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RESUMO
Introdução: Com as transformações ocorridas nas últimas décadas devidas às mudanças nos hábitos de vida da população, o país
enfrenta dificuldades com o aumento de peso na população e com
o frequente crescimento do sedentarismo. Consequentemente vem
crescendo o número de doenças, principalmente as de ordem cardiovascular.
Objetivo: Verificar a importância da obesidade e do sedentarismo
como risco no desenvolvimento de doenças cardiovasculares.
Método: Realizou-se uma revisão na literatura, buscando dados
que apontam a influência da obesidade e do sedentarismo como
forte predisponente ao desenvolvimento de cardiopatias.
Resultados: Devido ao aumento no consumo de alimentos de alto
valor energético e a diminuição da prática de atividade física pela
população, o quadro de obesidade está cada vez maior e preocupante, pois é um fator importante no desenvolvimento de várias
doenças, entre elas diabetes, hipertensão, cardiopatias e até mesmo
alguns tipos de câncer. Essas mudanças de hábito da população são
consideradas comportamentos de risco para o desenvolvimento
de doenças, principalmente de ordem cardiovascular, as quais são
responsáveis pelas maiores taxas de morbidade e mortalidades no
mundo.
Conclusão: A identificação de fatores de risco pode ser útil ao planejamento de estratégias, como programas de saúde pública que visem à educação para a saúde, conscientizando a população em adotar hábitos de vida saudáveis, entre eles a prioridade em alimentos
com baixo valor energético e a prática de atividade.
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ABSTRACT
Introduction: With the changes occurring in recent decades because the lifestyle’s change of the population, the country faces
difficulties with weight gain in the population and the frequent
growth of sedentary. Consequently there is growing number of diseases, especially cardiovascular.
Objective: This study aimed to analyze the severity of obesity and
physical inactivity as risk in the development of cardiovascular disease.
Methods: It was carried out a literature review, searching data
about the influence of obesity and physical inactivity as a strong
predisposing to the development heart disease.
Results: Due to the increased consumption of foods with high caloric value and the reduction of the practice of the physical activity
by population, the picture of obesity is increasing and worrying because it is an important factor in the development of several diseases, including diabetes, hypertension, heart disease and even some
cancers. These changes in the habits of the population are considered risk behaviors for the development of diseases, mainly cardiovascular, which are responsible for higher rates of morbidity and
mortality worldwide.
Conclusion: Thus the identification of risk factors can be useful
when planning strategies, like public health programs that aimed
the health education, aware the people to adopt healthy lifestyles,
especially the priority in foods with low caloric value and activity
practice.
Keywords: Obesity; Risk factors; Sedentary Lifestyle.

INTRODUÇÃO
Com as transformações ocorridas no estilo de
vida da população, houve aumento na incidência de doenças, principalmente as de ordem cardiovascular1. Essas modificações são derivadas
de mudanças nos hábitos alimentares e da falta
de atividade física, influenciados pela disponibilidade de alimentos com alto valor energético
e pelo aumento do sedentarismo2.
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As doenças cardiovasculares (DCVs) são doenças que causam distúrbios no coração e vasos
sanguíneos, responsáveis pela maior taxa de
morbidade e mortalidade no mundo, sendo que
requerem os mais elevados custos de assistência social e econômica3.
As doenças não transmissíveis estão aumentando cada vez mais no Brasil, sendo a principal
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causa de morte em adultos. A obesidade é um
dos fatores de maior risco, por isso a prevenção
e diagnóstico precoce são importantes para redução da morbidade e a promoção da saúde4. A
obesidade e o sobrepeso são fatores importantes, não apenas por seu efeito nocivo a saúde de
forma isolada, mas também por estarem relacionados ao desenvolvimento de cardiopatias1,5.
