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Resumo  

Introdução: A obesidade é a doença mais prevalente do mundo ocidental. Esta 

patologia aumenta a probabilidade de morte prematura e está associada a 

diversas co-morbilidades, nomeadamente às doenças cardiovasculares (DCV), a 

principal causa de morte em Portugal. A probabilidade de desenvolver doença 

coronária em 10 anos pode ser estimada através da aplicação do Score de 

Framingham – um algoritmo desenvolvido e validado pelo estudo Framingham. As 

variáveis usadas para estimar o risco são a idade, o sexo, a tensão arterial, 

colesterol LDL, colesterol HDL, hábitos tabágicos e diabetes mellitus tipo 2 (DM 

tipo 2), facilmente aplicáveis na prática clínica.  

Objectivos: Avaliar o risco de desenvolver doença coronária em 10 anos em 

doentes obesos, mediante a aplicação do Score de Framingham. Relacionar este 

risco com outros parâmetros bioquímicos e antropométricos avaliados. 

Métodos: A amostra foi constituída por 65 indivíduos, 54 do sexo feminino e 11 

do sexo masculino, com idades compreendidas entre os 30 e os 71 anos, e com 

um índice de massa corporal (IMC) superior a 30kg/m2. Procedeu-se às seguintes 

avaliações: antropométrica, bioquímica e da tensão arterial. 

Resultados: A amostra estudada apresentou um IMC médio±desvio padrão de 

39,6±5,3 kg/m2. Cerca de 66,2% dos indivíduos tinham hipertensão arterial (HTA), 

46,2% dislipidemia, 23,1% DM tipo2 e 10,8% tinham hábitos tabágicos. A 

totalidade da amostra apresentou um perímetro da cinta (PC) superior a 88cm e a 

102 cm, no sexo feminino e masculino, respectivamente. De acordo com o Score 

de Framingham, a amostra apresentou cerca de 9% de risco de desenvolver 

doença coronária em 10 anos, sendo este significativamente superior no sexo 

masculino (14,3±9,5%) relativamente ao sexo feminino (7,9±6,9%). Encontrou-se 
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uma correlação positiva e estatisticamente significativa entre o risco de 

desenvolver doença coronária com a tensão arterial sistólica (TAS) (R=0,473; 

p<0,01), a tensão arterial diastólica (TAD) (R=0,318; p<0,05), a idade (R=0,674; 

p<0,01), a hemoglobina A1c (A1c) (�=0,359; p<0,01) e o ácido úrico (R=0,326; 

p<0,01) e uma correlação negativa com o colesterol HDL (R=0,398; p<0,01). 

Conclusão: Verificou-se que a presença de obesidade está associada a um risco 

moderado (9%) de desenvolver doença coronária em 10 anos. Além disso, 

observou-se uma importante prevalência de factores de risco associados na 

amostra estudada, nomeadamente HTA, dislipidemia e DM tipo 2. A adopção de 

estilos de vida saudáveis, bem como uma perda ponderal, poderão reflectir-se 

numa diminuição dos factores de risco cardiovasculares e consequentemente do 

risco de desenvolver doença coronária. 

 

Palavras-chave: obesidade, Score de Framingham, risco cardiovascular, doença 

coronária. 
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Summary 

Introduction: Obesity is the most prevalent disease in the western world. This 

condition increases the probability of early death and is associated with several 

comorbidities, like cardiovascular diseases, the main cause of death in Portugal. 

The probability of a given patient to develop coronary heart disease in the next 10 

years can be estimated by using Framingham Score – an algorithm developed and 

validated by Framingham. Factors used to estimate risk include age, gender, 

blood pressure, LDL cholesterol, HDL cholesterol, cigarette smoking and diabetes, 

which make it easy to apply in clinical practice. 

Aims: To evaluate the risk of developing coronary heart disease within 10 years in 

obese patients using the Framingham Score. To relate this one with biochemical 

and anthropometric parameters.  

Method: The sample had 65 individuals, 54 females and 11 males, between 30 to 

71 years old and with a body-mass index (BMI) higher than 30 Kg/m2. 

Anthropometric, biochemical and blood pressure measurements were done.  

Results: The sample had a mean BMI of 39,6±5,3 Kg/m2. About 66,2% of the 

individuals had hypertension, 46,2 % dyslipidemia, 23,1% diabetes and 10,8% 

were cigarette smokers. All patients had waist circumference higher than 88 cm 

and 102 cm respectively in female and male subjects. According to Framingham 

Score, a 9% risk of developing coronary disease within 10 years was found in our 

sample. The risk was found to be significant higher in male than in female 

individuals (14,3±9,5% vs 7,9±6,9%). A positive and statistically significant 

correlation was found between the risk of developing coronary disease and 

systolic blood pressure (R=0,473; p<0,01), diastolic blood pressure (R=0,318; 

p<0,05), age (R=0,674; p<0,01), hemoglobin A1C (�=0,359; p<0,01) and uric acid 
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(R=0,326; p<0,01). There was a negative correlation with the HDL cholesterol 

level (R=0,398; p<0,01). 

Conclusion: We found that the presence of obesity is associated with a moderate 

risk (9%) of developing coronary heart disease within 10-years. Furthermore, in 

our sample there is a high prevalence of risk factors such as hypertension, 

dyslipidemia and diabetes. Healthy lifestyles habits and weight reduction might 

lead to a decrease in cardiovascular risk factors and consequently a lower risk of 

coronary heart disease. 

 

Keywords: obesity, Framingham Score, cardiovascular risk, coronary heart 

disease.
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1. Introdução 

“A obesidade pode simplesmente ser definida como uma doença em que existe 

uma acumulação de massa gorda, e que representa um risco para a saúde”, 

segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) (1). 

Conhecida como a doença mais prevalente do mundo ocidental, a obesidade é 

considerada a epidemia do século XXI. A OMS estima que existam cerca 1 bilião 

de adultos com excesso de peso, dos quais 300 milhões são obesos (2). 

A obesidade aumenta a probabilidade de morte prematura e está associada a 

uma diminuição da qualidade de vida, pelas limitações e restrições que impõe nas 

actividades do dia-a-dia. Uma vez instalada, a obesidade, torna-se numa doença 

progressiva e crónica (3, 4). Caracteriza-se por um desequilíbrio entre a ingestão e 

o gasto energético, onde existe balanço energético positivo. Este desequilíbrio 

origina uma acumulação excessiva de energia no tecido adiposo, resultando na 

hiperplasia e/ou hipertrofia dos adipócitos (2, 5).  

Quando a centralização da gordura se verifica na zona abdominal, a obesidade 

denomina-se de abdominal, central ou visceral (5, 6), sendo considerada como a 

mais aterogénica e mais correlacionada com as doenças cardiovasculares (DCV) 

(7, 8). A obesidade abdominal pode ser avaliada mediante determinação do 

perímetro da cinta (PC), sendo esta de execução rápida e prática. Este perímetro 

está fortemente correlacionado com a gordura visceral (8). 

