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RESUMO                                                                                                                                                                

Introdução: As doenças cardiovasculares (DCVS) afetam anualmente, no Brasil, cerca de 17,1 

milhões de indivíduos. São registradas no país mais de 300 mil mortes por ano decorrentes 

dessas doenças. Nesse contexto, a Organização Mundial da Saúde indica o uso da antropometria 

para a vigilância dos fatores de risco para DCVS. Objetivo: Avaliar os marcadores 

antropométricos de risco cardiovascular em acadêmicos do curso de nutrição. Metodologia: 

Trata-se de um estudo transversal realizado na cidade de Maceió-AL, com estudantes de uma 

universidade privada. Para coleta dos dados, foi elaborado um questionário que incluía os 

aspectos socioeconômicos, estilo de vida, indicadores antropométricos, como índice de massa 

corporal, circunferência da cintura, circunferência do pescoço, índice de conicidade e relação 

cintura/quadril e dados clínicos. Resultados: Foram avaliados 42 alunos do 1º e 8º período do 

curso de nutrição dos turnos matutino e noturno, verificou-se idade média de 27,5±7,07 anos. 

No que tange aos parâmetros antropométricos, metade dos alunos de ambos os períodos, 

encontram-se em estado de eutrofia, e boa parte dos demais apresentaram excesso de peso. No 

que se refere as medidas antropométricas CC, CP, Índice C e RCQ, dentre os acadêmicos do 1º 

e 8º período, o índice de elevação da CC foi de 28,57%, da CP foi de 35,71%, do índice C foi de 

11,90% e na RCQ a elevação foi de 4,76%. Conclusão: Através deste estudo, foi possível 

identificar que os indicadores que mais se associaram aos fatores de risco cardiovascular para o 

1º período e 8º período, foram o índice de massa corporal (IMC), circunferência da cintura (CC) 

e circunferência do pescoço (CP). Todos os fatores de risco cardiovascular analisados neste 

estudo são modificáveis, por isso, reforça-se a importância de incentivar a adoção de um estilo 

de vida mais saudável no público estudado.  

PALAVRAS-CHAVE: Antropometria. Doenças Cardiovasculares. Nutrição.  

ABSTRACT                                                                                                                                                               

Introduction: Cardiovascular diseases (CVD) affect approximately 17.1 million individuals 

annually in Brazil. Over 300,000 deaths per year are recorded in the country. In this context, the 

World Health Organization indicates the use of anthropometry for the surveillance of risk 

factors for CVD. Objective: To evaluate the anthropometric markers of cardiovascular risk in 

academic students of the nutrition course. Methodology: It is a cross-sectional study carried out 

in the city of Maceió-AL, with students from a private university. To collect data, a 

questionnaire was drawn which included socioeconomic aspects, lifestyle, anthropometric 

indicators, such as body mass index, waist circumference, neck circumference, conicity index 

and waist / hip ratio and clinical data. Results: A total of 42 students from the 1st and 8th 



grades of the morning and evening shift courses were evaluated, with a mean age of 27.5 ± 7.07 

years. Regarding the anthropometric parameters, half of the students from both periods were in 

a state of eutrophy, and a good part of the others were overweight. Regarding the 

anthropometric measures CC, CP, Index C and WHR, among the students in the 1st and 8th 

period, the index of CC elevation was 28.57%, CP was 35.71%, C index was 11.90% and in the 

WHR the increase was 4.76%. Conclusion: Through this study, it was possible to identify that 

the indicators that were most associated with cardiovascular risk factors for the 1st period and 

8th period were body mass index (BMI), waist circumference (WC) and neck circumference 

(CP). All the cardiovascular risk factors analyzed in this study are modifiable, so the importance 

of encouraging the adoption of a healthier lifestyle in the study population is reinforced. 

KEYWORDS: Anthropometry. Cardiovascular diseases. Nutrition. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

As doenças cardiovasculares (DCV) são um grupo de doenças do coração e dos 

vasos sanguíneos que englobam: doença coronariana, doença cerebrovascular, doença 

arterial periférica, doença cardíaca reumática, cardiopatia congênita, trombose venosa 

profunda e embolia pulmonar. Os ataques cardíacos e acidentes vasculares cerebrais são 

geralmente eventos agudos e são causados principalmente por um bloqueio que impede 

o fluxo sanguíneo para o coração e/ou para o cérebro (OMS, 2016). 

