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Resumo

Abstract

Fundamentos: É indispensável o conhecimento dos
principais fatores de risco que contribuem para o surgimento
da síndrome metabólica (SM), destacando-se a composição
do plano alimentar.
Objetivo: Analisar o consumo alimentar, quantitativo e
qualitativo, de hipertensos com e sem SM atendidos em um
hospital universitário.
Métodos: Noventa e quatro pacientes hipertensos foram
seqüencialmente selecionados e estratificados em dois
grupos, conforme a presença ou não de SM, de acordo com
os critérios preconizados pela I Diretriz Brasileira para SM.
Foram avaliados parâmetros clínicos, antropométricos,
nutricionais e laboratoriais.
Resultados: Os grupos foram homogêneos em relação à
idade (58,1±9,8 vs 57,6±8,7 anos). O grupo com SM (n=60)
apresentou média da pressão arterial diastólica
significativamente maior (94,7±8,7mmHg vs 90,6±9,7mmHg,
p<0,05) em relação ao grupo sem SM (n=34). A recomendação
quantitativa para macronutrientes foi atingida, porém a
qualitativa apresentou excessos importantes como
constatado pelo consumo médio do colesterol dietético em
ambos os grupos (453±300mg/dia vs 361±135mg/dia,
p=0,096). O valor médio de sódio intrínseco dos alimentos
ingeridos foi de 3151±1803mg/dia e 2657±893mg/dia para
os grupos com e sem SM, respectivamente. A freqüência da
ingestão de frutas e vegetais foi reduzida, não sendo
consumidos diariamente pela maioria.
Conclusão: A ingestão de macronutrientes é deficiente
qualitativamente enquanto que a ingestão de sódio e
colesterol ultrapassou a quantidade de consumo máximo
preconizado, em especial no grupo com SM. A ingestão de
frutas e vegetais foi menor do que a esperada. Todos esses
fatores podem ter contribuído para a manutenção dos níveis
pressóricos elevados nessa amostra.

Background: It is vital to know the main risk factors that
contribute to the appearance of metabolic syndrome,
especially the composition of dietary habits.
Objective: To conduct a qualitative and quantitative analysis
of foods consumed by hypertensive patients with and
without metabolic syndrome, treated in a university
hospital.
Methods: Ninety-four hypertensive patients were selected
sequentially and stratified into two groups, with or without
metabolic syndrome, based on the criteria established in the
I Brazilian Metabolic Syndrome Guideline. Clinical,
anthropometric, nutritional and laboratory data were
assessed.
Results: The groups were homogeneous by age (58.1±9.8
vs 57.6±8.7 years). The group with MS (n=60) presented
diastolic blood pressure significantly higher
(94.7±8.7mmHg vs 90.6±9.7mmHg, p<0.05) in relation to
the group without MS (n=34). The quantitative
recommendation for macronutrients was reached, but
the qualitative intake presented significant excesses, such
as the mean ingestion of dietetic cholesterol noted for
both groups (453±300mg/day vs 361±135mg/day,
p=0.096). The mean intrinsic sodium values for ingested
foods were 3151±1803mg/day and 2657±893mg/day
respectively for the groups with and without MS.
Ingestion of fruits and vegetables was limited, not being
consumed daily by most of the patients.
Conclusion: The ingestion of macronutrients was
qualitatively deficient while the ingestion of cholesterol
and sodium exceeded the recommended limits, especially
in the group with MS. Ingestion of fruits and vegetables
were less than expected. All these factors may have
contributed to ongoing high blood pressure levels in this
sample.
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Introdução

Metodologia

A síndrome metabólica (SM) agrupa uma série de
fatores de risco para a doença cardiovascular, tais como
obesidade central, hipertensão arterial e anormalidades
no metabolismo glicídico e lipídico1-5.

Realizou-se um estudo transversal em uma amostra
de pacientes hipertensos, seqüencialmente selecionada
por conveniência, atendidos na Clínica de Hipertensão
Arterial e Doenças Metabólicas Associadas (CHAMA)
do Hospital Universitário Pedro Ernesto (HUPE), no
período de quatro meses. Cem pacientes de ambos os
sexos foram selecionados, por ordem de atendimento,
e estratificados em dois grupos, segundo os critérios
diagnósticos preconizados pela I Diretriz Brasileira
para SM12: grupo com SM e grupo sem SM. Seis
pacientes optaram por não completar a avaliação
necessária, sendo excluídos do estudo, totalizando
então 94 pacientes na amostra final. O projeto do
estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa
do Hospital Universitário Pedro Ernesto e todos os
pacientes leram e assinaram o Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido do referido protocolo.