 

Há já alguns anos que o tecido adiposo não é simplesmente descrito como um 

órgão de armazenamento de gordura e energia, mas como um órgão endócrino 

com papel regulador do metabolismo. Sabe-se que secreta um grande número de 

proteínas, denominadas adipocinas, que actuam de forma autócrina, parácrina ou 
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endócrina, controlando assim, variadas funções metabólicas. Foram identificadas 

cerca de 50 adipocinas com diferentes funções (2), sendo as mais descritas a 

adiponectina, a leptina, o factor de necrose tumoral alfa (TNF-�) e a interleucina 6 

(IL-6) (9). 

Usando estas adipocinas como meio de comunicação, os adipócitos afectam 

vários órgãos, como o fígado, o músculo, o cérebro, o sistema reprodutor, o 

pâncreas (células beta) e o sistema vascular (4, 10). Como tal, o excesso de peso 

pode estar associado a complicações metabólicas provenientes do aumento da 

massa gorda: insulino-resistência (IR), Diabetes Mellitus tipo 2 (DM tipo 2), 

hipertensão arterial (HTA), dislipidemia, DCV e diversos tipos de cancro (5, 6). 

Assim, está descrita a associação do aumento do índice de massa corporal (IMC) 

com diversas patologias, nomeadamente:  

- DCV: por cada aumento de uma unidade de IMC, o risco de desenvolver doença 

coronária aumenta 3,6 vezes; a obesidade é um factor contribuinte para a 

insuficiência cardíaca em 10% dos doentes; o excesso de peso/obesidade, 

associado a HTA, aumenta o risco de acidente vascular cerebral (AVC) 

isquémico; 

- DM tipo 2: 90% dos diabéticos tipo 2 têm um IMC superior a 23 kg/m2; 

- HTA: a obesidade aumenta 5 vezes o risco de HTA; 85% dos casos de HTA 

estão associados a um IMC>25 kg/m2; 

- apneia do sono: o perímetro do pescoço superior a 43 cm e 40,5 cm em homens 

e mulheres, respectivamente, está associado a apneia do sono obstrutiva, 

sonolência diária e desenvolvimento de hipertensão pulmonar; 

- cancro: 10% de mortes por cancro em indivíduos não fumadores estão 

relacionadas com a obesidade (30% cancro do endométrio); 
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- infertilidade: 6% da infertilidade primária na mulher está intimamente associada 

com a obesidade; 

- patologia articular: a osteoartrite relaciona-se ao aumento de peso associado ao 

envelhecimento; 

- patologia hepato-biliar: o excesso de peso e obesidade estão associados a 

esteatose hepática não alcoólica, sendo que 40% dos indivíduos com esteatose 

são obesos; um IMC superior a 32 kg/m2 e 45 kg/m2 aumenta 3 e 7 vezes, 

respectivamente, o risco de litíase biliar (6). 

 

A obesidade tem um impacto notável na incidência global das DCV, tais como 

doença coronária, doença cerebrovascular, doença vascular periférica, 

aterosclerose aórtica e aneurisma aórtico abdominal ou torácico. As DCV afectam 

maioritariamente indivíduos com idade superior a 60 anos, destas, 

aproximadamente um terço a metade correspondem a doenças coronárias (11). 

Em Portugal, as doenças do aparelho circulatório são a principal causa de morte 

(12).  

Para além da obesidade, os maiores factores de risco da DCV são: HTA, hábitos 

tabágicos, inactividade física, dislipidemia, diabetes mellitus, microalbuminúria, 

idade (superior a 55 anos para o sexo masculino, e superior a 65 anos para o 

sexo feminino) e história familiar de DCV prematura (indivíduos do sexo 

masculino com menos de 55 anos e do sexo feminino com menos de 65 anos) (13). 

Os efeitos do aumento de massa gorda na função cardiovascular são bem 

conhecidos. O volume total de sangue aumenta, proporcionalmente, ao aumento 

de peso, o que tem consequências no aumento a nível da pré-carga do ventrículo 

esquerdo e no débito cardíaco. O aumento de volume, bem como, o aumento do 
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débito cardíaco, originam modificações estruturais a nível do coração. A massa 

ventricular esquerda aumenta proporcionalmente com o IMC, logo a combinação 

HTA com obesidade resulta numa hipertrofia da parede ventricular. Quando o 

ventrículo já não consegue adaptar-se à sobrecarga dá-se o culminar da 

disfunção sistólica. A combinação das disfunções sistólica e diastólica promove 

uma insuficiência cardíaca (6). 

A obesidade, sobretudo a obesidade visceral, é um factor de risco das DCV em 

ambos os sexos (7), tendo sido demonstrado como um melhor indicador 

relativamente à massa gorda total. O tecido adiposo visceral secreta um vasto 

leque de moléculas pró-inflamatórias, incluindo o TNF-� e IL-6 (7, 14). A IL-6 

estimula a produção de proteína C reactiva (PCR), a nível hepático, que está 

associada ao aparecimento de complicações cardiovasculares (14). 

 

A obesidade visceral está também associada à presença de IR. Esta manifesta-se 

nos tecidos periféricos (tecido muscular e adiposo) e no fígado e é causada por 

um defeito nos receptores e na enzima responsáveis pelo transporte, oxidação e 

armazenamento da glicose, a cínase da tirosina (4). 

A gordura visceral, caracterizada pela presença de adipócitos de maiores 

dimensões, com uma maior susceptibilidade à acção de enzimas lipolíticas, 

origina um aumento de ácidos gordos livres(2, 15). Como consequência do aumento 

dos níveis de ácidos gordos livres, verifica-se: um acréscimo da gliconeogénese e 

da produção de lípidos, a nível hepático; diminuição da sensibilidade à insulina, 

tanto nas células musculares como no fígado, resultando num decréscimo do 

aporte de glicose às células hepáticas; diminuição da produção pancreática de 

insulina; e ainda no aumento das LDL resultantes da oxidação lipídica (2, 15, 16).  
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As alterações estruturais e funcionais que se verificam a nível  da musculatura 

esquelética, nos indivíduos obesos, originam uma diminuição da vascularização 

do tecido muscular, um aumento da reactividade vascular (devido a alterações 

tróficas, disfunção endotelial, alterações iónicas e activação do sistema nervoso 

simpático) e, consequentemente, uma diminuição da sensibilidade à insulina (15). 

Na DM tipo 2, os níveis de leptina, estão correlacionados com o IMC e estão, 

geralmente, aumentados. A adiponectina tem uma acção insulino-sensibilizadora 

(14) e os seus níveis encontram-se diminuídos em situações de obesidade e IR (7) 

e aumentam quando o indivíduo é sujeito a um tratamento com agentes insulino-

sensibilizadores (6). Por seu lado, os altos níveis de TNF-�, observados em 

indivíduos obesos, podem reduzir a sensibilidade à insulina por influenciar o 

estado de fosforilação no receptor da insulina (4, 7). 

Inicialmente, a IR é compensada por um aumento de secreção de insulina pelas 

células beta do pâncreas com o intuito de manter a homeostase da glicose, 

atingindo um estado de hiperinsulinémia. A manutenção deste estado pode 

conduzir à falência das células beta pancreáticas. Nesta situação, e visto a 

hiperinsulinemia não acompanhar a evolução da IR, desenvolve-se a DM tipo 2 (4, 

6). 

