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Resumo 

Introdução – As doenças cardiovasculares (DCV) representam a principal causa 

de morte do nosso país e são também uma importante causa de incapacidade. As 

DCV têm início numa fase precoce da vida e progride silenciosamente durante 

anos, e que habitualmente já está avançada no momento em que aparecem as 

primeiras manifestações clínicas. A maior parte das doenças cardiovasculares 

resulta de um estilo de vida inapropriado e de factores de risco modificáveis. O 

controlo dos factores de risco (FR) é uma arma potente para a redução das 

complicações fatais das doenças cardiovasculares. 

Objectivos – Avaliar alguns parâmetros bioquímicos de doentes com doença 

coronária, que participaram no programa de reabilitação cardíaca, aquando da 

sua alta do internamento e passado 1 mês da mesma. 

Material e Métodos – O estudo incluiu os doentes, internados no Serviço de 

Cardiologia do Hospital de São João EPE, entre 25 de Fevereiro e 3 de Julho de 

2009, participantes no Programa de Reabilitação Cardíaca, avaliados aquando da 

alta hospitalar (fase 1), e passado um mês (fase 2). De acordo com o Protocolo 

de Reabilitação Cardíaca, os doentes foram submetidos a plano alimentar 

estruturado, de acordo com as suas necessidades, hábitos e preferências 

alimentares bem como a sessões de actividade física até 3 meses após o evento 

cardíaco. A amostra é constituída por 18 indivíduos do sexo masculino, com 

idades compreendidas entre os 33 e os 68 anos (média = 52; dp = 10). 

Relativamente à caracterização global da amostra, verificamos que apesar do 

curto espaço de tempo que mediou a avaliação e o número pequeno da amostra 

encontraram-se diferenças estatisticamente significativas (p <0,05) entre as duas 
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fases, para o PC, colesterol total, ldl, TG, ácido úrico, creatinina e AST. 

Procuramos a existência de associações entre peso, IMC e perímetro da cinta e 

anca e os parâmetros de avaliação do perfil lipídico de função hepática e renal, 

não tendo sido encontrada qualquer relação com significado estatístico, e na 

maioria dos casos as correlações encontradas são muito fracas. No entanto ao 

correlacionar (coeficiente de correlação de Spearman) a variação do IMC durante 

um mês com as variações dos doseamentos analíticos verificamos que, com 

excepção da creatinina, todos variam no mesmo sentido, não apresentando as 

associações significado estatístico.  

Discussão – Vários estudos demonstram, que o sexo masculino apresenta uma 

maior incidência de EAM, sendo actualmente esta associação explicada à luz da 

genética (1-4). A morte por doença coronária é 2,5 a 4,5 vezes superior à da mulher 

da mesma idade. Um dos motivos para esta diferença são factores hormonais, 

particularmente pelo efeito protector do estrogénio (5).Se observarmos o IMC 

médio, podemos verificar que se encontra na classe de excesso de peso, apesar 

de cerca de metade serem normoponderais, o que eventualmente se traduzirá 

num melhor prognóstico da doença cardiovascular, uma vez que o excesso de 

peso é considerado um factor predisponente para as lesões arterioscleróticas. 

Tendo o perímetro da cintura uma boa correlação com a gordura visceral, 

sabendo que esta é mais aterogénica, verificamos que cerca de um quarto dos 

doentes apresenta valores superiores a 102 cm (classificação ATP III). É sabido 

que existe uma relação entre PC e o desenvolvimento de doenças 

cardiovasculares, nomeadamente o EAM (4,6). Vários trabalhos têm demonstrado 

uma forte associação entre o perfil lipídico e mortalidade por doença 

cardiovascular (7). Analisando os dados bioquímicos aquando da primeira 
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avaliação, antes da intervenção nutricional/alimentar, e programa de reabilitação 

cardíaca (fase inicial) verificamos que relativamente ao perfil lipídico, a maioria da 

amostra apresenta colesterol total dentro dos valores considerados normais; no 

entanto, mais de metade apresenta o ldl e os TG acima dos valores desejáveis. 

Quando analisamos os resultados após um mês de intervenção, encontramos 

melhorias em quase todos os parâmetros antropométricos e bioquímicos. Em 

termos médios, todos os valores relativos ao perfil lipídico, diminuíram para os 

parâmetros normais, e o hdl manteve-se praticamente inalterado. Não podemos 

deixar de referir que os doentes estão sob terapêutica farmacológica. Elevados 

níveis de PCR no sangue parecem também ser prognóstico de eventos 

recorrentes em doentes com AVC ou doença arterial periférica (8,9), contudo no 

nosso estudo não houve uma associação positiva entre o peso e a PCR. Assim, é 

necessário reunir esforços e continuar a actuar principalmente na prevenção pois 

de acordo com a OMS, as doenças não transmissíveis, ou não comunicáveis, tais 

como cancro, ataques cardíacos, trombose e diabetes, são responsáveis por 

grande parcela de mortes do mundo inteiro. 