Com o relevante aumento da prevalência da obesidade
no mundo, tem sido cada vez mais enfatizada a
participação do tecido adiposo como um dos principais
componentes envolvidos na patogênese da SM6. Isso
mostra a importância da distribuição da gordura
corporal, mais especificamente da gordura visceral,
como desencadeadora dos mecanismos inflamatórios
devido à produção de inúmeras adipocinas,
participando da regulação de diversos processos como
a função endotelial, aterogênese e sensibilidade à
insulina7.
A resistência insulínica foi considerada, por um longo
tempo, o denominador comum das alterações
hemodinâmicas e metabólicas presentes na SM.
Apesar da ação vasodilatadora da insulina, um
possível mecanismo capaz de explicar o papel desse
hormônio na hipertensão é que a hiperinsulinemia
crônica exerce ação trófica na musculatura do vaso,
resultando no aumento da resistência vascular e,
conseqüentemente, no aumento da pressão arterial8.
Embora os mecanismos fisiopatológicos da
hipertensão arterial sejam complexos e multifatoriais,
a relação existente entre dieta e hipertensão arterial
ainda é motivo de muita controvérsia. Já existem
evidências consideráveis, porém inconclusivas, sobre
o papel do cálcio, potássio e magnésio na redução
das complicações cardiovasculares, dentre elas a
hipertensão arterial e o diabetes mellitus tipo 24. É
consenso na literatura que existe uma relação direta
entre o consumo de sal e o aumento da pressão
arterial.
De acordo com o estudo DASH (Dietary Approaches
to Stop Hipertension), pacientes que consumiram uma
dieta pobre em gordura saturada e baixa quantidade
de sódio obtiveram significante redução da pressão
arterial, mesmo sem perda de peso. Esse estudo
enfatizou o consumo de frutas, vegetais, laticínios
desnatados, grãos, peixe, frango e castanhas,
restringindo o consumo de carne vermelha, gordura
saturada, doces, bebidas ricas em açúcar e redução
da ingestão de sódio9-11.
O objetivo do presente estudo foi analisar o consumo
alimentar quantitativo e qualitativo, bem como
identificar as principais alterações corporais presentes
em pacientes hipertensos com e sem SM.

A avaliação do estado nutricional foi realizada a partir
da combinação de métodos diretos (antropometria) e
indiretos (dietéticos). Os exames laboratoriais
necessários para o diagnóstico da SM foram realizados
próximo à avaliação clínica. O peso corporal foi aferido
em balança digital da marca Filizola, com capacidade
máxima de 180kg, com o paciente em pé, posicionado
no centro da plataforma da balança, vestindo roupas
leves e descalços. Na mesma balança, verificou-se a
estatura, a partir do antropômetro, com o paciente
descalço, em posição ereta com os calcanhares juntos.
Calculou-se o índice de massa corporal (IMC),
dividindo-se o peso corporal (em quilograma) pelo
quadrado da altura (em metro). Os pontos de corte
adotados para a classificação nutricional foram
baseados nos critérios propostos pela Organização
Mundial da Saúde13.
Para a realização das medidas da circunferência do
braço (CB) e da cintura (CC), utilizou-se fita métrica
inextensível e graduada. Um compasso, da marca
Lange com acurácia de 0,001m, foi utilizado para a
medição das dobras cutâneas bicipital, tricipital,
subescapular e supra-ilíaca. Todas as medidas foram
realizadas em triplicata, calculando-se então a média
dos resultados14. O percentual de gordura corporal
(%Gordura) foi obtido através do somatório das quatro
dobras cutâneas analisadas. O resultado foi então
verificado nas tabelas de Durnin e Womersley (1974)
que fornecem um valor aproximado do %Gordura
para cada indivíduo, segundo o sexo e a faixa
etária15.
Para o registro da ingestão de alimentos, foi escolhido
o questionário de freqüência do consumo alimentar
(QFCA), baseado no instrumento utilizado na pesquisa
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Nutrição e Saúde no Rio de Janeiro, o qual foi
validado para essa população16. A partir deste, foi
possível obter informações quanto à quantidade,
estimada em medidas caseiras, e a sua freqüência,
que incluía as seguintes opções de consumo: mais de
3 vezes ao dia, 2−3 vezes ao dia, 1 vez ao dia, 5−6
vezes por semana, 2−4 vezes por semana, 1 vez por
semana, 1−3 vezes por mês, raramente ou nunca.
Para a adequação das necessidades de micronutrientes,
utilizou-se um conjunto de valores de referência para
ingestão de nutrientes (Dietary Reference Intakes –
DRIs) que englobam conceitos com definições e
aplicações diferenciadas.
Os resultados foram analisados segundo estatística
descritiva, utilizando-se o programa GraphPad Prism
versão 4.0. Os dados foram descritos como
média±desvio-padrão ou em percentuais. Para a
análise de energia e micronutrientes obtidos a partir
do QFCA, utilizou-se o programa AVANUTRI versão
1.0. A comparação das médias dos resultados foi
realizada por meio do teste t de Student não-pareado,
sendo considerado estatisticamente significativo
quando p<0,05.

