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RESUMO

Oliveira, A. Aspectos clínicos e nutricionais de mulheres na pós

menopausa com doença arterial coronária. São Paulo; 2003. [Dissertação

de Mestrado - FCF-FEA-FSP/USP].

Objetivo: Avaliar os aspectos clínicos e nutricionais de mulheres na pós

menopausa com doença arterial coronária (DAC). Metodologia: Estudo

transversal retrospectivo. Obtiveram-se dados do prontuário médico de 217

mulheres, na ocasião da primeira consulta no Ambulatório de Nutrição do

InCor-HCFMUSP, referentes à idade, índice de massa corpórea, presença

de diabetes melito (DM), hipertensão arterial sistêmica (HAS), uso de drogas

hipolipemiantes, perfil lipêmico (colesterol e frações) e consumo alimentar

habitual. Para os dados dietéticos utilizou-se impresso próprio. Resultados:

A idade média observada foi 60,98 ± 9,23 anos com prevalência de

obesidade de 56%. A presença de DM, HAS e uso de drogas

hipolipemiantes foi observada em 46%, 80% e 73%, respectivamente.

Quanto ao perfil Iipêmico, 44% apresentavam altos níveis plasmáticos de

colesterol. Em relação ao consumo alimentar, 59% consumiam gorduras

acima do limite superior aceitável e 95% apresentavam consumo deficiente

de fibras alimentares. Conclusões: As inadequações observadas podem

refletir no surgimento de fatores de risco para DAC e, apesar de já ter

desenvolvido a doença, esta população ainda cultiva os fatores que o

levaram a ela. Faz-se necessária a ação multidisciplinar em Programas de

Saúde da Mulher, abrangendo aspectos preventivos relacionados a DAC

para, assim, melhorar a qualidade de vida nesta população.

Descritores: doença arterial coronária, menopausa, fatores de risco,

obesidade, consumo de alimentos.
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ABSTRACT

Oliveira, A. Aspectos clínicos e nutricionais de mulheres na pós

menopausa com doença arterial coronária; [Clinicai and nutritional

aspects of postmenopausal women with coronary artery disease]. São Paulo

(BR); 2003. [Dissertação de Mestrado - FCF-FEA-FSP/USP].

Objective: To assess clinicai and nutritional aspects of postmenopausal

women with coronary arterial disease (CAD). Methodology: Retrospective

cross-sectional study. It was taken data of the clinicai handbook of 217

women, in first interview at Heart Institute (InCor) - HCFMUSP. The

variables studied were: age, body mass index, diagnoses to diabetes mellitus

(DM), hypertension (Hy), using of lipid-Iowering drugs, blood lipids

(cholesterol and fractions) and food intake. It was used a specific tool for

dietary data. Results: The mean age was 60,98~9,23 years old with high

prevalence of obesity (56%). DM, Hy and using of lipid-Iowering drugs were

observed in 46%, 80% and 73%, respectively. About blood lipids, 44%

presented high serum cholesterol leveis. About food intake, 59% had intake

fats up to acceptable superior limit and 95% presented low dietary fiber

intake. Conclusions: This inadequates data can reflect in the sprouting of

factors of risk for DAC and despite already has developed the illness this

population still cultivates the factors that had taken it. It is necessary the

action of a multidiscipline team in Health Programs for Women, to involve

preventive aspects related to the DAC and to improve the quality of Iife of this

population.

Keywords: coronary arterial disease, menopause, risk factors, obesity, food

intake.



1. INTRODUÇÃO

o século XX, além das inúmeras e velozes transformações, será

lembrado como um marco da mudança do papel das mulheres na

sociedade, pela evolução de suas conquistas na dimensão sócio-política,

com evidências na sua inserção no mercado de trabalho e as modificações

acarretadas na sua vida dentro do núcleo familiar (ROCHA et aI. 2000).

Nos últimos anos, tem-se observado o aumento da população

feminina no Brasil. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatística (IBGE), as mulheres detiveram as maiores taxas de crescimento

populacional, entre 1991 e 2000, em todas as regiões do país. No censo

demográfico de 2000, observou-se que 51 % da população brasileira eram

mulheres, das quais cerca de 17% apresentavam idade acima d.e 50 anos.

A maior longevidade das mulheres e suas conseqüências fazem parte

de uma discussão específica relativa à mulher e ao seu período não

reprodutivo (VERAS et aI. 1987), levando à conclusão que, mesmo com um

significativo aumento da expectativa de vida e longevidade, chegando aos

80 anos em alguns países, a data da instalação da menopausa manteve-se

inalterada ao redor dos 50 anos (BYYNY & SPEROFF 1996; NAMS 2002).
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1.1. Climatério e menopausa

A palavra climatério, derivado do grego "climakter' , que significa

escada, é usada para determinar uma fase de transição do período

reprodutivo para o não reprodutivo no ciclo feminino (BIFFI 1991). É uma

fase onde se observam manifestações de significativas mudanças

biopsicossociais, sendo parte do processo de envelhecimento, iniciando-se

em torno nos 35 anos (menacme) e estendendo-se até ao redor dos 65 anos

(senectude) (HEGG et a!. 1994).

Tem sido reconhecido, desde os primórdios dos tempos, que algumas

mulheres ao chegarem no climatério, experimentam um estresse incomum e

desconforto físico. Atualmente, é possível entender que essas "mudanças"

marcam uma transformação gradual, iniciada no c1imatério, até o estado de

hipoestrogenismo, acarretando implicações para o restante da vida (READ

2000).

Essa fase caracteriza-se por uma atividade ovariana decrescente, e

subseqüente, deficiência e instabilidade hormonal, estando associada, mas

nem sempre, a manifestações clínicas precoces, também conhecida como

síndrome c1imatérica (MS 1994; ALDRIGHI 1996).

Embora a menopausa seja o termo mais divulgado, e muitas vezes,

usado como sinônimo de c1imatério, ambos apresentam diferenças (HEGG

et a!. 1994).
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A menopausa representa a permanente ausência de menstruação,

devido à perda da função folicular ovariana e pode ocorrer de forma

espontânea ou induzida (NAMS 2002).

o termo "menopausa" é o ponto definido após 12 meses de

amenorréia, subseqüentes ao último período menstrual (HEGG et aI. 1994;

NAMS 2002) e indica a possibilidade da função estrogênica dos ovários ter

atingido ou estar atingindo o limiar dos efeitos patológicos nas mulheres

sensíveis (HEGG et aI. 1994).

No Ocidente, em média, a menopausa ocorre por volta dos 51,4 anos,

com uma distribuição gaussiana de 40 a 58 anos (NAMS 2002).

Vários fatores podem antecipar ou retardar a ocorrência da

menopausa natural.

Têm-se observado que o tabagismo, polimorfismos genéticos,

nuliparidade, antidepressivos, exposição a substâncias tóxicas, radiação

pélvica (usada no tratamento de câncer infantil) e epilepsia, especialmente

em mulheres com maior freqüência de ataques, estão associados à

ocorrência precoce da menopausa (ALDRIGUI 1996; NAMS 2002), enquanto

que a multiparidade e a obesidade estão associadas à menopausa tardia

(NAMS 2002).
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o estado de hipoestrogenismo acarreta repercussões negativas no

psiquismo, no aparelho urogenital, nos fatores de coagulação, no

metabolismo ósseo e lipêmico (HEGG et a!. 1994).

- Psiquismo: As relações psicossociais sofrem influências de fatores

somáticos, psicológicos, sócio-culturais, endócrinos e ambientais, que

podem modificar o efeito que a transformação biológica têm no psiquismo e

na situação social da mulher (HEGG et a!. 1994).

- Aparelho urogenita/: Os tecidos urogenitais são altamente sensíveis ao

estrógeno e a sua diminuição ou ausência acarreta atrofia destes tecidos,

levando à irritação da uretra, bem como à incontinência urinária (CUTSON &

MEULEMAN 2000).

- Fatores de coagulação: A redução dos estrógenos pode aumentar os

fatores que facilitam o estado protrombótico, em especial pela maior

concentração do fator VII, do fibrinogênio e do inibidor do ativador do

plasminogênio (PAI-1), além de aumentar a formação de Lp(a), provocar a

vasoconstrição e favorecer a agregação plaquetária (GEBARA 1996).

- Metabolismo ósseo: Os estrógenos causam maior atividade osteoblástica

(GUYTON 1993) e a sua deficiência é a causa primária de osteoporose

(CUTSON & MEULEMAN 2000).
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- Metabolismo lipêmico: O hipoestrogenismo pode diminuir a resistência da

lipoproteína de baixa densidade (LDL-c) aos fenômenos oxidativos,

favorecendo a formação de LDL-c oxidadas, que possuem um potencial

altamente aterogênico (BONDUKI et aI. 2001).

A redução estrogênica favorece, ainda, o surgimento da obesidade

central, a qual pode desencadear complicações metabólicas, tais como a

dislipidemia, hipertensão arterial sistêmica e diabetes melito tipo 2, que

auxiliam para o surgimento de aterosclerose (COLDITZ et aI. 1987; GEBARA

1996; GIANNINI 1998; BONDUKI et aI. 2001).
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1.2. Obesidade

A obesidade é uma desordem metabólica que afeta as pessoas dos

países desenvolvidos e em desenvolvimento (ECKEL 1997). Pode ser

definida como um desequilíbrio entre o valor calórico da dieta e o gasto

energético, resultando em um acúmulo excessivo de tecido adiposo

(ALDRIGHI 1996; PINOTTI & FONSECA 1998).

A presença de obesidade é preocupante porque aumenta o risco para

mortalidade (FELDMAN 1986; ECKEL 1997; NIH 1998; DESPRÉS et aI.

2001; MONTILLA 2001), principalmente quando associada a dislipidemia,

hipertensão arterial sistêmica, diabetes melito tipo 2 e doenças

cardiovasculares (DESPRÉS et aI. 2001).

Para a avaliação do estado nutricional, utiliza-se o índice de Massa

Corpórea (IMC), determinado pela relação entre peso (em kg) e a altura (em

m) ao quadrado, inicialmente descrito por Quetelet em 1869 (WHO 1997;

DESPRÉS et aI. 2001).

A principal fragilidade desse índice é que não há distinção do

aumento de gordura ou músculo, porém mostra correlação com medidas

independentes da gordura corporal (grau de correlação: 0,7 a 0,8), além de

ser prático e de baixo custo (CARVALHO 2002; PI-SUNYER 2003).
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Tem-se relatado um aumento progressivo na incidência de doenças

crônicas com a elevação do IMC, mas tem-se observado que apesar do

excesso de gordura, alguns indivíduos apresentam perfis metabólicos

relativamente "normais", enquanto outros apresentam complicações

metabólicas de risco cardiovascular (DESPRÉS et aI. 2001).

