente, as células pancreáticas são estimuladas pela glicose circulante, aumentando 

a secreção basal de insulina e potencializando a produção e liberação deste hormônio
3,6,19,20

.  

Existem algumas técnicas de mensuração com o objetivo de estimar a quantidade de 

gordura intra-abdominal a exemplo: Tomografia Computadorizada; Ressonância Magnética; 

Absorciômetro de Dupla Energia de Raio X; Ultrassom; Bioimpedância Elétrica 

Multicompartimental; e Medidas Antropométricas
19

. Comparando as medidas 

antropométricas tradicionais, a circunferência da cintura tem excelente aceitação, pois 

apresenta maior correlação com a gordura abdominal quando comparada ao IMC e a relação 

cintura quadril, sendo a técnica mais utilizada para identificar a adiposidade abdominal por 

ser um método não invasivo, de baixo custo, de fácil aplicabilidade e excelente 

reprodutibilidade
3,7,20

. 

A circunferência da cintura se relaciona significativamente com a idade, pressão 

arterial, triglicerídeos plasmáticos, níveis de glicose plasmática e de resistência insulínica (RI) 

e inversamente proporcional à concentração de colesterol unido a lipoproteínas de alta 

densidade (HDL-c). A proporção de sujeitos adultos com obesidade abdominal aumenta de 

acordo com a idade, passando de 10% aos 25 anos para 50% aos 55 anos
3
. 

A associação entre os marcadores de risco cardiomatabólicos e as doenças 

cardiovasculares ou mortalidade cardiovascular já está bem estabelecida na literatura
8
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(BLACKBURN, 2009). Indivíduos com obesidade intra-abdominal apresentam marcadores 

biológicos presentes no diagnóstico da SM, a exemplo da hipertrigliceridemia e aumento de 

ácidos graxos livres, possivelmente as alterações metabólicas mais precoces e facilmente 

utilizadas na prática clínica
3
. Portanto, a identificação de indivíduos assintomáticos de alto 

risco para DCV é de suma importância para a saúde pública, dado o crescimento da incidência 

dessas doenças
13

. 

  

 

SÍNDROME METABÓLICA 

 

A Síndrome Metabólica (SM) é uma desordem complexa constituída por um conjunto 

de fatores de risco cardiovasculares relacionados com a deposição central de gordura, os quais 

se associam com o aumento de morbidade e mortalidade cardiovascular
21

. Assim, a obesidade 

abdominal é considerada como o componente mais importante para o diagnóstico da SM
1,9

. 

O primeiro critério para diagnosticar a SM foi proposto pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS) em 1998 e desde então muitas organizações desenvolveram critérios para 

identificar indivíduos com tal síndrome. No entanto, os critérios mais utilizados para 

diagnosticar a SM são propostos pela International Diabetes Federation (IDF), National 

Cholesterol Education Program Adult Treatment Program III (NCEP ATPIII) e OMS
9,10

 

(Tabela 1). A tabela 1 apresenta as variáveis consideradas por cada critério para identificação 

de SM, entretanto, não há consenso sobre o melhor método para diagnosticar a síndrome
10

. 

Para a OMS, a resistência à insulina é um componente obrigatório na identificação da 

SM e deve ser identificada por meio de diagnóstico prévio de DM tipo 2, glicemia de jejum 

alterada ou teste de tolerância à glicose alterado. Ainda é necessária a presença de mais 2 

fatores de risco para conclusão diagnóstica.  No entanto, esta classificação apresenta uma 

complexidade muito grande para ser realizada em um país com diferentes níveis de 

desenvolvimento socioeconômico e cultural como o Brasil
21

. 

O critério da IDF considera que para o diagnóstico da SM é necessária à presença de 

obesidade central (identificada pela circunferência da cintura) associada a pelo menos mais 

dois indicadores de alteração metabólica. Para o NCEP ATP-III e a OMS a presença da 

obesidade intra-abdominal não é obrigatória. O critério do NCEP ATP-III determina que três 
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ou mais alterações metabólicas (obesidade central, hipertensão arterial e/ou alterações 

lipídicas) estejam presentes para a identificação da síndrome
21

. 

Outra diferença importante entre os critérios para diagnosticar a SM é observada na 

identificação da adiposidade visceral, pois o IDF e o NCEP ATP-III utilizam a circunferência 

da cintura como indicador da obesidade central, entretanto seus pontos de corte são diferentes, 

com menores valores para o critério IDF, justificando a tendência deste em identificar um 

maior número de indivíduos com a síndrome
9
. Já a OMS utiliza o indicador IMC para avaliar 

a obesidade central e este indicador não é capaz de determinar distribuição de gordura 

corporal, apesar da predição de uma maior probabilidade de anormalidades metabólicas 

perante o aumento deste indicador em um indivíduo
2
. Alguns estudos demonstraram que em 

populações com predisposição para obesidade central e com risco aumentado para 

desenvolver SM, o IMC não deve ser utilizado isoladamente, devendo-se avaliar também o 

depósito de gordura abdominal, pois este se associa ao aumento do risco para DCV, 

associações estas não visualizadas quando a obesidade geral é mensurada pelo indicador 

IMC
22

. Entretanto, a literatura sugere que os pontos de corte para a avaliação do depósito de 

gordura central deve ser estabelecido levando em consideração os dados específicos de saúde 

de cada população
22

.   

Os critérios de normalidade da CC propostos pelo NCEP têm sido descritos como 

validados e aplicativos, sobretudo em população de países desenvolvidos do ocidente, mas 

não têm sido adequados para definir obesidade central em algumas populações. No Brasil, não 

existem estudos de base populacional sobre critério de obesidade central específico para a 

população. Um estudo de corte transversal com 1.437 adultos na cidade de Salvador Bahia – 

Brasil observou que os pontos de corte propostos para CC pelo NCEP ATP-III (> 102cm para 

homens e  > 88cm para mulheres) apresentou menor sensibilidade para o diagnóstico de 

obesidade e suas comorbidades em relação aos pontos de corte propostos pelo estudo (> 88cm 

para homens e > 84cm para mulheres). O autor sugere que os pontos de corte utilizados pelo 

NCEP ATP-III pode subestimar a identificação da obesidade e fatores de risco 

cardiometabólicos e, por conseguinte, a SM
7
.  
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Tabela 1: Definição de Síndrome Metabólica pelos critérios IDF, NCEP ATPIII. 

Fatores de Risco IDF
23

 NCEP ATPII
21 

 OMS
10

 

Síndrome Metabólica Obesidade Central 

associada a mais 2 fatores 

de risco. 

Presença de três ou mais 

fatores de risco. 

Alteração da glicemia ou 

presença de DM tipo 2 

associada a mais 2 fatores 

de risco. 

Obesidade Central CC: > 94cm para homens 

e > 80cm para mulheres 

CC: > 102cm para 

homens e > 88cm para 

mulheres 

IMC > 30Kg/m
2
 

Hipertensão Arterial PA: > 130/85mmHg ou 

diagnóstico prévio de 

hipertensão 

PA: > 130/85mmHg PA: > 140/90mmHg ou 

diagnóstico prévio de 

hipertensão 

Hipertrigliceridemia TGL: > 150mg/dL ou em 

tratamento para 

dislipidemia 

TGL: > 150mg/dL TGL: > 150mg/dL ** 

Hiperglicemia Glicemia de jejum: > 

100mg/dL ou diagnóstico 

prévio de DM tipo 2 

Glicemia de jejum: > 

110mg/dL ou diagnóstico 

prévio de DM tipo 2 

Glicemia de jejum: > 

100mg/dL
24

 ou 

diagnóstico prévio de 

DM tipo 2 

Redução de HDL-c HDL-c: < 40mg/dL para 

homens e < 50mg/dL 

para mulheres ou em 

tratamento para 

dislipidemia 

HDL-c: < 40mg/dL para 

homens e < 50mg/dL 

para mulheres 

HDL-c: < 35mg/dL ** 

* CC: Circunferência da Cintura; PA: Pressão Arterial; TGL: Triglicérides; DM: Diabetes Mellitus; HDL-c: 

Colesterol HDL. 

** Tanto TGL elevado ou HDL-c reduzido constituem apenas um fator de risco pela WHO. 

 

Estudos observacionais prospectivos têm demonstrado que indivíduos com SM têm de 

1,5 a 2 vezes mais o risco de desenvolver doenças cardiovasculares e de 3 a 5 vezes mais para 

diabetes mellitus quando comparados com indivíduos sem a síndrome
12

. Estudo conduzido 

em Salvador-Bahia, em 2006, com 1.437 indivíduos com mais de 20 anos encontrou 

sensibilidade de 54% e 21,9% para o diagnóstico de SM (critério NCEP) para os sexos 

femininos e masculinos, respectivamente, subestimando o papel da obesidade abdominal na 

predisposição da DM e DCV
7
. 

Como descrito anteriormente, para diagnosticar a SM, vários componentes devem ser 

investigados e, na prática clínica, a viabilidade e acessibilidade de cada um deles tornam-se 
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difícil, principalmente na atenção primária à saúde
9,25

. Assim, alternativas para predição do 

risco cardiometabólico vêm sendo sugeridas. 

 

  

CINTURA HIPERTRIGLICERIDÊMICA 

 

Diante do grave problema de sáude pública associado ao excesso de peso, o 

desenvolvimento de instrumentos que melhor identifique indivíduos com risco para doenças 

cardiovasculares e diabetes melitus tem sido alvo de estudos
5
.  

Dentre os indicadores antropométricos utilizados na prática clínica como método para 

identificação da obesidade e, consequentemente das alterações provocadas por esta, o Índice 

de Massa Corporal (IMC) é o mais comum. Entretanto, mais importante do que identificar o 

excesso de tecido adiposo é avaliar sua distribuição corporal, principalmente na região central 

(abdominal), pois esta é melhor preditora de anormalidades metabólicas. Alguns estudiosos 

têm proposto a utilização conjunta das mensurações antropométricas ao nível de triglicerídeos 

séricos como método de triagem para a avaliação do risco metabólico
1,3,6

.  

Proposto em 2000 por Lemieux et al, o chamado fenótipo Cintura 

Hipertrigliceridêmica (CHT) é definido pela presença simultânea da circunferência da cintura 

elevada e aumento nos níveis séricos de trigicerídeos. Esta ferramenta foi proposta baseada no 

fato de que nem todos os indivíduos com circunferência abdominal elevada possuem 

obesidade visceral e elevado risco para DM e DCV
1
. Assim, a CHT vem sendo destacada 

como estratégia de avaliação clínica capaz de identificar um subgrupo de pacientes com um 

conjunto de características da SM
1,3,4,6,9,25

.  

Neste contexto, estudos estão sendo realizados sugerindo que o fenótipo CHT como 

um parâmetro clínico simples, de baixo custo e de fácil aplicabilidade, capaz de identificar 

indivíduos em risco cardiometabólico
4,6,8,912,13

. 