Resultados
O estudo identificou 60 pacientes com SM (31,7%
homens e 68,3% mulheres) e 34 sem SM (23,5% homens
e 76,5% mulheres), determinando uma prevalência de
63,8% de síndrome metabólica nessa população
hipertensa. Os dados clínicos, antropométricos e
laboratoriais dessa população podem ser observados
na Tabela 1.

Analisou-se cada critério diagnóstico entre os grupos
estudados, de acordo com os pontos de corte adotados
pela I Diretriz Brasileira para SM. Ao realizar a
comparação segundo as médias de pressão arterial e
dos exames bioquímicos coletados, observou-se
diferença estatisticamente significante entre os grupos
para pressão arterial diastólica (94,7±8,7mmHg vs
90,6±9,7mmHg, p<0,05); triglicerídeos séricos
(197,6±96,4mg/dl vs 104,6±37,9mg/dl, p<0,001); HDLcolesterol (41,8±7,3mg/dl vs 60±13,8mg/dl, p<0,001) e
glicemia de jejum (136,3±55,7mg/dl vs 86,4±16,0mg/dl,
p<0,001). Não se constatou diferença estatisticamente
significante para a pressão arterial sistólica
(150,2±13,2mmHg vs 145,7±18,3mmHg, p=0,17).
Conforme esperado, o grupo com SM apresentou média
significativamente maior de IMC (32,2±4,4kg/m2 vs
29,3±4,3kg/m2, p<0,01), no qual 37% dos pacientes
estavam classificados como pré-obesos, 42% com
obesidade grau 1, 13% com obesidade grau 2 e 8% com
obesidade grau 3. No grupo de pacientes sem SM, 18%
foram classificados como eutróficos, 40% como préobesos, 30% com obesidade grau 1 e 12% com
obesidade grau 2.
Em relação ao % de gordura corporal, realizou-se a
estratificação dos grupos segundo o sexo. Tanto
homens (38% vs 36%) como mulheres (46% vs 45%),
de ambos os grupos avaliados, apresentaram um
percentual elevado associado ao risco de doenças
relacionadas à obesidade. Tanto no grupo com SM
como no grupo sem SM, o sexo feminino apresentou
CC com valor superior (100,8cm vs 94,3cm) àquele
preconizado pela I Diretriz Brasileira como de risco
associado a complicações metabólicas. Já entre o sexo

Tabela 1
Características clínicas, antropométricas e laboratoriais dos grupos analisados

Dados
Idade (anos)
Peso (kg)
IMC (kg/m2)
% Gordura
- homens
- mulheres
CC (cm)
- homens
- mulheres
PA sistólica (mmHg)
PA diastólica (mmHg)
Triglicerídeos séricos (mg/dl)
HDL colesterol (mg/dl)
Glicemia de jejum (mg/dl)
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Grupo com SM (n=60)
58,1 ± 9,8
81,2 ±15,6
32,2 ± 4,4
43,5 ± 4,9
38 ± 3,5 (n=19)
46 ± 2,3 (n=41)
104,3 ± 11,4
112,0 ± 9,4
100,8 ±10,5
150,2 ±13,2
94,7 ± 8,7
198 ±96
42 ± 7
136 ±56