Palavras-Chave: EAM, reabilitação cardíaca, PCR, homocisteina 
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Abstract 

Introduction – Cardiovascular diseases are the number one cause of death in our 

country and an important factor leading to disability. CD are mainly caused by the   

build-up of fatty deposits on the inner walls of the blood vessels  - atherosclerosis 

– a  phenomenon which takes place early in life and progresses silently for years.  

By the time it is detected, it is usually quite advanced. 

Most of the cardiovascular diseases result from an unhealthy lifestyle and 

changeable risk factors. Controlling the risk factors (RF) is absolutely crucial to 

reduce the death risks caused by cardiovascular diseases. 

Objectives – to assess some patients’ biochemical parameters with coronary 

disease who attended cardiac rehabilitation programs after being discharged from 

hospital and a month after.  

Material and Methods – The study involved the patients  hospitalized in 

Cardiology  Care Unit  at  S. João Hospital EPE,  between 25th February and   

July 3rd, attending the Cardiac Rehabilitation Program  and assessed  at the time 

of hospital discharge (phase 1), and a month later (phase 2). According to the 

Cardiac Rehabilitation Protocol, the patients had to undergo a structured dietary 

plan, designed to meet their needs, habits and eating preferences, as well physical 

activity sessions for up 3 months after the cardiac event had occurred. 

The sample includes 18 male individuals whose age group ranged from 33 and 68 

(average = 52; dp = 10). 

As for the characteristics of the sample as a whole,  it was noticed that, in spite of 

the short of time in which the assessment took place and the short size of the 

sample,  statistically meaningful differences were found (p <0,05) between the two 
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phases regarding the WP,  Total Cholesterol, LDL, TG, Uric Acid, Creatinine  and 

AST. 

Correlation between weight, BMI, waist and hip  perimeters and the assessment 

parameters of lipid profile of the hepatic and renal function was sought, but there 

was no evidence of any  statistically meaningful relationship and in most cases 

these correlations are poor.  However, when comparing (Spearman’s correlation 

coefficient) the BMI (Body Mass Index) variation for a month with the analytical 

dose variations,  we noticed that, except for the creatinine, all of them vary in the 

way and the correlations do not present any statistical  meaning. 

Discussion – Several studies show that the male population has a greater 

prevalence in EAM, which is currently explained through genetic factors.   Death 

caused by coronary disease in men is 2,5 to 4,5  superior than  women of the 

same age. One of the reasons which accounts for this difference is hormonal 

factors, particularly owing to the protective effect of the estrogen.  If we analyze 

the average BMI we notice that this one fits in the overweight category, though 

around half of them are normoponderals, which might imply a better 

cardiovascular prognosis, since overweight is considered as a predisposing factor 

to cardiovascular lesions. 

As there is a close connection between the waist perimeter and the visceral fat,  

and being the latter more atherogenic, we found out that only around a quarter of 

the patients presented levels superior to 102 cm (ATP III Classification). It is 

known the relationship between WC and the development of cardiovascular 

diseases, namely the EAM. 
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Several studies have demonstrated a strong connection between the lipid profile 

and the cardiovascular disease death rate. Analyzing  the biochemical data by the 

time of the first assessment, before the nutritional / eating intervention  and 

rehabilitation  program having taken place (initial phase), we noticed  that, 

regarding the lipid profile, most of the sample had normal   total cholesterol levels, 

however in  more of a half the LDL and the TG levels were above the acceptable 

levels. On analyzing the results after a month’s intervention, recoveries in almost 

all anthropometric and biochemical parameters were found.  In average terms, all 

the values related to the lipid profile decreased to normal parameters and the HDL 

kept almost unchanged.  It is important to notice all the patients are under the 

effect of pharmacologic and therapy. 

High levels of PCR in the blood are likely to be a prognosis of recurring events in 

patients with strokes (AVC) or pheripheral arterial disease, nevertheless our study 

didn’t show evidence of a definitive connection between weight and PCR.  

Therefore it is urgent to unite efforts and keep investing mainly in prevention as 

according to the WHO, non –transmissible diseases such as cancer, heartattacks, 

strokes and diabetes, are the major cause of the death rate in the world. 

Keywords: Acute myocardial infarction, cardiac rehabilitation, CRP, homocysteine 
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Introdução 

As doenças cardiovasculares representam a principal causa de morte do nosso 

país e são também uma importante causa de incapacidade (10). 

O enfarte agudo do miocárdio (EAM) é a manifestação mais grave da doença 

coronária (DC) (11). Segundo uma projecção mundial, 53% das mortes por DCV 

neste mesmo ano ocorreram em homens e 47% em mulheres (12). A Organização 

Mundial de Saúde (OMS) prevê 11,1 milhões de mortes por DC em 2020 (13). 