Num estudo realizado por Lemieux em adultos e idosos (de 18 a 74 anos) no Canadá 

(n= 185), 19% dos participantes apresentaram o fenótipo CTH (CC >90cm e Tg >170mg/dl) 

e, destes, 84% foram caracterizados com a tríade metabólica aterogênica (níveis aumentados 

de Insulina, Apolipoproteína B e proporção das partículas pequenas e densas do LDL-c), 
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enquanto que apenas 10% dos homens sem elevação da circunferência da cintura e sem níveis 

aumentados de triglicerídeos séricos apresentaram as mesmas alterações
1
.  

Na Espanha, estudo conduzido com 2.270 indivíduos encontrou prevalência de CHT 

em 14,5% dos participantes (18,2% nos homens e 10,8% nas mulheres). Em 51,5% dos 

indivíduos com CHT foi diagnosticada obesidade e em 40% sobrepeso
20

. Resultados 

semelhantes foram encontrados por Zainuddin em 298 adultos e idosos na Malásia com 

prevalência de 19,7%; (n=59) de CHT na população estudada e 48,8% desses indivíduos 

apresentavam obesidade central (95% CI; 43,2-54,5)
9
. No estudo realizado por Pollex com 

522 adultos canadenses a prevalência do fenótipo CHT foi de 20,5%, com maior frequencia 

no sexo masculino (27,8% vs 15,1% em mulheres; p<0.0004)
5
. 

Um estudo no sul do Brasil com 4.296 jovens de 22 a 23 anos identificou a 

prevalência de CHT em 5,9% dos homens e 4,5% das mulheres. No sexo masculino o 

sedentarismo (p=0,005) associou-se com a presença de CHT, enquanto que nas mulheres a 

condição de cor da pele branca (p=0,05), baixa renda familiar (p=0,00) e o elevado consumo 

de gordura (p=0,00) foi positivamente associado ao fenótipo. O IMC de obesidade 

(>30Kg/m
2
) mostrou-se associar-se com o fenótipo para ambos os sexos (p<0,00)

13
.  

 Ainda no Brasil, um estudo realizado no estado do Maranhão com 218 mulheres 

hipertensas identificou uma prevalência de CHT em 33% das participantes e associação 

significativa da presença do fenótipo com o hábito de fumar (OR 2,08; p=0,017), sobrepeso 

(OR 2,46; p=0,01) e obesidade (OR 4,13; p<0,001). A maior prevalência encontrada neste 

estudo pode ser explicada pelo fato do estudo ter sido desenvolvido com indivíduos com 

hipertensão arterial, as quais apresentaram um elevado percentual de glicemia alterada e 

média de idade elevada
25

. Ademais, as divergências nas prevalências de CHT nos estudos 

podem ser decorrentes dos diversos pontos de corte atribuídos à circunferência da cintura e 

aos níveis de triglicerídeos plasmáticos, além de diferenças etnicas
9,25,26

. 

Assim, como acontece no diagnóstico da SM, a utilização de diversos pontos de corte 

atribuídos à circunferência da cintura e aos níveis de triglicerídeos plasmáticos, dificulta a 

comparação dos resultados encontrados nos estudos
9,25,26

. 

A associação do fenótio CHT com fatores de risco cardiometabólicos é bem 

documentada na literaura. Um estudo prospectivo com adultos demonstrou em seus resultados 

associação da CHT com maiores níveis de triglicerídeos e pressão arterial, menor 
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concentração de HDL-c (p<0,001) e risco aumentado para DM tipo 2 (OR = 4,1; CI(95%) = 

2,4-7,0)
27

. 

Gomez et al num estudo com 2.270 indivíduos encontrou associação entre o fenótipo 

CHT com níveis mais elevados de LDL-c (p<0,001), triglicerídeos (p< 0,001), glicemia de 

jejum (p<0,001) e menores concentrações de HDL-c (p<0,001). Nesse mesmo estudo a 

hipertensão arterial e a DM tipo 2 foram mais prevalentes na presença do fenótipo 

(p<0,001)
20

. Resultados semelhantes foram citados por Gazi et al (n=60), em que os 

indivíduos com CHT apresentaram maiores níveis de pressão arterial, glicemia de jejum, 

insulina e triglicerídeos (p<0,001) e menor concentração de HDL-c (p<0,001)
28

.  

No Canadá, um estudo com 522 indivíduos mostrou associação da CHT com 

hipertrigliceridemia (p<0,0001), aumento dos níveis de LDL-c (p<0,0001) e redução de 

HDL-c (p<0,0001), bem como ao risco aumentado para DM tipo 2 (OR = 4,96; CI 95% = 

2,49-9,88)
5
.  

Irving et al, ao analisar o perfil lipídico de 36 mulheres adultas, sedentárias e com SM 

relatou maiores concentrações de LDL-c (p=0.015) e triglicerídeos (p=0,09) e menor nível de 

HDL-c (p=0,024) no grupo com CHT quando comparados com a ausência do fenótipo
29

. 

Um estudo com 218 mulheres hipertensas encontrou associação entre o fenótipo e 

diabetes (OR 1,76; p=0,012), bem como com baixos níveis de HDL-c (< 40mg/dL) (OR 3,41; 

p<0,001)
25

.  

 

 

SÍNDROME METABÓLICA E CINTURA HIPERTRIGLICERIDÊMICA 

 

O aumento de tecido adiposo ao redor da cintura, denominado de gordura intra-

abdominal ou gordura visceral, parece ser o maior fator de risco para DCV e tem sido 

relacionado com alterações metabólicas importantes como resistência insulínica, 

hiperinsulinemia, diabetes, dislipidemia, hipertensão arterial, estado inflamatório e 

aterogênico, conhecida como Síndrome Metabólica (SM)
3,4

.  

Estudos vêm sugerindo que a CHT é preditora de risco cardiometabólico, e desta 

forma pode ser utilizado como ferramenta na identificação da SM e, consequentemente dos 

fatores de risco para eventos Cardiovasculares
5,6,20,30

. 
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Baseado em seu estudo, Tankó et al cita a facilidade de acesso do indicador CHT e a 

sua alta sensibilidade, destacando sua importância na identificação precoce de indivíduos de 

alto risco cardiometabólico numa fase de constante aumento do número de casos de obesidade 

e DM
30

.  

Analisando a associação de Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2), Doenças 

Cardiovasculares (DCV) e Doença Arterial Coronariana (DAC), Gomez encontrou maior 

associação quando houve a presença de SM determinada pelos critérios IDF e NCEP ATPIII e 

do fenótipo CHT, respectivamente. A presença da SM (IDF) teve associação com DM2,[OR  

(95% CI) = 12,98 (8,99-18,75)], DCV  [OR  (95% CI) = 7,34 (4,64-11,59)] e DAC [OR  

(95% CI) = 6,67 (3,75-11,86)] (GOMEZ 2011). Já a associação da SM (NCEP ATPIII) com 

DM2 [OR (95% CI) = 11,58 (8,24-16)] , DCV [OR  (95% CI) =  5,64 (3,68-8,63)] e DAC 

[OR  (95% CI) = 5,20 (3,03-8,91)]. O fenótipo CHT foi associado, respectivamente, com 

DM2 [OR (95% CI) =  3,61 (2,60–5,01)] , DCV [OR (95% CI) = 2,63 (1,66-4,16)] e DAC 

[OR(95% CI)  =  1,95 (1,06-3,61)]. No mesmo estudo, Gomez avaliou o grau de concordância 

da CHT com os diagnósticos de SM pelos critérios IDF e NCEP ATP-III e em ambas as 

análises, foram encontradas concordâncias moderadas (K=0,58 e K=0,51, respectivamente)
20

.  

 Em um estudo realizado com 36 mulheres obesas e diagnosticadas com SM pelo 

critério do IDF não foram observadas diferenças significativas no metabolismo da glicose por 

meio de resultados de HbA1c e na avaliação de sensibilidade à insulina mediante a presença 

ou não de CHT (p=0,758 e p=0,068). No entanto, foi relatado pelo autor, que 43% das 

mulheres com CHT apresentaram maiores concentrações de insulina (p=0,046)
29

.  

 Tankó et al, realizou um estudo com 557 mulheres na menopausa (entre 48 e 76 anos) 

e identificou 17,6% e 15,8% da sua amostra com SM (critério NCEP ATP-III) e CHT, 

respectivamente, sendo que 68,4% das participantes com SM apresentaram também CHT. 

Nesse estudo também foi verificado que o IMC foi superior nas mulheres com SM (29,9 +4,5 

vs 24,3 +3,5Kg/m
2
) e com CHT (30 +4,2 vs 24,5 +3,7Kg/m

2
). A análise da associação dos 

indicadores metabólicos identificou que os níveis de triglicerídeos (p<0,001), CC (p<0,001), 

pressão arterial sistólica (p<0,001) e diastólica (p<0,01 e p<0,001), níveis de glicemia de 

jejum (p<0,001) e LDL-c (p<0,001) foram maiores nas mulheres com CHT e SM. Já o HDL 

apresentou menores valores entre os grupos citados (p<0,001)
30

. 

Com o intuito de analisar a sensibilidade, especificidade e a correlação entre o critério 

IDF para definição da SM e o fenótipo CHT, Zainudding et al encontrou em seu estudo com 

adultos e idosos (> 18 < 70 anos) malasianos, 58,3% de sensibilidade, 97,5% de 
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especificidade e uma boa correção (K=0,62) (p<0,001) entre os indicadores. O próprio autor 

destaca que a boa concordância entre os indicadores decorre da sobreposição dos valores de 

circunferência da cintura e de triglicerídeos plasmáticos. No entanto, apesar da menor 

prevalência da CHT, este indicador foi capaz de mostrar uma boa concordância com o critério 

IDF
9
. 

 

 

CONCLUSÂO 

 

 Durante o desenvolvimento do presente trabalho foram encontrados poucos artigos 

que correlacionam a CHT e a síndrome metabólica, o que impede concluir à eficácia do 

fenótipo no diagnóstico da síndrome. Ademais, foram encontrados diversos pontos de corte da 

circunferência da cintura e dos níveis de triglicerídeos séricos utilizados como critérios do 

indicador CTH, dificultando a comparação dos resultados entre os estudos. No entanto, foram 

encontrados resultados consistentes a cerca da associação entre as alterações metabólicas 

presentes na síndrome metabólica como mudanças no perfil lipídico (elevação dos níveis de 

triglicerírdeos, colesterol total, LDL-c e baixos níveis de HDL-c), hiperglicemias, 

hiperinsulinemia, DM tipo 2 e hipertensão arterial e o fenótipo CHT. Assim, o fenótipo CHT 

apresenta-se como um instrumento útil na predição de fatores de risco cardiometabólicos 

muito comuns à SM.     

Muitos estudos indicam o fenótipo CHT como um instrumento de triagem prático, fácil 

de ser aplicado e de baixo custo. Considerando as elevadas taxas de prevalência e mortalidade 

por DCV e a importância do fenótipo CHT como indicador de risco cardiometabólico, sugere-

se que o fenótipo CHT possa ser utilizado na prática clínica como ferramenta de triagem na 

identificação de indivíduos com risco elevado para desenvolver as alterações 

cardiometabólicas presentes na SM e nas DCV. Entretanto, ainda se faz necessária a 

realização de novos estudos com o intuito de estabelecer os pontos de cortes deste indicador 

nas diferentes populações ponderando características como etnia, faixa etária e sexo. 
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RESUMO 

Objetivo: Identificar a associação entre o Fenótipo Cintura Hipertrigliceridêmica (CHT) e a 

Síndrome Metabólica (SM) em trabalhadores de um hospital universitário. 