Grupo sem SM (n=34)
57,6 ± 8,7
74,1 ± 11,8 *
29,3 ± 4,3 **
42,9 ± 4,8
36 ± 3,5 (n=8)
45 ± 2,7 (n=26)
95,6 ± 9,7 ***
99,7 ± 5,1 **
94,3 ± 10,6 *
145,7 ± 18,3
90,6 ± 9,7 *
105 ± 38 ***
60 ± 14 ***
86 ± 16 ***

Valores expressos em média±desvio padrão; *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001
IMC=índice de massa corpórea; CC=circunferência da cintura; PA=pressão arterial; SM=síndrome metabólica
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masculino (112cm vs 99,7cm), observou-se que apenas
no grupo com SM o valor para CC estava acima do
valor considerado de risco.
Com relação à distribuição percentual dos
macronutrientes, utilizando-se como base o QFCA,
verificou-se que em ambos os grupos estudados a
recomendação proposta pela I Diretriz Brasileira para
proteína, carboidrato e gordura total foi atingida. Em
contrapartida, o consumo médio do colesterol dietético
encontrava-se acima da ingestão diária considerada
ideal pelo NCEP-ATP III, tanto no grupo com SM
(453±300mg/dia) como no grupo sem SM
(361±135mg/dia, p=0,096). O consumo de gordura
saturada estava bem perto do recomendado (6,9% em ambos
os grupos) e o consumo de gorduras mono (6,3% vs 5,9%)
e poliinsaturada (3,4% vs 3,6%) bem abaixo dos valores
recomendados pela I Diretriz Brasileira (Figura 1).

Figura 1
Distribuição qualitativa das gorduras consumidas nos
grupos com e sem síndrome metabólica (SM)

Em relação ao consumo médio das vitaminas e dos
minerais, observou-se que a ingestão de sódio intrínseco
dos alimentos ultrapassou a quantidade de consumo
máximo preconizado, sendo 3151±1803mg/dia (131%
de adequação) para o grupo com SM e 2657±893mg/dia
(111% de adequação) para o grupo sem SM. Já os
consumos de cálcio (1168±584mg vs 1003±356mg,
p=0,13) e magnésio (371±192mg vs 313±83mg, p=0,09)
foram menores do que o esperado, conforme apresentado
na Figura 2. Por outro lado, a ingestão das vitaminas
A, C, E (1806±1671mcg vs 1634±1194mcg, p=0,59;
365±229mg vs 339±275mg, p=0,62; 19±13mg vs 17±10mg
α−TE, p=0,43; respectivamente) mostraram-se bem
acima da recomendada para ambos os grupos
estudados.
Em uma análise qualitativa da média do consumo
alimentar, realizada a partir da separação do
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questionário em grupos de alimentos, constatou-se
uma alta ingestão de produtos conservados em sal,
embutidos, enlatados, frituras em geral, doces e
gordura pelo grupo com SM (>50%), embora também
elevada no grupo sem SM. O consumo do grupo
proteico, com destaque para as vísceras e camarão, foi
bem maior no grupo com SM (53,3%). Já em relação
ao consumo de vegetais e frutas, este se mostrou
reduzido em ambos os grupos com uma freqüência
baixa, sendo consumidos, por sua maioria, raramente
ou nunca (33% no grupo com SM vs 36% no grupo
sem SM) e menor do que três vezes na semana (34%
no grupo com SM vs 32% no grupo sem SM). O leite
integral foi o tipo de leite mais consumido em ambos
os grupos (sendo 55% para o grupo com SM e 62%
para o grupo sem SM).

