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RESUMO
 A pesquisa teve como objetivo avaliar o risco para doenças cardiovasculares de mulheres idosas atendidas em uma
clínica escola.  Para tanto, foi realizado um estudo transversal, quantitativo, retrospectivo e com a utilização de dados
secundários. Foram  consultadas as  fichas de  atendimento (prontuários)  de mulheres idosas (idade ≥ 60 anos),  que
procuraram atendimento na clínica escola, no período de fevereiro de 2014 a dezembro de 2015. O risco para doenças
cardiovasculares foi avaliado por meio da medida da circunferência da cintura. O risco cardiovascular foi determinado de
acordo com os valores propostos pela OMS (2000). Foram analisados 22 prontuários de mulheres idosas entre 60 e 77
anos. As mulheres que se encontram na faixa dos 60 aos 69 anos de idade foram as que mais procuraram atendimento
nutricional. A avaliação do risco cardiovascular mostrou que 81,82% das mulheres idosas estudadas apresentaram risco
aumentado para doenças cardiovasculares. Conclui-se com a pesquisa que outros estudos precisam ser realizados, para
que com outros parâmetros se possam determinar com exatidão o real risco de saúde dessas idosas. 

PALAVRAS-CHAVE: Circunferência cintura; Doenças Cardiovasculares; Envelhecimento.

1 INTRODUÇÃO

Segundo o relatório de estado global sobre doenças não transmissíveis 2014, da Organização
mundial  da  saúde,  dos  38  milhões  de  vidas  perdidas  em  2012  por  doenças  crônicas  não
transmissíveis  (DCNT)  16  milhões  ou  42%  eram  prematuras  e  evitáveis  e  que  com  políticas
governamentais  orientadas para  a  restrição do consumo de tabaco,  consumo nocivo  do álcool,
dietas pouco saudáveis e sedentarismo, o número de mortes por DCNT pode ser significativamente
reduzido (WHO, 2014). 

As  principais  DCNT  são  as  doenças  cardiovasculares,  câncer,  diabetes,  enfermidades
respiratórias  crônicas e doenças neuropsiquiátricas.  Atualmente,  elas constituem o problema de
maior magnitude na saúde pública, sendo responsáveis por um numero elevado de mortes antes do
70 anos e perda da qualidade de vida, gerando incapacidades de alto grau de limitação em seus
portadores. No Brasil, as DCNT respondem por mais de 70% das causas de morte (IBGE, 2014). 

Dentre as DCNT, as doenças cardiovasculares (DCV) configuram como a principal causa de
óbitos representando cerca por 30% de todas as mortes e atingindo 50% de mortes pelo conjunto
das DCNT (ORTOLANI, GOULART, 2015).

Em estudos realizados com os países da América Latina, o Brasil foi o que apresentou os
maiores índices de mortalidade por AVC, sendo a principal  causa de mortes entre as mulheres
(GARRITANO et al., 2011).

Segundo  dados  da  Organização  Mundial  da  Saúde  (2002),  a  população  mundial  está
envelhecendo. Por isso, é importante conhecer e compreender os fatores que podem influenciar
direta ou indiretamente à saúde do idoso, para que dessa maneira sejam realizados programas de
educação nutricional adequados, atendendo a sua verdadeira necessidade.

O  objetivo  da  presente  pesquisa  foi  avaliar  o  risco  para  doenças  cardiovasculares  de
mulheres idosas atendidas em uma clínica escola. 
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2 MATERIAIS E MÉTODOS

O estudo foi de natureza transversal, quantitativo, retrospectivo e com  utilização de dados
secundários. Foram utilizadas as fichas (prontuários) referente ao primeiro atendimento de mulheres
idosas (idade ≥60 anos),  atendidas em uma clínica  escola,  no  período de fevereiro  de  2014 a
dezembro de 2015. Foram excluídas as fichas preenchidas de forma incompleta

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em pesquisa do Centro Universitário Cesumar-
UNICESUMAR sob o número do parecer 1.745.929. 

Para avaliação do risco cardiovascular foi  utilizada a medida da circunferência da cintura
(CC). O risco cardiovascular foi determinado de acordo com os valores propostos pela Organização
Mundial  da  Saúde  (OMS,  2000),  que  considera  sem  risco  para  doenças  cardiovasculares  os
indivíduos do sexo feminino que apresentam valores de CC < 80 cm e com risco aumentado os
valores de CC ≥ 80 cm. As idosas foram agrupadas em dois grupos etários: 60-69 anos e ≥ 70 anos.

