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RESUMO

Objetivou-se avaliar a dieta habitual e os fatores de risco
para doenças cardiovasculares em indivíduos participantes
do programa assistencial da Universidade de Santa Cruz
do Sul (UNISC/RS). A amostra do estudo constituiu-se a
partir dos 75 cadastros do programa, selecionando-se os
indivíduos com tolerância à glicose diminuída ou glicemia
de jejum alterada, participação nas atividades do programa
e idade igual ou superior a 30 anos. Analisaram-se variáveis
socioeconômicas, antropométricas, dietéticas e pressão
arterial sistêmica de 39 indivíduos entre 40 e 80 anos,
sendo 58,97% gênero feminino e 41,02% masculino. En-
contraram-se 38,5% com sobrepeso, 12,82% eutróficos
e  48,7% com obesidade pelo Índice de Massa Corporal
(IMC). A razão da circunferência abdominal (CA) revelou
40,2% em risco alto e 12,2% em risco muito alto para o
desenvolvimento de doenças cardiovasculares. A análise
da correlação entre IMC e CA mostrou um nível de
significância alto entre as variáveis estudadas. O estudo
revelou quanto menor a renda maior o índice de obesida-
de. Quanto à escolaridade 58,97% possuíam até 5 anos de
estudo e 23,07% até 8 anos. A média do Valor Energético
Total (VET) da dieta habitual foi 2054,10kcal/dia, sendo 51%
carboidratos, 33,33% lipídeos e 16,54% proteínas. A Pres-
são Diastólica associou-se significativamente com CA e o
IMC. Quanto aos valores de glicemia em jejum, a média
encontrada foi 159,62 mg/dl, apresentando uma associação
significativa com VET e a Pressão Diastólica. Os resulta-
dos do estudo provocaram um redimensionamento nas
atividades preventivas e educacionais das ações assisten-
ciais das intervenções no programa.

PALAVRAS-CHAVE

Dieta. Diabetes mellitus tipo 2. Obesidade. Doenças
cardiovasculares.

ABSTRACT

Of the objective of this work was to valuate the habitual diet
and  the risk factors for cardiovascular disease on people that
were participating on the assistance program of the Universida-

de de Santa Cruz do Sul  (UNISC/RS). The sample  was made up
of 75 files of the program, selecting the individuals with tolerance
to decreased glucose and/or fasting altered glycemia, that
participate on the program acitivities and age equal or higher
than 30 years old. Were analized socioeconomic variables,
anthropometrics, dietary and systemic blood pressure of 39
patients between 40 and 80 years old, being 58,97% of the
female gender and 41,02% of the male gender. It was found
38,5% over weighted, 12,82% euthrophic and 48,7% with
obesity according to the Índice de Massa Corporal (IMC). The
ratio of the circunferência abdominal (CA) showed 40,2% with
high risk and 12,2% with very high risk of developing
cardiovascular diseases. The analysis of the correlation between
IMC and CA showed a high level of significance between the
variables that were studied. The study revealed that the lower
the income is, the higher the obesity index is. Concerning to
the educational level 58,97% had until 5 years of education and
23,07% had up to 8 years of education.The average of the
Valor Energético Total (VET) on the habitual diet was 2054,10
Kcal/day being 51% carbohydrates, 33,33% lipids and 16,54%
proteins. The diastolic blood pressure was significantly
associated with the CA and IMC. Concerning to the values os
the fasting glycemia, the average was 159,62 mg/dl, representing
a significance association withof VET and the diastolic blood
pressure. The results of this study instigated a resizing of the
preventing and educational activities on the assistance actions
of the program interventions.
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Diet. Diabetes Mellitus,  type 2. Obesity. Cardiovascular
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INTRODUÇÃO

A incidência e a prevalência do Diabetes
Mellitus vêm aumentando cada vez mais entre a
população, tornando-se uma das doenças mais
prevalentes no mundo. Encontra-se associada
ao aumento da mortalidade geral bem como
aos gastos adicionais de saúde e à redução da
capacidade da expectativa de vida. O Diabetes
Mellitus tipo 2 é uma síndrome heterogênia que
resulta de defeitos na secreção e na ação da
insulina, sendo que a patogênese de ambos os
mecanismos está relacionada a fatores genéti-
cos e ambientais (BATISTA et al., 2005).