AS DCV devem-se essencialmente à acumulação de gorduras na parede dos 

vasos sanguíneos – aterosclerose – um fenómeno que tem início numa fase 

precoce da vida e progride silenciosamente durante anos, e que habitualmente já 

está avançada no momento em que aparecem as primeiras manifestações 

clínicas (10). 

A maior parte das doenças cardiovasculares resulta de um estilo de vida 

inapropriado e de factores de risco modificáveis. O controlo dos factores de risco 

(FR) é uma arma potente para a redução das complicações fatais das doenças 

cardiovasculares (10). 

No entanto, alguns FR, como a idade, o sexo e a história familiar de DC, não são 

passíveis de modificação (14). 

Na sequência dos estudos realizados no âmbito do Projecto Framingham foram 

estabelecidos os seguintes factores de risco principais, ou “tradicionais” (15,16): 

aumento da concentração sérica de colesterol total e associado a lipoproteínas de 

baixa densidade (LDL), níveis baixos de colesterol associado a lipoproteínas de 

elevada densidade (HDL), aumento da pressão arterial, intolerância à glicose ou 
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diabetes mellitus, tabagismo, obesidade, idade, pós-menopausa (na mulher) e 

antecedentes familiares ou cardiopatia isquémica (17-20). 

Algumas evidências demonstradas levaram a que estas variáveis fossem 

designadas de “FR independentes” de DC (21,22). No entanto, estudos sugerem 

que 50% dos doentes com DC não apresentam nenhum dos FR independentes 

citados (22,23), o que sugere que existam outros FR que desempenham um papel 

importante no desenvolvimento desta patologia (21,24,25). Assim, parece haver FR 

dependentes das características etárias e psico-sociais, bem como os 

discriminados biomarcadores, tais como a proteína C reactiva (PCR) e a 

Homocisteína, que respectivamente vão influenciar o processo inflamatório e pró-

trombótico. 

Também a cistatina C parece ser um bom marcador de futuras complicações 

cardiovasculares (26,27). 
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Considerações acerca dos principais factores de risco 

► Dislipidemia 

Os indivíduos com o diagnóstico de dislipidemia apresentam valores de colesterol 

total ≥ 200mg/dl, de colesterol LDL≥ 100mg/dl, de colesterol HDL <40mg/dl ou de 

triglicerídeos ≥ 150mg/dl (28).  

Recentemente foi estabelecida a importância da concentração de colesterol, total 

e associado às lipoproteínas (LDL e HDL), para uma melhor avaliação do 

metabolismo e da presumível deposição lipídica na parede vascular; igualmente, 

começou a ser valorizada a relação entre colesterol total e colesterol HDL na 

avaliação do potencial aterogénico da lipidemia (29). 

Vários estudos demonstram que a dislipidemia foi considerada um dos principais 

factores de risco cardiovascular (30,31). 

► Hipertensão Arterial 

São considerados hipertensos os indivíduos que apresentem os seguintes 

critérios: níveis de pressão sistólica ≥ 140 mmHg e/ou níveis de pressão diastólica 

≥ 90 mmHg, bem como todos os doentes que se encontrem medicados com 

antihipertensores (32). 

Presentemente não subsistem dúvidas de que o risco cardiovascular aumenta 

com os valores da pressão arterial sistólica (33), sendo aquele risco acentuado 

com a idade para quaisquer valores tensionais (34,35). O risco gerado pela 

elevação da pressão arterial é aumentado pela coexistência de dislipidemia, 

diabetes, doença cardiovascular, ou renal (35). 
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► Diabetes mellitus 

É diagnosticada segundo os critérios da American Diabetes Association (36). 

A deposição de gordura central, caracterizada pela presença de adipócitos de 

maiores dimensões, que se encontram mais susceptíveis à acção de enzimas 

lipolíticas, conduz a um aumento de ácidos gordos livres (37-39). Alguns estudos 

referem que os AGL provenientes da lipólise, libertados em grande quantidade, 

têm um papel decisivo na génese da resistência à insulina, tanto a nível hepático 

como periférico (40,41). Com o aumento dos AGL verifica-se um aumento da 

gliconeogénese e da produção de lípidos a nível hepático, como consequência há 

uma diminuição da sensibilidade à insulina com consequente mobilização do 

glicogénio hepático; diminuição da secreção pancreática da insulina e aumento 

das LDL pequenas e aterogénicas, resultantes da oxidação lipídica (37,39,42). 

Conclui-se portanto que, a obesidade conduz a uma diminuição da sensibilidade à 

insulina, que leva à hiperinsulinemia, consequente hiperglicemia e alterações 

lipídicas (37). 