Além do IMC, os indivíduos podem ser classificados de acordo com a

distribuição de gordura corporal.

A obesidade andróide, também chamada de "obesidade do tipo

maçã", na qual se observa um acúmulo de gordura na região abdominal,

está relacionada com alto risco cardiovascular. Por sua vez, a obesidade

ginecóide, caracterizada por um acúmulo de gordura nos quadris e, por isso,

também chamada de "obesidade do tipo pêra", está relacionada com

artroses e varizes (NIH 1998; CARVALHO 2002).

Na gênese da obesidade, os dois fatores fundamentais são os hábitos

dietéticos inadequados, marcados por grande consumo de alimentos,

sobretudo aqueles de alta densidade lipídica e energética, e a falta de

atividade física, os quais podem sofrer influências genéticas e metabólicas

que afetam o apetite, escolhas e preferências alimentares de cada um

(MARTINEZ 2000).



8

1.3. Dislipidemias

Resultados do estudo de Framingham (EUA), de estudos em outras

cidades americanas e também em outros países (KANNEL et aI. 1979;

KEYS 1986; SIMONS 1986), demonstraram que os valores elevados da

colesterolemia total e de LDL-c são indicativos de risco para ocorrência de

eventos clínicos da doença arterial coronária (DAC) (ARMAGANIJAN &

BATLOUNI2000).

A população apresenta baixa freqüência para a hipertriacilgliceridemia

e, embora não esteja suficientemente claro o seu papel na gênese da placa

aterosclerótica, é freqüente a associação desta alteração lipídica com

aquelas ligadas à DAC, sobretudo na presença de obesidade e de baixos

valores de lipoproteína de alta densidade (HDL-c) (ARMAGANIJAN &

BATLOUNI2000).

Em relação a HDL-c, estudos prospectivos apontaram relação

negativa entre os seus níveis plasmáticos e risco coronariano, em ambos os

sexos, potencializado quando há simultaneidade entre baixos valores de

HDL-c e elevados níveis de LDL-c (GIANNINI 1998; ARMAGANIJAN &

BATLOUNI 2000; AHA 2001).

Indivíduos obesos, com acúmulo de gordura visceral, tendem a

apresentar hipertriacilgliceridemia e baixas concentrações de HDL-c

(DESPRÉS et aI. 2001; BONDUKI et aI. 2001).
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Quanto às LDL-c, têm-se observado que, apesar dos indivíduos com

obesidade abdominal, freqüentemente, apresentarem concentrações

plasmáticas normais, há aumento da proporção de partículas pequenas e

densas, que elevam o risco aterogênico nesses pacientes (NIH 1998;

ARMAGANIJAN & BATLOUNI2000; AHA 2001).
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1.4. Hipertensão arterial sistêmica

A hipertensão arterial sistêmica pode ser conceituada como uma

síndrome caracterizada por elevados níveis tensionais, associados a

alterações hormonais e metabólicas e a fenômenos tróficos (hipertrofias

cardíaca e vascular) (SBH, SBC, SBN 2002).

Quanto à sua prevalência, estima-se que 15% a 20% da população

brasileira adulta apresentam hipertensão arterial (SBH, SBC, SBN 2002).

Estudos realizados em algumas cidades do Brasil indicam alta

prevalência na população urbana adulta, entre 22,3% e 43,9%, quando

utilizado o critério de diagnóstico de hipertensão arterial de ~ 140x90 mmHg

(SBH, SBC, SBN 2002).

Além de apresentar alto custo social, sendo responsável por cerca de

40% dos casos de aposentadoria precoce e de absenteísmo no trabalho, a

hipertensão arterial é considerada um dos principais fatores de risco de

morbidade e mortalidade cardiovascular, cerca de 40% das mortes por

acidente vascular encefálico e 25% daquelas por DAC (SBH, SBC, SBN

2002).

A hipertensão arterial acarreta injúria física direta sobre as células

endoteliais, em pontos onde há bruscos desvios do fluxo sangüíneo,

podendo provocar o aumento de penetração de LDL-c, por mecanismos não
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necessariamente dependentes de receptores; maior formação de LDL-c

oxidada; liberação de fatores quimiotáxicos e mitogênicos, com atração e

multiplicação de células musculares lisas na camada subendotelial, e,

atração de monócitos para a parede, os quais se transformam em

macrófagos, com intensa capacidade fagocitária sobre as LDL-c (GIANNINI

1998).

Quando os níveis pressóricos são iguais ou superiores a 140x90

mmHg, ou sob medicação anti-hipertensiva, e estão associados ao

tabagismo, obesidade, dislipidemia e diabetes melito, o risco para eventos

cardiovasculares aumenta (AHA 2001 ).
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1.5. Diabetes melito

o diabetes melito é um dos mais importantes problemas mundiais de

saúde e observa-se uma tendência de aumento de sua prevalência. As

projeções indicam que no ano 2010 deverão existir 239 milhões de

diabéticos em todo mundo (SBD 2000). Esse aumento deverá ocorrer

devido, principalmente, à longevidade progressiva das populações e às

modificações sócioculturais presentes na urbanização (SBD 2000).

No Brasil, o diabetes melito é a segunda doença de maior prevalência

na população entre 35 e 64 anos e a primeira entre indivíduos com idade

acima de 65 anos, em ambos os sexos (FUNDAÇÃO IBGE 2000).

O diabetes melito pode ser definido como uma síndrome de causa

múltipla, decorrente da falta de insulina e/ou da sua incapacidade em

exercer adequadamente seus efeitos metabólicos e é caracterizada pela

presença de hiperglicemia crônica com distúrbios do metabolismo dos

carboidratos, proteínas e Iípides, com conseqüências vasculares e

neurológicas a longo prazo (WHO 1999; SBD 2000).

O diabetes melito é classificado em: tipo 1, onde há destruição das

células ~ do pâncreas, geralmente ocasionando deficiência absoluta de

insulina, de natureza auto-imune ou idiopática; tipo 2, que varia de uma

predominância de resistência insulínica a um defeito predominantemente
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secretório, com ou sem resistência à insulina, e; gestacional (SBD 2000;

ADA 2002).

Alguns indivíduos manifestam intolerância à glicose, apresentando

níveis elevados de glicemia, porém sem a caracterização do diagnóstico de

diabetes melito, ou seja, estágios metabólicos intermediários entre a

homeostase glicêmica normal e o diabetes melito propriamente dito (ADA

2002).

A doença cardiovascular é a principal responsável pela redução da

sobrevida de pacientes diabéticos (PANZRAN 1987), sendo que o risco para

aterosclerose é duas a três vezes maior em diabéticos do que em não

diabéticos, independentemente de outros fatores de risco (OLIVEIRA et aI.

1998; AHA 2001).

O aumento da mortalidade cardiovascular nos diabéticos está

relacionado, além do próprio estado diabético, à associação de vários

fatores de risco para doenças cardiovasculares, como obesidade,

dislipidemia, hipertensão arterial, entre outros (OLIVEIRA et aI. 1998;

GAEDE et aI. 1999).

Em indivíduos diabéticos, a hipertensão arterial é aproximadamente

duas vezes mais freqüente do que na população geral (HYPERTENSION IN

DIABETES STUDY GROUP 1993).
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A dislipidemia é um dos principais fatores de risco para doença

cardiovascular em pacientes diabéticos, cuja influência é maior que a dos

demais fatores (LEHTO et aI. 1997).

A progressão da doença vascular no diabetes melito está relacionada

aos mecanismos de disfunção endotelial e à influência de alterações

hormonais (resistência à insulina), do metabolismo glicídico (hiperglicemia) e

lipêmico, de citocinas, além de fatores ambientais (por exemplo, dietéticos) e

genéticos (OLIVEIRA et aI. 1998).
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1.6. Síndrome da resistência à insulina

A hipertensão arterial sistêmica e a obesidade, em especial a

abdominal, freqüentemente estão associadas à dislipidemia e à intolerância

à glicose, compondo a "síndrome metabólica" (SBH, SBC, SBN 2002; ADA

2002) também conhecida como síndrome da resistência à insulina, síndrome

X, síndrome multimetabólica ou plurimetabólica, caracterizada pela

resistência à insulina e pela hiperinsulinemia (SBH, SBC, SBN 2002).

A síndrome metabólica apresenta importante papel na gênese da

doença cardiovascular (CARVALHO 2002), que corresponde a uma das

principais causas de morte em um grande número de países desenvolvidos

e em desenvolvimento (FERREIRA 2001).
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1.7. Epidemiologia das doenças cardiovasculares

Nos Estados Unidos, as doenças cardiovasculares são responsáveis

por cerca de 40% de todas as mortes ou de uma a cada 2,5 mortes (AHA

2000).

Na América Latina, respondem por um terço de todas as mortes

(TIMERMAN et aI. 2001), enquanto que, no Brasil, são consideradas a

principal causa de mortalidade na população adulta (LOTUFO 1998).

Em 1998, as doenças cardiovasculares foram responsáveis por 27%

dos óbitos no país, e quando se excluem os óbitos por causas mal definidas

e por violência, tal cifra aproxima-se de 40% (SBH, SBC, SBN 2002).

A tendência da mortalidade por doenças cardiovasculares tem

diminuído nos países desenvolvidos desde a década de 60 (TIMERMAN et

aI. 2001). Nos Estados Unidos, a queda foi de aproximadamente 60% nas

mortes por doença cerebrovascular e 53% por DAC, no período de 1972 a

1994 (SBH, SBC, SBN 2002).

Entre as décadas de 30 e 90 observou-se, no Brasil, aumento do

número de mortes por DAC (COSTA et aI. 1996) com discreto declínio até

1996 (TIMERMAN et aI. 2001; SBH, SBC, SBN 2002).
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No Brasil, observou-se declínio mais expressivo nas regiões Sul,

Sudeste e Norte, em todos os grupos etários, para ambos os sexos, no

período de 1979 a 1996 e aumento nas regiões Centro-Oeste e Nordeste, no

mesmo período (TIMERMAN et aI. 2001).

A causa desse declínio ainda não está bem esclarecida, mas as

mudanças nos hábitos alimentares, a diminuição do tabagismo e o aumento

da atividade física são apontados como responsáveis por essa queda

(TIMERMAN et aI. 2001).