A IR, a hiperinsulinemia e os elevados níveis séricos de glicose estão 

correlacionados com a doença cardiovascular aterosclerótica. A DM tipo 2 é um 

excelente indicador de doença coronária bem como do seu prognóstico (17-19). O 

estudo de Almdal (20) descreve que o risco relativo de incidência de enfarte do 

miocárdio (EM) ou AVC aumenta 2 a 3 vezes, em indivíduos com DM tipo 2. 

Quando desenvolvem DCV, estes últimos apresentam um pior prognóstico e uma 

menor sobrevida em relação aos indivíduos não-diabéticos (21). 
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A HTA, como já referido, é amplamente reconhecida como um importante factor 

de risco cardiovascular, com uma relação linear entre o aumento da pressão 

arterial e a probabilidade de desenvolver DCV e doença cerebrovascular (13). A 

HTA raramente se manifesta isoladamente. Está normalmente associada a outros 

factores de risco de DCV, nomeadamente, obesidade visceral, IR e dislipidemia 

(13). 

A HTA, no obeso, desenvolve-se pelo aumento de retenção de sódio e pela 

resistência vascular relacionada com modificações no sistema renina-

angiotensina, aumento da actividade do sistema nervoso simpático (SNS) e pelo 

estado inflamatório sistémico (4, 22). Também a insulina participa neste processo, 

pois medeia no tecido muscular liso os processos de troca iónica de cálcio e 

sódio, onde tem um papel vasodilatador. Com a IR, este sistema de regulação 

está alterado e observa-se a acumulação de iões cálcio e sódio na parede 

vascular, o que facilitará a acção de agentes vasoconstritores, nomeadamente, a 

angiotensina II e a noradrenalina, que estão aumentados pela activação do SNS 

pela insulina (4, 15, 22).  

A leptina, cujos níveis se correlacionam com a massa de tecido adiposo (7), 

também tem sido descrita como responsável pela activação do SNS e portanto 

como responsável pela HTA relacionada com a obesidade (22). Por sua vez, a 

adiponectina também tem um papel preponderante a nível vascular. Os níveis 

séricos desta proteína estão correlacionados com uma acção vasodilatadora (22), 

porém na obesidade esta está diminuída (2). 

 

A obesidade está também associada a diversas alterações nos diferentes lípidos 

séricos. É caracterizada por uma elevação da apolipoproteína B100 (apoB), 
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reflectindo a acumulação de colesterol LDL, e por uma diminuição dos níveis de 

apolipoproteína A1 (apoA), interpretada por baixas concentrações de HDL. A 

dislipoproteinemia resulta de uma secreção aumentada de VLDL, a nível hepático, 

de uma diminuição do catabolismo de LDL e de uma aceleração do catabolismo 

de HDL (5, 23). Verifica-se, então, um aumento do colesterol total, do colesterol 

LDL, do colesterol VLDL e dos triglicerídeos (TG) e a uma diminuição de cerca de 

5% do colesterol HDL(24). 

Sabe-se que a hiperlipidemia é a principal causa da aterosclerose, que por sua 

vez está intimamente relacionada com a doença coronária e outras DCV. O 

ateroma ou placa ateromatosa consiste numa lesão focal aumentada, que se 

inicia na íntima de artérias de grande calibre. A progressão desta lesão é também 

induzida pelas adipocinas responsáveis pelo estado pró-inflamatório e pelo stress 

oxidativo que conferem. Esta degeneração inclui acumulação de lípidos, hidratos 

de carbono complexos e é acompanhada por uma deposição de tecido fibroso e 

cálcio. Estas placas diminuem progressivamente o lúmen arterial, reduzem a sua 

elasticidade, podem originar trombos e, consequentemente, ocluir a circulação 

arterial ou venosa (25). Estes trombos são os responsáveis pela maioria dos 

eventos cardiovasculares isquémicos (26). 

Em condições normais, o coágulo de fibrina que se forma no local da lesão do 

endotélio vascular é dissolvido pelo sistema fibrinolítico (27). O fibrinogénio 

promove a formação de trombos através do aumento da formação de fibrina, da 

agregação plaquetária e da viscosidade plasmática. Promove ainda a 

aterosclerose através da proliferação de células endoteliais da musculatura 

vascular lisa. Os níveis de fibrinogénio elevados aumentam, assim, a prevalência 

e incidência de DCV e estão correlacionados com a obesidade(28). 
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Uma perda de peso referente a 5-10% do peso total pode culminar numa redução 

de 15% no colesterol LDL, de 20-30% nos TG e num aumento de 8-10% no 

colesterol HDL (8), o que trará benefícios a nível cardiovascular, já que a 

diminuição de 1% dos níveis de colesterol diminui em 2% o risco de 

desenvolvimento de doença coronária (29). Pelo contrário, o aumento da relação 

apoB/apoA está associado de forma positiva a eventos do foro cardiovascular (23). 

 

Em 1948, o Framingham Heart Study, em conjunto com o National Heart Institute 

(agora conhecido como National Heart, Lung, and Blood Institute ou NHLBI) 

iniciaram um ambicioso projecto de investigação na área da saúde, o Estudo de 

Framingham. O objectivo foi identificar os factores comuns que contribuem para o 

aparecimento de DCV. Para isso, os investigadores recrutaram 5209 indivíduos, 

da cidade de Framingham, com idades compreendidas entre os 30 e os 62 anos. 

Iniciaram a primeira série de exames físicos exaustivos e recolheram dados 

acerca do estilo de vida dos intervenientes, com o intuito de analisarem 

posteriormente quais os factores relacionados com o aparecimento de DCV. A 

amostra do estudo foi seguida pelos investigadores de 2 em 2 anos. Em Abril de 

2002 começou a ser avaliada a 3ª geração, ou seja, os netos dos primeiros 

participantes, o que se torna de extrema importância para aferir a componente 

genética das DCV e como prevenir, diagnosticar e tratar este tipo de patologias 

(30). 

A probabilidade de desenvolver doença coronária em 10 anos pode ser 

determinada com a aplicação de um algoritmo (Score) validado e desenvolvido 

pelo Estudo de Framingham. Este modelo incorpora como variáveis a idade, o 

sexo, os níveis de colesterol LDL e HDL, tensão arterial, diabetes e hábitos 
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tabágicos. A estes parâmetros associa-se uma pontuação tabelada, que indica o 

risco estimado de desenvolver doença coronária em 10 anos (31). Este índice tem 

sido amplamente utilizado em diversos estudos de diversos países. 
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2. Objectivos 

o Avaliar o risco de desenvolvimento de doença coronária em 10 anos em 

doentes obesos, mediante a aplicação do Score de Framingham; 

o Relacionar os parâmetros bioquímicos e antropométricos avaliados em 

doentes obesos e o risco de desenvolver doença coronária em 10 anos. 
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3. Material e Métodos 

3.1. Amostra  

A amostra foi obtida aleatoriamente a partir de doentes que frequentam as 

consultas externas de Obesidade e Nutrição do Hospital Infante D. Pedro, E.P.E. 

(HIP). Inicialmente foram avaliados 76 doentes, dos quais 11 não realizaram os 

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

reportam-se apenas a 65 doentes. 