Além disso, as DCV afetam anualmente, no Brasil, cerca de 17,1 milhões de 

indivíduos. São registradas no país mais de 300 mil mortes por ano decorrentes dessas 

doenças (OPS, 2017). Quase metade das pessoas que morrem devido a DCV estão no 

período mais produtivo da vida, entre 15 e 69 anos de idade e pelo menos 80% das 

mortes prematuras podem ser evitadas por meio de dieta saudável, atividade física 

regular, restrição ao tabaco e ao álcool, e pelo controle efetivo da pressão arterial 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2015). 

A hipertensão artéria sistêmica (HAS) é o principal fator de risco para as 

doenças cardiovasculares e cerca de 80% das pessoas que sofrem acidente vascular 

cerebral são hipertensas. Entre 40 e 60% dos pacientes que infartam apresentam 

hipertensão associada. Existem também diversos fatores de risco que contribuem para o 

desenvolvimento das DCV, que podem ser classificados em fatores de risco 

modificáveis (tabagismo, colesterol alterado, hipertensão arterial, inatividade física ou 

sedentarismo, presença de diabetes e alimentação inadequada, sobrepeso ou obesidade e 

circunferência abdominal elevada) e fatores de risco não modificáveis (hereditariedade, 

idade e gênero) (SIMÃO et al., 2013; TESTON et al., 2016). 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) indica o uso da antropometria para a 

vigilância dos fatores de risco para doenças crônicas e recomenda a análise da 

associação dos marcadores antropométricos, com desenlaces como a pressão arterial, 

em diferentes países. Além do peso e da altura, devem ser aferidos as circunferências da 

cintura e do quadril, pois o aumento da deposição de gordura abdominal na população 

pode fornecer um indicador sensível dos problemas de saúde pública relacionados com 

o sobrepeso e suas consequências (WHO, 1995). A circunferência do pescoço (CP) é 



um marcador simples de triagem utilizado na identificação de pacientes com sobrepeso 

e obesidade, e está relacionada com os fatores de risco para doença cardiovascular (Ben-

Noun L, Laor A, 2003), assim como, o índice de conicidade (Índice C) que é 

considerado um bom discriminador de obesidade central e vem sendo relacionado a 

fatores de risco metabólicos e cardiovasculares em crianças, adolescentes e adultos 

(PITANGA FJ, LESSA I, 2005). Sendo assim, o presente estudo tem como objetivo 

avaliar os marcadores antropométricos de risco cardiovascular em acadêmicos do curso 

de nutrição. 

 

2 METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo transversal realizado na cidade de Maceió-AL, com 

estudantes de uma universidade privada, a coleta de dados foi realizada em 3 dias no 

período de fevereiro a abril de 2019. O processo de seleção foi desenvolvido em 2 

estágios. No primeiro estágio realizou-se a coleta com os acadêmicos de nutrição do 8º 

período noite. Posteriormente, no segundo estágio foi realizado a coleta com os 

indivíduos do 1º e 8º período manhã. A escolha dos períodos teve como objetivo avaliar 

os alunos que estavam entrando com os que estavam saindo da universidade. 

Foram incluídos indivíduos de ambos os sexos, com idade entre 16 e 39 anos, 

sem critério de exclusão, regularmente matriculados na universidade.  

A coleta dos dados foi realizada por meio de um questionário elaborado pelo 

grupo de pesquisa, que incluía os seguintes aspectos: 1) Socioeconômicos (faixa etária, 

número de pessoas na família, tipo de moradia, renda familiar e cor da pele auto 

declarada; 2) Estilo de vida (atividade física); 3) Antropométricos (peso, estatura, índice 

de massa corporal-IMC, circunferência da cintura-CC, circunferência do quadril-CQ, 

circunferência do pescoço-CP, relação cintura/quadril-RCQ e índice de conicidade-IC); 

4) Clínicos (pressão arterial, diabetes, dislipidemia, obesidade e câncer, antecedentes 

pessoais e familiares). Na avaliação do estilo de vida foram considerados praticantes de 

atividade física, os indivíduos que relataram esse hábito, independentemente da 

frequência. 

A avaliação antropométrica foi realizada segundo as orientações de Lohman et 

al., (1988), no qual o peso foi avaliado por meio de uma balança digital Magna G-life 

com capacidade 150kg e a altura em metros com estadiômetro portátil da marcar 



Woord. Posteriormente, o peso e altura foram utilizados para o cálculo do Índice de 

Massa Corporal (IMC), o resultado do cálculo foi analisado de acordo com a 

classificação definida pela OMS 1998. 