Método: Estudo transversal, com 374 trabalhadores adultos (de 18 a 59 anos de ambos 

os sexos) de um Complexo Hospitalar Universitário. O fenótipo CHT foi definido quando 

houve a presença simultânea do aumento da circunferência da cintura (> 80cm para mulheres 
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e > 94cm para homens) e elevação dos níveis de triglicerídeos séricos (> 150mg/dL para 

ambos os sexos). As diferenças entre as variáveis foram detectadas pelos testes estatísticos T-

Student e Qui-quadrado e a associação entre o fenótipo CHT e a SM foi analisada pelos testes 

Qui-Quadrado e Exato de Fisher. O nível de significância estabelecido foi de 95% (p-valor < 

0,05). 

Resultados: A prevalência de CHT foi 15,5% e de SM foi de 24,7%, 16,6% e 2,4%, de 

acordo com os critérios IDF, NCEP ATP-III e OMS, respectivamente. O grupo com CHT 

apresentou maiores concentrações séricas de triglicerídeos, colesterol total e LDL-c e menores 

de HDL-c quando comparado ao sem o fenótipo (p< 0,01). O critério proposto pela IDF 

apresentou sensibilidade de 87,9% e especificidade de 87% quando comparado ao fenótipo 

CHT. Tanto o IDF quanto o NCEP ATP-III apresentaram correlação moderada (κ = 0,61 e κ = 

0,60, respectivamente) com a CHT. 

Conclusão: A associação da CHT com as alterações metabólicas sugere que o fenótipo pode 

ser um instrumento para triagem de indivíduos com alto risco cardiometabólico, de forma a 

auxiliar na prevenção e diagnóstico precoce das Doenças Cardiovasculares.  

 

Unitermos: Obesidade; Síndrome Metabólica; Cintura Hipertrigliceridêmica. 

 

ABSTRACT 

 

Objective: To identify the association between the hypertriglyceridemic waist phenotype 

(CHT) and the Metabolic Syndrome (MS) in workers of a university hospital.  

Method: Cross-sectional study with 374 working adults (18-59 years of both sexes) of a 

University Hospital Complex. The CHT phenotype was defined when there was the 

simultaneous presence of increased waist circumference (> 80 cm for women and> 94cm for 

men) and elevated serum triglyceride levels (> 150 mg / dL for both sexes). Differences 

between variables were detected by statistical tests T-Student and Chi-square and the 

association between phenotype and CHT MS was analyzed by Chi-square and Fisher exact 

tests. The significance level was 95% (p-value <0.05).Results: The prevalence of CHT was 

15.5% and MS was 24.7%, 16.6% and 2.4%, according to the IDF criteria, NCEP ATP-III 

and WHO, respectively. The CHT group had higher serum concentrations of triglycerides, 
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total cholesterol and LDL-C and HDL-C less when compared to the phenotype without (p 

<0.01). The criteria proposed by the IDF had a sensitivity of 87.9% and specificity of 87% 

when compared to the phenotype CHT. Both the IDF and the NCEP ATP-III showed 

moderate correlation (κ = 0.61 and κ = 0.60, respectively) with CHT.  

Conclusion: The association of CHT with metabolic changes suggests that the phenotype can 

be a tool for screening people at high cardiometabolic risk, in order to assist in the prevention 

and early diagnosis of cardiovascular diseases. 

 

Key Words: Obesity; Metabolic syndrome; Hypertriglyceridemic Waist. 

INTRODUÇÃO 

 

 As Doenças Cardiovasculares (DCV) são responsáveis pelo aumento da 

morbimortalidade mundial. O excesso de peso corporal, principalmente na região abdominal, 

constitui o principal fator de risco para as DCV.  A obesidade está correlacionada com 

alterações metabólicas como diabetes mellitus tipo 2 (DM2), dislipidemias, e doença hepática 

gordurosa não alcóolica (DGHNA)
1
.  

Nos últimos anos, as pesquisas têm demonstrado que a distribuição da gordura 

corporal correlaciona-se com alterações metabólicas e com a morbi-mortalidade
1,2

. O acúmulo 

de gordura ao redor da cintura (gordura intra-abdominal ou visceral) tem sido relatado como o 

principal fator de risco para as DCV
2,3

. Assim, a obesidade abdominal é considerada como o 

componente mais importante para o diagnóstico da SM 
1,4

. 

Diante do crescimento da prevalência do excesso de peso na população mundial e sua 

associação com a morbimortalidade cardiometabólica, as pesquisas científicas tem buscado 

desenvolver indicadores capazes de detectar pessoas com risco para tais doenças
5
 e um desses 

indicadores é a Síndrome metabólica (SM). 

A SM é definida pela presença simultânea de alguns fatores de risco 

cardiometabólicos como estado dislipidêmico aterogênico, resistência insulínica, elevação da 

pressão arterial, estado inflamatório e protrombótico e aumento da fibrinólise
2,4,6

. Em 1998, a 

Organização Mundial de Saúde (OMS) propôs o primeiro critério para o diagnóstico da SM e, 

a partir de então, diversas organizações elaboraram critérios com o intuito de identificar a 

síndrome, sendo os mais utilizados atualmente os da International Diabetes Federation (IDF), 
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National Cholesterol Education Program Adult Treatment Program III (NCEP ATPIII) e 

OMS, não havendo consenso sobre o melhor método a ser aplicado
4,7

.  

 Independente do critério selecionado para diagnosticar a SM, muitas variáveis devem 

ser analisadas para sua identificação. Contudo, a viabilidade e acessibilidade de cada uma 

delas pode ser prejudicada na prática clínica, principalmente no cuidado primário à saúde
4,8

. 

Buscando minimizar essas dificuldades, em 2000, Lemieux et al propôs o fenótipo Cintura 

Hipertrigliceridêmica (CHT), o qual é definido pela presença simultânea da circunferência 

abdominal aumentada e da elevação dos níveis séricos de triglicerídeos. Este fenótipo vem 

sendo utilizado como estratégia de avaliação clínica capaz de identificar um subgrupo de 

indivíduos com fatores de riscos cardiometabólicos característicos da SM 
1-4,8,9

.  

Tanto a obesidade abdominal quanto a hipertrigliceridemia exercem papeis 

importantes no desenvolvimento da resistência insulínica, diabetes mellitus tipo 2, doença 

ateroesclerótica e aumento do LDL-c, estabelecendo uma relação entre o fenótipo CHT e os 

fatores de risco cardiovasculares
9-12

. Pesquisas têm demonstrado a associação do fenótipo 

CHT com fatores de risco cardiometabólicos como hipertensão, diabetes, DAC e 

hipercolesterolemia, bem como a chamada tríade metabólica aterogênica (hiperinsulinemia, 

elevadas concentrações de apolipoproteína B e aumento na proporção na proporção de 

partículas pequenas e densas de LDL-c)
12,13,14

. Desta forma, estudiosos sugerem que a CHT é 

uma boa preditora da SM e, por conseguinte, das alterações cardiometabólicas e dos fatores 

de risco para as DCV e DM2 
3-6,9,11,15,16

.  

 Este trabalho teve como objetivo identificar a associação entre o Fenótipo Cintura 

Hipertrigliceridêmica e a Síndrome Metabólica em trabalhadores de um hospital universitário. 

 

MÉTODOS 

 

Desenho do Estudo 

 

Trata-se de um estudo transversal, procedente de uma coorte em desenvolvimento 

intitulada “Prevalência de sobrepeso e obesidade entre os trabalhadores do Complexo 

Hospitalar Universitário Professor Edgard Santos (Complexo HUPES)”, na cidade de 

Salvador-Ba. 
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População 

 

A amostra foi de conveniência, composta por 374 trabalhadores ativos do Complexo 

Hospitalar Universitário Professor Edgard Santos (Com-HUPES) que comparecem 

voluntariamente ao consultório após receber o convite para participar da pesquisa. 

Participaram deste estudo, indivíduos adultos, com idade entre 18 e 59 anos, de ambos os 

sexos, independente do tempo de contrato de trabalho. Como critério de não inclusão foi 

considerado: dados laboratoriais e/ou antropométricos incompletos, idosos, gestantes, 

portadores de doenças incapacitantes e/ou indivíduos com licenças médicas em vigor durante 

o período do estudo.  

 

Coleta de dados e definição de indicadores 

 

A coleta de dados foi realizada no período de janeiro a setembro de 2012, por 

profissionais qualificados e devidamente treinados.  

A participação dos indivíduos foi voluntária, e o convite foi feito por meio de cartazes 

espalhados no Complexo Hospitalar. Na consulta, foi aplicado um questionário contendo 

informações sobre sexo, idade, escolaridade e estilo de vida (prática de atividade física, 

tabagismo e etilismo). Todos os participantes foram questionados quanto ao uso de 

medicamentos como hipolipemiantes, hipoglicemiantes orais, insulina e/ou anti-hipertensivos 

com o intuito de se obter informações sobre o tratamento de deslipidemias, diabetes e/ou 

hipertensão. Em seguida, foi realizada a avaliação antropométrica e agendada a coleta de 

sangue para a realização dos exames laboratoriais.  

O peso foi obtido em uma única aferição por meio de balança digital portátil da marca 

WISO, devidamente calibrada, com capacidade para 180Kg e precisão de 100g. A altura 

também foi obtida em um única aferição, utilizando-se estadiômetro portátil da marca 

ATUREXATA, graduado em décimos de centímetros e com altura máxima de 213cm. Para as 

aferições, os participantes estavam descalços e com as roupas de trabalho, porém sem objetos 

nos bolsos. As normas estabelecidas por OMS (WHO, 1995)
17

 foram utilizadas para as duas 

medidas. O Índice de Massa Corpórea (IMC) foi calculado por meio da relação entre o peso 
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(em Kg) e o quadrado da altura (em metros) e os pontos de corte utilizados foram os 

preconizados pela OMS
18

. 

  A medida da circunferência da cintura foi obtida por meio de uma fita inelástica e 

maleável com extensão máxima de 150 cm, no ponto médio entre a porção inferior do rebordo 

costal e a crista ilíaca anterossuperior
19

 e no momento da expiração leve. Foram realizadas 

três aferições, considerando como valor final a média entre as medidas
20

.  

  As medidas da pressão sanguínea foram tomadas enquanto os participantes estavam 

em posição de repouso, com as mãos descansando sobre uma mesa, utilizando-se um 

esfingnomometro monitor de pressão sanguínea digital com precisão de 2mmHg da marca 

Microfile, modelo BP3BTO-A, posicionado no mesmo nível do coração no membro superior 

não dominante. A pressão arterial foi medida duas vezes e o valor médio foi utilizado para a 

análise
21

. Foram diagnosticados como hipertensos os indivíduos que apresentaram pressão 

sanguínea > 140X90mmHg
22

. 