Os critérios de inclusão considerados foram IMC�30 Kg/m2, idade superior a 30 

anos e ausência de qualquer doença cardiovascular conhecida. Como critérios de 

exclusão consideraram-se a presença de qualquer doença renal, hepática ou 

tiroideia conhecida. Neste sentido, em relação à função tiroideia foram doseados 

as seguintes hormonas: triiodotironina livre (T3L), tiroxina livre (T4L) e hormona 

estimuladora da tiróide (TSH). 

 

3.2. Parâmetros avaliados 

De acordo com o protocolo desenvolvido (Anexo 1) foram avaliados os seguintes 

parâmetros:  

o Antropométricos: peso, estatura, PC; 

O peso foi avaliado numa balança digital SECA 780 (erro de medida inferior a 

0,1kg) e a altura foi aferida com estadiómetro SECA 220 (erro de medida inferior a 

0,1cm), de acordo com os procedimentos padronizados (32), com os indivíduos 

descalços. Calculou-se o IMC, através da fórmula: [Peso (Kg) / Altura2 (m2)], de 

modo a classificar os doentes segundo os critérios da OMS (33).  
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O PC foi aferido com uma fita métrica flexível, não elástica, no ponto médio 

entre o bordo inferior da última costela e a crista ilíaca, no fim de uma 

expiração normal (32). 

o Bioquímicos: níveis séricos em jejum de glicose, A1c, ureia, creatinina, 

transaminase glutamo-oxaloacética (TGO), transaminase glutamo-pirúvica 

(TGP), gama glutamil transferase (gama-GT), PCR, ácido úrico, colesterol 

total, colesterol HDL, colesterol LDL, TG, apoA, apoB, fibrinogénio. 

Doseamento da microalbuminúria, na urina de 24 horas; 

o Tensão arterial: sistólica (TAS) e diastólica (TAD); 

A tensão arterial foi avaliada com o esfigmomanómetro OMRON. No caso de 

indivíduos com perímetro de braço superior ao da braçadeira, recorreu-se ao 

esfigmomanómetro manual com braçadeira larga. A avaliação realizou-se no 

braço esquerdo, apoiado numa superfície dura, em posição flectida, com o 

indivíduo sentado, após repouso. 

o Outros dados: hábitos tabágicos, prática de actividade física, medicação 

habitual, antecedentes pessoais e familiares; 

o Aplicou-se, posteriormente, o score de Framingham. (Anexo 2) 

Os doseamentos analíticos foram feitos no Serviço de Patologia Clínica do 

HIP. Na tabela 1 podem observar-se os intervalos de referência definidos. 
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 Intervalo de referência 

Glicose 65 – 110 mg/dL 

A1c 4,0 – 6,0% 

Ureia 10,0 – 50,0 mg/dL 

Creatinina 0,6 – 1,2 mg/dL 

TGO 10 – 37 U/L 

TGP 10 – 37 U/L 

gamaGT 0 – 50 U/L 

PCR < 0,5 mg/dL 

Ácido úrico 2,4 – 8,7 mg/dL 

Colest Total < 200 mg/dL* 

Colest HDL � 40 mg/dL* 

Colest LDL <130 mg/dL* 

TG < 150 mg/dL* 

ApoA1 73 -169 mg/dL 

ApoB 53 – 138 mg/dL 

Fibrinogénio 200 – 400 mg/dL 

Microalbuminúria <20,0 mg/24 horas 

Tabela 1: Intervalos de referência dos doseamentos efectuados (* intervalo de 

referência de acordo com Adult Treatment Panel III - ATPIII)(34)  

 

 

3.3. Tratamento estatístico 

O tratamento estatístico deste estudo foi realizado no programa SPSS for 

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

Chicago). 

Calculou-se a média e o desvio padrão (dp) para as variáveis cardinais, as 

frequências absolutas e relativas para as variáveis nominais. 

Utilizou-se o teste de Kolmorogov-Smirnoff para avaliar a normalidade das 

variáveis cardinais, o teste t de student para amostras independentes para 

comparar a média de dois grupos e o teste de Mann-Whitney para comparar as 

ordens média de dois grupos. 
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O grau de associação entre pares de variáveis cardinais foi avaliado pelo 

coeficiente de correlação de Pearson, no caso de ambas terem distribuição 

Normal, ou pelo coeficiente de correlação de Spearmen, nos restantes casos. 

Considerou-se (35) : 

Correlação muito forte quando �R� ou ���pertence ao intervalo [0,9;1] 

Correlação forte quando �R� ou ���pertence ao intervalo [0,75;0,9] 

Correlação moderada quando �R� ou ���pertence ao intervalo [0,5;0,75] 

Correlação fraca quando �R� ou ���pertence ao intervalo [0,25;0,5] 

Correlação muito fraca quando �R� ou ���pertence ao intervalo [0,0;0,25] 

Para avaliar a dependência entre pares de variáveis nominais utilizou-se o teste 

do qui-quadrado. 

Considerou-se existir um efeito significativo se o nível de significância p<0,05. 
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4. Resultados 

4.1. Descrição da amostra 

A amostra é constituída por 65 indivíduos, 54 do sexo feminino e 11 do sexo 

masculino, com idades compreendidas entre 30 e 71 anos (média±dp = 48,3±10,6 

anos).  

Os hábitos tabágicos estão presentes em 10,8% da amostra (3,1% do sexo 

feminino e 7,7% do sexo masculino), que fuma em média 23 cigarros por dia. 

Relativamente à prática de actividade física habitual esta só se verificou em 23 

indivíduos (21 do sexo feminino e 2 do sexo masculino). Estes praticavam em 

média 39,3±21,4 minutos de actividade física por dia. 

Em relação à terapêutica farmacológica instituída, verificou-se que cerca de 

metade da amostra faz terapêutica anti-hipertensora (n=31), maioritariamente no 

sexo feminino. Outras terapêuticas incluem anti-diabéticos orais, anti-

dislipidemiantes e anti-hiperuricemiantes (Gráfico 1). 
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Gráfico 1: Distribuição percentual da terapêutica instituída por sexo. 
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Dos 38 indivíduos que se designaram como hipertensos, 7 não faziam qualquer 

medicação para o controle desta patologia. Do mesmo modo, dos 23 indivíduos 

que afirmaram ter dislipidemia, apenas 10 seguia uma terapêutica farmacológica 

com o intuito de normalizar os níveis de colesterol. De igual forma, 2 homens 

afirmaram ter DM tipo 2, porém nenhum deles fazia anti-diabéticos orais de modo 

a controlar as glicemias. 

Relativamente aos diferentes antecedentes pessoais verificou-se que a HTA e a 

dislipidemia são os antecedentes maioritariamente relatados em ambos os sexos 

(Gráfico 2). 
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Gráfico 2: Distribuição percentual dos antecedentes pessoais por sexo. 

 

No gráfico 3 encontram-se os diferentes antecedentes familiares referidos pela 

amostra. Verificou-se que a quase totalidade desta apresenta antecedentes 

familiares de obesidade, seguindo-se as DCV e HTA. 

Estudou-se a relação entre antecedentes pessoais e antecedentes familiares de 

HTA, dislipidemia e DM tipo2, tendo sido verificado não existir dependência 

significativa entre eles, excepto na dislipidemia (p=0,022). 
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Gráfico 3: Distribuição percentual dos antecedentes familiares por sexo. 