Figura 2
Consumo médio dos minerais nos grupos com e sem
síndrome metabólica (SM)

Discussão
O presente estudo foi capaz de identificar uma
deficiência qualitativa na ingestão de macronutrientes
que, associada ao elevado consumo de sódio, pode
estar contribuindo para o aumento dos níveis
pressóricos nessa população hipertensa, especialmente
naqueles com critérios para síndrome metabólica.
Entre os pacientes avaliados, a maioria era do sexo
feminino. Este resultado é semelhante ao encontrado
no estudo brasileiro sobre síndrome metabólica, no
qual o sexo feminino esteve presente 2,8 vezes mais
do que o masculino17. De fato, isto pode refletir uma
maior preocupação das mulheres em procurar
acompanhamento e tratamento médico. Tendo em
vista a faixa etária média desses pacientes, já que se
trata de uma amostra constituída basicamente por
indivíduos acima dos 45 anos, tais dados só vêm
reforçar os achados recentemente publicados pela 2007
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Heart Disease and Stroke Statistics Update da American
Heart Association18 de que após essa idade (≥45 anos)
o número de mulheres hipertensas é maior do que o
de homens.
Quando comparados os grupos quanto aos critérios
diagnósticos, resultados semelhantes a este estudo
foram encontrados por Garin et al.19, porém com
adição da pressão arterial sistólica. Quando se
avaliaram as diferenças entre ambos os sexos, no grupo
com SM observou-se que os homens apresentaram
média de CC significativamente maior, fato este já
esperado em função do ponto de corte também ser
maior. Esse resultado está de acordo com um estudo
desenvolvido por Cristofoletti et al. 17 no qual
identificaram valores maiores de peso e obesidade
abdominal para os homens. Entretanto, as mulheres
apresentaram uma elevação de 14,54% do valor de
corte (88cm) e os homens de 9,8% do valor de corte
(102cm), caracterizando um grande acúmulo de
gordura visceral nos dois grupos. Essa alteração
corporal está em geral associada a distúrbios
metabólicos, incluindo a hipertrigliceridemia
secundária à resistência insulínica (RI)20,21.
Não se encontrou diferença significativa entre os
valores de percentual de gordura entre os grupos com
e sem SM, devendo-se esse fato à grande presença de
pré-obesos e obesos no grupo sem o diagnóstico de
SM. Esse dado deve ser ressaltado, principalmente
com base em uma recente revisão sistemática que
apontou que os obesos apresentam um aumento de
88% no risco de mortalidade por doença cardiovascular
devido ao excesso de gordura corporal22. No mesmo
período foi publicado um grande estudo prospectivo
que relata forte associação entre obesidade e risco de
morte em homens e mulheres de todos os grupos
étnicos e idades23.
Ainda em relação à análise antropométrica,
observaram-se valores médios de peso e IMC
significativamente maiores para o grupo com SM.
Esses resultados estão plenamente compatíveis com
a literatura, já que o IMC apresenta alta correlação com
medidas de gordura corporal total e localizada24. Como
exemplo, tem-se o estudo brasileiro desenvolvido por
Sampaio e Figueiredo 25 mostrando a correlação
positiva do IMC com a CC em adultos e idosos de
ambos os sexos. Hoje está evidente a importância da
associação do IMC com outras medidas de composição
corporal, por se tratar de um índice antropométrico
inespecífico, que desconsidera a variação na
distribuição da gordura corporal.
Os percentuais encontrados para os macronutrientes
mostram a inadequação qualitativa da alimentação
dessa população. Como exemplo, muito embora a
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ingestão quantitativa de gordura esteja dentro do
percentual recomendado, observa-se que o consumo
médio do colesterol dietético encontra-se acima da
ingestão diária considerada ideal pelo NCEP-ATP III.
Observou-se também um consumo adequado de
gordura saturada e um consumo de gorduras mono
e poliinsaturadas bem abaixo dos padrões
referenciados pelo NCEP-ATP III. Esse fato se torna
mais relevante se for considerado que os percentuais
encontrados podem estar subestimados devido à
limitação de alguns dados na tabela de alimentos do
programa utilizado, e também de limitações das
informações dadas pelos pacientes. O fato de a maioria
da amostra ingerir leite e derivados integrais também
contribui para o consumo de gordura alterado
qualitativamente.
Sabe-se que o colesterol dietético possui menor efeito
na colesterolemia quando comparado às gorduras
saturadas, podendo, no entanto, atuar de forma
sinérgica no aumento das concentrações plasmáticas