Foram coletados 5mL de sangue por punção venosa em jejum de 12 horas no 

laboratório de análise clínica do Complexo HUPES.  As alíquotas de soro e plasma foram 

preparadas para a realização da análise bioquímica de acordo com o protocolo da unidade 

laboratorial. Para determinar as concentrações de Colesterol Total (CT), HDL colesterol 

(HDL-c) e triglicerídeos foram utilizados os métodos enzimáticos e os níveis de HDL-c foi 

obtido por meio da equação de Friedewald quando os triglicerídeos foram menores que 

400mg/dL. A classificação das alterações do perfil lipídico foi realizada de acordo com os 

critérios da Sociedade Brasileira de cardiologia
23

: Elevação do colesterol total: > 200mg/dl; 

Aumento de LDL-c: > 160mg/dL; Redução de HDL-c: < 40mg/dL para homens e < 50mg/dL 

para mulheres; e Hipertrigliceridemia (triglicerídeos > 150mg/dL). A determinação da glicose 

sérica foi realizada pelo método hexoquinase adaptado e considerou os valores de 

normalidade para resultados inferiores a 100mg/dL
24

.  

  Os critérios para definição da Síndrome Metabólica de acordo com IDF, NCEP 

ATPIII e OMS estão descritos na tabela 1. 

O fenótipo Cintura Hipertrigliceridêmica foi definido quando houve a presença 

simultânea do aumento da circunferência da cintura de acordo com a OMS (> 80cm para 

mulheres e > 94cm para homens) e elevação dos níveis de triglicerídeos séricos (> 150mg/dL 

para ambos os sexos)
23

. 
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Análises dos dados 

 

A análise dos dados foi realizada com o auxílio do pacote estatístico SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences  SPSS/PC+), versão 13. A análise descritiva foi realizada, 

com os valores expressos em média e desvio padrão para as variáveis contínuas e em 

porcentagem para as categóricas, com o intuito de caracterizar a amostra do estudo.  

Para avaliar as diferenças das características metabólicas de acordo com a presença ou 

não da CHT foram aplicados os testes T-Student para as variáveis numéricas e Qui-quadrado 

para as categóricas. A análise da associação entre o fenótipo CTH e os diferentes critérios 

para diagnosticar a SM foi realizada através dos testes Qui-Quadrado e Exato de Fisher. O 

nível de significância adotado foi de 95% (p-valor < 0,05). 

O índice Kappa foi realizado para avaliar a concordância entre a CHT e os critérios 

utilizados para o diagnóstico de SM considrando: concordância muito boa valores entre 0,81 a 

1; boa entre 0,61 a 0,8; moderada entre 0,41 a 0,6; razoável de 0,21 a 0,4; e fraco < 0,2 

fracos
7
. 

 

Aspectos éticos   

 

O protocolo de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa – 

CEP/MCO/UFBA (N° 099/2008) e a mesma não obteve financiamento. Todos os 

participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), receberam os 

resultados dos seus exames e foram encaminhados para atendimento ambulatorial na vigência 

de alterações dos exames. 
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Tabela 1: Definição de Síndrome Metabólica pelos critérios IDF, NCEP ATPIII e OMS utilizados no estudo. 

Fatores de Risco IDF 
25

 NCEP ATPIII 
26

 OMS 
7
 

Síndrome Metabólica Obesidade Central 

associada a mais 2 fatores 

de risco. 

Presença de três ou mais 

fatores de risco. 

Alteração da glicemia ou 

presença de DM tipo 2 

associada a mais 2 fatores 

de risco. 

Obesidade Central CC: > 94cm para homens 

e > 80cm para mulheres 

CC: > 102cm para 

homens e > 88cm para 

mulheres 

IMC > 30Kg/m
2
 

Hipertensão Arterial PA: > 130/85mmHg ou 

diagnóstico prévio de 

hipertensão 

PA: > 130/85mmHg PA: > 140/90mmHg ou 

diagnóstico prévio de 

hipertensão 

Hipertrigliceridemia TGL: > 150mg/dL ou em 

tratamento para 

dislipidemia 

TGL: > 150mg/dL TGL: > 150mg/dL ** 

Hiperglicemia Glicemia de jejum: > 

100mg/dL ou diagnóstico 

prévio de DM tipo 2 

Glicemia de jejum: > 

110mg/dL ou diagnóstico 

prévio de DM tipo 2 

Glicemia de jejum: > 

100mg/dL
24

 ou 

diagnóstico prévio de 

DM tipo 2 

Redução de HDL-c HDL-c: < 40mg/dL para 

homens e < 50mg/dL 

para mulheres ou em 

tratamento para 

dislipidemia 

HDL-c: < 40mg/dL para 

homens e < 50mg/dL 

para mulheres 

HDL-c: < 35mg/dL ** 

* CC: Circunferência da Cintura; PA: Pressão Arterial; TGL: Triglicérides; DM: Diabetes Mellitus; HDL-c: 

Colesterol HDL. 

** Tanto TGL elevado ou HDL-c reduzido constituem apenas um fator de risco pela OMS. 

 

 

 

RESULTADOS 

 

 Inicialmente, 440 indivíduos fizeram parte da amostra, no entanto 66 (15%) foram 

excluídos por não terem realizado os exames laboratoriais exigidos pelo protocolo do estudo.   

 As características da população estudada encontram-se descritas na tabela 2. A maioria 

da população pertencia ao sexo feminino (76,5%), tinham o segundo grau (64,7%) e não 

praticavam nenhuma atividade física (68,5%). A média da idade foi de 40,62 (desvio padrão = 

+ 9,34) anos, entretanto houve predominância de indivíduos entre 30 a 50 anos (65,3%).  
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 Em relação ao estado nutricional, 67,8% dos indivíduos apresentaram excesso de peso 

(37,4% diagnosticados com sobrepeso e 30,4% com algum grau de obesidade) segundo o 

indicador IMC. A média circunferência da cintura foi de 91,58 (desvio padrão = + 12,91) cm, 

destacando a tendência ao acúmulo de gordura na região abdominal (obesidade central) na 

população estudada. 

A prevalência de cintura Hipertrigliceridêmica foi 15,5% e da SM foi 24,7%, 16,6% e 

2,4% da população estudada, de acordo com os critérios IDF, NCEP ATP-III e OMS, 

respectivamente (Tabela 3). 

Tabela 2: Caracterização dos funcionários de um hospital universitário, Salvador-Ba, Brasil. 

Variáveis N, Média (Desvio Padrão) ou Percentual 

Sexo (n)  

Masculino 88 

Feminino 286 

Idade (anos) 40,62 + 9,34 

Idade (%)  

20 – 29 anos 15,2 

30 – 39 anos 30,5 

40 – 49 anos 34,8 

50 – 59 anos 19,5 

Escolaridade (%)  

Analfabeto 0,5 

1º Grau 11,0 

2º Grau 64,7 

Superior 23,8 

Atividade física (%)  

Sim 31,5 

Não 68,5 

Fumantes (%)  

Sim 6,5 

Não 83,3 

Ex-fumante 10,2 

Consumo bebida alcoólica (%)  

Sim 63,3 

Não 36,7 

Estado nutricional (%)  

Magreza grau I 0,5 

Magreza grau II 0,3 

Eutrofia 31,3 

Sobrepeso 37,4 

Obesidade grau I 18,4 

Obesidade grau II 9,9 

Obesidade grau III 2,1 

Circunferência da cintura (cm) 91,58 + 12,91 

    Dados expressos em média + desvio padrão ou percentual. 
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Tabela 3: Prevalência de CHT e SM pelos critérios IDF, NCEP ATP-III e OMS em 

funcionários de um hospital universitário, Salvador-Ba, Brasil. 

Variáveis N % 

Cintura Hipertrigliceridêmica   

Sim 58 15,5 

Não 315 84,5 

Síndrome Metabólica – IDF   

Sim 92 24,7 

Não 281 75,3 

Síndrome Metabólica – NCEP ATP-III   

Sim 62 16,6 

Não 312 83,4 

Síndrome Metabólica – OMS   

Sim 9 2,4 

Não 365 97,6 

 

 
Figura 1. Níveis séricos de Triglicerídeos, Colesterol Total, LDL-c e HDL-c de trabalhadores de um hospital 

universitário, salvador –Ba, Brasil de acordo com a presença ou não de Cintura Hipertrigliceridêmica. 

  

 

 

 

 

 

 
Sim Não

1
0

0
2

0
0

3
0

0
4

0
0

5
0

0

Cintura Hipertrigliceridêmica

T
ri

g
li
c
e

rí
d

e
o

s

Sim Não

1
0

0
1

5
0

2
0

0
2

5
0

3
0

0
3

5
0

Cintura Hipertrigliceridêmica

C
o

le
s
te

ro
l 
T

o
ta

l

Sim Não

0
2

0
0

4
0

0
6

0
0

8
0

0
1

0
0

0

Cintura Hipertrigliceridêmica

L
D

L
 C

o
le

s
te

ro
l

Sim Não

3
0

4
0

5
0

6
0

7
0

8
0

9
0

1
0

0

Cintura Hipertrigliceridêmica

H
D

L
 C

o
le

st
e

ro
l

p = 0,000 
p = 0,000 

p = 0,006 
p = 0,000 



45 

 

 

Os indivíduos com CHT apresentaram alterações metabólicas comuns à SM e às DCV 

como: hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, elevadas concentrações de LDL-c e baixas 

concentrações de HDL-c. Ao comparar os resultados do perfil lipídico entre os grupos com e 

sem CHT, observou-se maiores valores médios de triglicerídeos (p = 0,000), colesterol total 

(p = 0,000) e LDL-c (p = 0,006) e menores valores de HDL-c (p = 0,000) no grupo com CHT 

(Figura 1). Ademais, os indivíduos com CHT apresentaram maiores frequências de DM 

(12,3% vs 3,4%; p = 0,011) e de hipertensão arterial (29,8% vs 18,2%; p = 0,066) quando 

comparados aos indivíduos sem o fenótipo. 

Foram analisadas a sensibilidade, especificidade e a correlação existentes entre o 

fenótipo CHT e os três critérios para o diagnostico da SM. O critério IDF mostrou-se mais 

sensível ao detectar 87,9% da amostra com SM e CHT ao mesmo tempo.  Em relação a 

especificidade, os três critérios apresentaram bons resultados, no entanto, o critério da OMS 

foi o mais específico, uma vez que identificou a ausência da CHT e da SM em 99,4% das 

pessoas. Na análise da correlação entre os indicadores, os critérios IDF e NCEP apresentaram 

boa correlação com a CHT (κ = 0,61 e κ = 0,60, respectivamente) enquanto que o critério da 

OMS mostrou correlação fraca (κ = 0,174) (tabela 4). 

 

Tabela 4: Sensibilidade, especificidade, associação e correlação entre o fenótipo CHT e os diagnósticos de SM pelos 

critérios IDF, NCEP ATP-III e OMS. 

Variáveis 

CHT 

Sensibilidade Especificidade Kappa p-valor Sim Não 

% % 

SM – IDF       

Sim 87,9 13,0 87,9% 87,0% 0,605 0,0001* 

Não 12,1 87,0     

SM - NCEP 

ATPIII 
  

   
 

Sim 69,0 7,0 69,0% 93,0% 0,603 0,0001* 

Não 31,0 93,0     

SM  - WHO       

Sim 12,1 0,6 12,1% 99,4% 0,174 0,0001** 

Não 87,9 99,4     

* Teste Qui-quadrado; **Teste Exato de Fisher. 
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DISCUSSÃO 

 

No presente estudo, a população apresentou altas taxas de excesso de peso (67,8%) e a 

prevalência de CHT foi inferior à de SM, independente do critério utilizado para o 

diagnóstico. A prevalência de CHT foi similar a outros estudos
4,11,13,14,27,28,29

 em que os pontos 

de corte foram iguais ou com valores próximos ao utilizados neste estudo.  