As CC e CP foram aferidas com fita métrica inextensível de 2m e variação de 

0,1 cm. A CC foi aferida no ponto médio entre o último arco costal e a crista ilíaca e 

avaliada segundo a International Diabetes Federation - IDF (2006), com ponte de corte 

de 80 cm para mulheres e 94 cm para homens. A CP foi aferida na altura da cartilagem 

cricotireoidea que corresponde ao ponto médio da altura do pescoço, e avaliada segundo 

as recomendações estabelecidas por Ben-Noun et al, (2001), com ponto de corte de 34 

cm para mulheres e 37cm para homens. O índice de conicidade (índice C) foi calculado 

para discriminar o risco coronariano e interpretado segundo os pontos de corte do 

estudo de Pitanga e Lessa (2007), sendo maior ou igual 1,18 para mulheres e maior ou 

igual 1,25 para homens. Para o cálculo da razão cintura quadril (RCQ) dividiu-se o 

valor da circunferência da cintura (cm) pela circunferência do quadril (cm), com o ponto 

de corte recomendados pela World Health Organization (WHO1998) de 0,85 para 

mulheres e 1,0 para homens. 

Os dados obtidos foram tabulados no programa Microsoft Excel para Windows, onde 

também foi utilizado para fins de análise descritiva, e realizada a distribuição de 

frequência relativa (%) e absoluta (n), assim como a média e desvio padrão das 

variáveis categóricas envolvidas na avaliação. Todos os indivíduos incluídos no estudo 

assinaram o Termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE). O trabalho foi 

submetido ao Comitê de ética e pesquisa do Centro Universitário Tiradentes. 

 

3 RESULTADOS 

Foram avaliados 42 alunos do 1º e 8º período do curso de nutrição dos turnos 

matutino e noturno, verificou-se idade média de 27,5±7,07 anos. No tocante a 

raça/etnia, mais da metade dos acadêmicos de ambos os períodos, se autodeclararam 

como sendo de raça parda, a maior parte dos alunos também, tem suas rendas familiares 

maior que 3 salários mínimos (Tabela 1). 

Quanto à análise das variáveis comportamentais, observou-se menor frequência 

de sedentarismo nos alunos 1º período, no entanto no 8º período a grande maioria 

apresentou uma faixa elevada de sedentarismo (Tabela 1).  



Tabela 1. Características demográficas e socioeconômicas dos acadêmicos do curso 

de Nutrição do 1º e 8º período, Maceió AL, 2019 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 1º Período – 

Manhã 

n=18 

 8º Período - 

Manhã e Noite 

n=24 

 

 N % N % 

Faixa etária     

16-26 16 88,90 22 91,67 

27-37 1 5,55 2 8,33 

38-48 1 5,55 0 0 

Sexo     

Feminino 14 77,77 22 91,66 

Masculino 4 22,23 2 8,34 

Etnia     

Branca 8 44,45 5 20,84 

Parda 10 55,55 14 58,33 

Negra 0  0 5 20,83 

Renda familiar     

<2 8 44,45 11 45,84 

>3 10 55,55 13 54,16 

Nº Membros     

<5 16 88,89 23 95,84 

>5 2 11,11 1 4,16 

Sedentarismo     

Sim 7 38,89 14 58,34 

Não 11 61,11 10 41,66 



Com relação aos parâmetros antropométricos, de acordo com o IMC, metade dos 

alunos de ambos os períodos, encontram-se em estado de eutrofia, e boa parte dos 

demais apresentaram excesso de peso (Tabela 2).  

 

Tabela 2. Marcadores antropométricos de risco cardiovascular em acadêmicos do 

curso de Nutrição, do 1º e 8º período, Maceió-AL, 2019 

IMC - índice de massa corporal; CC - circunferência da cintura; CP - Circunferência do Pescoço; Índice C 

- índice de conicidade; RCQ - Relação Cintura-Quadril.  
Fonte: Dados da pesquisa. 

