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RESUMO
O objetivo da presente pesquisa é  identificar  os fatores de risco para o desenvolvimento de doenças crônicas não
transmissíveis em mulheres. Trata-se de um estudo transversal de caráter quantitativo com coleta de dados secundários.
Serão avaliados os prontuários de mulheres com idade igual ou superior a 19 anos, atendidas em um ambulatório escola
de Nutrição da cidade de Maringá – PR, no período de 2015 a 2017. Para a coleta de dados serão utilizadas informações
contidas nos prontuários de atendimento nutricional. O Projeto de Pesquisa será encaminhado ao Comitê de Ética em
Pesquisa do Centro Universitário de Maringá (UniCesumar). Após aprovação a coleta de dados será realizada. Serão
estudadas algumas variáveis, entre elas: peso e altura (utilizadas para o cálculo do Índice de Massa Corpórea: peso
(kg)/estatura (m)2, para então se detectar o estado nutricional segundo os pontos de corte estabelecidos pela OMS,
1997)),  consumo alimentar  (avaliar  o  consumo de  alimentos  considerados  de  risco  para  as  DCNT),  circunferência
abdominal (para avaliar o risco de doenças metabólicas (WHO, 1998)). Para análise estatística as informações obtidas
serão tabuladas,  através de análise descritiva  (média e desvio padrão) e teste de Mann-Whitney para as variáveis
contínuas, e análise bruta, mediante teste de qui-quadrado e Exato de Fischer, quando aplicável, a fim de verificar a
associação entre as características selecionadas da população do estudo. Espera-se encontrar um alto percentual de
consumo de alimentos de risco para DCNT, assim como elevado percentual de mulheres com valores altos de IMC e
risco para doenças metabólicas.

PALAVRAS-CHAVE: Antropometria; Consumo Alimentar; Estilo de Vida.

1 INTRODUÇÃO

O trabalho em questão irá  abordar  sobre os fatores de risco  para o desenvolvimento de
Doenças  Crônicas  Não  Transmissíveis  (DCNT)  em  mulheres  atendidas  em  um  ambulatório  de
nutrição de Maringá-PR. 

As doenças cardiovasculares, doença respiratória crônica, câncer e diabetes mellitus são as
principais  causas de óbitos  em países subdesenvolvidos,  essas doenças são conhecidas como
DCNT. As DCNT causam grande impacto socioeconômico nas nações, ameaçando o progresso das
Metas de Desenvolvimento do Milênio, incluindo a redução da pobreza, equidade e a segurança
humana. Para a saúde pública é um grande desafio já que requer investimentos e qualificação para
prevenção e tratamento dessas doenças (DUNCAN et al., 2012).

O excesso de peso pode levar à obesidade, e essa normalmente vem acompanhada com
alguma DCNT. Estudos mostram que as mulheres estão cada vez mais sendo afetadas. Em 2003 no
Brasil,  o  excesso  de  peso  era  maior  em  homens  do  que  em  mulheres,  41,1%  e  40%
respectivamente, sendo que a obesidade afetava 8,9% dos homens e 13,1% das mulheres adultas
do país em questão, esses dados foram obtidos por Mariath et al, 2007 a partir do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística e mostrou que o problema com as doenças crônicas não transmissíveis
desde  aquela  época  é  maior  entre  as  mulheres.  No  estudo  ainda,  foi  possível  observar
circunferência da cintura elevada em 33% da população, sendo as prevalências de risco para o
desenvolvimento de doenças metabólicas associadas à obesidade de 49% entre as mulheres e de
26% entre homens.

Segundo Malta et al. (2014), em um estudo com dados do Sistema de Vigilância de Fatores
de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por  Inquérito  Telefônico (VIGITEL),  em moradores
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adultos das capitais Brasileiras, pode-se observar excesso de peso em grande parte da população e
que um quinto dos entrevistados apresentaram obesidade. As principais causas relatadas foram à
alimentação rica em gorduras e açúcar, e pobre em frutas e hortaliças, associados ao sedentarismo.
Entre outros fatores de risco investigados o tabagismo apresentou queda em relação ao final da
década de 80 na qual a prevalência de fumantes era de 34,8% e atualmente se encontrou 12,1% de
fumantes. Sobre o consumo de bebidas alcoólicas, atualmente, é mais frequente em homens e com
maior grau de instrução.

De acordo com Rocha-Brischiliari et al., 2014, modificações no estilo de vida da população
levou ao aumento da prevalência de DCNT. A Organização Mundial da Saúde (OMS) prevê aumento
de 15% de casos no mundo entre os anos de 2010 a 2020, sendo atualmente responsável por 63%
dos óbitos. Os fatores de risco para as DCNT são: tabagismo, uso excessivo de bebidas alcoólicas,
inatividade física, consumo alimentar inadequado, e determinantes sociais como renda mensal e
grau de instrução.

Vários fatores influenciam a composição corporal  da mulher.  As alterações hormonais da
menopausa  levam  ao  aumento  do  depósito  de  gordura  abdominal  influenciado  pelo
hipoestrogenismo e hiperandrogenismo relativo. A obesidade – em particular, a gordura visceral –
está  diretamente  associada  ao  desenvolvimento  de  um  grupo  de  doenças  crônicas  não
transmissíveis (DCNT), entre elas a resistência à insulina, diabetes e a doença cardiovascular. Esta
se constitui na primeira causa de mortalidade em mulheres na pós-menopausa (LIU, Y et al, 2001).