Todavia, em 1998, na distribuição de óbitos por grupos de causas,

segundo o sexo, destacaram-se as doenças do aparelho circulatório, em

ambos os sexos. No Estado de São Paulo, desde o final dos anos 40, as

doenças cardiovasculares persistem como importante causa de mortes

(LOTUFO 1998; SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO

1998).
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1.8. Doença arterial coronária

A DAC, dentre as doenças cardiovasculares, foi considerada como a

principal causa de incapacitação e mortes, na população feminina norte

americana, após a menopausa (SCHENCK-GUSTATSON 1996). No Brasil,

as taxas de mortalidade no sexo feminino, entre 45 e 65 anos, apresentam

se maiores do que em países desenvolvidos (LOTUFO 1996).

A DAC é caracterizada por lesões com aspecto de placas (ateroma),

que aparecem a partir da superfície interna do vaso sangüíneo, a íntima,

como discretos nódulos, elevando-se acima do tecido (WILLlAMS 1997).

Baseando-se na estrutura microscópica e na composição

histoquímica, pode se propor a classificação destas lesões em oito

diferentes tipos (GIANNINI 2000):

Tipo I (lesão inicial): Não há dano tecidual visível, mas observa-se o

acúmulo de lipoproteínas na camada íntima e lípides em macrófagos,

porém somente microscopicamente.

Tipo 11 (estria gordurosa): Acúmulo de lipoproteínas na camada

íntima, Iípides em macrófagos e em células musculares lisas;

quantidades suficientemente grandes que tornam as lesões visíveis a

olho nu, mas não se identifica dano tecidual. Consideram-se dois

subtipos: "lia", potencialmente capazes de evoluir, observando-se

espessamento adaptativo; e "lIb", menos susceptíveis a
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transformações, sendo resistentes à progressão e passíveis de

regressão. As lesões do tipo lia, bem como as lesões do tipo I,

surgem nas duas primeiras décadas de vida, ou ainda, a partir da

terceira década de vida (tipo lia).

Tipo 11I (pré-ateroma): Semelhante ao tipo 11, porém com surgimento

de depósitos extracelulares de Iípides; evidência de dano e desordem

tecidual. Surge a partir da terceira década de vida.

Tipo IV (ateroma): Alterações do tipo lia, acrescidas de massa de

lípides extracelulares formando um núcleo de gordura ("Iipid core"),

com acentuado dano estrutural da íntima. Surgem também a partir da

terceira década de vida.

Tipo V (fibroateroma): Alterações do tipo IV, associadas ao

desenvolvimento de camadas de colágeno e de células musculares

lisas, que se colocam sobre o núcleo de Iípides. Surgem a partir da

quarta década de vida.

Tipo VI (lesão complicada): Semelhantemente ao tipo V, associada à

presença de fissura ou erosão (tipo "Via") e/ou a presença de

hematoma ou hemorragia (tipo "Vlb") e/ou a presença de material

trombótico (tipo "Vlc"). Surge a partir da quarta década de vida.

Tipo VII (lesão calcificada): Qualquer lesão avançada com

predomínio de cálcio; presença de acentuada deformidade estrutural.

Tipo VIII (lesão fibrótica): Qualquer lesão avançada com composição

predominante de colágeno; Iípides em mínima quantidade ou
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ausentes. Surge a partir da quarta década de vida, assim como as

lesões do tipo VII.

Estas placas podem ser instáveis, com predomínio de substâncias

gordurosas, ou estáveis, com predomínio de colágeno ou cálcio (GIANNINI

2000).

Os eventos isquêmicos agudos estão, em geral, associados ao

rompimento das placas instáveis, que induz a formação de trombo no local

lesado, podendo levar à obstrução total do vaso, interrompendo o fluxo

sangüíneo, com conseqüente manifestação aguda da doença isquêmica, de

acordo com a região atingida (coração, cérebro, entre outras) (GIANNINI

1998).

A "Associação Americana de Cardiologia" (AHA 2001), por meio de

diversos estudos, estabeleceu vários fatores de risco para a DAC e concluiu

que, quanto maior o número de fatores de risco associados, maior a chance

de apresentar a doença.

Além da obesidade, da hipertensão arterial, da dislipidemia e do

diabetes melito, podemos agregar, ainda, o sexo, a idade, a história familiar

de evento aterosclerótico prematuro e o tabagismo, como fatores de maior

risco para o desenvolvimento de DAC (AHA 2001).
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As mulheres, em acréscimo a estes fatores de risco, apresentam

outros exclusivos, como o uso de contraceptivos orais e a menopausa

(WENGER 1996; CARVALHO FILHO et aI. 1996; JACOBSEN et a/. 1999)

que, pela perda da "proteção estrogênica", parece ser responsável pela

incidência e, conseqüente, mortalidade por DAC após a menopausa,

tornando-a uma fase biológica de risco na vida da mulher (CHIAMVIMONT &

STERNBERG 1998; TRÉMOLLlERES et aI. 1999).
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1.9. Custo das doenças ateroscleróticas

O custo das doenças cardiovasculares, no Brasil, tem crescido

exponencialmente nas últimas décadas, sendo que em 2000, foram

responsáveis pelo principal gasto de recursos públicos em hospitalizações e

foram a terceira causa de permanência intra-hospitalar (MS 2001).

As conseqüências clínicas da doença aterosclerótica representam um

custo expressivo nos gastos em saúde (SBC 2001).

Atualmente, é expressivo o percentual de pacientes submetidos a

procedimentos de revascularização percutânea e cirúrgica, com um custo

médio por procedimento em torno de R$3.800,00 a R$5.800,00 (SBC 2001).

Têm-se observado que esse aumento nos custos na área de saúde é

mundial e diversos países estão buscando racionalizar e otimizar os

recursos disponíveis, com o risco eminente de que parte da população não

se beneficie pela falta ou distribuição inadequada de recursos (LESSA et aI.

1996).
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1.10. Alimentação e a doença arterial coronária

A alimentação pode exercer papel fundamental na determinação do

aparecimento de doenças, pois se tem observado que grande parte das

doenças crônicas têm um componente nutricional importante

(WEISBURGUER 2000).

As práticas alimentares inadequadas estão associadas à obesidade, a

alterações nos níveis plasmáticos de lípides, a aterogênese, a incidência e a

mortalidade por doença cardiovascular (STONE et aI. 1996).

Observam-se, na sociedade atual, as conseqüências dos excessos

alimentares na aterogênese (CARVALHO FILHO et aI. 1996), os quais têm

evidenciado a relação entre as características qualitativas da dieta (rica em

gorduras, principalmente as saturadas, e colesterol, ricas em açúcares

refinados e sódio) e a ocorrência de DAC (PORRINI 1991; COSTA et aI.

2000).

Existe forte correlação entre a ingestão de ácidos graxos saturados

(ácido láurico, mirístico e palmítico) com o nível de colesterol plasmático.

Têm-se observado que, em países com alto índice de DAC, o consumo de

gordura animal predomina sobre as demais (KEYS 1986).

Quanto ao consumo do colesterol dietético, têm-se observado que o

mesmo eleva o colesterol total e LDL-c sangüíneos, mas em menor
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extensão do que os ácidos graxos saturados que, quando associados, é

possível observar um efeito sinérgico sobre as LDL-c, pois inibem a síntese

e atividade dos receptores de LDL-c, elevando os níveis de LDL-c circulante,

favorecendo a sua oxidação (KRUMMEL 1998).

Têm-se observado que modificações dietéticas favorecem a redução

da colesterolemia com conseqüente diminuição da freqüência de eventos

coronarianos (TURPEINEN et aI. 1979; HJERMANN et aI. 1981).

Como medida de intervenção para redução da hipercolesterolemia,

além da restrição de alimentos ricos em colesterol e o incentivo ao uso de

proporções adequadas de gorduras saturadas, monoinsaturadas e

polinsaturadas, têm-se estimulado o consumo de fibras alimentares

(GIANNINI 1993).

As fibras alimentares são polissacarídeos e, por suas características

químicas, podem ser classificadas como solúveis e insolúveis (POURCHET

CAMPOS 1998).

As fibras alimentares solúveis, quando consumidas em quantidades

adequadas, parecem reduzir os níveis de colesterol total e LDL-c,

provavelmente pelo efeito seqüestrador dos ácidos biliares no intestino, o

que diminui o seu retorno ao fígado (FONSECA et aI. 1999).
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JUSTIFICATIVA

o conhecimento dos aspectos clínicos e nutricionais de mulheres na

fase pós-menopausa, com DAC, pode proporcionar dados que permitam

uma adequada intervenção nutricional, contribuindo, dessa forma, para a

prevenção da doença em mulheres nesta fase da vida.
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2. OBJETIVOS

2.1. Geral

Avaliar os aspectos clínicos e nutricionais de mulheres na fase pós

menopausa com DAC.

2.2. Específicos

Avaliar o estado nutricional;

Identificar a presença de diabetes melito e hipertensão arterial;

Verificar o uso de hipolipemiantes e avaliar o perfillipêmico;

Verificar o consumo alimentar;

Observar a distribuição percentual dos macronutrientes;

Correlacionar a idade e os índices de massa corpórea;

Correlacionar a idade e o peso;

Correlacionar a idade e os lípides sangüíneos;

Correlacionar a idade e o valor calórico total da dieta;

Correlacionar a idade e o consumo de macronutrientes e de fibras

alimentares;

Correlacionar a idade, os índices de massa corpórea e o perfil

lipêmico;

Associar a presença de diabetes melito e o estado nutricional;

Associar a presença de hipertensão arterial sistêmica e o estado

nutricional, e;
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Observar diferenças significativas entre os grupos etários em

relação ao peso, valor calórico total da dieta, consumo de

macronutrientes e fibras alimentares.
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

3.1. Delineamento do estudo

Estudo transversal, com utilização de dados secundários.

3.2. Casuística

A população de estudo foi selecionada entre todas as pacientes do

sexo feminino que foram atendidas individualmente, entre Janeiro de 1997 e

Dezembro de 2001, pela equipe de nutricionistas do ambulatório de nutrição

do Serviço de Nutrição e Dietética do Instituto do Coração do Hospital das

Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (InCor 

HCFMUSP).

Foram incluídas no estudo mulheres, (1) em primeira consulta com o

nutricionista; (2) com DAC diagnosticada por cineangiocoronariografia; (3)

com ausência de ciclos menstruais de, no mínimo, um ano; (4) sem anterior

revascularização do miocárdio, e; (5) com disponibilidade dos dados

necessários à pesquisa.

Por se tratar de dados secundários, é importante ressaltar que,

primariamente os mesmos foram coletados pela equipe de nutricionistas

responsáveis pelo atendimento nutricional no referido ambulatório, durante o

período proposto, por meio de rotina padronizada de atendimento
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estabelecida previamente pelo Serviço e, portanto, não foram utilizados

questionários ou entrevistas específicas para este estudo.