1º Período – Manhã 

n=18 

  8º Período –

Manhã E Noite 

n=24 

 

 N % N % 

 18  24  

IMC     

BAIXO PESO 4 22,23 1 4,17 

EUTROFIA 9 50 12 50 

SOBREPESO 4 22,22 6 25 

OBESIDADE GRAU I 1 5,55 5 20,83 

CC     

NÃO ELEVADA 14 77,78 16 66,67 

ELEVADA 4 22,22 8 33,33 

CP     

NÃO ELEVADA 9 50 18 75 

ELEVADA 9 50 6 25 

ÍNDICE C     

NÃO ELEVADA 16 88,89 21 87,5 

ELEVADO 2 11,11 3 12,5 

RCQ     

NÃO ELEVADA 17 94,45 23 95,84 

ELEVADA 1 5,55 1 4,16 



No que se refere as medidas antropométricas CC, CP, Índice C e RCQ, dentre os 

acadêmicos do 1º e 8º período, o índice de elevação da CC foi de 28,57%, da CP foi de 

35,71%, do índice C foi de 11,90% e na RCQ a elevação foi de 4,76% (Tabela 2).  

 

4 DISCUSSÃO  

A população do estudo foi constituída por estudantes com idade entre 16 a 39 

anos, sendo a maior parte na faixa etária de 16 a 26 anos (90,47%), o que corresponde a 

uma população de jovens.  

Quanto ao sexo, a maioria era do feminino (85,71%) correlacionando com outro 

estudo nacional que retrata a predominância feminina (96,5%) nesta profissão (CFN, 

2006). 

A cor ou raça autorreferida pelos entrevistados foram predominantemente 

pardas. O perfil demográfico dos estudantes apresentou resultados semelhantes aos 

encontrados em outros estudos, que foram de 47% pardas, 31,1% para brancos e 18,6% 

para preta. (BAMPI 2013; FIOROTTI; ROSSONI; MIRANDA, 2010; SOUSA; JOSÉ; 

BARBOSA, 2013). 

Em relação à classificação socioeconômica, a maioria dos entrevistados 

encontravam-se com renda familiar acima de 3 salários mínimos (54,76%).  Estes 

resultados se assemelham ao estudo de Martinez, Latorre e Fisher (2017) em que 54,3% 

dos participantes apresentavam uma renda familiar mensal igual ou superior a 5 salários 

mínimos. 

Metade dos acadêmicos relataram sedentarismo. Estudos mostram que os 

comportamentos não saudáveis, como a inatividade física e alimentação não saudável 

são mais comumente observados em indivíduos em classes socioeconômicas mais 

baixas. Estudo prévio mostra que a exposição a adversidades socioeconômicas na vida 

adulta está associada a estes comportamentos de risco (FALEIRO, 2017), porém, nesse 

estudo o grau de sedentarismo mais elevado, foi encontrado no grupo com maior poder 

aquisitivo.   

A utilização de índices antropométricos é recomendada para se estipular o RCV, 

por sua praticidade e boa associação com DCV. Em universitários é comumente 

realizada desde décadas anteriores (SAHI, 1998; PAFFENBARGER, 1993).  



O IMC nos participantes do 1º período foi de 22,23% para baixo peso, 50% para 

eutrofia, 22,22% para sobrepeso, 5,55% para obesidade grau I e para obesidade grau II e 

III 0%, no 8º período para baixo peso foi de 4,17%, eutrofia 50%, sobrepeso 25%, 

obesidade grau I 20,83% e para obesidade grau II e III 0%. A maioria dos estudantes do 

curso de nutrição foi avaliada, sendo a eutrofia o estado nutricional mais prevalente. 

Esses resultados são semelhantes aos do estudo de Silva (2012). 

A CC também é observada como importante índice preditivo de DCV e sua 

relevância já foi descrita em estudos internacionais e nacionais (SARNO; MONTEIRO, 

2007; JANSSEN; KATZMARZYK; ROSS, 2002). Segundo Gasparotto (2013b), a 

prevalência de CC elevada no estudo foi de 9,9%. No presente estudo essa porcentagem 

se mostrou maior, a CC elevada foi encontrada em 22,22% dos estudantes do 1º 

período, enquanto no 8º período observou-se risco elevado de 33,33% nos acadêmicos. 

Dados da literatura cientifica indicam que, mesmo em uma população jovem, o 

aumento do peso corporal e a obesidade abdominal são importantes determinantes da 

elevação da pressão arterial, o que pode aumentar o risco de desenvolver uma DCV 

(CARVALHO, 2010). 