 

4.2. Avaliação antropométrica 

O peso médio da amostra foi 99,6±18,1kg, sendo significativamente superior no 

sexo masculino (p<0,05). O IMC médio verificado foi de 39,6±5,3 kg/m2, 

compreendido entre 30,5 kg/m2 e 57,1 kg/m2. 

 

  Tabela 1: Avaliação antropométrica por sexo e no total da amostra. 
    (* p<0,05; ns: sem significado) 

 

Dos doentes avaliados, 43,1% (n=28) apresenta obesidade classe III, de acordo 

com a classificação da OMS (Tabela 2). 

 

  Sexo fem Sexo masc    p           Total 

  (média±dp) (média±dp)  (média±dp) 

Dados Antropométricos      

Peso (kg) 96,1±14,1 116,9±25,3 * 99,6±18,1 

IMC (kg/m2) 39,5±4,6 40,1±8,0 ns 39,6±5,3 

Pc (cm) 112,1±11,3 123,9±19,3 ns 114,1±13,6 
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 Sexo fem 

(n) 

Sexo masc 

(n) 

Total 

(n) 

Obesidade Classe I 

(30,00 – 34,99 kg/m2) 
10 2 12 

Obesidade Classe II 

(35,00 – 39,99 kg/m2) 
20 5 25 

Obesidade Classe III 

(� 40 kg/m2) 
24 4 28 

   Tabela 2: Classificação da amostra por IMC.     
 

 

4.3. Avaliação bioquímica 

Os dados relativos aos parâmetros bioquímicos avaliados encontram-se descritos 

na Tabela 3. Destes, salienta-se a ligeira alteração dos lípidos plasmáticos e a 

presença de microalbuminúria, apesar de nesta última não se ter procedido à 

confirmação da presença de qualquer infecção do tracto urinário. Verificou-se em 

diversos parâmetros analíticos diferenças estatisticamente significativas entre os 

sexos. 

Aplicou-se o teste de Kolmorogov-Smirnoff às variáveis cardinais e verificou-se 

que A1c (p<0,01), creatinina (p<0,01), TGO (p<0,01), TGP (p<0,01), gama-GT 

(p<0,01), PCR (p<0,05) e microalbuminúria (p<0,01) têm uma distribuição 

significativamente diferente da normal. 
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    Tabela 3: Avaliação bioquímica por sexo e no total da amostra.   
      (*p<0,05; § p< 0,01; ns: sem significado) 

 

 

4.4 Avaliação tensional 

No que respeita à avaliação tensional, verificou-se uma TAS média de 144,2±20,6 

mmHg e uma TAD de 85,3±11,5 mmHg (Tabela 4), ambas superiores no sexo 

masculino (ns). 

 

  

  

Sexo fem 

(média±dp) 

Sexo masc 

(média±dp) 
p 

Total 

(média±dp) 

Bioquímica       

Glicose (mg/dL) 95,6±6,9 94,9±18,5 ns 96,5±22,5 

A1c (%) 5,8±0,7 5,9±0,7 ns 5,8±0,7 

Ureia (mg/dL) 35,3±10,7 32,7±7,7 ns 34,9±10,2 

Creatinina (mg/dL) 0,8±0,1 0,9±0,2 § 0,8±0,1 

TGO (U/L) 22,1±7,9 25,6±13,2 ns 22,7±9,0 

TGP (U/L) 26,5±15,4 39,4±25,2 * 28,7±17,9 

gamaGT (U/L) 34,4±30,9 55,6±41,8 * 38,1±33,6 

PCR (mg/dL) 0,6±0,5 0,3±0,2 * 0,6±0,5 

Ac.úrico (mg/dL) 5,0±1,3 6,8±1,1 § 5,3±1,4 

Colest Total (mg/dL) 201,7±43,8 192,2±29,6 ns 200,1±41,7 

Colest HDL (mg/dL) 53,2±14,7 38,1±11,4 § 50,7±15,2 

Colest LDL (mg/dL) 125,3±31,8 129,8±22,4 ns 126,1±30,3 

TG (mg/dL) 127,6±68,1 164,1±79,8 ns 132,8±70,4 

ApoA1 (mg/dL) 122,7±19,7 99,0±21,8 § 118,7±21,8 

ApoB (mg/dL) 96,7±22,5 108,0±20,2 ns 98,6±22,4 

Fibrinogénio (mg/dL) 368,3±69,4 339,0±81,1 ns 363,4±71,7 

Microalbuminúria (mg/24h) 24,6±44,0 67,2±151,8 ns 33,8±73,4 
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  Sexo fem 

(média±dp) 

Sexo masc 

(média±dp) 

p Total 

(média±dp) 

TAS (mmHg) 143,4±19,3 148,0±26,8 ns 144,2±20,6 

TAD (mmHg) 84,8±11,6 87,8±11,1 ns 85,3±11,5 

Tabela 4: Avaliação tensional por sexo e no total da amostra.  
(ns: sem significado) 

 

 

4.5. Aplicação do Score de Framingham 

Após a aplicação do Score de Framingham verifica-se que a amostra apresenta 

8,9±7,7% de risco de desenvolver doença coronária em 10 anos, sendo este 

significativamente superior no sexo masculino relativamente ao sexo feminino 

(14,3±9,5% vs 7,9±6,9%; p<0,05). 

Quando analisados os factores de risco contemplados pelo Score de 

Framingham, verifica-se a alteração dos níveis séricos de colesterol LDL (�130 

mg/dL) em 46,2% da amostra e de colesterol HDL (�40 mg/dL) em 16,9%. A 

prevalência de HTA, definida como TAS�140 mmHg ou TAD�90mmHg (36). 

verifica-se em 66,2% dos indivíduos (n=43), 35 do sexo feminino e 8 do sexo 

masculino (66,2%). O diagnóstico de DM tipo 2 estava presente em 15 indivíduos 

(13 do sexo feminino e 2 do sexo masculino), correspondendo a 23,1% da 

amostra. Conforme descrito anteriormente, 10,8% da amostra tinha hábitos 

tabágicos (Tabela 5). 
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 LDL�130mg/dL 

% (n) 

HDL�40mg/dL 

% (n) 

HTA 

% (n) 

DM tipo2 

% (n) 

Tabaco 

% (n) 

Fem 

(n=54) 

44,4% (24) 7,4% (4) 64,8% (35) 24,1%(13) 3,7% (2) 

Masc 

(n=11) 

54,5% (6) 63,6% (7) 72,7% (8) 18,2% (2) 45,5% (5) 

Total 
(n=65) 

46,2% (30) 16,9% (11) 66,2% (43) 23,1% (15) 10,8%(7) 

    Tabela 5: Distribuição percentual dos factores de risco contemplados pelo 

Score de Framingham por sexo e no total da amostra. 

 

A média do risco de desenvolver doença coronária segundo o Score de 

Framingham, de acordo com os diferentes grupos etários, observa-se no gráfico 

4. Como se pode verificar, o risco de desenvolver doença coronária aumenta com 

a idade (R=0,674; p<0,01), verificando-se que duplica aproximadamente em cada 

10 anos (apenas 1 indivíduo tinha idade superior a 70 anos). 