Cabe ainda informar, que o atendimento neste ambulatório pode ser

individualizado ou em grupo, conforme a necessidade clínica do paciente

e/ou disponibilidade do Serviço.

3.3. Aspectos éticos

o presente estudo foi avaliado e aprovado pela Comissão Científica e

de Ética do Instituto do Coração - SOC 2112/02/119 na sessão 417/02/17 de

17/10/2002 (Anexo 1) e pela Comissão de Ética para Análise de Projetos de

Pesquisa - CAPPesq da Diretoria Clínica do Hospital das Clínicas da

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo - Protocolo de

Pesquisa nO 891/02 em sessão de 20/11/2002 (Anexo 2), atendendo às

normas regulamentadoras da Resolução nO 196 de 10 de outubro de 1996

do Conselho Nacional de Saúde.

É importante ressaltar que, após o projeto de pesquisa ser submetido

à apreciação pelos Comitês de Ética, anteriormente mencionados, optou-se

pela modificação do título, devido ao objetivo proposto.

3.4. Métodos

Foram coletados, do prontuário médico, dados antropométricos,

clínicos, laboratoriais e dietéticos.
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3.4.1. Dados antropométricos

As medidas de peso e altura foram obtidas por meio de balança com

estadiâmetro acoplado, da marca Filizola® modelo PL-150 (Brasil), com

sensibilidade de 0,05kg e 0,05m, respectivamente.

Na verificação do peso, era solicitado à paciente que permanecesse

com roupas, que não pudessem comprometer a mensuração, sem sapatos e

o mais imóvel possível.

Quanto à altura, solicitava-se que, sem sapatos, a paciente

permanecesse, com os braços estendidos lateralmente ao corpo, com os

pés juntos e que os calcanhares, omoplata, nádegas e a região occipital da

cabeça permanecessem o mais próximo possível do estadiâmetro. A

posição da cabeça favoreceu a verificação do "Plano de Frankfurt" (DE

HOOG 1998).

3.4.2. Avaliação do estado nutricional

Optou-se por avaliar o estado nutricional segundo o IMe (WHO 1997;

DE HOOG 1998; DESPRÉS et aI. 2001), posteriormente à obtenção das

medidas de peso e altura, utilizando os critérios propostos pela WHO (1997),

conforme a FIGURA 1.
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FIGURA 1 - Estado nutricional de acordo com o IMC

Baixo Peso

Normal

Pré-obesidade

Obesidade Grau I

Obesidade Grau II

Obesidade Grau 111

< 18,5kg/m2

18,5 - 24,9kg/m2

25,0 - 29,9kg/m2

30,0 - 34,9kg/m2

35,0 - 39,9kg/m2

~ 40kg/m2

Fonte: World Health Organization. Report of a WHO Consultation on Obesity. Obesity 
preventing and managing the global epidemic. Geneva; 1997.

3.4.3. Descrição clínica

Verificou-se, no prontuário médico, o uso de hipolipemiantes e a

presença de hipertensão arterial e de diabetes melito, mediante diagnóstico

clínico constatado pelo médico.

Para a verificação do uso de hipolipemiantes observou-se a indicação

de estatinas, resinas de troca e fibratos, que são medicamentos utilizados na

redução de LDL-c, colesterol e triacilgliceróis endógenos em adultos,

respectivamente (SBC 2001).

3.4.4. A valiação laboratorial

Foram obtidos, do prontuário médico, os valores de triacilgliceróis,

colesterol total, HDL-c e LDL-c, imediatamente anterior à data da primeira

consulta com o nutricionista.

As coletas e análises laboratoriais foram executadas, como

procedimento de rotina, pelo Laboratório de Análises Clínicas do Instituto do
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Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da

Universidade de São Paulo, por meio das seguintes técnicas:

- Todas as amostras de sangue foram coletadas por punção venosa

periférica, após período de jejum de doze horas.

- Para a avaliação dos triacilgliceróis, utilizou-se o método enzimático

automatizado e para o colesterol total e HDL-c, o método colorimétrico-

enzimático.

- Para a determinação da LDL-c, utilizou-se a Fórmula de Friedewald (SBC

2001): LDL-c =colesterol total - (HDL-c - triacilgliceróis/5). Esta fórmula foi

válida para triacilgliceróis < 400mg/dL e, quando estes eram maiores que

400mg/dL, utilizava-se o método enzimático e colorimétrico.

Posteriormente, os valores observados foram comparados com os

valores de referência específicos (SBC 2001), os quais encontram-se em

anexo (Anexo 3), conforme as seguintes categorias:

Colesterol: "desejável", "limite máximo" e "alto".

LDL-c: "ótimo", "desejável", "limítrofe", "alto" e "muito alto".

HDL-c: "baixo" e "alto".

Triacilgliceróis: "ótimo", "limítrofe", "alto" e "muito alto".
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3.4.5. Avaliação do consumo alimentar

Os dados de consumo alimentar foram obtidos do formulário

"Anamnese e Diagnóstico" (CARDOSO et aI. 1997) (Anexo 4), elaborado

pelo Serviço de Nutrição e Dietética do Instituto do Coração do Hospital das

Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, utilizado

rotineiramente durante o atendimento nutricional no Ambulatório, no qual são

registrados os dados de consumo alimentar qualitativamente, por meio de

questionário de freqüência de consumo alimentar e, quantitativamente, pelo

consumo alimentar habitual de um dia, por meio da história dietética

adaptada do método de Burke (CARDOSO et aI. 1997).

A quantificação foi realizada sob forma de medidas caseiras,

relatadas pela paciente na ocasião da consulta com o nutricionista do

Ambulatório.

Foram verificados o valor calórico total da dieta e o consumo

quantitativo de carboidratos, proteínas, gorduras e fibras alimentares, os

quais foram processados pelo software "Virtual Nutri: Sistema de Análise

Nutricional" (PHILlPPI 1996), que fornece a composição centesimal dos

alimentos ("in natura", processados ou de preparações culinárias).

A distribuição dos macronutrientes foi verificada conforme a

distribuição aceitável destes nutrientes e de acordo com o "Institute of

Medicine", para indivíduos adultos, conforme a FIGURA 2:
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FIGURA 2: Distribuição aceitável dos macronutrientes

Macronutrientes Distribuição

Carboidratos 45 - 65%

Proteínas 10 - 35%

Gorduras 20-35%

Fonte: INSTITUTE OF MEDICINE (2002)

Quanto às fibras alimentares, considerou-se adequado o consumo

entre 20 e 30g/dia (KRAUSS et aI. 2000).

3.4.6. Tratamento estatístico

- Tamanho da amostra:

Em um estudo (PEETERS et aI. 2001), observou-se que a proporção

de DAC entre mulheres na pós-menopausa estava próxima de 50%. Por

meio da teoria da inferência estatística, com um intervalo de confiança de

95%, o tamanho da amostra foi estimada em 196 pacientes.

- Análise estatística:

Os dados foram armazenados em banco de dados do "Excel 2000 

Microsoft® Office" (Microsoft® Corporation, EUA) e, posteriormente,

analisados.

As variáveis quantitativas (idade, peso, IMC, triacilgliceróis, colesterol

total, HDL-c, LDL-c, calorias, consumo de carboidratos, proteínas, gorduras
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e fibras alimentares) foram analisadas por meio da observação dos valores

mínimos e máximos, do cálculo de médias, desvios-padrão e medianas.

Para as variáveis qualitativas (uso de hipolipemiantes, categoria de

estado nutricional, presença de diabetes melito e de hipertensão arterial)

calcularam-se as freqüências absolutas e relativas.

Para observar diferença significativa entre os grupos etários em

relação ao peso e a hipótese de igualdade de médias das categorias de

estado nutricional foi utilizada a análise de variância a um fator (ROSNER

1986) e o teste não paramétrico de Kruskal-Wallis (ROSNER 1986) para

observar diferenças entre os grupos etários em relação ao consumo de

fibras alimentares.

As comparações múltiplas foram realizadas pelo teste de Bonferroni

(ROSNER 1986) e o de Dunn (HOLLANDER & WOLF 1973).

Para se avaliar a correlação entre duas variáveis, foi utilizado o

coeficiente de correlação de Pearson (ROSNER 1986).

Para testar a hipótese de igualdade de médias entre dois grupos

independentes (idade e diabetes melito e idade e hipertensão arterial), foi

utilizado o teste t de Student (ROSNER 1986).
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A comparação entre proporções foi feita por meio do teste Qui

quadrado (ROSNER 1986).

o nível de significância utilizado para os testes foi 5%.
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4. RESULTADOS

4.1. Caracterização da população de estudo

Durante o período de estudo foram avaliadas 217 mulheres.

A média de idade da população estudada foi 60,98±9,23 anos, com

mediana de 61 anos e idade mínima e máxima de 45 anos e 86 anos,

respectivamente.

o grupo etário de maior prevalência foi o de 55 a 65 anos (35%). A

TABELA 1 demonstra a distribuição da média, desvios-padrão e mediana de

idade (em anos), em cada grupo etário.

TABELA 1 - Distribuição da população de estudo, segundo média, desvios

padrão e mediana de idade (em anos) e grupo etário. InCor - HCFMUSP.

1997-2001.

Grupo etário Número de Média Desvios-Padrão Mediana

(em anos) Observações (em anos) (em anos) (em anos)

45/--- 55 62 49,94 2,61 50

551--- 65 76 59,63 3,02 60

651--- 75 64 69,13 2,89 69

? 75 15 78,73 2,89 78
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4.2. Estado nutricional

Em relação ao estado nutricional, constatou-se que a média de IMC

foi de 31,37±6,34kg/m2
, a categoria de "pré-obesidade" foi a mais prevalente

(30%) e o grupo etário entre 45 e 55 anos foi o que apresentou maior

prevalência de obesidade (65%). A distribuição da população de estudo,

segundo o estado nutricional de acordo com o IMC e segundo o grupo

etário, encontra-se na TABELA 2 e FIGURA 3, respectivamente.

TABELA 2 - Distribuição da população de estudo, segundo

nutricional, de acordo com o IMC. InCor - HCFMUSP. 1997-2001.

índice de Massa CorQórea FA
Baixo peso O
Normal 31
Pré-obesidade 66
Obesidade grau I 62
Obesidade grau 11 41
Obesidade grau 111 17
Total 217
FA: Freqüência Absoluta; FR: Freqüência Relativa

o estado

FR
0%
14%
30%
29%
19%
8%

100%

FIGURA 3 - Distribuição da população de estudo, segundo o estado

nutricional, de acordo com o IMC e grupo etário. InCor - HCFMUSP. 1997

2001.