A insulino-resistência, a hiperinsulinemia e os elevados níveis séricos de glicose 

estão correlacionados com a doença cardiovascular alterosclerótica. A DM tipo 2 

é um excelente indicador de doença coronária bem como do seu prognóstico 

(25,29). 

► Tabagismo 

Considera-se fumador o indivíduo que fume pelo menos 100 cigarros ao longo da 

sua vida e que actualmente fuma (43). 

Presentemente, está estabelecido que fumar antecipa em cerca de 10 anos a 

ocorrência de um evento cardiovascular (44). 
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► Obesidade total e abdominal 

Apresentam excesso de peso todos os indivíduos com um índice de massa 

corporal (IMC) ≥ 25 (45); têm obesidade abdominal todos os homens e mulheres 

que apresentam um valor de PC > a 102 cm e 88 cm, respectivamente (45). 

Actualmente está estabelecido o efeito predisponente da obesidade no 

desenvolvimento de lesões ateroscleróticas (46). 

► Actividade física 

Esta passou a ser aconselhada de forma regular e moderado (47,48), ao 

demonstrar-se que a actividade vigorosa pode ser uma causa potencial de crises 

cardíacas (49), eventualmente relacionadas com o aumento do stress oxidativo (50). 

O exercício físico moderado e regular melhora a função endotelial, a capacidade 

física e o aumento da irrigação colateral em doentes com cardiopatia isquémica 

(51), além de prevenir a progressão de aterosclerose coronária (52) e reduzir outros 

factores de risco (53). Em particular, tem sido evidenciado o efeito benéfico do 

exercício na prevenção dos principais eventos trombóticos. (54,55). 

► Género 

A maior incidência de eventos cardiovasculares em indivíduos do sexo masculino 

é conhecida, mas ainda não completamente explicada (56,57). O sexo feminino tem 

uma maior sobrevivência e menor mortalidade (58). A possível explicação 

hormonal (diminuição de estrogénios), a propósito da maior incidência da 

cardiopatia isquémica nas mulheres pós-menopausicas (59), não tem sido 

confirmada pelos ensaios clínicos entretanto realizados com hormonas de 

substituição (60,61); contudo, não se põe de parte o efeito protector dos estrogénios 

(62). 
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► Idade 

O risco de vir a desenvolver uma doença cardiovascular aumenta com a idade, 

havendo incidência aumentada em indivíduos com idade ≥45 e ≥55 anos, 

respectivamente para o sexo masculino e feminino (16). 

Antecedentes familiares de cardiopatia isquémica prematura 

Indivíduos com familiares em primeiro grau com EAM ou morte súbita antes dos 

55 anos de idade, nos homens, e antes dos 65 anos nas mulheres (16).   

Como se referiu, em cerca de metade de todos os doentes com doença 

cardiovascular não se identifica nenhum dos factores tradicionais (18). As 

potencialidades e utilidade prática dos biomarcadores de risco cardiovascular não 

só completam a avaliação de risco global pelos factores tradicionais como 

poderão especificar as decisões terapêuticas (63). 

Biomarcadores 

► Inflamatórios: proteína C reactiva (PCR) 

A proteína C reactiva (PCR) é um marcador inflamatório de produção hepática, 

que se encontra aumentada na obesidade devido aos aumentos de interleucina 6 

(IL6) (64,65). Atendendo a que a IL6 pode ser produzida no tecido adiposo 

abdominal (65) e é, por sua vez, um indutor de PCR no fígado (66). Elevadas 

concentrações de PCR estão associadas a aumento da mortalidade por doença 

coronária (38,40). No entanto, é ainda desconhecido o mecanismo da participação 

do PCR na doença aterosclerótica (67). Este risco tende a diminuir com a redução 

dos níveis de PCR, na sequência de perda de peso corporal (68) ou através do 

exercício físico (69). 
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► Pró trombóticos: Homocisteína 

A homocisteína é um aminoácido não essencial proveniente do metabolismo da 

metionina hepática (70). Actualmente tem sido considerado um factor de risco 

independente para o desenvolvimento de aterosclerose (70-72). Estudos recentes 

demonstram que os doentes com doença aterosclerótica apresentam valores 

elevados de homocisteína (72-74).  

A cistatina C pertence à família dos inibidores competitivos das proteinases da 

cisteína e é produzida por todas as células nucleadas de forma constante (75-78). 

Encontra-se envolvida na modulação do sistema imunitário e na actividade 

antibacteriana e antivírica (75), participando em diversos processos biológicos, 

como por exemplo na degradação de proteínas celulares e regulação de enzimas, 

e também em processos patológicos (26). Encontra-se presente em todos os 

fluidos corporais tendo um papel protector na aterogénese (26). 

