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Introdução: As doenças cardiovasculares (DCV) atualmente, são as principais causas de 

morbimortalidade no Brasil e no mundo. Estima-se que 17,7 milhões de pessoas morreram 

por doenças cardiovasculares em 2015 [1]. O infarto agudo do miocárdio (IAM) é uma das 

doenças coronarianas mais comuns, que ocorre devido a morte de cardiomiócitos, causada por 

uma isquemia prolongada. Essa isquemia geralmente é causada por trombose sobre um placa 

aterosclerótica. Com isso, ocorre elevado número de mortalidade, sendo 40 a 65% na primeira 

hora e, aproximadamente, 80% nas primeiras 24 horas [2]. Os principais fatores de risco ´para 

o desenvolvimento de doenças cardiovasculares são: tabagismo, uso nocivo do álcool, 

sedentarismo, sobrepeso e obesidade. As evidências indicam que a relação entre 

sobrepeso/obesidade e o risco cardiovascular está relacionada à deposição de gordura intra-

abdominal (obesidade central). Além disso, a obesidade central também está associada ao 

estado de risco inflamatório e trombótico. Com isso, a utilização de medidas antropométricas 

constitui-se uma forma simples eficaz para a avaliação do risco cardiovascular. Os principais 

métodos de avaliação são do índice de massa corporal (IMC), e circunferência da cintura 

(CC). O diagnóstico de sobrepeso corresponde a um IMC ≥ 25 kg/m² e < 30kg/m² e o de 

obesidade, IMC ≥ 30 kg/m². O sobrepeso e obesidade são condições complexas e crônicas, o 

qual cresceu exponencialmente nas últimas décadas [3]. O percentual mundial de indivíduos 

com IMC ≥ 25 kg/m² subiu, entre 1980 e 2013, de 28,8 para 36,9% nos homens e de 29,8 para 

38,0% nas mulheres. Quanto mais elevado o IMC e quanto mais aumentada a CC, maior o 

risco a afecções coronarianas, principalmente ao IAM. Contudo, os pontos de corte da CC 

para maior risco aterogênico são ≥ 90 cm para homens e ≥ 80cm para mulheres [4]. Dessa 

forma, o sobrepeso e obesidade estão fortemente relacionadas a mortalidade por doenças 

crônicas, particularmente, por doenças cardiovasculares. Objetivos: Identificar a prevalência 

de infarto agudo do miocárdio em pacientes com sobrepeso/obesidade hospitalizados em um 

hospital de referência em Belém-PA. Métodos: O referido estudo possui caráter transversal. 

A amostra se concentrou em pacientes adultos e idosos (n=34), de ambos os sexos, com 

diagnóstico de infarto agudo do miocárdio, com sobrepeso ou obesidade hospitalizados na 

fundação hospital de clínicas Gaspar Vianna (FHCGV). Todos os indivíduos assinaram o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. A pesquisa se estendeu no período de setembro 

de 2018 a setembro de 2019, e foi aprovada pelo comitê de ética da FHCGV, sob número do 

parecer 3.564.286. As variáveis antropométricas utilizadas foram a circunferência da cintura, 

classificada de acordo com os critérios da International Diabetes Federation (IDF, 2005). A 

medição da CC foi realizada na metade da distância entre a última costela e a crista ilíaca 

superior. A medição foi feita com fita métrica. Além disso, foi utilizado o índice de massa 

corporal (IMC), calculado com a seguinte fórmula: peso (kg)/ altura ao quadrado (m²), sendo 

classificado de acordo com (OPAS, 2002) para idosos, e para pacientes adultos de acordo com 

(OMS, 1997). Os dados foram expostos e tabulados no programa bioestat 5.0 Resultados e 

Discussão: Os participantes do estudo possuíam faixa etária de 33 a 74 anos, sendo 64.70% 
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(n=22) adultos e 35.30% (n=12) idosos. Dentre os pacientes adultos 86.36% (n=19) eram do 

sexo masculino, e 13.64% (n=3) do sexo feminino. Quanto aos pacientes idosos, 50% (n=6) 

da amostra era do sexo masculino, e 50% (n=6) do sexo feminino. No que diz respeito a 

população adulta, de acordo com a classificação do IMC, o diagnóstico de sobrepeso foi 

identificado em 72.73% (n=16) dos pacientes avaliados, enquanto que 27.27% (n=6) 

apresentaram obesidade. Além disso, 80.36% (n=19) apresentaram elevação da CC. Já em 

relação à população idosa 50% (n=6) apresentou sobrepeso, e 50% (n=6) obesidade. No 

entanto, todos os pacientes idosos apresentaram elevação da CC. Afirmando, dessa forma, a 

prevalência do infarto agudo do miocárdio, em pacientes que apresentaram associação dos 

dois fatores de riscos pesquisados. Outros estudos realizados também verificaram que a 

maioria dos pacientes com diagnóstico de infarto agudo do miocárdio, apresentaram excesso 

de peso e CC elevada. Ademais, foi constatado que a população masculina possuía um 

indicador antropométrico de obesidade maior, quando comparado a mulheres [5]. Segundo a 

Organização Mundial da Saúde (OMS) a maioria das doenças cardiovasculares poderia ser 

prevenida por meio da abordagem de fatores comportamentais de risco. 

Conclusão/Considerações Finais: Conclui-se com esse estudo, que houve prevalência do 

diagnóstico de Infarto agudo do miocárdio, em pacientes que apresentaram os dois fatores de 

riscos associados. Logo, entende-se a importância da antropometria, visto que, com 

associação de excesso de peso e elevação da circunferência da cintura, aumenta-se o risco de 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Dessa forma, o presente estudo também 

demonstra a necessidade de atenção e intervenção à saúde do paciente cardiopata, por parte da 

equipe multidisciplinar, e principalmente por parte da equipe de nutrição, a fim de garantir a 

qualidade de vida, dentre as limitações individuais de cada paciente. Haja vista que adoção de 

hábitos de vida saudáveis, previne a maioria das doenças crônicas. 

 

Descritores: Doenças cardiovasculares, Excesso de peso, Infarto agudo do miocárdio. 
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