 

 

Gráfico 4: Probabilidade média de desenvolver doença coronária em 10 anos por 

grupos etários. 
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Na tabela 6 pode observar-se a estratificação do risco de desenvolver doença 

coronária em 10 anos. Constata-se que a maior parte dos indivíduos que 

compõem a amostra apresentam um risco inferior a 10% de desenvolver esta 

patologia.  

% risco Sexo fem 

% (n) 

Sexo masc 

% (n) 

Total  

 (%) 

0 - 9% 70,4% (38) 36,4% (4) 64,6% 

10 – 19% 24,1% (13) 36,4% (4) 26,2% 

20 - 29% 1,8% (1) 18,2% (2) 4,6% 

� 30% 3,7% (2) 9,0% (1) 4,6% 

 Tabela 6: Distribuição percentual do risco de desenvolver doença coronária 

em 10 anos por sexo e no total da amostra. 
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5. Discussão e Conclusões 

A obesidade é classificada pela American Heart Association como um factor de 

risco major para a doença coronária, visto estar associada a disfunção endotelial 

hipercoaguabilidade e inflamação, bem como a factores de risco mais 

convencionais como, IR, dislipidemia e HTA (37). 

Nas consultas externas de Obesidade e de Nutrição verifica-se uma maior 

incidência do sexo feminino, pelo que a amostra foi constituída maioritariamente 

por indivíduos deste sexo. Observou-se uma elevada taxa de sedentarismo nos 

obesos avaliados, sendo que apenas 35,4% praticavam actividade física. 

Sabe-se que a obesidade pode ser condicionada quer por factores ambientais, 

quer factores genéticos (5, 37). Na realidade, cerca de 81,5% da amostra possui 

familiares de 1º ou 2º grau com obesidade. As DCV e a HTA foram antecedentes 

familiares também relatados por um número significativo de doentes. 

Em relação ao peso corporal verificou-se que este é significativamente mais 

elevado nos homens (p<0,05), no entanto quando se compara o IMC não se 

encontram diferenças estatisticamente significativas entre os sexos. 

De acordo com a classificação da OMS, mais de metade da nossa amostra 

apresentou obesidade classe II ou III (IMC médio±dp=39,6±5,3 kg/m2).  

O IMC correlacionou-se positivamente com a PCR (�=0,322; p<0,01), tal como 

demonstrado por Visser (38). Este aspecto realça a associação entre obesidade e 

inflamação. A PCR é uma proteína de fase aguda produzida no fígado, cujo 

aumento sérico é induzido pelas citocinas produzidas no tecido adiposo. Esta 

proteína amplifica a resposta inflamatória e pró-coagulante (39) e indica uma 

inflamação sistémica de baixo grau (40). Valores significativamente mais elevados 

de PCR foram observados no sexo feminino relativamente ao sexo masculino 
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(0,6±0,5 vs 0,3±0,2; p<0,05), o que se verifica também em diversos estudos  em 

que os autores observaram igualmente diferenças entre os sexos, sendo a PCR 

superior no feminino(41-43).  

O fibrinogénio é outra proteína de fase aguda que se correlacionou com o IMC 

(R=0,313; p<0,05). Como está descrito, este é sintetizado pelo fígado e afecta a 

hemóstase, a agregação plaquetária, a função endotelial e provavelmente tem um 

papel no processo aterosclerótico. O fibrinogénio está associado positivamente 

com a obesidade e é um factor de risco cardiovascular (44). Esta associação 

confere ao indivíduo obeso um maior risco de complicações trombóticas(40), uma 

vez que o fibrinogénio está associado a um estado de hipercoagulabilidade. 

Verificou-se também uma correlação positiva entre o fibrinogénio e a PCR 

(�=0,424; p<0,01), o que traduz uma associação entre o processo inflamatório e a 

a coagulação, com consequente formação de trombos. 

 

Encontrou-se também uma correlação positiva ente o IMC e a microalbuminúria 

(�=0,259; p<0,05), tal como descrito no trabalho de Wang (45). Segundo este 

autor, a obesidade pode originar hiperperfusão e hiperfitração, aumentando assim 

a perda de albumina pela urina e originando uma progressiva lesão da função 

renal associada a glomerulosclerose (45). Os mecanismos que estão por base 

desta degradação renal parecem ser de ordem hormonal (46). A obesidade está 

associada a um aumento de angiotensina (47), responsável pela retenção de sódio 

e pela constrição das arteríolas eferentes, o que aumenta a pressão capilar do 

glomérulo e, consequentemente, a filtração glomerular. Esta hipertensão 

glomerular pode culminar em proteinúria, visto aumentar a permeabilidade 

glomerular (48). A IR, normalmente associada à obesidade, induz a HTA 
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generalizada e intraglomerular, bem como hipertrofia mesangial. A leptina, por 

sua vez, tem um efeito directo na patofisiologia renal. Esta adipocina estimula a 

proliferação celular no endotélio glomerular e a expansão da matriz extracelular, o 

que possivelmente originará glomerulosclerose e proteínuria(46). A inflamação 

desencadeada pela obesidade, nomeadamente pelo aumento de PCR tem um 

papel importante na génese da patologia vascular periférica e está associada à 

filtração glomerular deficiente(46). A microalbuminúria pode reflectir uma disfunção 

renal, bem como uma disfunção endotelial geral, aumentando assim a 

susceptibilidade às DCV (47, 49, 50), nomeadamente, doença isquémica prematura e 

AVC (51). 

 

Todos os indivíduos do sexo feminino e do sexo masculino apresentaram 

respectivamente um perímetro superior a 88 cm e a 102 cm, o que segundo o 

ATPIII lhes confere um risco metabólico aumentado (34). O PC correlacionou-se 

fortemente com o IMC (R=0,850; p<0,01), tal como descrito na literatura (8). Sabe-

se que o perímetro da cinta está relacionado com a obesidade visceral e com as 

DCV, nomeadamente com o EM (37, 51), embora não se tenha encontrado neste 

estudo uma relação estatisticamente significativa entre o PC e o risco de 

desenvolver doença coronária. 

Encontrou-se uma correlação significativa entre o PC e a PCR (�=0,359; p<0,01). 

Tal como anteriormente referido para o IMC, também os níveis plasmáticos de 

PCR estão estritamente associados ao PC (51). Assim, os indivíduos obesos 

apresentam um estado pró-inflamatório e pró-coagulante, que pode contribuir 

para eventos coronários.  
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Neste estudo encontrou-se uma correlação positiva entre os níveis de ácido úrico 

e o PC (R=0,326; p<0,01), bem como entre os níveis de ácido úrico e o Score de 

Framingham (R= 0,303; p<0,05).  

O ácido úrico é o maior antioxidante no plasma humano, com um papel 

importante durante o stress metabólico. No entanto, estudos recentes descrevem 

que compostos antioxidantes se podem tornar em pró-oxidantes, em 

determinadas situações, particularmente quando estão acima dos níveis 

fisiológicos normais (52). Existem evidências que sugerem a hiperuricemia como 

um factor risco de doença coronária, tendo como base patofisiológica o stress 

oxidativo. Portanto, o ácido úrico terá efeitos lesivos no sistema cardiovascular, 

aumentando endotoxinas que estimulam a produção de TNF-� e por isso 

activando uma resposta inflamatória, promovendo a oxidação das LDL, importante 

na progressão da aterosclerose, bem como, a activação e adesão plaquetária e a 

libertação de radicais livres que contribuem para a inflamação local e para a 

progressão da placa (52-54). 