de colesterol26. Outro ponto importante é que 58%
dos pacientes do grupo com SM apresentavam
intolerância à glicose, que parecem ser mais sensíveis
ao consumo de colesterol dietético quando
comparados a indivíduos que não apresentam esse
distúrbio metabólico. Efeitos deletérios da alta
ingestão de gordura foram relatados por Louheranta
et al.27, os quais sugerem que a tolerância à glicose e
a sensibilidade à ação da insulina podem ser alteradas
em função da qualidade e quantidade da gordura
ingerida.
O consumo de vitaminas e minerais se mostrou muito
semelhante entre os grupos, no qual a recomendação
das vitaminas E, C e A foi atingida, e apenas a ingestão
de cálcio e magnésio se mostrou abaixo do
recomendado. Esses achados encontram-se de acordo
com outros autores que apontam que um baixo
consumo desses minerais está intimamente relacionado
com a ocorrência de hipertensão arterial e resistência
insulínica28. Entretanto, no presente estudo, não se
pôde realizar essa correlação, pois se trata de um
estudo observacional e não há um grupo-controle sem
hipertensão.
Quanto à freqüência da ingestão de frutas e vegetais,
observou-se que era reduzida, não sendo estes
consumidos diariamente pela maioria. Um outro fator
importante identificado nessa população hipertensa
foi a alta ingestão de sódio intrínseco dos alimentos,
que ultrapassou a quantidade de consumo máximo
preconizado pela V Diretrizes Brasileiras de
Hipertensão Arterial (V DBHA)29. Tal fato pode ser
explicado pela alta ingestão de produtos conservados
em sal, embutidos, enlatados e frituras em geral
identificadas nos dois grupos.
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É consenso na literatura mundial a forte correlação
existente entre a ingestão excessiva de sal e a elevação
da pressão arterial. Na década de 80, o Intersalt
Study30 determinou a relação entre o consumo de sal,
avaliada pela dosagem de sódio na urina de 24 horas,
e os níveis pressóricos em homens e mulheres entre
20 anos e 59 anos. Os resultados obtidos revelaram
uma grande diferença no consumo médio de sódio
entre as populações avaliadas, sendo encontrada uma
relação linear positiva entre a excreção de sódio nas
24 horas e o aumento da pressão arterial, com a
idade.
A avaliação dietética de sódio por meio de
questionários de consumo alimentar é extremamente
complexa, apresentando importantes limitações
metodológicas. A dificuldade operacional na
quantificação, seja pela omissão de alguns nutrientes
provenientes da tabela de composição de alimentos
utilizada bem como nas diferenças interpessoais na
adição de sal, resultam conseqüentemente na
subestimação da quantidade de sódio ingerida.
Porém tentou-se reduzir essas limitações por meio
de um treinamento adequado a apenas um único
aplicador do questionário, já que a excreção de sódio
nas 24 horas não foi realizada neste estudo. Por outro
lado, deve-se ter cautela na utilização da excreção
urinária de 24 horas como um marcador do consumo
diário de sódio, devido à grande variabilidade
individual e da sua implementação na população
geral31.
O presente estudo apresenta outras limitações. Como
descrito na metodologia, a amostra foi de conveniência,
composta somente por indivíduos hipertensos. Por
isso, os resultados referem-se a grupos específicos e
não devem ser extrapolados para a população em
geral. Além disso, considerando o delineamento
transversal do estudo, o tamanho da amostra pode
ser reconhecido como pequeno, justificando,
possivelmente, alguns achados negativos.

Conclusão
As prevalências de obesidade e de síndrome metabólica
foram altas nessa população hipertensa, e as principais
alterações corporais identificadas em ambos os grupos
estudados foram o percentual de gordura corporal e
a circunferência da cintura elevada.
A ingestão de macronutrientes foi deficiente
qualitativamente. O consumo médio do colesterol
dietético se encontrava acima da ingestão diária
considerada ideal, enquanto o consumo de gorduras
mono e poliinsaturada se encontravam bem abaixo
dos valores recomendados, tanto no grupo com SM
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como no grupo sem SM. O consumo das vitaminas e
minerais se mostrou muito semelhante entre os
grupos, com destaque para a alta ingestão de sódio
intrínseco dos alimentos, especialmente no grupo com
SM. Além disso, a freqüência da ingestão dos vegetais
e frutas se mostrou reduzida. Assim, todos esses
fatores podem ter contribuído para a manutenção dos
níveis pressóricos elevados nesta amostra.
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