A atividade física é um componente importante na vida diária do indivíduo por promover benefícios psíquicos, físicos e cognitivos à saúde,
independente da idade e gênero, podendo ser
praticada em forma de desporto ou lazer. Segundo Matsudo e Matsudo6 a prática regular de
atividade física auxilia a perda de peso corporal por promover a redução ou, manutenção da
gordura corporal e conservação ou aumento da
massa magra, o que contribui de forma positiva
na diminuição de doenças.
O Índice de Massa Corporal (IMC), e a circunferência da cintura (CC) são medidas antropométricas que podem ser utilizadas com o objetivo de
verificar sobrepeso e obesidade. O IMC e a CC são
medidas de fácil manuseio, custo aceitável, apresentam precisão ao analisar o estado nutricional
dos indivíduos e dispõem grande quantidade de
dados na literatura para efeito de comparação7.
A prevalência dos fatores de risco varia de acordo com as características genéticas e ambientais da população, principalmente dos hábitos
de vida decorrentes da alimentação, da prática
regular de atividade física, entre outros. A avaliação antropométrica e a identificação dos fatores de risco de forma isolada ou combinada
podem ser úteis ao planejamento e execução de
políticas públicas, que visem à redução da morbidade e mortalidade por doenças cardiovasculares2. Diante disto este trabalho teve como objetivo verificar a importância da obesidade e do
sedentarismo como risco no desenvolvimento
de doenças cardiovasculares.

MÉTODO
O presente estudo foi de caráter bibliográfico. A coleta de dados foi desenvolvida a partir
de duas bases de dados: Biblioteca Virtual em
Saúde – BVS/Bireme e Scientific Eletronic Li-

brary – Scielo. A busca foi realizada por meio
do método simples e integrado, utilizando-se os
termos: fatores de risco cardiovascular, obesidade/fatores de risco, sedentarismo/fatores de
risco e antropometria e no idioma inglês, obesity, risk factors, sedentary.
Foram selecionados artigos publicados entre
1990 e 2013 na língua portuguesa e inglesa que
continham pelo menos um dos descritores selecionados. Em seguida buscou-se selecionar os
estudos que tinham maior concordância com o
tema da pesquisa. As referências têm como base
publicações nacionais e em bases de dados eletrônicas, além de referências internacionais e
livros. Os livros utilizados foram selecionados
devido à experiência dos seus autores no tema
pesquisado. Sendo ao todo 37 artigos e 04 livros
em português e 09 artigos em inglês.

Fatores de risco de doenças cardiovascular
As doenças cardiovasculares são doenças que
afetam o coração e os vasos sanguíneos. A
predisposição a essas doenças ocorre devido a
efeitos metabólicos adversos nos níveis pressóricos, lipídeos e a resistência à insulina. É uma
das maiores causa de morte e promovem altos
custos para a saúde pública8. Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) apontam que
em 2005 ocorreram 17 milhões de óbitos por
doenças cardiovasculares, o que representa 30%
de todas as mortes anuais. Para 2020 as estimativas aumentam para 20 milhões de óbitos9.
Devido à grande quantidade de dados epidemiológicos é possível determinar os fatores de
risco responsáveis pelo desenvolvimento de
cardiopatias10,11. Os fatores de risco cardiovascular podem ser classificados em dois grupos, os
modificáveis e os não-modificáveis. Os fatores
de risco modificáveis englobam o tabagismo,
níveis elevados de colesterol, diabetes melito,
sedentarismo, hipertensão arterial, e obesidade.
Os fatores de risco não-modificáveis incluem a
idade, sexo e histórico familiar12,13.
Os fatores de risco modificáveis são responsáveis por aproximadamente 80% das doenças
coronária e cerebrovascular9. Sabendo que alCom. Ciências Saúde. 2013; 24(4): 375-384
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guns desses fatores podem ser prevenidos, é importante que ocorra intervenções que proceda
a resultados favoráveis para diminuição destes
fatores na população14.
Estudo realizado, em 2005, na área metropolitana de Fortaleza, em população urbana de baixa renda, mostrou associação entre os fatores
de risco. A prevalência de hipertensão arterial
foi 59% maior entre indivíduos com sobrepeso
e 149% maior em indivíduos obesos, comparados á indivíduos com peso considerado normal.