Bjorntorp (5) descreve a relação entre o PC e o ácido úrico, ou seja, indivíduos 

com obesidade abdominal tendem a ter níveis superiores de ácido úrico. De forma 

semelhante, indivíduos com doença coronária têm níveis séricos de acido úrico 

modestamente mais elevados quando comparados a indivíduos saudáveis(52). 

Fang (55) demonstrou também, a associação entre o ácido úrico e o risco 

cardiovascular. Também no estudo PIUMA (Progetto Ipertensione Umbria 

Monitoraggio Ambulatoriale) demonstrou-se uma associação forte e independente 

entre a uricémia e o risco cardiovascular em doentes hipertensos não tratados e 

assintomáticos (56). Bickel (57) num estudo prospectivo e observacional em doentes 

com doença cardiovascular comprovada por angiografia, identificou o ácido úrico 
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como um factor de risco independente para um prognóstico desfavorável, mesmo 

em doentes com um risco baixo, previu a mortalidade geral e cardíaca. Em 

doentes com alto risco de DCV, o nível sérico de acido úrico foi tido como um 

preditor independente de mortalidade, como demonstra o estudo de Ioachimescu 

(54). 

Poder-se-ia assim dizer que indivíduos com níveis séricos superiores de ácido 

úrico têm maior probabilidade de desenvolver doença coronária. No entanto, 

considerar o acido úrico como um factor de risco cardiovascular, ou 

simplesmente, como um reforço nos típicos factores de risco, é uma questão 

ainda controversa (58).  

 

Em relação ainda ao PC, verificou-se uma correlação positiva, porém fraca, com 

as enzimas hepáticas TGO (�=0,230; p<0,05) e TGP  (�=0,270; p<0,05). Targher 

(59) descreve o tecido adiposo visceral como um importante factor de risco para o 

desenvolvimento de esteatose não alcoólica e a associação desta a um aumento 

do risco cardiovascular através da libertação sistémica de mediadores pró-

inflamatórios hepáticos, nomeadamente, PCR, fibrinogénio e inibidor do activador 

do plasminogénio I (PAI-I), que contribuem para um estado crónico de inflamação 

(59). 

As enzimas hepáticas TGO, TGP, bem como a gama-GT, também se 

correlacionaram de forma positiva com os níveis de TG: TGO (�=0,308; p<0,05), 

TGP (�=0,400; p<0,01) e gama-GT (�=0,411; p<0,01). 

A esteatose é caracterizada pela acumulação de triglicerídeos nos hepatócitos. A 

reduzida sensibilidade à insulina, consequência da obesidade, aumenta a lipólise 

no tecido adiposo. Isto inibe a captação de ácidos gordos livres pelos adipócitos e 
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aumenta a captação dos ácidos gordos pelo fígado. A hiperinsulinemia promove 

também a síntese de novo de TG pelo fígado (60). Segundo Marchesini (61), a 

diabetes e a hipertrigliceridemia são os componentes da síndrome metabólica 

mais associados ao aumento das enzimas hepáticas. 

 

Neste estudo verificou-se uma correlação positiva entre a idade e a TAS 

(R=0,353; p<0,01). O aumento da tensão arterial sistólica tem sido descrito como 

um factor de risco cardiovascular importante. Pensa-se que promove a expressão 

endotelial de citocinas e estimula a inflamação e pode estar na origem da 

aterosclerose(62). A HTA conduz a várias doenças degenerativas como 

insuficiência cardíaca, doença renal (50) e doença vascular periférica. Com o 

envelhecimento há um aumento na TAS e uma diminuição da TAD de ordem 

fisiológica. Isto resulta de alterações estruturais e funcionais na vasculatura 

arterial. Com a idade verifica-se nas artérias de grande calibre, uma progressiva 

deposição de cálcio, um desgaste e fragmentação da elastina e um aumento do 

número e das ligações de fibras de colagéneo, o que origina uma maior rigidez da 

parede vascular. Com a rigidez aumentada da aorta, esta torna-se menos capaz 

de sofrer as alterações estruturais necessárias para acompanhar a pulsatilidade 

da ejecção cardíaca, o que faz aumentar a TAS e a pós-carga ventricular, 

enquanto que a TAD e a perfusão coronária diminuem. Estas alterações 

relacionadas com a idade estão associadas a patologia cardíaca e vascular, com 

o aumento do risco de morbilidade e mortalidade (63). 

 

Relativamente aos lípidos plasmáticos verificou-se uma correlação 

estatisticamente significativa, entre os níveis de colesterol total e as várias 
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fracções lipídicas, nomeadamente uma correlação forte com colesterol LDL 

(R=0,875; p<0,01) e apoB (R=0,784; p<0,01), uma correlação moderada com 

apoA (R=0,561; p<0,01) e uma correlação fraca com colesterol HDL (R=0,318; 

p<0,01). Está bem estabelecida a relação causal entre os níveis elevados de 

lípidos plasmáticos e o desenvolvimento de placas de ateroma, bem como entre 

os níveis de colesterol plasmáticos e o risco de desenvolver doença coronária (25). 

Porém, neste trabalho não se verificou qualquer relação significativa entre os 

níveis de colesterol total e a pontuação obtida pelo Score de Framingham. 

 

Entre o colesterol HDL e a apoA verificou-se uma correlação significativa 

(R=0,635; p<0,01). Isto está de acordo com o estudo de Knopp (64), em que o 

aumento do colesterol HDL está associado ao aumento da apo A, traduzindo-se 

num estado anti-aterosclerótico. Este efeito surge pela capacidade do colesterol 

HDL em aumentar a protecção antioxidante contra o colesterol LDL, ter um papel 

anti-inflamatório na parede arterial e induzir o transporte reverso do colesterol(64). 

Neste sentido, verificou-se também uma correlação negativa estatisticamente 

significativa entre os níveis de colesterol HDL e o risco de desenvolver doença 

coronária em 10 anos (R=0,398; p<0,01). Esta fracção do colesterol possui, como 

já referido, actividade anti-aterogénica, que se deve aos seus efeitos anti-

oxidantes, anti-apoptóticos, anti-trombóticos, vasodilatadores e anti-inflamatórios. 

Estes últimos são ilustrados pela inibição da expressão de moléculas de adesão, 

da produção de IL-6 e da exposição das células endoteliais ao TNF-α. Portanto, 

pode afirmar-se que os níveis de colesterol HDL têm uma relação inversa com o 

risco de desenvolver doença coronária, tal como verificado neste estudo. Diversos 

trabalhos demonstraram que a redução de 1% na concentração plasmática de 
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colesterol HDL está associada ao aumento de 2-3% no risco de desenvolver 

doença coronária (65).  

Neste trabalho, verificou-se ainda uma associação entre o risco de desenvolver 

doença coronária em 10 anos com a idade (R=0,674; p<0,01), a TAD (R=0,318; 

p<0,05) e a TAS (R=0,473; p<0,01), todas estas variáveis incluídas no Score de 

Framingham, bem como com a A1c (�=0,359; p<0,01). 