De acordo com alguns autores, a prevalência de CHT é maior com o avançar da 

idade
4,11

. Com base nos nossos resultados, houve predominância de trabalhadores entre 30 a 

50 anos e a média de idade foi superior a 40 anos, faixa etária em que observam-se 

modificações na composição corporal, com aumento de tecido adiposo corporal total e 

abdominal e consequente mudanças no metabolismo lipídico dos indivíduos
1,2,9

. Na literatura, 

uma maior prevalência de CHT vem sendo demonstrada no sexo masculino
4,5,11,16,30-33

. No 

entanto, no presente estudo a presença do fenótipo CHT não foi analisada por sexo, haja visto 

que a maioria (76,5%) da população pertencia ao sexo feminino. 

Os resultados da prevalência de SM foram diferentes com base nos três critérios 

analisados. Destaca-se uma maior frequência da síndrome quando utilizado o critério IDF, o 

que pode ser atribuído às características antropométricas da população estudada, em que o 

valor médio da circunferência da cintura (91,58 + 12,91) foi bem próximo aos valores 

estabelecidos como pontos de corte para identificação da obesidade abdominal (homens: 

94cm e mulheres: 88cm) no diagnóstico da SM.  

  Para a OMS é necessária a presença de diabetes mellitus tipo 2 ou alteração glicêmica 

para estabelecer o diagnóstico de SM
7
. No presente estudo, apenas 4,5% (n=17) da população 

apresentou distúrbio no metabolismo da glicose, o que pode ter contribuído para a baixa 

prevalência de SM identificada por este critério.   

 Ao analisarmos os fatores de risco cardiometabólicos, observamos importantes 

alterações no perfil lipídico e maior frequência de diabetes mellitus e hipertensão arterial no 

grupo de trabalhadores com CHT quando comparados ao grupo sem o fenótipo. Tais 

resultados são semelhantes a diversos estudos
5,6,8,9,11,12,14-16,28-31,33,34

.  

Hipertrigliceridemia em indivíduos com CHT foi demonstrada por Gazi et al
30

 (p < 

0,001), Pollex et al
5
 (p < 0,0001), Radenkovic et al

31
 (p < 0,01) e Amini et al

9
 (p < 0,001), 

enquanto que elevadas concentrações de LDL-c na presença do fenótipo CHT também já 

foram citadas na literatura (p < 0,001)
11,28,31

. Gomez et al
11

 também observou que os 
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indivíduos com CHT apresentaram menores níveis de HDL-c (p < 0,001) e maiores 

prevalências de hipertensão arterial (29,1%, p < 0,001) e DM tipo 2 (20%, p < 0,001). 

Autores como Pollex et al
5
 e He et al

34
 já demonstraram em seus estudos que o fenótipo CHT 

está relacionado ao maior risco para DM  (OR 4,96; CI (95%) = 2,49-9,88; OR 4,1; CI (95%) 

= 2,4-7,0, respectivamente). Desta forma, sugere-se que o fenótipo CHT é capaz de identificar 

um subgrupo de pacientes com um conjunto de características da SM e predizer fatores de 

risco cardiometabólicos não tradicionais que são difíceis de serem mensurados na prática 

clínica
1-4,8,9

.  

O risco elevado, bem como as altas taxas de mortalidade por doenças cardiovasculares 

em pessoas com obesidade abdominal e SM implica na necessidade de adoção de medidas 

que identifiquem precocemente os fatores associados a tais comorbidades
2
. Os Ácidos Graxos 

Livres (AGL) circulantes no plasma provenientes da lipólise do tecido adiposo visceral 

exercem papel importante no desenvolvimento das alterações metabólicas da obesidade, pois 

reduzem a ação da insulina, diminuindo assim a captação de glicose pelos tecidos muscular e 

hepático, além de inibir a oxidação muscular de glicose, aumentar a produção de glicose no 

fígado e estimular a síntese hepática de triglicerídeos, apolipoproteína B e lipoproteínas de 

baixa e de muito baixa densidades (LDL-c e VLDL)
2,4,11

. 

Aproximadamente 88% e 69% dos indivíduos com CHT foram diagnosticados com 

SM pelos critérios IDF e NCEP ATP-III, respectivamente. Outros estudos revelaram uma 

menor prevalência de SM pelo critério IDF em indivíduos com CHT com taxas de 58,3% 
4
 e 

66,7% 
14

. Variações na definição de obesidade central para identificar SM e CHT e diferenças 

raciais, provavelmente, são as principais razões para as diferenças encontradas. Os critérios 

para definição do fenótipo CHT até o momento não foram definidos e observam-se na 

literatura diversos pontos de corte, tanto para a circunferência da cintura quanto para 

concentrações de triglicerídeos, o que ocasiona algumas diferenças nos resultados e dificulta 

análises epidemiológicas. 

O uso de diferentes critérios no diagnóstico da SM explica as divergências quanto à 

prevalência da síndrome nos estudos, uma vez que os parâmetros são distintos de acordo com 

o critério escolhido. A obesidade central não é um componente obrigatório em todos os 

critérios e diferentes indicadores são utilizados para detectar o acúmulo de tecido adiposo na 

região abdominal. A OMS baseia-se no IMC para detectar a obesidade central, enquanto que 

o IDF e o NCEP utilizam a circunferência da cintura, porém com pontos de corte 

divergentes
26

.  
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 A menor sensibilidade apresentada pelo critério NCEP ATP-III na identificação de 

pessoas com CHT pode ser atribuída a não obrigatoriedade do componente obesidade central 

no diagnóstico da síndrome, bem como aos pontos de corte mais elevados para sua definição. 

Barbosa et al
35

 sugere que os critérios de normalidade da circunferência da cintura propostos 

pelo NCEP ATP-III são validados e aplicados principalmente em países desenvolvidos do 

ocidente, mas que tais critérios devem ser aplicados com cautela em virtude das diferenças 

étnicas e antropométricas nas populações. Entretanto, nossos resultados são semelhantes aos 

encontrados por Irving et al, em que, aproximadamente, 60% das mulheres com SM (NCEP 

ATP-III) apresentaram o fenótipo CHT
12

. 

 A utilização de indicadores diferentes para definir obesidade central pode explicar a 

baixa sensibilidade encontrada com o critério da OMS, uma vez que a elevação do IMC é 

utilizada na definição de obesidade central no diagnóstico da SM e a CC no fenótipo CHT. 

Diversos estudos demonstram que a CC apresenta maior correlação, com consequente maior 

reprodutibilidade na identificação da gordura abdominal quando comparada ao IMC
2,11,35

. 

Analisando a correlação entre a SM pelo critéro IDF e o fenótipo CHT, Zainuddin et al
4
 

encontrou uma boa correlação entre os indicadores (κ = 0,62). Já Gomez et al
11

, comparou os 

indivíduos com CHT com o diagnóstico de SM e encontrou uma correlação moderada para os 

dois critérios utilizados (NCEP ATP-III κ = 0,51 e IDF κ = 0,58). Assim, sugere-se que o 

fenótipo CHT pode ser utilizado como indicador de fatores de risco cardiometabólicos, 

principalmente em situações em que não é possível analisar todos os componentes utilizados 

no diagnostico da SM.  

 

 

CONCLUSÃO 

 

Na população estudada, o fenótipo CHT apresentou uma melhor associação com a SM 

diagnosticada pelo critério IDF, pois foram observadas boa sensibilidade e especificidade e 

moderada correlação entre os indicadores. Já o critério proposto pela OMS foi o de menor 

associação, pois identificou apenas uma pequena parcela de trabalhadores com ambos os 

diagnósticos. 

A CHT mostrou uma concordância satisfatória com os critérios propostos pela IDF e 

pelo NCEP ATP-III, sugerindo que o fenótipo pode ser utilizado como ferramenta de rastreio 
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na identificação de indivíduos susceptíveis a fatores de risco cardiometabólico comuns a SM, 

especialmente na atenção primária, contribuindo desta forma para a prevenção e diagnostico 

precoce das DCV. 

Esse estudo foi realizado com amostra de conveniência, com trabalhadores da área de 

saúde e predominantemente feminino, o que limita a generalização dos dados encontrados. 

Por ser um estudo transversal, não é possível estabelecer uma relação causal entre a CHT e as 

alterações metabólicas encontradas, no entanto, pode-se inferir uma associação entre essas 

condições. Desta forma, destaca-se como contribuição do estudo, a demonstração de que a 

CHT pode ajudar no controle das DCV, contribuindo para melhorar a qualidade de vida e 

reduzir os gastos públicos. No entanto, são necessários estudos prospectivos para predizerem 

a utilidade da CHT como indicador de risco cardiometabólico. 
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4. CONCLUSÕES 

 

 A partir dos resultados obtidos após a realização deste estudo, destaca-se uma elevada 

prevalência de sobrepeso e obesidade nos trabalhadores do complexo hospitalar 

universitário, o que reflete em muitas comorbidades associadas ao excesso de peso, as 

quais também foram visualizadas no presente estudo.  

 Uma parcela importante dos participantes apresentou o fenótipo cintura 

Hipertrigliceridêmica e a SM (diagnosticadas pelos três critérios utilizados). 

Alterações cardiometabólicas como hipertrigliceridemia, aumento do colesterol total e 

do LDL colesterol, redução do HDL colesterol, bem como o diagnóstico de HAS e 

DM foram associadas ao fenótipo CHT, sugerindo que este fenótipo pode ser uma 

ferramenta muito útil na prática clínica para identificar indivíduos com alto risco para 

doenças cardiovasculares.  

 O fenótipo CHT apresentou boa correlação com os critérios propostos pela IDF e pelo 

NCEP ATP-II para o diagnóstico da SM. 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

5.1. CONTRIBUIÇÕES DA DISSERTAÇÃO 

 

 Tema relevante para a saúde de diversas categorias dentre elas os trabalhadores da área 

da saúde, pois o crescimento dos índices de comorbidades e mortalidade por Doenças 

Cardiovasculares vem crescendo nas últimas décadas. 
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 Identificação do perfil nutricional e de risco cardiometabólico dos trabalhadores do 

Complexo HUPES, o que pode ser utilizado para o monitoramento do estado de saúde 

e elaboração de estratégias preventivas e de tratamento, visando o bem estar e a 

qualidade de vida dos funcionários, bem como melhor produtividade no trabalho. 

 

 

5.2. LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

 Por ser um estudo transversal, não se pode estabelecer nenhuma relação de 

casualidade entre o fenótipo CHT e as alterações cardiometabólicas dos trabalhadores 

do Complexo HUPES. 

 A amostra do estudo foi de conveniência, com percentual total dos participantes menor 

do que o esperado e com predominância do sexo feminino, não permitindo assim a 

generalização dos dados para outras populações. 