Segundo o estudo de King, Aubert e Her-
man (1998 apud SARTONELLI; CARDOSO,
2006) quanto à epidemiologia, o número de
indivíduos com Diabetes Mellitus na América
foi estimado em 35 milhões para o ano 2000
e projetado para 64 milhões em 2025. Nos
países desenvolvidos, o aumento ocorrerá
principalmente nas faixas etárias mais avança-
das, decorrente do aumento da esperança de
vida e do crescimento populacional. Já nos
países em desenvolvimento, o aumento será
observado em todas as faixas etárias, princi-
palmente no grupo de 45-64 anos, quando sua
prevalência deverá triplicar, duplicando nas fai-
xas etárias de 20-44 e 65 e mais anos.

 Entretanto, em nosso meio existem limi-
tes frente ao processo do cuidado ao paciente
diabético no nível de assistência à saúde. Com
intuito de contribuir para esse conhecimento,
o presente estudo avalia a adiposidade e a die-
ta habitual como fatores de risco em indiví-
duos portadores de Diabetes Mellitus tipo 2,
acompanhados pelo Projeto de Extensão:
Ações de Educação em Enfermagem e Nutri-
ção para o Envelhecimento com Qualidade de
Vida, da Universidade de Santa Cruz do Sul
(UNISC), no Rio Grande do Sul (RS). O estu-
do analisa o risco nutricional a partir do Índice
de Massa Corporal (IMC) e da Circunferência

Abdominal (CA) esses associados ao Valor
Energético Total (VET) da dieta, Carboidratos
(CHO), proteínas, lipídios, a ingestão de fibras
considerando o estilo de vida a partir da ativi-
dade física, escolaridade e renda.

MÉTODOS

Trata-se de um estudo transversal com 39
pacientes de ambos os sexos entre idades de
40 a 80 anos portadores de Diabetes Mellitus
tipo 2, regularmente matriculados nas ações
de Extensão Comunitária voltadas para o
envelhecimento com qualidade de vida da
UNISC/RS, no período de março a junho de
2006. A coleta de dados foi realizada no perí-
odo de março a junho de 2006, pelas pesqui-
sadoras devidamente treinadas.

A extensão comunitária conta com 75
inscritos, sendo que somente 45 (60%) fre-
qüentavam as atividades do programa. Des-
ses, 39 (86,66%) apresentavam a tolerância
à glicose diminuída e/ou glicemia de jejum
alterada e idade igual ou superior a 30 anos,
sendo convidados a participar do estudo.
Todos consentiram em participar da pesquisa.
O presente trabalho foi aprovado pelo Comi-
tê de Ética em Pesquisa da UNISC/RS, sendo
realizado posteriormente à assinatura de um
termo de consentimento esclarecido para to-
dos os participantes.

Para caracterização da população em estu-
do avaliaram-se os dados socioeconômicos
registrados nos prontuários dos indivíduos.
Analisaram-se as variáveis: a idade caracteri-
zada em três faixas etárias (30 a 40; 41 a 60; e
> 61 anos), calculadas em anos completos,
mediante a diferença entre a data de nascimento
e a data de entrevista. A escolaridade foi aferi-
da em graus de instrução e dividida em três
categorias: baixa, com níveis de instrução (<5
anos); média com níveis de instrução (>5 anos
e <8 anos); e alta com níveis de instrução (>9
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anos). A atividade física foi analisada segundo as
recomendações do Celafiscs, classificadas como
insuficientemente ativos, ativos e sedentários.

Para a classificação da glicose em jejum e
dos níveis tensionais foram realizadas media-
nas entre 7 avaliações, realizadas no primeiro
semestre de 2006, dos índices glicêmicos ca-
pilares em jejum e dos níveis da pressão sistó-
lica e diastólica presentes nos prontuários dos
pacientes. Foram considerados hipertensos
aqueles que: (1) apresentaram pressão sistóli-
ca >140 mmHg e/ou pressão diastólica >90
mmHg que relataram o uso de medicamento
específico e/ou em dieta com restrição de sal
ou para perda de peso, ou que praticavam ati-
vidades físicas para controle dos níveis tensio-
nais (BRASIL, 2002).