Durante a lesão vascular há um aumento na produção de citocinas inflamatórias, 

que por sua vez estimulam a produção de proteases da cisteína. Este aumento é 

contrabalançado pelo maior inibidor das proteases da cisteína, a cistatina C (27). 

Assim, o aumento da cistatina C é considerado por alguns autores um bom 

marcador de eventuais complicações cardiovasculares (27). 
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Objectivos 

Avaliar alguns parâmetros bioquímicos de doentes com doença coronária, que 

participaram no programa de reabilitação cardíaca, aquando da sua alta do 

internamento e passado 1 mês da mesma. 

Relacionar os parâmetros bioquímicos e antropométricos e avaliar a situação 

actual do doente. 
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Materiais e Métodos 

Amostra 

O estudo incluiu 21 doentes, internados no Serviço de Cardiologia do Hospital de 

São João EPE, entre 25 de Fevereiro a 3 de Julho de 2009, participantes no 

Programa de Reabilitação Cardíaca. Dos 21 doentes, 3 não realizaram os 

doseamentos analíticos. Assim, os resultados apresentados ao longo do trabalho 

reportam-se apenas a 18 doentes. Estes doentes foram analisados aquando da 

alta hospitalar (fase 1), e passado um mês (fase 2).  

De acordo com o Protocolo de Reabilitação Cardíaca, os doentes foram 

submetidos a plano alimentar estruturado, de acordo com as suas necessidades, 

hábitos e preferências alimentares bem como a sessões de actividade física até 3 

meses após o evento cardíaco. Estas processavam-se duas vezes por semana, 

em classes de tratamento que incluíam 4 a 6 doentes por hora e dividiam-se em 

duas fases: fase de recondicionamento aeróbio, que durava entre 20-40 minutos; 

fase de fortalecimento, com duração de 10-15 minutos. Nos dias em que o doente 

não realizava esta sessão, era-lhe prescrita actividade física para o domicílio, que 

incluía exercício moderado a intenso durante 40 minutos por dia, pelo menos 5 

dias por semana. 

Este projecto foi aprovado pela Comissão de Ética do Hospital de São João EPE, 

Porto. 
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Parâmetros avaliados 

Os doseamentos bioquímicos foram realizados no serviço de bioquímica do H.S.J, 

com os doentes em jejum, como se demonstra na tabela 1. 

Tabela 1 - Intervalos de referência dos doseamentos efectuados 

Os parâmetros antropométricos medidos foram: Peso, Estatura, Perímetro da 

Cinta, Perímetro da Anca e Composição Corporal. 

A composição corporal foram avaliados pelo método de bioempedância, através 

do aparelho de marca TANITA®, modelo TBF-300, de acordo com os 

procedimentos padronizados, com os indivíduos descalços. 

A estatura foi medida com um estadiómetro SECA 220, segundo as normas 

internacionais (79). 

Doseamentos 
Intervalos de Referência 

Métodos 
Fase 1 Fase 2 

Ácido Úrico 36-82 mg/L Enzimático Colorimétrico 

Ureia 0,1-0,5 g/L Enzimático Colorimétrico 

Creatinina 8,0-13,0 mg/L 
Enzimático Colorimétrico 

(Jaffé Cinético) 

G-T 10-49 U/L Enzimático Colorimétrico 

AST 10-37 U/L Enzimático Colorimétrico 

ALT 10-37 U/L Enzimático Colorimétrico 

Colesterol 
Total < 2,00 g/L Enzimático Colorimétrico 

HDL > 0,60 g/L Enzimático CHE e CHO 

LDL < 1,30 g/L Enzimático Colorimétrico 

TG < 1,50 g/L Enzimático Colorimétrico GPO-PAP 

PCR n.a. < 3,00 mg/L Nefelometria Dade Behring Equipamento 
BN II ® 

Homocisteína n.a. 6,26 – 15,01 
µmol/L 

Fluorescense Polarization 
Immunoassay(FPIA) 

Cistatina C n.a. 0,53 – 0,95 
mg/L 

Nefelometria Dade Behring Equipamento 
BN II ® 
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O PC e PA foram aferidos com uma fita métrica plástica, não elástica, de acordo 

com os procedimentos internacionais recomendados (80). 

Os valores foram registados em centímetros, com aproximação a décima. 

Fez-se também o cálculo do IMC, através da divisão do peso em quilos pelo 

quadrado da altura em metros, de modo a classificar os doentes segundo os 

critérios da OMS (81). 



 

Luís Pereira  2009 

Tratamento estatístico 

O tratamento estatístico deste estudo foi realizado através do programa SPSS ® 

for Windows, versão 14.0 (Statistical Package for the Social Sciences, SPSS Inc., 

Chicago). 

Calculou-se a média e o desvio-padrão para as variáveis cardinais. 