Os  dados  foram analisados  por  meio  da  estatística  descritiva  e  analítica.  Foi  utilizado  o
programa estatístico Epi Info versão 7.2.1.0. Os dados foram apresentados em tabelas de frequência
absoluta (n) e relativa (%), médias, desvio padrão, valores de máximo e mínimo.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram analisadas 22 fichas (prontuários). A média de idade foi de 65,54 ± 4,41 anos. A idade
mínima e máxima foi de 60 e 77 anos. 

O grupo etário dos 60 aos 69 anos foi  o grupo que mais buscou atendimento nutricional
(Tabela 1).

 
Tabela 1: Distribuição das idosas, segundo grupo etário

Grupo etário
                                      Idosas

                                FA                 FR 

60 até 69 19                             86,36 
    ≥ 70 3                             13,64 
Total 22                     100,00 

 FA: frequência absoluta; FR: frequência relativa

Em  relação  ao  risco  cardiovascular  18  (81,82%)  das  mulheres  idosas  apresentam  risco
aumentado  para  doenças  cardiovasculares,  sendo  o  resultado  semelhante  a  outras  pesquisas
realizadas (COVATTI et al., 2015; SILVA et al., 2015; SOAR, 2015).

A tabela 2 apresenta a distribuição das idosas, segundo risco cardiovascular e grupo etário.
Pode-se perceber que a maioria (88,88%) das mulheres com risco estavam no grupo etário dos 60
aos 69 anos de idade.  

Tabela 2: Distribuição das idosas, segundo risco cardiovascular e grupo etário
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Grupo Etário
Sem Risco Risco Aumentado

    FA           FR            FA FR

60 até 69      3         75,00 16 88,88
≥ 70      1         25,00   2 11,12

Total      4       100,00 18 100,00
FA: frequência absoluta; FR: frequência relativa

Estudo realizado em um hospital universitário em Dourados/MS, para avaliação de fatores de
risco para doenças cardiovasculares em paciente adultos e idosos, verificou, ao avaliar o risco de
DCV pela CC, que 56% dos pacientes apresentaram risco, sendo o muito alto risco presente em
metade das mulheres (COVATTI et al., 2015).

Em outro estudo com 52 idosos, no município de Niterói/RJ, os autores relataram prevalência
de risco elevado para doenças cardiovasculares em 67,6% dos indivíduos do sexo feminino (SILVA
et al., 2015). 

Da mesma forma, no estudo realizado com idosos frequentadores do instituto de geriatria e
gerontologia  na  cidade  de  São  Paulo,  observou-se  prevalência  de  adiposidade  abdominal
estatisticamente maior nas mulheres 76,16% (SOAR, 2015).

A pesquisa nacional  de saúde (PNS)  estimou que da população residente em domicílios
particulares, 7,0% deixou, no ano de 2013, de realizar atividades habituais por motivo de saúde.
Essa proporção foi  maior  entre as  mulheres (8,0%).  Sendo que a  pressão alta  ou doenças do
coração atingiram percentual que variaram de 4,4% e 5,5% do total da população (IBGE, 2015).

Segundo pesquisa de percepção do estado de saúde,  estilo de vida e doenças crônicas,
também  realizada  no  ano  de  2013  pelo  IBGE,  o  consumo  excessivo  de  sal  está  diretamente
relacionado ao aumento no risco para desenvolvimento de DCNT como a hipertensão arterial, DCV
e  doenças  renais.  A  pesquisa  apurou  que  12,5%  das  mulheres  entrevistadas  considera  seu
consumo de sal alto ou muito alto. Ainda segundo a mesma pesquisa, do total de pessoas com
idade entre 60 e 64 anos, 44,4% referiram diagnóstico de hipertensão, entre as pessoas de 65 a 74
anos, essa proporção foi de 52,7% e 55% entre as de 75 anos ou mais (IBGE, 2014).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A avaliação  do  risco  cardiovascular,  realizada  por  meio  da  medida  da  circunferência  da
cintura, demonstra que a maioria das mulheres idosas estudadas apresentou risco para doenças
cardiovasculares, segundo os pontos de cortes da OMS, 2000. Contudo, mais estudos deverão ser
realizados  e  outros  parâmetros  analisados  para  se  dimensionar  o  real  risco  a  saúde  dessas
mulheres.
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