 O fato da coleta de sangue ter sido realizada em momento diferente da aplicação do 

questionário e da aferição da antropometria pode ter contribuído para a perda de 

participantes elegíveis para o estudo devido ao não comparecimento dos indivíduos 

para a realização dos exames. 

 

 

6. PERSPECTIVAS DE ESTUDOS 

 

Diante dos resultados apresentados neste estudo, apresentam-se como proposta de novos 

estudos: 

  Avaliação de fatores de riscos cardiometabólicos não tradicionais nos trabalhadores 

do Complexo Hospitalar, a exemplo hiperinsulinemia, aumento dos níveis de 

apolipoproteína B e da proporção das partículas pequenas e densas do LDL-c. 

 Monitoramento do perfil nutricional dos trabalhadores do Complexo HUPES. 
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  Promoção de estratégias que visem reduzir a incidência e a prevalência do excesso de 

peso nos trabalhadores do Complexo HUPES. 

 Avaliação da qualidade de vida dos trabalhadores do Complexo HUPES e a sua 

relação com indicadores gerenciais como o absenteísmo e produtividade. 
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7. ANEXOS 
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ANEXO A - Parecer do Comitê de Ética 
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ANEXO B - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

 

 

 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Título do Projeto: Prevalência de Sobrepeso e Obesidade entre os Funcionários do 

Complexo HUPES – Salvador-Ba 

 

Pesquisador :  Dr° Hugo Ribeiro Júnior.  

  Hospital Universitário Professor Edgard Santos - Rua Augusto Viana, s/n -        

Canela – CEP: 40.110-060 – Salvador /Bahia. Tel. 3339-6310, e-mail: 

hugocrj@ufba.br 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP): Ambulatório Magalhães Neto – Rua Padre Feijó, 

240- Canela CEP. 140.160-170 – Salvador Bahia. Tel: 3203-2740/ 3339-6394 

 

O convidamos a participar deste projeto que tem como objetivo verificar a prevalência de 

sobrepeso e obesidade entre os funcionários do Complexo HUPES. 

 

Todos os funcionários que participarão deste projeto serão avaliados por profissionais 

Nutricionistas, Enfermeiros, Educadores Físicos e estudantes das referidas áreas devidamente 

capacitados para a aferição de pressão arterial, bem como a realização das técnicas de 

antropometria (medidas de peso, altura, circunferências da cintura e do braço e pregas 

cutâneas). As medidas antropométricas serão conferidas durante as consultas.  Para tal será 

necessário retirar o sapato e trocar a roupa que estará vestido por um avental oferecido pelo 

pesquisador. Todas essas medidas serão feitas em consultório apropriado e exclusivo para o 

estudo, situado no 3º andar (ala AB) Hospital Professor Edgard Santos – HUPES (Hospital 

das Clínicas).  

Também serão coletados exames bioquímicos e realizado USG de abdome total em 

todos os participantes. Nos indivíduos com diagnóstico de esteatose hepática, será feito o 

encaminhamento para a realização de fibroscan com o objetivo de estadiamento da patologia.  

Os indivíduos que forem elegíveis para a realização de atividade física, será feito 

eletrocardiograma e teste ergométrico. Todos os exames serão realizados na mesma 

instituição já referida. 

Todos os funcionários serão avaliados para determinar o nível de atividade física por 

meio do Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ). Além disso, será também 

aplicado um questionário para avaliação do nível de Qualidade de Vida (SF 36).  

Os funcionários serão convidados, por setor, a comparecer ao consultório no seu turno 

de trabalho. 

Os funcionários serão convidados para assistir sessões educativas com temas sobre 

diabetes, hipertensão, obesidade e dislipidemia em sala de aula no Hospital das Clínicas. 

 

 

Universidade Federal da Bahia 
Complexo Hospitalar Universitário Professor Edgard Santos 
Rua Augusto Viana S/S – Canela - Salvador - 40.110-060 
Tel: (71) 3339-6310 FAX: (71) 3339-6228 
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Ao final da realização das medidas, os participantes terão acesso aos seus resultados e 

receberão orientações nutricionais gerais, a partir de uma cartilha sobre alimentação saudável, 

dada pela equipe de nutrição.  

Os funcionários com diagnóstico de magreza, sobrepeso, obesidade, dislipidemia, 

hipertensão ou diabetes serão orientados a procurar centros de tratamento específicos situados 

no Ambulatório Magalhães Neto e na Escola de Nutrição da Universidade Federal da Bahia. 

Esses centros prestarão atendimento a todos funcionários encaminhados.  

O participante tem total liberdade para se recusar a participar ou solicitar sua saída do 

projeto, em qualquer momento do mesmo, sem que sofra qualquer tipo de penalidade, seja ela 

pessoal ou profissional ou prejuízo ao seu cuidado.  

Todos os dados coletados serão mantidos sob sigilo, assegurando desta forma a privacidade 

de todos os participantes envolvidos no projeto. 

 

Consentimento 

 

A sua permissão para participar deste projeto é voluntária. Você estará livre para negá-

la ou para, em qualquer momento, desistir da mesma se assim desejar sem que sofra qualquer 

tipo de represália ou prejuízo profissional ou pessoal. Para esclarecimentos você pode 

procurar um dos responsáveis pelo projeto através dos contatos citados na primeira página 

deste formulário.  

Compreendi que o projeto envolve exames bioquímicos, Ultrassonografia de abdome e 

o treinamento para o preenchimento de um formulário sobre a minha alimentação durante três 

dias, os quais deverei fazer nos dias que antecedem a coleta dos meus exames. Se indicado, 

também será realizado o fibroscan e, se elegível, será feito a avaliação cardiológica e o 

encaminhamento para atividade física. Os exames serão realizados no laboratório do 

Complexo HUPES. Fui também informado, que a coleta de sangue será feita por meio de 

instrumento estéril e que este procedimento em pessoas sensíveis causa dor, entretanto sem 

dano à saúde. Para a coleta dos exames bioquímicos e a Ultrassonografia de abdome, é 

requerido o jejum de 8 horas. 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que 

foram para mim lidas, sobre o estudo “Prevalência de Sobrepeso e Obesidade entre os 

Funcionários do Complexo HUPES”. Informo também que todas as minhas dúvidas foram 

respondidas de forma clara e de fácil compreensão. 

Entendi os propósitos deste projeto e aceito participar voluntariamente do mesmo que 

posso retirar meu consentimento em qualquer fase do mesmo sem que sofra algum tipo de 

penalidade pessoal ou profissional. 

 

 

Assinaturas                                           Salvador, _____ /_____ /_____ 

 

 

__________________________________________________________ 

Participante Voluntário 

__________________________________________________________ 

Pesquisador Responsável 
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ANEXO C - Instrumentos de Coletas de Dados (Anamnese Multidisciplinar) 

 



 

UFBA/ Complexo-HUPES / Clínica da Saúde 

             Complexo Hospitalar Universitário Professor Edgar Santos  

Anamnese Multidisciplinar 

 
Nº do Participante: ______     Data da entrevista: ___/___/___         Entrevistador: ___________________________ 

Nome da Mãe: _____________________________________________________ 

Endereço (Com o CEP): _____________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

Dados Pessoais 

01. Nome do Participante: ____________________________________________________________________ 

02. Sexo: 1. |_|  M.  2. |_|  F            03. Data de Nascimento: ____/____/_______         04. Idade:________ (anos) 

05. Profissão:________________________  

06. Escolaridade: 1. |_| Analfabeto    2. |_| 1º grau    3.|_| 2º grau    4.|_| Superior 

07. Estado Civil:  1. |_|  Solteiro    2. |_| Casado    3. |_| Viúvo   4. |_| Separado/divorciado 

08. Estudante: 1. |_| Sim  2. |_| Não     

09. CH Semanal C-HUPES (prática): 1. |_|  20h   2. |_|  24h   3. |_|  30h   4. |_|  36h   5. |_|  40h      

10. CH Semanal fora do HUPES:1. |_| < 20h  2. |_|  20h 3. |_| 24h    4. |_| 30h    5. |_| 36h    6. |_| 40h   888. |_| NSA 

11. Un. Trabalho: 1. |_|  CPPHO 2. |_|  Magalhães Neto  3. |_|  HUPES   12. Setor:___________13. Ramal: _______ 

14. Turno trabalho HUPES: 1. |_|  Manhã  2. |_|  Tarde  3. |_|  Noite  4. |_|  MT  5. |_|  SN   6. |_| Administrativo 

15. Vínculo  1. |_|  UFBA   2. |_|  MS  3. |_|  SESAB  4. |_|  FAPEX  5. |_|  FIOCRUZ 6. |_|  TERCEIRIZADO _______ 

16. Uso de cinto de segurança (no carro? 1. |_|  Frente e atrás  2. |_|  Só na frente  3. |_|  Só atrás   4. |_|  Não usa 

17. Filhos : 1. |_| Sim  2. |_| Não    18.Quantos?______ 888. |_| NSA  

19.DN __/__/____ 20. Id: ____21. Sexo 1. |_|  M  2. |_|  F  22. Sob./Obes. 1. |_| Sim  2. |_| Não    3. |_|  Não sabe 

23.DN __/__/____ 24. Id: ____25. Sexo 1. |_|  M  2. |_|  F  26. Sob./Obes. 1. |_| Sim  2. |_| Não    3. |_|  Não sabe 

27.DN __/__/____ 28. Id: ____29. Sexo 1. |_|  M  2. |_|  F  30. Sob./Obes. 1. |_| Sim  2. |_| Não    3. |_|  Não sabe  

31.DN __/__/____ 32. Id: ____33. Sexo 1. |_|  M  2. |_|  F  34. Sob./Obes. 1. |_| Sim  2. |_| Não    3. |_|  Não sabe  

35.DN __/__/____ 36. Id: ____37. Sexo 1. |_|  M  2. |_|  F  38. Sob./Obes. 1. |_| Sim  2. |_| Não    3. |_|  Não sabe 

39.DN __/__/____ 40. Id: ____41. Sexo 1. |_|  M  2. |_|  F  42. Sob./Obes. 1. |_| Sim  2. |_| Não    3. |_|  Não sabe 

43.DN __/__/____ 44. Id: ____45. Sexo 1. |_|  M  2. |_|  F  46. Sob./Obes. 1. |_| Sim  2. |_| Não    3. |_|  Não sabe 

47.DN __/__/____ 48. Id: ____49. Sexo 1. |_|  M  2. |_|  F  50. Sob./Obes. 1. |_| Sim  2. |_| Não    3. |_|  Não sabe 

51.DN __/__/____ 52. Id: ____53. Sexo 1. |_|  M  2. |_|  F  54. Sob./Obes. 1. |_| Sim  2. |_| Não    3. |_|  Não sabe 

     

Dados de Saúde 

 