As entrevistas individuais sobre o consu-
mo alimentar ocorreram na Sala de Atendimen-
to Nutricional do Adulto na Clínica Escola do
Serviço Integrado de Saúde - SIS/UNISC. Além
disso, realizou-se um levantamento de auto-
registro alimentar, distribuiu-se uma ficha de
controle alimentar com informações básicas,
que foram colhidas em três dias intercalados,
sendo, preferencialmente, mas não obrigató-
rio, que pelo menos um desses fosse referen-
te ao fim de semana (sábado ou domingo).

Os alimentos e/ou preparações informa-
dos pelos entrevistados foram convertidos em
medidas caseiras e posteriormente em peso
(gramas), conforme elucidado no registro fo-
tográfico (ZABOTTO; VIANNA; GIL, 1996).
Os cálculos para quantificar o valor energéti-
co total da dieta, em macronutrientes (pro-
teína, carboidrato e lipídio) e fibras foram rea-
lizados com auxílio do software Virtual Nutri,
produzido pela Faculdade de Saúde Pública de
São Paulo (FSPUSP) (PHILIPPI; SZARFARC;
LATERZA, 1996). As variáveis dietéticas dos
macronutrientes foram classificadas em insu-
ficiente, adequada e excessiva, consideran-
do um índice de adequação de 90 a 110%.

Foi considerada adequada ao apresentar to-
dos os componentes dietéticos na categoria
“adequada”.

Para a medida do peso corporal utilizou-
se balança eletrônica Welmy com capacidade
para 200 kg e sensibilidade de 100 g. Os pa-
cientes foram posicionados na balança usando
roupas leves, sem portar objetos pesados, fi-
cando de pé e imóveis no centro da platafor-
ma da balança com os braços estendidos ao
longo do corpo, para obter a medida mais
precisa. A estatura foi mensurada por meio de
estadiômetro (Cardiomed) com escala em
milímetros (mm), sendo realizadas duas me-
didas, considerando-se a média dos valores
obtidos. A CA foi avaliada com fita métrica no
ponto médio entre a crista ilíaca e o rebordo
costal, com o paciente em pé, sem roupa, com
os braços posicionados ao longo do corpo e
na fase expiratória da respiração. Utilizou-se
o IMC, adotando como critério de classifica-
ção os valores para idade e sexo e os respec-
tivos pontos de corte propostos pela Organi-
zação Mundial de Saúde (1997), baixo peso:
IMC <18,5 kg/m

2

; eutrófico: IMC >18,5
<24,9 kg/m

2

; sobrepeso: IMC >25 <29,9 kg/
m

2

 e obesidade: IMC >30 kg/m
2

. Para a cir-
cunferência abdominal foi considerada como
fator de risco para a doença cardiovascular uma
medida maior ou igual a 80 cm nas mulheres e
94 cm nos homens (SCHEFFEL, 2004).

Os dados foram analisados com auxílio do
programa estatístico Statistical Package for the
Social Sciences (SPSS) versão 14.0. Os resul-
tados foram colocados em relação ao desvio-
padrão, média e mediana. As análises estatísti-
cas foram realizadas em etapas. Inicialmente
foram apresentadas as distribuições das co-
variáveis de interesse com dados de freqüên-
cia. Em seguida, foram calculadas as taxas de
prevalência do sobrepeso e da obesidade, se-
gundo as co-variáveis de interesse, e estabe-
lecidas as associações entre as diversas co-
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variáveis por meio do teste do qui-quadrado
(q

2

) e a análise bivariada, adotando-se como
nível de significância o valor 0,05 ou 5%.

RESULTADOS

Atenderam os critérios de inclusão no pre-
sente estudo 39 pacientes com Diabetes Me-
llitus tipo 2 com média de idade de 60 anos. A
idade mínima verificada na amostra foi 40 anos
e a máxima 80 anos de idade, sendo que 20,5%
(n=8) na faixa etária de 40-50 anos, 25,6%
(n=10) de 51-60 anos e 53,8% (n=21) aci-
ma de 61 anos. Notou-se maior prevalência
na faixa etária acima de 61 anos, considerando
uma predominação da população idosa.