%

65

[]Nonnal

Pré-obesidade

• Obesidade

451-55 551-65 651-75 > =75
Idade (em anos)
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Observou-se correlação negativa e significativa entre a idade e os

índices de massa corpórea (r= -0,1682; p= 0,0131), ou seja, quanto maior a

idade, menor o IMC, conforme a FIGURA 4.

FIGURA 4 - Correlação entre a idade e os índices de massa corpórea na

população de estudo. InCor- HCFMUSP. 1997-2001.

lU 60 ~ r = -0,1682
!!! •-o 50 • • • p = 0,013
~

.... ~

<3 N 40

~ ~ 30
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~ ~ 20
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10.2
"'O..= o

40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90

Idade (em anos)

Ao avaliar isoladamente os valores de peso, observaram-se valores

médios de 73,66±16,39kg.

O grupo etário no qual foi observada a maior média de peso corporal

foi o de 45 e 55 anos. A TABELA 3 demonstra a distribuição da população

de estudo segundo a média, desvios-padrão, mediana, valores mínimos e

máximos de peso corporal e grupo etário.
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TABELA 3 - Distribuição da população de estudo segundo a média, desvios

padrão, mediana, valores mínimos e máximos de peso corporal e grupo

etário. InCor- HCFMUSP. 1997-2001.

Grupo etário Média Desvios- Mediana Mínimo Máximo
(em anos) (em kg) padrão (em kg) (em kg) (em kg) (em kg)
45 1--- 55 78,12 15,60 75,65 46,70 117,30
55 1--- 65 73,56 19,09 68,30 44,40 140,00
651--- 75 70,23 13,59 69,25 47,30 112,70

;;:: 75 70,43 12,14 66,20 53,70 92,00

Por meio da análise de variância a um fator, observou-se que há

diferença significativa entre os grupos etários em relação ao peso (p=

0,0450). Por meio do teste de Bonferroni, observou-se que o grupo com

idade entre 45 e 55 anos difere do grupo com idade entre 65 e 75 anos (p<

0,05).

Correlacionou-se a idade e o peso, o que demonstrou haver

correlação negativa e significativa, assim, quanto maior a idade, menor o

peso da população estudada (r= -0,2186; p=O,0012) (FIGURA 5).

FIGURA 5 - Correlação entre a idade e o peso na população de estudo.

InCor- HCFMUSP. 1997-2001.
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4.3. Descrição clínica

Observou-se que 73% da população de estudo estavam sob

tratamento com hipolipemiantes, sendo que no grupo etário maior ou igual a

75 anos a prevalência foi maior (87%). A distribuição da população de

estudo, segundo o uso de hipolipemiantes e grupo etário encontra-se na

FIGURA 6.

FIGURA 6 - Distribuição da população de estudo, segundo o uso de

hipolipemiantes e grupo etário. InCor - HCFMUSP. 1997-2001.

%
87
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76
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451--- 55 551--- 65 651--75 => 75

Observou-se, também, que somente 8% apresentavam diabetes

melito e 42% hipertensão arterial sistêmica, porém, 38% apresentam a

associação entre estes dois diagnósticos, conforme demonstra a TABELA 4.

A distribuição da população estudada, segundo a presença de

diabetes melito e hipertensão arterial e grupo etário encontra-se na FIGURA

7.
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As pacientes com diagnóstico de diabetes melito situavam-se em

idades entre 45 e 78 (58,07±8,43) anos e aquelas sem diabetes melito em

idades entre 45 e 86 (63,42±9,20) anos, esta diferença é significativa (test t

de Student, p < 0,001). Assim, o grupo com diabetes melito é

significativamente mais jovem.

Não houve diferença significativa em relação à presença de

hipertensão arterial sistêmica (teste t de Student, p= 0,910).

TABELA 4 - Distribuição da população de estudo, segundo a presença de

diabetes melito e hipertensão arterial sistêmica. InCor - HCFMUSP. 1997

2001.

Variável

Ausente

Diabetes melito

Hipertensão arterial sistêmica

Diabetes melito e Hipertensão arterial sistêmica

Total

FA: Freqüência Absoluta; FR: Freqüência Relativa

FA FR

27 12%

17 8%

91 42%

82 38%

217 100%
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FIGURA 7 - Distribuição da população de estudo, segundo a presença de

diabetes melito (DM) e hipertensão arterial sistêmica (HAS) e grupo etário.

InCor - HCFMUSP. 1997-2001.
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Observou-se, também, que houve diferença significativa entre os

percentuais de presença de diabetes melito e o estado nutricional, de acordo

com o IMC. As categorias "obesidade graus I, 11 e 111" não apresentaram

diferença significativa (p= 0,0993), as categorias "normal" e "pré-obesidade"

diferem entre si (p = 0,0213). Os grupos de obesidade diferem dos outros

dois (p < 0,001), conforme a TABELA 5.

TABELA 5 - Associação dos percentuais de presença de diabetes melito

(isolada e associada) e estado nutricional, segundo o IMC, na população de

estudo. InCor - HCFMUSP. 1997-2001.

Variável Categoria FA FR

Normal 4 12,90

Pré-obesidade 25 37,88

Estado Nutricional Obesidade Grau I 34 54,84

Obesidade Grau 11 22 53,66

Obesidade Grau 111 14 82,35

FA: Freqüência Absoluta; FR: Freqüência Relativa

*: nível descritivo de probabilidade do teste Qui-quadrado

p*

< 0,001
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Por sua vez, não se observou diferença significativa entre os

percentuais da presença de hipertensão arterial sistêmica e estado

nutricional, conforme a TABELA 6.

TABELA 6 - Associação dos percentuais de presença de hipertensão arterial

sistêmica (isolada e associada) e estado nutricional, segundo o IMC, na

população de estudo. InCor- HCFMUSP. 1997-2001.

Variável Categoria FA FR p*

Estado Nutricional

Normal 24

Pré-obesidade 49

Obesidade Grau I 49

Obesidade Grau 11 36

Obesidade Grau 111 15

77,42

74,24

79,03

87,80

88,24

< 0,439

FA: Freqüência Absoluta; FR: Freqüência Relativa

*: nível descritivo de probabilidade do teste Qui-quadrado
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4.4. Avaliação laboratorial

A TABELA 7 demonstra a análise descritiva dos perfis lipêmicos

observados na população estudada.

TABELA 7 - Valores da média, desvios-padrão, mediana, mínimos e

máximos de níveis plasmáticos de Iípides na população de estudo. InCor

HCFMUSP.1997-2001.

Variável (mg/dL) Média DP* Mediana Mínimo Máximo

Colesterol Total 234,23 43,23 232 132 380

HDL-c 43,53 10,26 43 20 72

LDL-c 156,43 43,40 151 24 391

Triacilgliceróis 171,80 82,80 157 11 691

*DP: desvios-padrão.

As FIGURAS 8, 9, 10 e 11 demonstram a distribuição da população

segundo níveis plasmáticos de colesterol, LDL-c, HDL-c e triacilgliceróis,

respectivamente.

FIGURA 8 - Distribuição da população de estudo, segundo níveis

plasmáticos de colesterol total. InCor - HCFMUSP. 1997-2001.
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FIGURA 9 - Distribuição da população de estudo, segundo níveis

plasmáticos de LDL-c. InCor - HCFMUSP. 1997-2001.
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FIGURA 10 - Distribuição da população de estudo, segundo níveis

plasmáticos de HDL-c. InCor - HCFMUSP. 1997-2001.
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FIGURA 11 - Distribuição da população, segundo níveis plasmáticos de

triacilgliceróis. InCor - HCFMUSP. 1997-2001.
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Não foi observada correlação entre a idade e os níveis de colesterol

total (r= 0,07818; p= 0,2514), LDL-c (r= 0,02837; p= 0,6777), HDL-c (r=

0,06053; p= 0,3749) e triacilgliceróis (r= 0,04412; p= 0,6777).



47

Quanto ao grupo etário, observou-se que não houve diferença

significativa em relação ao colesterol total (p= 0,3242), ao LDL-c (p= 0,3749),

ao triacilglicerol (p= 0,0948) e ao HDL-c (p= 0,9149).

A TABELA 8 demonstra a análise descritiva dos perfis lipêmicos

observados na população estudada, segundo o grupo etário.

TABELA 8 - Distribuição dos valores da média, desvios-padrão, mínimos e

máximos de níveis plasmáticos de lípides na população de estudo, segundo

o grupo etário. InCor - HCFMUSP. 1997-2001.

Grupo Variável n Média DP* Mínimo Máximo

etário (mg/dL) (mg/dL) (mg/dL) (mg/dL) p

45 1--- 55 Colesterol 62 227,65 38,29 137,00 312,00
anos HDL-c 62 43,05 9,03 25,00 72,00

TG** 62 164,40 70,23 110,00 384,00 0,324
LDL-c 62 152,27 44,01 70,00 391,00

55 1--- 65 Colesterol 76 234,47 46,18 132,00 373,00
anos HDL-c 76 43,50 11,59 20,00 70,00 0,375

TG** 76 171,14 88,85 56,00 691,00
LDL-c 76 157,67 42,05 72,00 301,00

65 1--- 75 Colesterol 64 241,53 44,24 137,00 380,00
anos HDL-c 64 43,02 10,01 22,00 64,00

TG** 64 189,27 89,12 59,00 479,00 0,095
LDL-c 64 159,67 45,73 24,00 312,00

"ê. 75 Colesterol 15 229,00 41,78 161,00 302,00
anos HDL-c 15 47,87 8,75 31,00 60,00 0,915

TG** 15 137,73 45,23 56,00 215,00
LDL-c 15 153,53 40,07 87,00 224,00

*DP: Desvios-padrão; **TG: Triacilgliceróis
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Foi também observado, que não houve correlação entre os grupos

etários, o IMC e os níveis plasmáticos de Iípides, exceto o grupo etário entre

65 e 75 anos, no qual foi possível observar correlação positiva e significativa

(r= 0,42987; p= 0,0004) entre o IMC e os níveis plasmáticos de

triacilgliceróis. As correlações encontram-se nas FIGURAS 12 a 27.