55. Ativ. Física : 1. |_| Sim  2. |_| Não    56. Freqüência (semana): _________________ 57.  Tipo:_____________ 
 

58. Tempo Atividade Física (diário): ___________________________    

59. Dieta atualmente: : 1. |_| Sim  2. |_| Não    Motivo da dieta: _________________________________________ 

60. Dieta Orientada: 1. |_| Sim  2. |_| Não   888. |_| NSA     

61. Quem orientou dieta? 1. |_| Médico  2. |_| Nutricionista  3. |_| Outros __________________888. |_| NSA            

62. Perda de peso recente: 1. |_| Sim  2. |_| Não    3. |_| Não sabe  63. Se sim, quanto:_______ 64. tempo: _______ 

65. Ganho peso recente (últimos 6 meses): : 1. |_| Sim  2. |_| Não    3. |_| Não lembra    66. Se sim, quanto:________ 
 

67. Ganho de peso desde contratação: : 1. |_| Sim  2. |_| Não    3. |_| Não lembra    68. Se sim, quanto:___________ 

69. Fumante : 1. |_| Sim  2. |_| Não    3. |_| Ex Fumante    70. Quantidade diária: _______________  888. |_| NSA  

71. Tempo de abstenção (meses/anos): _______________  72. Consome bebida alcoólica : 1. |_| Sim  2. |_| Não     

73. Frequência de consumo de bebida alcoólica 1.|_| Diariamente          2.|_| Semanalmente       3.|_| Raramente   

                                                                           4.|_| Finais de semana             888. |_| NSA 

74. Tipo/ quantidade de bebida:  

      1. |_|  Cerveja: _____________ copo (s) /dia       2. |_|  Cachaça ou Vodka: _____________ dose (s) /dia     

1.NOME ________ 

2.SEXO  ________ 

3. DN___________ 

4.IDADE ________ 

5.PROF_________ 

6. ESCOL________ 

7. EST CIV_______ 

8.ESTU__________ 

9.CH HUP________ 

10.CH FORA______ 

11.UND TB _______ 

12. SETOR ______ 

13. RAMAL ______ 

14.TURNO_______ 

15.VINCUL ______ 

16.CINTO_______ 

17.FILHO _______ 

18. QT FIL_______ 

19.DNF1________ 

20. ID F1________ 

21.SEXF1 _______ 

22.SOB/OB1_____ 

23.DNF2________ 

24. ID F2________ 

25.SEXF2 _______ 

26.SOB/OB2_____ 

27.DNF3________ 

28. ID F3________ 

29.SEXF3 _______ 

30.SOB/OB3_____ 

31.DNF4________ 

32. ID F4________ 

33.SEXF4 _______ 

34.SOB/OB4_____ 

35.DNF5________ 

36. ID F5________ 

37.SEXF5 _______ 

38.SOB/OB5_____ 

39.DNF6________ 

40. ID F6________ 

41.SEXF6 _______ 

42.SOB/OB6_____ 

43.DNF7________ 

44. ID F7________ 

45.SEXF7 _______ 

46.SOB/OB7_____ 

47.DNF8________ 

48. ID F8________ 

49.SEXF8 _______ 

50.SOB/OB8_____ 

51.DNF9________ 

52. ID F9________ 

53.SEXF9 _______ 

54.SOB/OB9_____ 

55.ATV _________ 

56.FQ ATV ______ 

57.TIPATV_______ 

58. TEMPAT_____ 

59.DIETA________ 

60.ORIEDIET_____ 

61.QUEMDIET____ 

62. PP REC______ 

63.QT PP________ 

64.TEMPOPP_____ 

65.GP REC______ 

66. QT GP_______ 

67.GP CON______ 

68. QTP CO______ 

69. FUMA _______ 

70. QTD DIA _____ 

71.TPABS_______ 

72. CONSBEB____ 

73.FQ BEB______ 

74.TIP/QTBEB____ 
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      3. |_|  Whisky: _____________ dose (s) /dia        4. |_|  Conhaque: ____________ dose (s) /dia     

      5. |_|  Vinho: _____________ copo (s) /dia          888. |_| NSA 

 

75. Ex etilista: 1. |_| Sim  2. |_| Não  888. |_| NSA   76. Tipo bebida: __________ 77. Tempo de abstênção: _______      

78. DM declarada: 1. |_| Sim  2. |_| Não   3. |_| Não sabe 888. |_| NSA          

79. HAS declarada: 1. |_| Sim  2. |_| Não    3. |_| Não sabe     80. HAS detectada: : 1. |_| Sim  2. |_| Não     

81. PA Digital1: ______________mm/Hg              82. PA Digital2:_____________  mm/Hg     

83. DAC: 1. |_| Sim  2. |_| Não    3. |_| Não sabe     

84. Dislipidemia: 1. |_| Sim  2. |_| Não    3. |_| Não sabe   

85. Outras Doenças: 1. |_| Sim  2. |_| Não    3. |_| Não sabe  86. Qual (is):________________________________ 

87.Tratamento cirúrgico/medicamentoso p/ obesidade: 1. |_| Sim  2. |_| Não     

88. Uso de Medicamentos: 1. |_| Sim  2. |_| Não    89. Qual (is):________________________________________ 

90. Deficiência Física: 1. |_| Sim  2. |_| Não    91. Qual (is):_____________________________________________ 

 

Dados Familiares 

 

92. Obesidade:: 1. |_| Sim  2. |_| Não    3. |_| Não sabe    93. Quem: _____________________  

94. DAC: 1. |_| Sim  2. |_| Não    3. |_| Não sabe     95. Quem: _____________________  

96. Diabetes: 1. |_| Sim  2. |_| Não    3. |_| Não sabe    97. Quem: _____________________  

98. HAS: 1. |_| Sim  2. |_| Não    3. |_| Não sabe     99. Quem: _____________________  

100. CA Mama: : 1. |_| Sim  2. |_| Não    3. |_| Não sabe     101. Quem: _____________________  

102. CA Intestino: : 1. |_| Sim  2. |_| Não    3. |_| Não sabe     103. Quem: _____________________  

104. Transtorno Mental/Emocional: 1. |_| Sim  2. |_| Não    3. |_| Não sabe     105. Quem: ___________________  

106. Doença(s) Renal (is): 1. |_| Sim  2. |_| Não    3. |_| Não sabe     107. Quem: __________________________ 

108. Doença de Chagas: 1. |_| Sim  2. |_| Não    3. |_| Não sabe     109. Quem: ___________________________ 

 

Dados Ocupacionais 

110. Licenças Médicas: : 1. |_| Sim  2. |_| Não    111. Se sim, porque:___________________________________ 
 

112. E quantas vezes: 1. |_|1x   2. |_| 2x  3. |_| 3x  4. |_| 4x  5. |_| >4x  888. |_| NSA   OBS:___________________ 
 

113. Atestados médicos: : 1. |_| Sim  2. |_| Não    114. Se sim, porque:__________________________________ 
 

115. E quantas vezes: 1. |_|  1x  2. |_|  2x   3. |_|  3x  4. |_| 4x  5. |_| >4x  888. NSA   OBS:___________________ 
 

116. Faltas: 1. |_| Sim  2. |_| Não    117. Se sim, porque:______________________________________________ 
 

118. E quantas vezes: 1. |_|  1x  2. |_|  2x   3. |_|  3x  4. |_| 4x  5. |_| >4x  888. NSA   OBS:______________________ 

 

Dados Antropométricos 

 
119. Peso: ______ Kg     120. Altura:________ m     121. IMC:__________ Kg/m2 

 

122. CC1:_______cm     123. CC2:_______cm          124. CC3:_______cm     125. CC (media): ___________ cm 

 

126. CB1:_______cm     127. CB2:_______cm          128. CB3:_______cm       129. CB (média): ___________ cm 

 

130. PCT1:_______cm     131. PCT2:_______cm      132. PCT3:_______cm       133. PCT média: ________ cm 

 

134. PCSE1:______mm    135. PCSE2:______mm       136. PCSE3:______mm     137. PCSE (média):______ mm 

 

138. PCSI1:____mm     139. PCSI2:_____mm          140. PCSI3:_____mm     141. PCSI (média):_______ mm 

 

142. PCB1:____mm     143. PCB2:_____mm          144. PCB3:_____mm     145. PCB (média):__________ mm 

 

146. Σ 4 pregas (adulto): _______mm     147. Percentil Σ 4 pregas (adulto):________________  

 

75.EXETIL _______ 

76.TIPBEB_______ 

77.TEMPABS_____ 

78. DM DC ______ 

79.HAS DC ______ 

80.HAS DT ______ 

81.PA DIG1______ 

82. PA DIG2______ 

83. DAC_________ 

84. DLP_________ 

85.OT PAT_______ 

86.QUALPAT_____ 

87.TTOOB_______ 

88.MED _________ 

89.MEDQUAL ____ 

90.DEF FIS_______ 

91. DFQUAL ______  

92. OBES________ 

93. QUEMOB_____ 

94.DAC__________ 

95.QUEMDAC_____ 

96. DM___________ 

97.QUEMDM______ 

98.HAS __________ 

99.QUEMHAS____ 

100. CA MA_______ 

101.QUEMCAM ___ 

102.CA INT_______ 

103.QUEMCAIT ___ 

104.TRANS ______ 

105.QUEMTR_____ 

106.DÇARE______ 

107.QUEMRE____ 

108.CHAGAS_____ 

109.QUEMCH_____ 

110. LIC MED_____ 

111.PQ__________ 

112.LIC QT_______ 

113. ATES________ 

114. ATESPQ_____ 

115.QT ATES _____ 

116.FALTA _______ 

117.PQFALT______ 

118. QT FALT_____ 

119.PESO ______ 

120. ALT ________ 

121.IMC _________ 

122. CC1: ________ 

123. CC2: ________ 

124. CC3: _______ 

125. CC M: ______ 

126. CB1: _______ 

127. CB2: _______ 

128. CB3: _______ 

129. CB M: ______ 

130. PCT1: ______ 

131. PCT2: ______ 

132. PCT3: ______ 

133. PCTM:  _____ 

134. PCSE 1: ____ 

135. PCSE 2: ____ 

136. PCSE 3: ____ 

137. PCSE M:____ 

138. PCSI 1:_____ 

139. PCSI 2:_____ 

140. PCSI 3:_____ 

141. PCSI M:_____ 

142. PCB 1:______ 

143. PCS 2: _____ 

144. PCB 3:______ 

145. PCB M:_____ 

146. Σ 4:________ 

147. PERC Σ_____ 

148. AMBc:______ 

149. CMB:_______ 

150. IMC AD:_____ 

151. IMC ID: _____ 
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148. AMBc(adulto):__________________ 149. CMB (idoso): ________ 

 

150. Classificação do IMC Adulto:  1. |_|  Magreza Grau I           2. |_|  Magreza Grau II           3. |_|  Magreza Grau III             

                                                        4. |_|  Eutrofia                        5. |_| Sobrepeso                    6. |_|  Obesidade Grau I       

                                                        7. |_|  Obesidade Grau II       8. |_|  Obesidade Grau III      888. |_|  NSA 

 

151. Classificação do IMC Idoso:  1. |_|  Magreza           2. |_|  Eutrofia.             3. |_|  Excesso Peso      888. |_|  NSA 

 

Exames Bioquímicos 
 

152. Uréia: ______     153. Creatinina:________      154. Colesterol total:__________ 155. LDL:_______      

 

156. HDL:_______     157. VLDL:_______        158. TG:_______     159. Glicemia:_______     

 

160. HB glicada: _________   161. Hb:______  162. Ht:_______   163. RDW: _______    164.VCM: __________   

 

165.Leucograma: ___________ 166. Ác. úrico:_______     167. TGO:_______        168. TGP:_______        

 

169. FA: __________  170. Gama GT: _______     171. Proteínas Totais: _________   172. Albumina: ________ 

 

173. PCR:______  174. PCR US:______    175. BT:______       176. BD:______     177. BI:__________  

 

178. HCM: _______  179. Plaquetas: ____________  180. Anti HBS: _______  181. AgHBs: _______   

 

182. Anti- HCV: _______  

 

183. USB  Abdome _______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 
Observações:  ___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

152. U _________ 

153. Cr_________ 

154. COL _______ 

155. LDL________ 

156. HDL _______ 

157. VDLDL _____ 

158. TG_________ 

159. GLIC  ______ 

160. HB GL  _____ 

161. Hb  ________ 

162. Ht  _________ 

163. RDW  ______ 

164. VCM   ______ 

165. LEUC  ______ 

166. AC UR _____ 

167. TGO  ______ 

168. TGP _______ 

169. FA ________ 

170. GM GT _____ 

171. PT ________ 

172. ALB _______ 

173.PCR ________ 

174. PCR US ____ 

175.BT: _________ 

176. BD: ________ 

177. BI: _________ 

178. HCM:________ 

179. Plaqetas_____ 

180. Anti HBS:_____ 

181. AgHBs:______ 

182. AntiHCV:_____ 

183. USG:________ 

 



ANEXO D - Produção Científica e Apresentações em Congressos durante o curso de 

Mestrado: 2012-2014. 