O grupo estudado foi composto por
58,97% (n=23) de gênero feminino e 41,02%
(n=16) de masculino, com idade acima de 61
anos. Ao avaliarem-se as variáveis e as co-
variáveis entre os gêneros, o estudo não apre-
sentou um nível de significância entre as variá-
veis (p>0,05) estudadas, analisando-se o estu-
do em relação ao total da amostra e não em
relação ao gênero.

Em relação à escolaridade, o estudo de-
monstrou que 58,97% (n=23) da amostra
possuíam até 5 anos de estudo; 23,07% (n=9)
com até 8 anos de estudo e 17,94% (n=7)
com mais de 9 anos de estudo. As análises
demonstram que nessa amostra estudada a
maioria dos pacientes encontrava-se em baixa
escolaridade, mas não houve uma relação esta-
tisticamente significativa entre o IMC (p=0,266)
e o CA (p=0,078) com os níveis de escola-
ridade.

Considerando a renda, constatou-se que
41,02% (n=16) recebiam até 1 salário míni-
mo por mês; 15,38% (n=6) de 1 a 2 salários
mínimos; 25,64% (n=10) recebiam de 3 a 4
salários mínimos e 17,94% (n=7) recebiam
mais de 5 salários mínimos mensais. A asso-
ciação entre a variável Índice de Massa Cor-

poral e a co-variável renda, mostrou que os
indivíduos que possuem menor renda eram sig-
nificativamente os mais obesos (r=0,290;
p<0,037). A renda associou-se significativa-
mente (r=0,270; p<0,048) também com o
percentual de carboidratos (CHO) da dieta.
Entretanto, não se encontrou uma relação sig-
nificativa entre a CA e renda (p=0,368). Quan-
to à prática de atividade física, 51,28% (n=20)
são ativos; 30,76% (n=12) são sedentários e
17,94% (n=7) foram classificados com insu-
ficientemente ativos. Não se encontrou uma
relação significativa entre IMC (p=0,225) e a
CA (p=0,078) com a atividade física.

A Tabela 1 demonstra as características da
população estudada de acordo com sua distri-
buição entre idade, gênero, escolaridade, ren-
da e atividade física.

 Na avaliação das variáveis peso e estatu-
ra, verificou-se como peso mínimo 45,20 kg,
máximo de 118,20 kg, com uma média de
79,32 kg e desvio-padrão 14,97. Já para a es-
tatura, o valor mínimo encontrado foi de
146,50 cm, valor máximo 187,0 cm e a mé-
dia de 162,10 cm com desvio-padrão 9,70.

O estudo demonstrou uma prevalência de
48,7% (n=19) de obesidade; 38,5% (n=15)
de sobrepeso e 12,8% (n=5) em estado de
eutrofia. A média do IMC é de 30,78, mínimo
de 23,85 e máxima de 43,32, com desvio-pa-
drão de 4,67. Ao avaliar-se a CA, o estudo
demonstrou que 89,63% dos pacientes en-
contram-se em risco cardiovascular. A análise
da correlação entre o IMC e a CA mostrou
um nível de significância alto (p<0,000) entre
as variáveis estudadas.

A Tabela 2, a seguir, demonstra a média e
desvio-padrão (DP), os valores mínimo, má-
ximo e a mediana da análise das variáveis
antropométricas.

A média da Pressão Sistólica do grupo ava-
liado foi de 132 mmHg (13,85), variando de
110 mmHg a 170 mmHg, sem associação sig-
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nificativa com a CA (p=0,443) e o IMC
(p=0,450) e a média da Pressão Diastólica foi
de 78,46 mmHg (11,81), variando de 50
mmHg a 100 mmHg, associando-se significa-
tivamente com CA (r=0,399; p<0,001) e o
IMC (r=0,735; p<0,014).