FIGURA 12 - Correlação entre o IMC e os níveis plasmáticos de colesterol,

no grupo etário entre 45 e 55 anos. InCor - HCFMUSP. 1997-2001.
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FIGURA 13 - Correlação entre o IMC e os níveis plasmáticos de LOL-c, no

grupo etário entre 45 e 55 anos. InCor - HCFMUSP. 1997-2001.
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FIGURA 14 - Correlação entre o IMC e os níveis plasmáticos de HDL-c, no

grupo etário entre 45 e 55 anos. InCor - HCFMUSP. 1997-2001.
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FIGURA 15 - Correlação entre o IMC e os níveis plasmáticos de

triacilgliceróis, no grupo etário entre 45 e 55 anos. InCor - HCFMUSP. 1997-

2001.
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FIGURA 16 - Correlação entre o IMC e os níveis plasmáticos de colesterol,

no grupo etário entre 55 e 65 anos. InCor- HCFMUSP. 1997-2001.
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FIGURA 17 - Correlação entre o IMC e os níveis plasmáticos de LDL-c, no

grupo etário entre 55 e 65 anos. InCor - HCFMUSP. 1997-2001.
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FIGURA 18 - Correlação entre o IMC e os níveis plasmáticos de HDL-c, no

grupo etário entre 55 e 65 anos. InCor- HCFMUSP. 1997-2001.
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FIGURA 19 - Correlação entre o IMC e os níveis plasmáticos de

triacilgliceróis, no grupo etário entre 55 e 65 anos. InCor - HCFMUSP. 1997

2001.
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FIGURA 20 - Correlação entre o IMC e os níveis plasmáticos de colesterol,

no grupo etário entre 65 e 75 anos. InCor - HCFMUSP. 1997-2001.
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FIGURA 21 - Correlação entre o IMC e os níveis plasmáticos de LDL-c, no

grupo etário entre 65 e 75 anos. InCor - HCFMUSP. 1997-2001.
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FIGURA 22 - Correlação entre o IMC e os níveis plasmáticos de HDL-c, no

grupo etário entre 65 e 75 anos. InCor- HCFMUSP. 1997-2001.
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FIGURA 23 - Correlação entre o IMC e os níveis plasmáticos de

triacilgliceróis, no grupo etário entre 65 e 75 anos. InCor - HCFMUSP. 1997

2001.
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FIGURA 24 - Correlação entre o IMC e os níveis plasmáticos de colesterol,

no grupo etário;;:: 75 anos. InCor- HCFMUSP. 1997-2001.

r=-0,474

p = 0,074

50 554540353025

...... 350

...J
~ 300
~ 250

....... 200
e 150
Q)

(;) 100

~ 50 l ----,--__----,- -,----__---,----__--:'::~-___=::_-______:ü 01-

20

IMe (kg/m2)

FIGURA 25 - Correlação entre o IMC e os níveis plasmáticos de LDL-c, no

grupo etário;;:: 75 anos. InCor - HCFMUSP. 1997-2001.
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FIGURA 26 - Correlação entre o IMC e os níveis plasmáticos de HDL-c, no

grupo etário ~ 75 anos. InCor- HCFMUSP. 1997-2001.
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FIGURA 27 - Correlação entre o IMC e os níveis plasmáticos de

triacilgliceróis, no grupo etário ~ 75 anos. InCor - HCFMUSP. 1997-2001.
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4.5. Consumo alimentar

Em relação ao consumo alimentar, observou-se que na distribuição

percentual dos macronutrientes, 59% da população de estudo referiram

consumo de gorduras acima do limite superior aceitável e 42% da população

referiram consumo de carboidratos menor do que o limite inferior aceitável

para este nutriente. Os demais resultados encontram-se na FIGURA 28.

FIGURA 28 - Distribuição da população de estudo, segundo a distribuição

percentual do consumo de macronutrientes. InCor - HCFMUSP. 1997-2001.
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Quanto às fibras alimentares, observou-se que 95% da população

estudada referiram consumo deficiente.

A TABELA 9 demonstra a análise descritiva de calorias e fibras

alimentares da população estudada.
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TABELA 9 - Valores da média, desvios-padrão, mediana, mínimos e

máximos de calorias e fibras alimentares da população de estudo. InCor-

HCFMUSP. 1997-2001.

Variável Média DP* Mediana Mínimo Máximo

Calorias (kcal) 1564,00 617,83 1496,00 432,86 4924,00

Fibras alimentares (g) 7,28 5,74 5,78 0,26 34,73

*DP: Desvios-padrão

Quanto à idade houve diferença significativa em relação ao consumo

de proteínas (p= 0,0044) e gorduras (p= 0,0304), pois foi possível observar,

por meio do teste de Bonferroni, que os grupos de 55-65 anos e 65-75 anos

diferem entre si (p<0,05), sendo que o primeiro apresenta consumo

significativamente maior que o segundo.

Por meio do teste não paramétrico de Kruskal-Wallis, observou-se

que os grupos etários diferem, entre si, em relação ao consumo de fibras

alimentares (p= 0,0062) e, por meio do teste de Dunn, foi possível observar

que o grupo etário de 45 a 55 difere significativamente do grupo de 65 a 75

anos (p< 0,05), ou seja, o grupo mais idoso consome mais fibras alimentares

que o grupo mais jovem.

A TABELA 10 demonstra a análise descritiva de calorias,

macronutrientes e fibras alimentares observados na população estudada,

segundo o grupo etário.
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TABELA 10 - Valores da média, desvios-padrão, mínimos e máximos de

calorias, macronutrientes e fibras alimentares da população de estudo,

segundo o grupo etário. InCor - HCFMUSP. 1997-2001.

Grupo Variável n Média DP* Mínimo Máximo
etário

45 1--- 55 Calorias (kcal) 62 1597,80 700,00 707,33 4923,79

anos Proteínas (g) 62 59,83 30,17 5,75 177,65

Gorduras (g) 62 69,10 33,73 12,48 219,55

Carboidratos (g) 62 185,46 112,12 28,53 662,41

Fibras alimentares (g) 62 6,22 5,89 0,44 28

551--- 65 Calorias (kcal) 76 1689,90 619,98 746,11 4165,67

anos Proteínas (g) 76 71,25 31,14 14,50 175,00

Gorduras (g) 76 74,86 38,76 14,84 231,30

Carboidratos (g) 76 182,62 80,42 58,22 481,76

Fibras alimentares (g) 76 7,07 5,48 0,81 28,39

651--- 75 Calorias (kcal) 64 1415,14 548,12 432,86 2810,87

anos Proteínas (g) 64 54,89 24,25 7,45 113,60

Gorduras (g) 64 58,39 27,87 14,51 180,08

Carboidratos (g) 64 167,68 85,77 16,46 479,69

Fibras alimentares (g) 64 8,83 6,06 0,26 34,73

~ 75 Calorias (kcal) 15 1425,21 360,78 772,07 2143,29

anos Proteínas (g) 15 54,95· 17,93 23,68 80,55

Gorduras (g) 15 60,59 . 27,35 14,39 116,17

Carboidratos (g) 15 165,22 50,36 61,59 233,93

Fibras alimentares (g) 15 6,10 3,76 1,51 14,04

*DP: Desvios-padrão

Em relação à idade, não se observou correlação significativa entre o

consumo de proteínas (r= - 0,1203; p= 0,0769), de carboidratos (r= - 0,1277;
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p= 0,0603) e de fibras alimentares (r= 0,08207; p= 0,2286), porém observou-

se correlação negativa e significativa entre o total de calorias (r= - 0,1800 e

p= 0,008) e gorduras (r= - 0,1719; p= 0,011), demonstrando que quanto

maior a idade, menor o total calórico e de gorduras na população de estudo,

conforme as FIGURAS 29 e 30, respectivamente.

FIGURA 29 - Correlação entre a idade e o total calórico da dieta na

população de estudo. InCor- HCFMUSP. 1997-2001.
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FIGURA 30 - Correlação entre a idade e o total de gorduras da dieta na

população de estudo, segundo Pearson. InCor - HCFMUSP. 1997-2001.
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5. DIscussÃo

A média de idade observada evidencia que, a partir da quinta década

de vida, a doença cardiovascular pode ser um importante determinante de

morbidade na população feminina (GORODESKI 2002), uma vez que o

aumento da idade está associado com a obesidade, dislipidemias,

intolerância à glicose e hipertensão (KO, CHAN, WOO, LAU, YEUNG,

CHOW et ai. 1997).

Em relação aos homens, as mulheres apresentam pior prognóstico e

morrem mais freqüentemente após o seu primeiro evento cardíaco (WELTY

2001 ).

A DAC manifesta-se, em média, 10 anos mais tarde do que nos

homens, devido ao efeito protetor dos estrógenos e o pior prognóstico se

deve somente ao fato de as mulheres apresentarem mais fatores de risco ao

infartar ou se de fato há um fator biológico distinto que as coloca num

patamar de risco superior ainda requer mais estudos elucidativos (LIMA &

NUSSBACHER 1996).

Tem-se observado que complicações após o procedimento de

revascularização, tanto angioplastia como cirurgia de revascularização do

miocárdio, são mais comuns nas mulheres devido a menor superfície

corpórea, a menor resposta à ação da aspirina (o que favorece a agregação
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plaquetária) e, possivelmente, a fatores biológicos (LIMA & NUSSBACHER

1996).

CARAMELLI (1997), em estudo no qual observou as tendências

seculares da população com doença isquêmica do coração em hospital

especializado, verificou aumento significativo da idade e da freqüência do

sexo feminino nos pacientes com as formas aguda e crônica da doença

isquêmica do coração e ainda, a maior prevalência de pacientes do sexo

feminino com idade avançada em relação ao sexo masculino.

A presença de mulheres mais jovens na população de estudo é

preocupante, pois com o aumento da expectativa de vida, um número maior

de mulheres poderá viver de 30 a 40 anos em condições de significativa

redução hormonal, o que pode proporcionar aumento na prevalência de

inúmeras doenças crônicas (JACOBSEN et aI. 1999; FAVARATO 2000;

CUTSON & MEULEMAN 2000).

A partir da análise dos dados antropométricos da população de

estudo, foi possível observar que estes seguem a tendência mundial

relacionada à alta prevalência de pré-obesidade e obesidade, que aumenta

tanto em países desenvolvidos como naqueles em desenvolvimento,

independentemente do poder socioeconômico (STAMLER 1993; MONDINI &

MONTEIRO 1994; MONTEIRO et aI. 2001).
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o valor médio de IMC encontrado neste grupo de pacientes

(31,37±6,34kg/m2
) foi superior ao encontrado em estudo anterior, que

avaliou mulheres no c1imatério assistidas pelo Ambulatório de Saúde da

Mulher Climatérica do Centro de Saúde-Escola "Geraldo de Paula Souza" da

Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, que foi de

29,3±6,2kg/m2 (MONTILLA 2001).

As mulheres mais jovens apresentam maior ganho de peso (DUBNOV

et aI. 2003) e no presente estudo, o grupo etário de 45 a 55 anos foi o que

apresentou maior média de peso (78,12±15,60kg).