Utilizou-se o teste de Kolmogorov-Smirnov para verificar a normalidade das 

distribuições das variáveis cardinais. Como todas as variáveis têm uma 

distribuição próxima da normal, usou-se o coeficiente de correlação de Pearson 

para quantificar o grau de associação entre os pares de variáveis, tendo sido 

usada a classificação qualitativa segundo Finney. 

Rejeitou-se a hipótese nula quando o nível de significância crítico para a sua 

rejeição (p) foi inferior a 0,05. 
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Resultados 

Descrição da amostra 

A amostra é constituída por 18 indivíduos do sexo masculino, com idades 

compreendidas entre os 33 e os 68 anos (média = 52; dp = 10). 

Relativamente à caracterização global da amostra, verificamos que apesar do 

curto espaço de tempo que mediou a avaliação e o número pequeno da amostra 

encontraram-se diferenças estatisticamente significativas (p <0,05) entre as duas 

fases, para o PC, Colesterol Total, LDL, TG, Ácido Úrico, Creatinina e AST. 

 Fase 1 Fase 2 
p 

 Média dp Média dp 

Antropometria 

Altura (cm) 168 6,3 - - - 

Peso (kg) 71,6 13,0 70,9 12,0 0,24 

IMC (kg/m2) 25,2 3,2 24,9 2,8 0,28 

PC (cm) 92 11 89 10 <0,01 

PA (cm) 96 9 95 6 0,35 

PC/PA 0,96 0,06 0,93 0,05 0,36 

Bioquímica 

CT (g/L) 2,08 0,55 1,42 0,34 <0,01 

HDL (g/L) 0,42 0,09 0,38 0,09 0,12 

LDL (g/L) 1,39 0,44 0,91 0,24 <0,01 

TG (g/L) 1,65 0,56 1,21 0,51 <0,01 

Ureia (g/L) 0,33 0,08 0,36 0,07 0,17 

Ácido Úrico (mg/L) 57,0 8,8 63,9 11,7 0,02 

Creatinina (mg/L) 9,1 1,4 9,9 1,3 <0,01 

AST (TGO) (U/L) 46 25 24 8 <0,01 

ALT (TGP) (U/L) 39 27 32 16 0,46 

G-GT (U/L) 72 80 43 27 0,10 

Homocisteina (mol/L) - - 11,0 3,1 - 

PCR (mg/L) - - 3,9 3,7 - 

Cistatina C (mg/L) - - 0,68 0,10 - 
Tabela 2 – Média e desvio-padrão dos parâmetros avaliados 
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Na Tabela 2, pode observar-se uma caracterização global dos valores 

antropométricos e bioquímicos da referida amostra. 

Avaliaram-se na fase 2 os valores de homocisteina e a cistatina C (uma vez que 

são considerados factores de risco independentes de doença cardiovascular) que 

em média se encontram dentro dos intervalos de referência. A proteína C reactiva 

encontra-se ligeiramente aumentada. 

Procuramos a existência de associações entre peso, IMC e perímetro da cinta e 

anca e os parâmetros de avaliação do perfil lipídico de função hepática e renal, 

não tendo sido encontrada qualquer relação com significado estatístico, e na 

maioria dos casos as correlações encontradas são muito fracas. No entanto ao 

correlacionar (coeficiente de correlação de Spearman) a variação do IMC durante 

um mês com as variações dos doseamentos analíticos verificamos que, com 

excepção da creatinina, todos variam no mesmo sentido, não apresentando as 

associações significado estatístico. 

Na tabela 3, podemos observar a distribuição da nossa amostra na Fase 1 pelos 

valores recomendáveis e acima dos recomendáveis para o IMC, PC e PC/PA. 

Fase 1 
Recomendável – n (%) Valores de 

Referência 
Dentro Acima 

IMC 7 (38,8) 11 (61,2) <25 kg/m2 

PC 13 (76,5) 4 (23,5) <102 cm 

PC/PA 2 (13,3) 15 (88,2) <0,9 
Tabela 3 – Distribuição dos resultados IMC, PC e PC/PA na Fase 1 

Verificamos que a maioria dos doentes apresenta um IMC e uma relação PC/PA 

acima do considerado ponto de corte para risco cardiovascular. 

Na tabela 4, verificamos, para os mesmos parâmetros avaliados, a percentagem 

de doentes que se encontra dentro e acima do recomendado. 
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Fase 2 
Recomendável – n (%) 

Valores de 
referência Dentro Acima 

IMC 9 (52,9) 8 (47,1) <25 kg/m2 

PC 15 (93,7) 1 (6,3) <102 cm 

PC/PA 3 (18,7) 13 (81,3) <0,9 
Tabela 4 – Distribuição dos resultados IMC, PC e PC/PA na Fase 2 

Após intervenção, podemos verificar que a percentagem de doentes dentro dos 

valores recomendáveis aumentou. 