Quanto aos valores de glicemia em jejum
dos pacientes, a média encontrada foi de

159,62 mg/dl, apresentando uma taxa mínima
de 102 mg/dl e uma máxima de 306 mg/dl
(47,95). Não houve associação significativa
com a CA (p = 0,074) e o IMC (p=0,291).
Mas o HGT associou-se significativamente com
a co-variável VET (r=0,377; p<0,015) e com
a co-variável da Pressão Diastólica (r=0,288;
p<0,047).
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Em relação ao consumo alimentar da die-
ta, a média encontrada foi de 2054,10 kcal/dia
(436,64), variando entre 1374,61 kcal/dia e
3020,63 kcal/dia. Quanto ao consumo dos
macronutrientes em relação ao VET, consta-
tou-se uma ingesta média de 51% de carboi-
dratos (CHO) e 16,54% de proteínas. O con-
sumo de lipídeos variou entre 23,55% e
48,80%, com média 33,33% e desvio-padrão
de 5,06. Em relação à ingestão diária de fibras
alimentares, o valor médio observado foi de
27,09 g (10,55) e sua variação foi de 10,13 g
a 52,08 g, conforme mostra a Tabela 3.

Constatou-se que 30,76% (n=12) do gru-
po estudado apresentou valores de adequa-
ção em todos os critérios de classificação. Em
relação à adequação por macronutriente, o
estudo mostrou que 28,20% (n=11) não
apresentaram índice de adequação em relação
ao carboidrato (CHO) e 51,28% (n=20) pos-
suíam inadequação em relação aos lipídeos.

DISCUSSÃO

O estudo demonstra uma importante pre-
valência das complicações crônicas nos pacien-
tes com Diabetes Mellitus do tipo 2 atendidos
no Projeto de Extensão – Ações de Educação
em Enfermagem e Nutrição. A prevalência das
complicações do Diabetes Mellitus confirma-
se nos dados encontrados por (SCHEFFEL et
al., 2004; PICON et al., 2006). Um aspecto
limitante do estudo pode ser considerado o
número amostral. Entretanto, a análise permi-
tiu um estudo aprofundado das inter-relações

da doença com a dieta alimentar, o que seria
de difícil execução em um grupo maior de
pesquisa.

Na amostra obtida pelo estudo, observou-
se aumento de pacientes com Diabetes Melli-
tus na faixa etária >61 anos, evidenciando que
com o aumento da idade pode estar relaciona-
do com o aumento da prevalência das doenças
crônicas não-transmissíveis. Oliveira e Milech
(2004) relatam no seu estudo um aumento da
prevalência das doenças crônicas não-transmis-
síveis claramente associados à idade.

O aumento do número de indivíduos com
alguma anormalidade da homeostase glicêmi-
ca é proporcional ao aumento da idade, isto é,
a tolerância à glicose vai diminuindo com o
envelhecimento dos indivíduos. Esses dados
foram evidenciados no presente estudo e por
Schaan, Harzheim e Gus (2004), tanto pela
idade média mais elevada no grupo estudado,
assim como pelo maior percentual de indiví-
duos acima de 60 anos.

Ao avaliar a circunferência abdominal (CA),
o estudo demonstrou que 89,63% dos pa-
cientes encontravam-se em risco cardiovascu-
lar, essas alterações refletem os riscos de com-
plicações metabólicas. O aumento da CA foi
associado com o aumento da gordura visce-
ral, mostrando correlação entre o IMC e a CA.
Entretanto, é importante o uso concomitante
desses indicadores na prática clínica. Em um
estudo realizado por Conway et al. (1997 apud
CASTRO et al., 2004) entre mulheres negras
americanas, verificou-se que a circunferência
abdominal (CA) foi a medida antropométrica
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que melhor se correlacionou com a distribui-
ção visceral de gordura. Sampaio e Figueredo
(2005) e Cabrera e Jacob Filho (2001), ao
correlacionarem IMC com CA encontraram
características semelhantes, mostrando a evi-
dente associação entre essas variáveis.

Quanto ao grau de escolaridade, o estudo
demonstrou baixo nível, sendo que mais da
metade da amostra analisada apresentou até 5
anos de estudo, o que pode representar difi-
culdades na compreensão das orientações so-
bre a doença. Outra importante associação
encontrada no estudo é entre a variável IMC e
renda, confirmando que os indivíduos que
possuem menor renda são significativamente
mais obesos. A renda associou-se significati-
vamente com o percentual de carboidrato
(CHO) da dieta, que pode estar representada
no maior consumo de carboidratos (CHO)
simples, refletindo-se na redução do consu-
mo de fibras da dieta. Segundo um estudo
populacional de Gross et al. (2004 apud SAR-
TORELLI; CARDOSO, 2006), o aumento do
consumo de carboidratos refinados e a redu-
ção do consumo de fibras encontraram-se for-
temente associados com o aumento da preva-
lência de Diabetes Mellitus tipo 2 e a obesida-
de entre americanos.