A identificação de marcadores de risco, como consumo alimentar inadequado e obesidade, é
importante para o adequado dimensionamento e direcionamento de ações de saúde, sobretudo o
estabelecimento  de  medidas  de  prevenção  primárias  e  secundárias,  com  reflexos  nos  custos
socioeconômicos produzidos pelos elevados índices globais de morbidade e mortalidade por doença
cardiovascular em mulheres (MENSAH, G.A. et al, 2004).

Em um estudo Horta (2013), evidenciou a influência de diversos fatores sobre qualidade de
vida de mulheres com excesso de peso e DCNT atendidas em um serviço de promoção da saúde.
Em posse dessas informações a autora afirma que é possível o desenvolvimento de programas de
saúde em população acometida por DCNT com foco não somente de prevenção e controle destas
doenças, mas também visando a melhoria da qualidade de vida. 

Verificar os hábitos das pessoas é de extrema importância principalmente o hábito alimentar,
pois, alguns alimentos podem servir de ponte para essas doenças, e quanto mais cedo forem feito
intervenções,  melhores  serão  os  resultados.  Para  BERTIN  et  al  (2010),  o  balanço  entre  a
necessidade e a oferta de nutrientes pode influenciar no processo de crescimento das crianças e
dos  adolescentes.  Desta  forma,  os  autores  defendem  que  intervenções  nos  maus  hábitos
alimentares na infância, podem ser mais eficientes que na fase adulta.

Sendo  assim,  verificar  os  hábitos  alimentares  e  estado  nutricional,  será  de  grande
importância, porque, poderá contribuir para o desenvolvimento de programas nutricionais que visem
melhorar o consumo alimentar e assim consequentemente prevenir doenças, principalmente as que
se enquadram em crônicas não transmissíveis.

Desta  maneira,  esta  pesquisa  tem  como  objetivo  identificar  os  fatores  de  risco  para  o
desenvolvimento  de  doenças  crônicas  não  transmissíveis  em  mulheres  que  frequentaram  um
ambulatório escola de Nutrição da cidade de Maringá-PR. 

2 METODOLOGIA
           

Trata-se de um estudo transversal de caráter quantitativo com coleta de dados secundários.
Serão avaliados os prontuários de mulheres com idade igual ou superior a 19 anos, atendidas em
um ambulatório escola de Nutrição da cidade de Maringá – PR, no período de 2015 a 2017.
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O Projeto de Pesquisa será encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Centro
Universitário de Maringá (UniCesumar). Após aprovação a coleta de dados será realizada. 

Serão estudadas as seguintes variáveis: idade, etnia, consumo de bebida alcoólica, hábito de
fumar, prática de atividade física, doenças associadas, presença de menopausa, peso, estatura,
circunferência abdominal, percentual de gordura corporal total e consumo alimentar. 

As  informações  de  peso  e  estatura  serão  utilizadas  para  o  cálculo  do  Índice  de  Massa
Corpórea (IMC): peso (kg)/estatura (m)2,  para então se detectar o estado nutricional segundo os
pontos de corte estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde (OMS, 1997): baixo peso (< 18,5
kg/m2), peso adequado (18,5 – 24,9 kg/m2), excesso de peso, (≥ 25,0 kg/m2), pré-obesidade (25,0 –
29,9  kg/m2),  obesidade  classe  I  (30,0  –  34,9  kg/m2),  obesidade  classe  II  (35,0  –  39,9  kg/m2),
obesidade classe III (Igual ou superior a 40,0 kg/m2). 

O risco de doenças metabólicas será avaliado por meio da circunferência da cintura. Valores
maiores ou iguais a 80,0 cm indicam risco de complicações da obesidade (WHO, 1998).

Será avaliado o consumo de alimentos considerados de risco para as DCNT, por meio do
Questionário de Frequência Alimentar Quantitativo – QFA e Recordatório 24 hs – R24. Os alimentos
considerados  de  risco  são:  Leite  integral  e  produtos  lácteos  integrais  (iogurte  integral,  queijos
amarelos,  creme  de  leite);  gorduras  de  origem  animal  (manteiga);  gorduras  de  origem  vegetal
(margarinas); alimentos fritos e  fast food (salgadinhos de bar, coxinha, empada, pizza, sanduíche,
McDonalds);  carnes com gordura, fritas e/ou com pele (aves, bovina, suína, fígado, vísceras de
frango e ade boi); produtos derivados (embutidos, charque, mortadela, presunto, linguiça, salsicha,
preparações à base de carnes),  refrigerantes, bebidas alcoólicas (cerveja,  vinho, pinga, uísque),
sucos  artificiais,  açúcares  e  sobremesas  (balas,  doces,  mel,  rapadura,  pudim,  manjar,  doces,
sorvetes, bolos). 

Para análise estatística as informações obtidas serão tabuladas, através de análise descritiva
(média e desvio padrão) e teste de Mann-Whitney para as variáveis contínuas,  e análise bruta,
mediante teste de qui-quadrado e Exato de Fischer, quando aplicável, a fim de verificar a associação
entre as características selecionadas da população do estudo.

3 RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se encontrar um alto percentual de consumo de alimentos de risco para DCNT, assim
como elevado percentual de mulheres com valores altos de IMC e risco para doenças metabólicas.
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