No c1imatério, é comum a observação de ganho de peso, devido às

profundas mudanças físicas e emocionais a que as mulheres, nesta fase da

vida, estão submetidas e os resultados se estendem após a menopausa, o

que pode, talvez, explicar o maior aumento de peso na faixa etária mais

jovem (MONTILLA 2001; FAVARATO 2000).

Ao observar a classificação da população, quanto ao IMC, foi possível

perceber que 76% apresentavam excesso de peso, o que é preocupante,

uma vez que a obesidade aumenta o risco para complicações da DAC e

outras doenças e pode diminuir a qualidade de vida desta população (HILL

2000).
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Embora não tenha sido objetivo deste estudo, de modo geral, as

mulheres na pré-menopausa, têm a gordura com distribuição mais periférica,

uma vez que os estrógenos têm efeito sobre o depósito de gordura,

particularmente acentuado, nas nádegas e coxas, e na pós-menopausa

ocorre uma "redistribuição" desses depósitos, predominantemente na região

abdominal (GUYTON 1993; LEMIEUX et aI. 1996). O acúmulo de gordura

abdominal é um importante preditor de risco de DAC, pois está associado à

intolerância à glicose e aos níveis de Iípides plasmáticos elevados

(AZEVEDO & SEKEFF 1994).

Porém, apesar dos resultados deste estudo confirmarem a associação

da menopausa com aumento do peso corporal, observou-se, também, um

declínio de peso com o aumento da idade.

Tal fato pode estar refletindo a maior preocupação do sexo feminino

com a estética corporal (ELL et aI. 1999), ou pode ser ainda devido ao

processo de envelhecimento.

Pacientes idosos tendem a apresentar alterações orgânicas e

fisiológicas, como ~ perda de dentes, redução na sensibilidade gustativa, e,

ainda, consumo inadequado de alimentos, bem como, o uso de

medicamentos, que podem interferir não só no consumo de alimentos, mas

também na absorção, metabolismo e excreção de nutrientes (MARUCCI &
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GOMES 1997; ROLLS 1999; MaciNTOSH et aI. 2000; OMRAN & MORLEY

2000; OLIVEIRA et aI. 2003).

É importante ressaltar que as drogas que atuam no sistema

cardiovascular são, normalmente, administradas por via oral o que acarreta

alterações no paladar, diminuindo o consumo alimentar o que pode levar à

perda de peso (MARUCCI & GOMES 1997; OLIVEIRA et aI. 2003).

A incidência de DAC em mulheres está relacionada à glicemia

alterada. A população diabética apresenta prevalência aumentada de DAC,

em relação à não diabética e, portanto, indivíduos diabéticos são

considerados potenciais portadores de aterosclerose (MS 1993; AZEVEDO

& SEKEFF 1994; CASTELLI 1994; NÓBREGA 1998; SBC 2001).

A prevalência de diabetes melito do tipo 2 e de intolerância à glicose

aumenta após os 40 anos, uma vez que a deficiência estrogênica é

responsável pela piora da homeostase da glicose em mulheres, que são

geneticamente susceptíveis, na pós-menopausa (WU et aI. 2001).

No presente estudo, ao contrário dos achados na literatura, a

prevalência de diabetes melito foi baixa. Observou-se que o grupo etário

mais jovem foi aquele que apresentou maior prevalência de diabetes melito

isolada. Isto talvez possa ser explicado pela maior média de peso observada
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nesta população e que, portanto, apresenta maior risco de manifestar a

doença.

Ao associar a presença simultânea de diabetes melito e hipertensão

arterial sistêmica, foi possível observar a alta prevalência desta condição

clínica na população estudada.

A hipertensão arterial sistêmica é mais prevalente nas mulheres,

principalmente após a menopausa, devido à diminuição estrogênica

(LEGATO 1998; WENGER 1995), o que foi claramente observado no

presente estudo, onde cerca de 80% apresentaram níveis pressóricos

elevados.

Embora não tenha sido observada diferença significativa entre a

presença de hipertensão arterial sistêmica e estado nutricional, foi possível

observar que a maior prevalência de hipertensão foi entre aquelas pacientes

com o valor mais elevado de IMC.

Tais resultados vieram ao encontro daqueles observados em um

estudo transversal, cujo objetivo foi identificar a relação entre hormônios

sexuais femininos e níveis pressóricos em mulheres na pós-menopausa,

onde foi possível observar correlação positiva entre a pressão arterial e o

IMC (SHELLEY et aI. 1998).
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Os estrógenos agem de forma similar aos agentes bloqueadores dos

canais de cálcio e no sistema renina-angiotensina, cuja ausência favorece o

aumento dos níveis pressóricos (BONDUKI et aI. 2001), em acréscimo, o

período que precede a menopausa é caracterizado por importantes

mudanças do estilo de vida, (como a falta de atividade física), as quais

podem aumentar o risco de elevação da pressão arterial (AMIGONI et aI.

1999).

As mulheres na pós-menopausa, além da tendência ao ganho de

peso, conforme discutido anteriormente, também estão susceptíveis a

apresentarem alterações no metabolismo lipêmico devido à privação

estrogênica que eleva os níveis de colesterol total, lipoproteínas e

triacilgliceróis acarretando, a esta população, um perfil lipêmico altamente

favorável à aterogênese, principalmente quando associada à diabetes melito

e hipertensão (PASQUALI et aI. 1997; O'BRIEN & NGUYEN 1997),

conforme observado no estudo.

Em um estudo de amostras populacionais de nove capitais brasileiras

- Manaus, Fortaleza, Salvador, Distrito Federal, Goiânia, Belo Horizonte,

São Paulo, Curitiba e Porto Alegre - a fim de traçar o perfil lipêmico da

população brasileira, observou-se variação significativa quanto ao gênero e

idade, uma vez que, as mulheres apresentaram médias de valores de

colesterol total mais altas do que os homens (183,Omg/dL x 178,1 mg/dL; p=

0,0035), com progressivo aumento com a idade, principalmente após os 49
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anos (206,2mg/dL x 190mg/dL; p= 0,0002), em comparação aos homens

(GUIMARÃES et aI. 1998).

Por sua vez, os níveis de LDL-c e triacilgliceróis aumentam com a

idade principalmente no sexo feminino (LUZ et aI. 1990; BERTOLAMI et aI.

1993; MARTINS et aI. 1996).

Embora, neste estudo, não tenha sido observada correlação entre os

níveis lipêmicos e a idade, tais resultados foram ao encontro daqueles

observados em estudos onde se compararam mulheres na pré e pós

menopausa (STEVENSON et aI. 1993; YAMAMOTO et aI. 1998; ALOYSIO

et aI. 1999), sendo que a elevação dos níveis Iipêmicos, nestas últimas,

independe da idade, ou seja, a menopausa, por si só, parece resultar no

aumento do colesterol total e LDL-c, conforme também observado no

presente estudo.

Não foi possível observar, na população estudada, correlação entre

as categorias de estado nutricional, segundo o IMe, em relação aos níveis

Iipêmicos.

A ocorrência de tal observação, provavelmente pode ser explicada

pela maior prevalência de uso de medicamentos hipolipemiantes, o que

pode ter favorecido melhor perfil lipêmico, mesmo nas mulheres mais

obesas, bem como, a fatores relacionados à variação analítica, tais como, a
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variabilidade biológica, duração do jejum e postura durante a coleta, entre

outros (SBC 2001).

Evidências demonstram que a terapêutica de reposição hormonal

após a menopausa tem um efeito benéfico sobre o metabolismo lipídico,

ósseo, sistema vascular e sistemas de coagulação e fibrinólise (GEBARA

1996). No entanto, alguns efeitos indesejáveis, tais como sangramento

genital e risco de câncer do endométrio e mama, porém a grande diminuição

da mortalidade por causas cardiovasculares decorrente da reposição

estrogênica pode compensar estes riscos (MELO et aI. 1996).

Apesar de não ter sido objeto de estudo, observou-se poucas

menções do uso de terapia de reposição hormonal, talvez pela sua não

utilização ou pelo não questionamento por parte do cardiologista. A

utilização de terapia de reposição hormonal talvez poderia explicar o perfil

lipêmico favorável na população estudada.

Em 1994, MONDINI & MONTEIRO, ao estudarem as modificações no

padrão da alimentação urbana brasileira, constataram tendência de menor

contribuição dos carboidratos no consumo calórico total e sua substituição

por gorduras.

Em 1999, FONSECA et aI. avaliaram os hábitos alimentares de

funcionários de um banco estatal e observaram que as escolhas alimentares
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estavam relacionadas àqueles alimentos com alto teor de gordura, açúcar e

sal, principalmente entre os funcionários mais jovens.

Quanto à idade, em estudo que associou a dieta com o início da

menopausa na população feminina japonesa, foi possível observar aumento

constante no consumo de gorduras, conforme a idade de início da

menopausa (NAGATA et aI. 1998).

Os resultados do presente estudo vêm ao encontro daqueles citados

anteriormente, nos quais também se observou maior média de consumo de

gorduras.

Os componentes dietéticos que exercem maior influência no risco

para DAC são a ingestão de gordura total, o tipo de ácidos graxos da dieta,

sendo que os saturados apresentam maior poder deletério, o colesterol e a

fonte de proteínas (FONSECA et aI. 1999).

O "Estudo dos Sete Países" (KEYS 1986), que durante 15 anos

avaliou 11.579 homens com idade entre 40 e 59 anos, foi o pioneiro a

afirmar que os países com maior consumo de gordura (superior a 35% das

calorias diárias) apresentaram maior mortalidade por DAC.
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Outros estudos, experimentais e observacionais, apresentaram

resultados semelhantes (PIETINEN et aI. 1996; TRICHPOULOU & LAGIOU

1997; CUNNINGHAM 1998).

Devido à não disponibilidade de dados referentes ao teor de gordura

saturada, monoinsaturada e polinsaturada dos alimentos, no programa de

computador utilizado no cálculo, não foi possível verificar o consumo destes

nutrientes o que poderia caracterizar mais adequadamente a população de

estudo.

Os óleos vegetais são boas fontes de ácidos graxos polinsaturados

(SIZER & WHITNEY 2003) e desempenham efeito hemodinâmico protetor,

quando consumidos em pequenas quantidades (SIMOPOULOS 1999).

Em estudo realizado por HU et aI. (1997) foi observado associação

inversa entre o consumo de gordura polin.saturada e a incidência de DAC.