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

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

vascular e hemostático, incluindo um aumento da actividade plaquetária, um 

aumento da concentração plasmática de factores de coagulação e uma fibrinólise 

alterada. O desequilíbrio entre factores pró-coagulantes, anti-fibrinolíticos e, 

supostamente, anticoagulantes podem, portanto, contribuir para o aumento da 

incidência de trombos. O estudo de Framingham constatou que há um aumento 

da concentração de fibrinogénio de 10 mg/dL por década. Como já descrito, o 

fibrinogénio é um factor de risco para um estado pró-inflamatório e pró-trombótico 

por ser um substrato do coágulo e por aumentar a viscosidade sanguínea. No 

entanto, muitos outros factores influenciam o estado hemostatico com o decorrer 

da idade, nomeadamente, a IR, a obesidade, o stress psicossocial, a esclerose 

vascular e os estados inflamatórios crónicos (66). 

O estudo de Framingham demonstrou que os componentes sistólico e diastólico 

da tensão arterial têm uma acção contínua, independente, gradual e positiva com 

os parâmetros de evolução das DCV. Inclusivamente, a pré-hipertensão associa-

se a um aumento do risco cardiovascular. Em indivíduos de 40 a 70 anos de 

idade, o aumento de cada 20 mmHg na tensão arterial sistólica ou 10 mmHg na 
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tensão arterial diastólica, duplica o risco de DCV no intervalo compreendido entre 

115/75mmHg e 185/115mmHg (67). 

A hiperglicemia pode acelerar o processo aterosclerótico, aumentando o stress 

oxidativo e as proteínas glicosiladas nas paredes dos vasos. A acumulação de 

produtos finais de glicosilação poderá resultar numa maior permeabilidade 

vascular e num espessamento e perda de elasticidade nas paredes dos vasos. 

Para além disso, estes produtos aumentam a adesão leucocitária, aumentando o 

stress oxidativo, aumentam a oxidação das LDL e induzem a libertação de 

citocinas inflamatórias. O aumento destas citocinas, da A1c e da PCR estão na 

base do aumento do risco de AVC. Por outro lado, um aumento da glicose 

plasmática pode influenciar a estrutura do coágulo de fibrina, resultando num 

coágulo mais resistente à fibrinólise (17, 68). Portanto, a concentração de A1c prediz 

o risco cardiovascular. O aumento de 1% na concentração absoluta de A1c está 

associado a um aumento de cerca de 10-20% do risco cardiovascular (17).  

 

 No maior parte da amostra (64,6%) constatou-se um risco de desenvolver 

doença coronária em 10 anos de cerca de 9%, porém 9,2% dos indivíduos 

avaliados apresentaram um risco cardiovascular elevado (>20%). A pontuação 

obtida pelo Score de Framingham foi significativamente superior no sexo 

masculino em relação ao sexo feminino (14,3±9,5% vs 7,9±6,4%; p<0,05). Uma 

diferença semelhante foi encontrada por Friões (69) numa população de adultos da 

cidade do Porto (19,3% no sexo masculino e 9,5% no sexo feminino). De facto, 

esta diferença entre os sexos contribui para a diferença entre a esperança média 

de vida entre homens e mulheres. A morte por doença coronária no homem é 2,5 

a 4,5 vezes superior à da mulher da mesma idade. Uma das razões para esta 
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protecção superior no sexo feminino pensa-se que possa ser explicada por 

factores hormonais, particularmente pelo efeito protector do estrogéneo (70). 

Diversos estudos avaliaram também o risco de desenvolver doença coronária em 

10 anos, em indivíduos obesos, e constataram que uma perda ponderal 

significativa diminui para cerca de metade este risco. Kligman (71) constatou que 

uma diminuição de 39±32% do IMC se traduz numa redução do risco, avaliada 

pelo Score de Framingham, de 6,7±5,5% para 3,2±3,1%. Uma conclusão 

semelhante obteve Torquati (72) que verificou uma diminuição do risco de 

desenvolver doença coronária em 10 anos de 5,4% para 2,7%, como 

consequência de uma perda ponderal acentuada, em indivíduos com obesidade 

classe II e III. Esta diminuição do risco cardiovascular deve-se principalmente à 

diminuição da prevalência de diabetes, HTA e dislipidemia, bem como à melhoria 

do estado inflamatório.  

 

Em conclusão, este estudo permitiu avaliar o risco cardiovascular numa amostra 

de indivíduos obesos. Observaram-se diversas co-morbilidades associadas à 

obesidade, nomeadamente, HTA, dislipidemia e DM tipo 2. Paralelamente, 

verificaram-se hábitos tabágicos e elevada taxa de sedentarismo. Nesta amostra, 

verificou-se um risco moderado de desenvolver doença coronária em 10 anos, 

superior no sexo masculino.  

Observaram-se diversas associações entre os vários parâmetros antropométricos 

e bioquímicos, e entre estes e o Score de Framingham, porém estas correlações 

apresentaram-se na sua maioria fracas. Este facto pode dever-se ao número 

reduzido de indivíduos que compõem a amostra. 
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Sabe-se que uma diminuição do peso e consequentemente, da massa gorda 

traduz uma melhoria dos factores de risco cardiovascular. A perda de peso 

“arrasta” consigo uma diminuição dos níveis plasmáticos de colesterol LDL, TG, 

TNF-�, PCR e da tensão arterial, bem como, um aumento dos níveis de colesterol 

HDL e da sensibilidade à insulina (37). 

Há evidência que a normalização ponderal alcançada pela adopção de um estilo 

de vida saudável, com alterações nos hábitos alimentares e aumento do exercício 

físico origina uma melhoria na disfunção metabólica derivada da obesidade (73) e 

consequentemente uma melhoria do estado de saúde em geral. 

 

 

 

 

“It is better to be healthy than ill or dead. That is the beginning and the end of the 

only real argument for preventive medicine. It is sufficient.” 
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Protocolo de Recolha de Dados 
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Antecedentes Pessoais: 

HTA  �    DM tipo__           � 

Dislipidemia �    Doença coronária   � 

Hiperuricemia �    Apneia do sono     � 

Fumador         � 

 Quantos/dia?____ 

Antecedentes Familiares: 

HTA  �    DM tipo__           � 

Parentesco:_______      Parentesco:_________ 

 

Dislipidemia �    Doença coronária   � 

Avaliação Antropométrica: 

Estatura:______cm 

Peso:_________kg 

PC:__________cm 

IMC:_________Kg.m-2 

TA:__________mm Hg 

Medicação: 

o  

o  

o  

o  

o  

o  

Actividade Física:   

       Sim    �          Não   � 

Modalidade:______________   Quantas horas/semana:______ 

Hospital Infante D. Pedro – Aveiro 

Serviço de Endocrinologia, Diabetes e Nutrição 

Nome:    

Idade: 
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Dados bioquímicos: 

 

Data: 
Glicose  
Hemoglobina A1c  
Colesterol total  
Colesterol LDL  
Colesterol HDL  
Ureia  
Ácido úrico  
Creatinina  
Triglicerídeos  
PCR  
TGO  
TGP  
Gama GT  
Fibrinogénio  
Apolipoproteína A1  
Apolipoproteína B  
T3 livre  
T4 livre  
TSH  
Microalbuminúria  

 
 
 
 

Data de colheita  
Próxima consulta  
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