Nas tabelas 5 e 6 apresenta-se a distribuição da amostra, respectivamente nas 

fases 1 e 2, com valores recomendáveis e acima dos recomendáveis 

relativamente aos parâmetros bioquímicos. 

 Recomendável – n (%) 
Valores de referência 

Fase 1 Abaixo Dentro Acima 

CT - 10 (58,8) 7 (41,2) <2,0 g/L 

LDL - 8 (47,1) 9 (52,9) <1,3 g/L 

TG - 7 (41,2) 10 (58,8) <1,5 g/L 

HDL 15 (93,8) 1 (6,5)  >0,6 g/L 

Ureia - 18 (100) - 0,1-0,5 g/L 

Ác.úrico - 18 (100) - 36-82 mg/L 

Creat 4 (22,2) 14 (77,8) - 8,0-13,0 mg/L 

AST - 7 (46,7) 8 (53,3) 10-37 U/L 

ALT - 10 (66,7) 5 (33,3) 10-37 U/L 

G-GT - 7 (50) 7 (50) 10-49 g/L 
Tabela 5 – Distribuição dos doentes pelos valores bioquímicos de referência, na Fase 1 

Usando como pontos de corte os valores de referência do serviço de Bioquímica 

do H.S.J., verificamos que mais de metade dos doentes apresenta LDL, TG e 

AST acima dos valores recomendáveis, sendo de destacar que quase a totalidade 

apresenta HDL abaixo do valor desejável. 
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Fase 2 
Recomendável – n (%) Valores de 

referência Abaixo Dentro Acima 

CT - 17 (94,4) 1 (5,6) <2,0 g/L 

LDL - 17 (94,4) 1 (5,6) <1,3 g/L 

TG - 13 (72,2) 5 (27,8) <1,5 g/L 

HDL 16 (100) - - >0,6 g/L 

Ureia - 18 (100) - 0,1-0,5 g/L 

Ác.úrico - 15 (83,3) 3 (16,7) 36-82 mg/L 

Creat 1(5,6) 17 (94,4) - 8,0-13,0 mg/L 

AST - 16 (88,9) 2 (11,1) 10-37 U/L 

ALT 1 (5,6) 11 (61,1) 6 (33,3) 10-37 U/L 

G-GT - 12 (63,2) 7 (36,8) 10-49 g/L 

Homocisteína - 12 (92,3) 1 (7,7) 6,26-15,01 μmol/L 
PCR - 8 (61,5) 5 (38,5) <3,0 mg/L 

Cistatina C 1 (8,3) 10 (83,3) 1 (8,3) 0,53-0,95 mg/L 
Tabela 6 – Distribuição dos doentes pelos valores bioquímicos de referência, na Fase 2 

De uma forma geral, verifica-se que a percentagem de doentes dentro dos valores 

de referência aumentou, ou seja, a amostra tende a apresentar melhores perfis 

analíticos. 
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Discussão 

A nossa amostra é constituída por 18 doentes do sexo masculino que foram 

internados por enfarte agudo do miocárdio. Apresentam uma idade média 

superior a 45 anos, o que por si só já constitui um factor de risco cardiovascular. 

Com a idade observou-se que o risco cardiovascular duplica aproximadamente 

em cada 10 anos. Com o envelhecimento podem ocorrer alterações no sistema 

vascular e homeostático (82). 

Vários estudos demonstram, que o sexo masculino apresenta uma maior 

incidência de EAM, sendo actualmente esta associação explicada à luz da 

genética (1-4). A morte por doença coronária é 2,5 a 4,5 vezes superior à da mulher 

da mesma idade. Um dos motivos para esta diferença são factores hormonais, 

particularmente pelo efeito protector do estrogénio (5). 

A prevalência da obesidade tem vindo a aumentar em todo o mundo, sendo hoje 

considerada uma epidemia global (83), um dos principais factores responsáveis 

pelo aumento da mortalidade, especialmente por doenças cardiovasculares (90). 

Se observarmos o IMC médio, podemos verificar que se encontra na classe de 

excesso de peso, apesar de cerca de metade serem normoponderais, o que 

eventualmente se traduzirá num melhor prognóstico da doença cardiovascular, 

uma vez que o excesso de peso é considerado um factor predisponente para as 

lesões arterioscleróticas. 

Tendo o perímetro da cintura uma boa correlação com a gordura visceral, 

sabendo que esta é mais aterogénica, verificamos que cerca de um quarto dos 

doentes apresenta valores superiores a 102 cm (classificação  
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ATP III). É sabido que existe uma relação entre PC e o desenvolvimento de 

doenças cardiovasculares, nomeadamente o EAM (4,6). 