 

ARTIGOS PUBLICADOS DURANTE O CURSO DE MESTRADO  

 

1 - Artigo publicado na Revista Scientia Medica, 2014; 24 (1): 19-25.  

 

Roberta B. Leite, Maria Efigênia Q. Leite, Júlia D.D. Freitas, Carlos M. C. Mendes, Tereza 

C.B.J. Deiró, Angelina X. Acosta. Avaliação do consumo alimentar de pacientes com 

mucopolissacaridose. 

 

RESUMO 

 

Objetivo: Avaliar o consumo alimentar de crianças e adolescentes com mucopolissacaridose. 

Métodos: Série de casos de mucopolissacaridose acompanhados regularmente em um serviço 

de referência da cidade de Salvador, Bahia, no período de janeiro a abril de 2012. Foram 

considerados para inclusão pacientes de ambos os sexos, entre 2 e 18 anos de idade, com 

ingestão alimentar por via oral, sem complicações clínicas. Foi aplicada anamnese estruturada 

contemplando informações socioeconômicas, clínicas e avaliação da ingestão alimentar. 

Dados de consumo alimentar foram obtidos através do recordatório alimentar de 24 horas e 

registro alimentar de três dias. Foram avaliadas as possíveis inadequações alimentares através 

das recomendações da Dietary Reference Inakes, 2005. Os dados foram tabulados no Epidata 

3.1 e analisados no pacote estatístico R. 

Resultados: Foram estudados oito meninos e duas meninas, com idade mediana de 10 anos 

(intervalo interquartil 6,4 anos, mínima 3, máxima16 anos). O tipo mais frequente da doença 

foi a mucopolissacaridose VI (60%). Seis pacientes necessitavam de auxílio para se alimentar, 

nove apresentaram baixa ingestão de calorias e seis apresentaram baixa ingestão de lipídios. 

Todos os pacientes apresentavam insuficiente ingestão de fibras e consumo adequado de 

carboidratos e proteínas. O consumo de todos os micronutrientes apresentou inadequação. 

Conclusões: Detectou-se alta frequência de inadequeção no consumo alimentar de crianças e 

adolescentes com mucopolissacaridose. Algumas limitações osteoarticulares causadas pela 

doença acarretam problemas na ingestão de alimentos, tendo muitos pacientes necessidade de 

auxílio no ato de se alimentar. A conduta nutricional especializada poderá auxiliar na 

qualidade de vida e no prognóstico desses indivíduos. 
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ARTIGOS ENVIADOS PARA PUBLICAÇÃO DURANTE O CURSO DE MESTRADO  

 

1 - Artigo enviado para publicação na Revista Jornal Brasileiro de nefrologia  

 

Alessandra Fortes Almeida, Júlia Duarte Dias Freitas Pamponet, Almerinda Luedy, Maria 

Helena Lima Gusmão Sena, Ana Regina Nogueira Meireles, Izabel Santos Cruz, Hugo da 

Costa Ribeiro Júnior. Obesidade e Disfunção Renal. 

 

RESUMO 

 

Introdução: evidências sugerem aumento do IMC como determinante para acréscimo no 

risco de desenvolvimento de DRC na população em geral. Objetivo: Avaliar a associação 

entre o índice de massa corporal (IMC) e a Taxa de Filtração Glomerular (TFG) estimada em 

adultos sem doença renal crônica prévia. Métodos: Estudo transversal, realizado em 2012, 

com 378 funcionários adultos de um Hospital Universitário. Cada participante teve as 

medidas de peso e altura aferidas. A taxa de filtração glomerular estimada foi realizada 

através da equação de Cockcroft-Gault. Foi realizado correção do peso para os participantes 

com obesidade. As análises univariada e multivariada foram realizadas utilizando o programa 

SPSS® 20.0. Resultados: A maioria da população estudada foi do sexo feminino (76,6%), a 

média do IMC foi de 28,0 Kg/m². Do total de 378 participantes, 123 (32,5%) encontravam-se 

abaixo do IMC 25Kg/m², 142 (37,6%) foram classificados na faixa do sobrepeso e 113 

(29,9%) na faixa de obesidade. Quando estratificados pelo IMC, observou-se diferença 

estatisticamente significativa na TFG (p< 0,000), após excluir os participantes com 

hiperfiltração. A associação positiva entre IMC e TFG na análise multivariada foi mantido 

mesmo após ajuste para variáveis de confusão, com odds ratio ajustado de 3,21 (IC 95%: 

1,62-6,37). Conclusão: Estes achados sugerem que a obesidade pode ser um preditor 

significativo de TFG diminuída e, portanto, pode ser uma medida para avaliar presença de 

obesidade como risco para doença renal crônica.  
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TRABALHO PUBLICADO EM ANAIS DURANTE O MESTRADO 

 

1 - Trabalho publicado em Anais do XX Congresso Brasileiro de Nutrição Parenteral e 

Enteral, 2013. 

 

Ethiane de Jesus Sampaio; Marta França; Julia Duarte Dias Freitas Pamponet; Luzia 

Fagundes Prudente; Maria Lúcia Nascimento; Maria Helena Lima Gusmão Sena. 

NUTRIDIA BRASIL 2012: EXPERIÊNCIA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 

PROFESSOR EDGARD SANTOS. 

 

Introdução: A desnutrição hospitalar pode determinar maior permanência hospitalar, e maior 

custo, além de risco aumentado para infecções e complicações durante o internamento. 

Objetivos: Avaliar o risco nutricional de pacientes internados em clínica médica e cirúrgica 

de um Hospital Universitário (HU). Métodos: Estudo transversal realizado no dia 08 de 

novembro de 2012, com protocolo de coleta de dados segundo o NUTRIDIA (ND) 2012, 

projeto que no Brasil foi desenvolvido pela Sociedade Brasileira de Nutrição Parenteral e 

Enteral. Foram aplicados quatro formulários nas unidades de internação abertas, 

caracterizadas com clínicas médicas e cirúrgicas, com o objetivo de avaliar os pacientes 

internados, em relação a condição clínica, medicamentos em uso, história nutricional prévia e 

ingestão alimentar. Foram incluídos no estudo pacientes com idade superior a 19 anos. Foram 

adotados como indicadores de risco nutricional, o Índice de Massa Corporal (IMC), a perda 

ponderal e a ingestão alimentar insuficiente na última semana. Os dados foram coletados por 

nutricionistas do HU e estudantes de nutrição e os resultados analisados pela equipe nacional 

do projeto. O protocolo de pesquisa foi reconhecido pelo Comitê de Ética e Pesquisa da 

instituição. Resultados e Discussão: No dia do ND encontravam-se internados 80 pacientes, 

dos quais 78 (97,5%) participaram do estudo. Os pacientes apresentaram média de idade de 

53,5 anos, sendo 42 (53,85%) pacientes do sexo masculino. A permanência hospitalar destes 

pacientes foi em média 27 dias. A média do IMC foi de 22,83Kg/m
2
. A perda de peso nos 

últimos três meses esteve presente em 62 pacientes (79,5%) e 31 (39,7%) pacientes 

apresentaram apetite reduzido na última semana. Dentre os indivíduos que apresentaram 

apetite reduzido, 5 (16%) relataram ingerir menos de 25% da dieta hospitalar avaliada ou 

próximo a nada. Dentre as causas da redução da ingestão alimentar, 20 (64,5%) pacientes 

referiram a perda de apetite e 3 (9,7%) náuseas. Conclusão: Os dados apresentados 

permitiram identificar que apesar da adequação da média do IMC, a perda de peso anterior e a 
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inadequação da ingestão alimentar esteve presente nos indivíduos estudados, o que nos 

confirma a necessidade de uma intervenção precoce para prevenir e/ou tratar a desnutrição. 

 

 

PARTICIPAÇÃO EM BANCAS DE TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO DA 

GRADUAÇÃO 

 

1 – Co-orientação do Trabalho de Conclusão de Curso de Pós Graduação sob a forma de 

Residência Multiprofissional do Complexo Hospitalar Professor Edgard Santos da aluna  

Roberta Barone Leite “AVALIAÇÃO DO CONSUMO ALIMENTAR DE PACIENTES 

COM MUCOPOLISSACARIDOSE”.  

 

2 – Co-orientação do Trabalho de Conclusão de Curso de Pós Graduação sob a forma de 

Residência Multiprofissional do Complexo Hospitalar Professor Edgard Santos da aluna  

Mariana Dantas “EFEITO DA SUPLEMENTAÇÃO DE ZINCO SOBRE O APETITE DE 

CRIANÇAS: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA”.  

 

 

PARTICIPAÇÃO EM BANCAS DE TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO DA 

GRADUAÇÃO 

 

1 – Examinadora do trabalho apresentado em 14 de outubro de 2012 pela aluna de do curso de 

Nutrição da Escola de Nutrição da UFBA, Luciana Alves Vieira, cujo título foi: 

“CIRCUNFERÊNCIA DA CINTURA E PERFIL LIPÍDICO DE FUNCIONÁRIOS EM 

UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO”. 

 

2 - Examinadora do trabalho apresentado em 11 de setembro de 2013 pela aluna de do curso 

de Nutrição da Escola de Nutrição da UFBA, Diana dos Santos Souza, cujo título foi: 

“Coexistência dos principais fatores de risco cardiovascular em trabalhadores com 

obesidade abdominal segundo o índice de conicidade”.  

 

3 - Examinadora do trabalho apresentado em 11 de setembro de 2013 pela aluna de do curso 

de Nutrição da Escola de Nutrição da UFBA, Laís Santos Seabra, cujo título foi: “Avaliação 
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do risco coronariano elevado segundo o índice de conicidade em trabalhadores de um 

hospital público de Salvador - BA”.  

 

 