Os participantes do 1º período obtiveram como resultado 50% de CP elevada, 

enquanto no 8º período apresentaram 25% elevada. Estudos mostraram que a CP estava 

associada com acúmulo de gordura na região do pescoço. Desde então, tentam 

estabelecer relação entre a CP e a adiposidade corporal. Segundo Preis (2010), o 

depósito de gordura nessa região confere risco de doenças cardiovasculares, assim como 

a gordura visceral abdominal. Além disso, Nielsen (2014) relata que a liberação de 

ácidos graxos livres sistêmicos está mais concentrada na região superior do corpo em 

indivíduos com obesidade, mostrando, assim, a importância da aferição da CP quanto à 

identificação dos riscos à saúde, e como alternativa a outras medidas. 

Em relação ao índice C, também associado à adiposidade corporal, apresenta-se 

como um indicador de sensibilidade e especificidade para detecção de obesidade e risco 

coronariano elevado. Um estudo realizado por Pitanga e Lessa (2017), ao investigar os 

indicadores antropométricos de obesidade em adultos na cidade de Salvador, encontrou 

média de índice C de 1,23±0,07 para o sexo masculino e de 1,18±0,09 para o feminino, 

o que demonstrou baixo risco coronariano. No presente estudo, entretanto, 50% dos 



acadêmicos do 1º período tanto homens quantos as mulheres e 25% dos acadêmicos do 

8º período apresentaram alto risco para DCV. 

A RCQ é uma das medidas mais utilizadas no diagnóstico da obesidade central, 

estando intimamente relacionada às DCV e diabetes (BENEDETTI; MEURER; 

MORINI, 2012). No presente estudo, o percentual para 1º período foi de 5,55% 

enquanto no 8º foi de 4,16%%. No que foi semelhante ao artigo de Ito e colaboradores, 

(2003), onde foi observado amostras que apresentavam valores menores que o indicado 

para risco coronário. 

 

 

5 CONCLUSÃO  

 

Através deste estudo, foi observado elevada frequência de indicadores que mais 

se associaram aos fatores de risco cardiovascular nos estudantes do 1º período e 8º 

período, esses indicadores foram IMC, CC e CP. Tais resultados apontam para a 

utilidade desses indicadores na identificação de indivíduos com risco.  

Todos os fatores de risco cardiovascular analisados neste estudo são 

modificáveis, por isso, reforça-se a importância de incentivar a adoção de um estilo de 

vida mais saudável no público estudado. 
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Anexo - TCLE 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



APÊNDICES 

Apêndice – Instrumento de coleta de dados 

 

Identificação do Adulto e Idoso nº (       ) 

1 - Sexo: (  ) M – Masculino   (  ) F - Feminino                  2 - Idade : 3 – Etnia/Raça: ( ) Branca                      

(    ) Parda  (    ) Preta                 

4 - Renda: 

     Número de membros: ____________  

5 - Tipo de moradia: (  ) 1- casa  (  ) 2 - apto.  (  ) 4 - abrigo  (  ) 5 - barraco  (  ) 6 - outro 

6 - Moradia situação: (  ) 1 - própria  (  ) 2 - alugada  (  ) 3 - cedida  (  ) 4 - outro 

 

7 - Realiza exercício físico? Sim (   )   Não (    ) 

8 - Qual? ___________________ 9 - Frequência: ________ 10 - Duração:_______________  

  

 

 

Fatores de risco 

11 - Antecedentes Familiares – cardiovasculares: Sim (   )  Não (   ) 

12 - Se sim, qual? (   ) Hipertensão Arterial   (   ) Diabetes   (   ) Dislipidemia   (   ) Obesidade         

(    )Câncer  

 

Dados Antropométricos 

13 - Peso (g): ________________                  14 - Estatura (cm): 

______________ 

15 - Circunferência da 

Cintura: ______________   

16 – Circunferência do Quadril:  

__________   

 

19 - RCQ: _______________  

17 - Circunferência Pescoço (cm): 

_________________ 

18 - IMC: 

_____________   

20 - Quais refeições você faz ao longo do dia?  

(  ) Café da manhã  

(  ) Lanche da manhã  

(  ) Almoço Lanche da tarde  

(  ) Jantar 

(  ) Ceia 
21 - Você consome estes alimentos industrializados? 

Embutidos                             _______(    )  

Enlatados                               _______(    )  

Frituras                                  _______(     )  
Miojo                                     _______(     )  

Refrigerante                           _______(     )  

 

Biscoito recheado                    ________    (    )  

Margarina/Manteiga                ________    (    ) 

Suco artificial                          ________    (    )  

22 - Assinatura do entrevistador 23 - Data da entrevista: ___/____/___ 