Segundo Gruson et al (2009), o perímetro da cintura e a razão PC/PA, estão 

positivamente associados com o colesterol LDL e TG e negativamente 

relacionadas com o HDL (84). No nosso estudo, apesar de não atingirem 

significado estatístico, obtivemos as mesmas tendências.   

Vários trabalhos têm demonstrado uma forte associação entre o perfil lipídico e 

mortalidade por doença cardiovascular (7). Analisando os dados bioquímicos 

aquando da primeira avaliação, antes da intervenção nutricional/alimentar, e 

programa de reabilitação cardíaca (fase inicial) verificamos que relativamente ao 

perfil lipídico, a maioria da amostra apresenta colesterol total dentro dos valores 

considerados normais; no entanto, mais de metade apresenta o LDL e os TG 

acima dos valores desejáveis. Este facto pode estar relacionado com o evento 

cardiovascular sofrido, uma vez que apesar de não estar devidamente definido o 

valor a partir do qual os doentes poderão sofrer lesões vasculares (30,31). 

Há no entanto que destacar que na nossa amostra 93,8% apresentam numa fase 

inicial baixos valores de colesterol HDL. Segundo alguns estudos, níveis baixos 

de colesterol HDL correlacionam-se com o aumento do risco de DC (85,86). 

Comparando os nossos resultados com os de Pineda et al (2009), os valores 

bioquímicos analisados são muito semelhantes, apesar de a média de idades das 

amostras estudadas ser ligeiramente diferente, pois os autores apenas 

consideraram os doentes com idade inferior a 45 anos (71).   

Quando analisamos os resultados após um mês de intervenção, encontramos 

melhorias em quase todos os parâmetros antropométricos e bioquímicos. Em 
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termos médios, todos os valores relativos ao perfil lipídico, diminuíram para os 

parâmetros normais, e o HDL manteve-se praticamente inalterado. Não podemos 

deixar de referir que os doentes estão sob terapêutica farmacológica. 

Um estudo observacional realizado em 1995, sobre o risco de doença 

cardiovascular e homocisteina demonstrou que 5 μmol/L de aumento nos níveis 

de homocisteína estava associado a um risco aumentado em 70% de doença 

cardíaca isquémica, e em 80% de acidente vascular cerebral (87). Isto acontece 

devido aos seus efeitos tóxicos nas células endoteliais (88). No presente trabalho 

não foi possível avaliar os níveis de homocisteina na fase 1, pelo que não se pode 

estabelecer este tipo de relação; na fase 2 apenas um dos doentes apresentava 

um valor elevado de homocisteina. 

A PCR é uma das proteínas de fase aguda que aumenta durante a inflamação 

sistémica. A American Heart Association, após uma revisão sistemática, 

encontrou uma associação entre marcadores inflamatórios, nomeadamente PCR, 

a doença cardíaca a o AVC (89,90). Elevados níveis de PCR no sangue parecem 

também ser prognóstico de eventos recorrentes em doentes com AVC ou doença 

arterial periférica (8,9). Na nossa amostra, podemos verificar que existe uma 

elevada percentagem de doentes que um mês após o evento cardiovascular 

mantém uma PCR superior ao valor de referência, significando que estes 

doentes, apesar das variações no perfil lipídico e outros parâmetros avaliados, 

mantêm-se com elevado risco de eventos cardiovasculares. Apesar de neste 

estudo não haver uma associação positiva entre o peso e a PCR, no estudo 

NHANES III, realizado com 16.616 participantes, observou-se que homens 

obesos apresentavam uma probabilidade 2,13 vezes maior de ter os níveis de 

PCR elevados, quando comparados com homens não obesos (91). 
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Apesar de ter sido demonstrada a associação dos níveis de cistatina C com o 

aumento do risco cardiovascular e mortalidade, o seu papel, enquanto factor 

independente e o mecanismo segundo o qual o risco de doença cardiovascular 

está aumentado não está bem esclarecido (92,93,94). Costa e col, referem que a 

forte associação entre obesidade e o risco cardiovascular é evidenciada pela 

melhoria dos factores de risco associada à perda de peso (41). 

Assim, é necessário reunir esforços e continuar a actuar principalmente na 

prevenção pois de acordo com a OMS, as doenças não transmissíveis, ou não 

comunicáveis, tais como cancro, ataques cardíacos, trombose e diabetes, são 

responsáveis por grande parcela de mortes do mundo inteiro (95). 

 As limitações, que podemos citar do nosso estudo são: 

O tamanho reduzido da amostra, o curto intervalo de tempo entre as duas 

avaliações, a amostra de circunstância, a falta de dados bioquímicos 

especialmente no momento de abordagem inicial (PCR, homocisteina e a cistatina 

C), a falta de grupo de controlo. 

Estas vieram condicionar algumas das evidentes associações entre os factores de 

risco já mencionados, e as doenças cardiovasculares. 
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