Em estudo realizado por POSNER et aI. (1993), foi possível observar

que o consumo de gordura polinsaturada, por mulheres na pós-menopausa,

reduziu os níveis plasmáticos de colesterol o que pode levar à diminuição do

risco para DAC nesta população.

Vários estudos, dentre eles o de McCRORY et aI. (1999) e HILL et aI.

(2000), mostraram a relação entre excesso de gordura dietética e obesidade.
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As causas dessa relação são que, além das dietas ricas em gorduras serem

palatáveis, possuem alta densidade energética e são facilmente

armazenadas quando em excesso (HILL et aI. 2000).

A diminuição do consumo de gorduras, dentre outros fatores, pode

resultar na perda de peso.

L1CHTENSTEIN & VAN HORN (1998) observaram que programas de

aconselhamento nutricional podem ter resultados satisfatórios, quando bem

conduzidos, como por exemplo, o "Lifestyle Heart Trial" no qual observou-se,

após uma diminuição do consumo de gorduras de 32% para 7% das calorias

totais, redução no peso de 11 kg após o primeiro ano de intervenção. Tais

observações sugerem que a redução do consumo de gorduras,

principalmente quando associada a outras atividades, como

acompanhamento psicológico e prática de atividade física, pode promover a

perda de peso a longo prazo.

Apesar do alto consumo de gordura e do excesso de peso,

observados neste estudo, a média do valor calórico total de calorias foi baixa

(1564±617,83 calorias), conforme também observado por CERVATO et aI.

(1997) e NAKASATO et aI. (2000).

Ao comparar estes resultados com aqueles observados por

GALEAZZI (1997), que avaliou o valor calórico da dieta em cinco cidades
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brasileiras (Rio de Janeiro, Campinas, Curitiba, Goiânia e Ouro Preto), a

média calórica obseNada apresenta-se inferior àquela do citado estudo que

foi de 2335 calorias na população acima de 46 anos. Os resultados do

presente estudo foram semelhantes aos obseNados por MONTILLA (2001).

Não houve possibilidade de comparar os valores energéticos com o

estado nutricional inadequado obseNado, pois o consumo alimentar

fornecido foi habitual e não poderia, portanto, exercer influência direta sobre

a prevalência de obesidade obseNada, uma vez que o ganho de peso é um

processo crônico.

Outrossim, a omissão involuntária ou o fornecimento incorreto de

informações devido a não familiaridade com o nutricionista, bem como

orientação nutricional prévia, fornecida por outros profissionais de saúde ou

por pessoas leigas ou, até mesmo, a utilização voluntária de dietas

hipocalóricas, podem ter sido a causa do baixo valor calórico obseNado.

É importante refletir, também, sobre o método utilizado para a coleta

dos dados dietéticos.

A história dietética tipo "Burke", apresenta como vantagens a

obtenção de um perfil completo de uma dieta atual e elimina variações do

dia-a-dia, porém pode haver subestimativa das quantidades de alimentos

mencionados, uma vez que esse método depende da memória do
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entrevistado e do conhecimento dos tamanhos de porções de alimentos, o

que pode dificultar a coleta de dados e, portanto, fornecer informações

inadequadas (NAKASATO et a!. 2000; DWYER 2003).

Quanto ao consumo protéico, observou-se diferença significativa entre

os grupos etários de 55-65 anos e 65-75 anos, sendo que o grupo etário

mais jovem apresentou maior consumo, apesar de não ter sido observada

inadequação quanto à distribuição percentual deste nutriente.

MONTILLA (2001) observou o consumo elevado de proteínas no

c1imatério, o que talvez possa sugerir um consumo inadequado crônico que

se estende após a menopausa.

o excesso protéico pode aumentar a excreção renal de cálcio, o que

pode levar à osteoporose e, portanto, torna-se preocupante uma vez que

após a menopausa ocorre perda progressiva de massa óssea (JOHNSTON

JR 1994).

Em relação às fibras alimentares, observou-se baixo consumo deste

nutriente o que foi semelhante aos resultados observados por FEDERMANN

(1994) e MATTOS & MARTINS (2000).
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As fibras alimentares estão associadas ao poder de saciedade, pois

auxiliam no controle do consumo de alimentos calóricos e,

conseqüentemente, na redução de peso (LUDWIG 2000).

Certos tipos de fibras alimentares solúveis, quando consumidas em

quantidades adequadas, podem reduzir os níveis de colesterol total e LDL-c

por se ligarem aos ácidos biliares, podendo determinar ação semelhante a

medicamentos hipolipemiantes (FONSECA et aI. 1999).

Em 1994, MONDINI & MONTEIRO observaram queda no consumo de

feijão ao longo das décadas de 70 e 80, principalmente pelo advento da

urbanização e industrialização, o que levou à maior oferta de produtos

congelados e semiprontos.

Observou-se também que, entre as mulheres mais idosas, o consumo

de fibras alimentares foi significativamente maior, o que talvez possa ser

explicado pelas escolhas alimentares "tradicionais" nesta população, a qual

inclui, mais comumente, leguminosas na refeição diária.

Outrossim, é importante ressaltar, que o consumo de fibras

alimentares observado talvez esteja subestimado, devido às limitações

apresentadas pelo banco de dados do programa de computador utilizado

para o cálculo do consumo alimentar, o que pode, portanto, ter caracterizado

inadequadamente a população deste estudo.
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6. CONCLUSÕES

A partir dos resultados obtidos, conclui-se que:

.:. O estado nutricional, segundo o IMC, está inadequado devido à

prevalência de obesidade na população estudada, principalmente

na mais jovem, que implica o surgimento de outras doenças

crônicas e diminuição da qualidade de vida desta população e

explica, ao menos em parte, a ocorrência de DAC.

•:. Houve correlação entre a idade e o IMC.

•:. A prevalência de diabetes melito e hipertensão arterial sistêmica,

na população mais jovem, é acentuada e, prediz o surgimento de

sérias complicações metabólicas futuras .

•:. O uso de hipolipemiantes pela população estudada pareceu ser

favorável, pois se observou, principalmente na população mais

idosa, discretas alterações no perfil Iipêmico, como os níveis de

colesterol total e LDL-c, os quais, quando elevados, estão

fortemente relacionados com a ocorrência de doenças

cardiovasculares.

•:. Não houve correlação entre a "idade", "IMC" e "níveis plasmáticos

de Iípides", na maioria da população estudada.
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.:. Inadequação na distribuição percentual de macronutrientes,

principalmente gorduras e carboidratos.

•:. Consumo inadequado de fibras alimentares.

•:. A população mais jovem apresentou consumo maior de proteínas

e gorduras, enquanto que a mais idosa maior consumo de fibras

alimentares.

•:. Não houve correlação entre a "idade" e o "consumo de proteínas",

"consumo de carboidratos" e "consumo de fibras alimentares".

•:. Houve correlação entre a "idade" e o "consumo de gorduras" e o

"valor calórico total da dieta".

Mediante às inadequações observadas, as quais podem refletir no

desenvolvimento de alterações fisiopatológicas que figuram na literatura

científica como os principais fatores de risco para DAC, podemos concluir

que temos, portanto, indivíduos que já desenvolveram a doença e que

continuam perpetuando os fatores de risco que os levaram a ela.
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7. RECOMENDAÇÕES

Frente as conclusões anteriores, recomenda-se:

.:. A elaboração de programas de acompanhamento nutricional,

antes da instalação da menopausa, com orientações visando a

perda de peso de maneira adequada, aliando dieta equilibrada

e atividade física regular, a fim de promover a redução e

adequado consumo de gorduras, visando a prevenção da

doença.

•:. A realização de estudos prospectivos, bem conduzidos, com

coleta de dados dietéticos detalhada, visando análise mais

fidedigna do consumo alimentar na pós-menopausa.
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ANEXO 3

VALORES DE REFERÊNCIA DE LíPIDES PARA INDiVíDUOS

ACIMA DE 20 ANOS DE IDADE

A3

Lípides Valores (mg/dL) Categoria

Colesterol Total < 200 Ótimo

200 - 239 Limítrofe

~240 Alto

LDL-c < 100 Ótimo

100 - 129 Desejável

130 - 159 Limítrofe

160 - 189 Alto

~ 190 Muito Alto

HDL-c < 40 Baixo

> 60 Alto

TG < 150 Ótimo

150 - 200 Limítrofe

200-499 Alto

~ 500 Muito Alto

Fonte: [SBc]. SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA 2001.
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ANEXO 4

ANAMNESE E DIAGNÓSTICO (anverso)
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INSTITUTO DO CORAÇÃO

PACIENTE'

It:T!üUn;,'

ANAMNESE E DIAGNÓSTICO
SERViÇO DE NU fRIÇÃO E DIETÉTICA

N~' MAHl;CUlA HC:

--------
RELAÇAo I\I;r)OME, OVl,DPIL IR. AiO;:

D...'\JA ~JASCIM[}~TÇ: ;w,t;=',,;:()

IM

iNOlcr r""'lf~SSA CDH' ':líU./, (P;./.... l!

I F

PE~iO A1'I.JAl. --TAt.rUfiA A1UAL

kg I em

CIRCUNFF.R~NCIA IPFSO IDEAL
PUNHO

t;m kO

ÕÃ-Ü"OS Cl íN1COS j'. {i.OOnAi"ORrt..,iS·
...... ,,~,~tQQt"~.f:: ~ . .ç,~!l.,_ ,.,_qhY~lJ.EU~ _.A_ ~ fl!!.... ftA/i.:.L .

ALIMENTAÇÃO ATUAL

üi~ l~hnlf;m~r:

PREFEHÉ.NGIASiHE::;":' {,çOE.S:

OIETA [SPfC1AL: l NAO ~ Slt,A {r~;pF.~C1F1CAHJ

AlIMENTACÃO PR.[(~ ~[SSA (CH!ANf;AS}

FREQÜÊNCIA DO CONSUMO DE ALIMENTOS
,

Al.l!...~(NTüS I (.1. S
I

M j E : N ,ô,Uf,,1f.NíOS i D i SiM ! E N AUM(NTOS D 5 M I f' IN

HCn/iNA

G ~"lW \EGE 1/.1

~ ~;;;:i<:"'~--~'--+--'--l- 1 ··1
~ MANTEI~A _ ._ l ..j _t--+--
R ';,OAOr>E"ADA -1---+- ,........ "
~ IA-~;~-:;-- -1 L1--I___' w·.·~ !.,

m~ _

o N<-/Dw

Fonte: CARDOSO E et aI. 1997.



ANAMNESE E DIAGNÓSTICO (verso)C CONDIÇÃO AMBIENTAL

DIAGNÓSTICO
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Fonte: CARDOSO E et aI. 1997.
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