Considerando os critérios de classificação
adotados neste estudo, foi possível verificar
que 51,28% (n=20) dos indivíduos são ati-
vos, praticam algum tipo de exercício. Em re-
lação aos sedentários e insuficientemente ati-
vos, a proporção de indivíduos que não cum-
priram a recomendação de pelo menos 30
minutos de atividade física diária foi 48,71%
(n=19). Houve associação estatisticamente
significante entre a prática de atividade física e
a idade (p<0,04). Matsudo et al. (2002), ao
estudarem 29 cidades do Estado de São Pau-
lo, utilizaram o mesmo critério de classifica-
ção de atividade física do presente estudo, e
encontraram uma porcentagem de 45,7% de

indivíduos ativos e 46% que não cumpriram
as recomendações de atividade física.

Evidenciou-se, com isso, uma associação
significativa entre pressão diastólica com a CA
e o IMC, variáveis essas associadas à síndro-
me metabólica. Já nos estudos de Navarro et
al. (2001), a forte relação da gordura visceral
e a obesidade encontravam-se associadas com
as alterações metabólicas. Segundo o estudo
de Castro, Matos e Gomes (2006), na cidade
de Framingham, indivíduos com o IMC próxi-
mo à normalidade já apresentaram alterações
significativas na CA, assim como neste estudo
também pode-se evidenciar que os indivíduos
com o IMC dentro da normalidade já apresen-
tavam circunferência abdominal de risco para
as doenças cardiovasculares, justificando-se o
rastreamento dessas variáveis nas populações
com alterações metabólicas.

A relação entre as características qualitati-
vas e quantitativas da dieta e a ocorrência de
enfermidades crônicas têm evidenciado uma
associação importante na definição do estado
de saúde, em particular no que se refere às
doenças crônicas da idade adulta, entre elas, a
Diabetes Melitus tipo 2 e a Hipertensão Arte-
rial (MONTEIRO; MONDINI; COSTA, 2000;
GARCIA, 2003). Segundo Francischi, Pereira e
Junior (2004), a alimentação inadequada repre-
senta uma das maiores causas dessas desordens
metabólicas, sendo que a ingestão de alimentos
também regula o controle das concentrações
de hormônios catabólicos e anabólicos e a obe-
sidade. Em nosso estudo, os níveis de glicemias
em jejum apresentaram uma associação signifi-
cativa com o VET e a pressão diastólica.

Verificou-se no estudo uma maior inges-
tão de lipídeos em 51,28% dos indivíduos.
Dados similares foram encontrados no estu-
do de Nacif, Abreu e Torres (2005), que rela-
taram um excesso no consumo de alimentos
com elevados valores de gordura. Há evidên-
cias bem fundamentadas da relação entre a
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qualidade da alimentação e os riscos de de-
senvolver a Diabetes Mellitus. Tem sido de-
monstrada uma correlação positiva entre a
prevalência da diabetes e o alto consumo de
gorduras saturadas e ao baixo teor de fibras
da dieta (SARTORELLI; CARDOSO, 2006).

As evidências encontradas no estudo rela-
tam a importância do monitoramento dos pa-
cientes diabéticos, ao trabalharem mudanças
no estilo de vida com intervenções mais pre-
coces para que possam atuar beneficamente
na qualidade de vida da população estudada.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As complicações crônicas da Diabetes Me-
llitus tipo 2 relatam uma alta prevalência de obe-
sidade associados ao risco cardiovascular, com
uma ingestão alta de lipídeos e baixo consumo
de fibras. O estudo demonstrou que todos os
indivíduos apresentaram no mínimo dois fato-
res de risco para doença cardiovascular, o que
justifica o seu rastreamento e controle.

Reafirma-se, assim a importância do traba-
lho interdisciplinar desenvolvido pelo progra-
ma Envelhecendo com Qualidade de Vida,
entretanto reforça-se a necessidade de intensifi-
car a adesão dos pacientes à dieta e ao exercício.
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