Sendo que esta prevalência também aumentou
de acordo com o aumento da idade15.
Em 2007, na cidade de Luzerna, Santa Catarina, as prevalências de fatores de risco encontradas em adultos foram de 15,6% obesidade,
24,1% circunferência abdominal alterada, 14,7%
hipertensão arterial sistêmica, 2,3% diabetes,
18,7% dislipidemia e 15,6% tabagismo. Foi possível identificar que 52,4% dos indivíduos não
possuíam nenhum dos fatores de risco citados;
22,4% apresentavam pelo menos um fator; 13,6%
dois fatores; 6,8% três fatores e 4,9% apresentavam quatro ou mais fatores de risco associados2.
Segundos dados do Sistema de Informações de
Mortalidade do Ministério da Saúde, no ano
de 2000 as doenças cardiovasculares foram
responsáveis por 27% das mortes no Brasil.
Do total de óbitos, 255.585 morreram em consequência das doenças do aparelho circulatório. A hipertensão arterial (HA) e o diabetes
melito (DM) são os principais fatores de risco
para essas mortes, mas se tratadas e diagnosticas adequadamente mais de 50% delas poderiam ser prevenidas. Em 2001 foram gastos R$
42.005.322,21 e R$ 20.146.676 com internações
por diabetes melito e hipertensão, respectivamente16.
É de grande relevância que se conheça a prevalência dos fatores de risco, isolados ou combinados, pois é através do monitoramento que
estes fatores poderão ser não só modificados
mais também revertidos17. A obesidade, apesar
de ser um fator de risco independente pode ser
revertida através de intervenções nos padrões
alimentares e no aumento da prática de atividade física.
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Obesidade e suas complicações para a saúde.
A obesidade pode ser definida como o armazenamento excessivo de gordura, que pode trazer
consequências à saúde18. A causa fundamental
do excesso de peso é um desequilíbrio entre o
consumo calórico e o gasto energético, decorrente de rápidas transições nutricionais e da
urbanização que aparece de forma crescente19.
Nas últimas décadas a obesidade passou a ser
um dos maiores problemas de saúde da humanidade, sendo que sua prevalência está crescendo em todo o mundo20. O excesso de peso tem
aumentado de forma gradativa em todas as faixas etárias, desde a infância até a idade adulta e
está associada a uma série de doenças crônico-degenerativas21.
Dados da OMS apontam que aproximadamente
um milhão e seiscentos mil adultos estão acima
do peso e, pelo menos quatrocentos milhões são
obesos. Calcula-se ainda que em 2015 estes números aumentem para aproximadamente dois
milhões e trezentos mil adultos com sobrepeso
e mais de setecentos milhões de obesos18.
Segundo a Pesquisa de Orçamentos Familiares
2008-2009 (POF), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a obesidade no Brasil aumentou sucessivamente ao
longo dos anos. Ao verificar os dados da POF de
1974-1975 e os dados da pesquisa de 2008-2009
observa-se que a prevalência de excesso de peso
em adultos do sexo masculino aumentou (de
18,5% para 50,1%) no sexo feminino (de 28,7%
para 48,0%). Com relação à obesidade neste
mesmo período, a prevalência aumentou de
2,8% para 12,4% no sexo masculino e de 8,0%
para 16,9% no sexo feminino19.
O aumento da prevalência de obesidade ocorre
tanto em países desenvolvidos como em países
em desenvolvimento. A obesidade é um fator de
risco importante para o surgimento de doenças
crônicas, já que o acúmulo de gordura corporal
leva a disfunções orgânicas que constituem fatores de riscos. A obesidade colabora com aproximadamente 58% dos casos de diabete, 21%
das cardiopatias isquêmicas e esta relacionada
a 8% e 42% de certos tipos de câncer22.
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A obesidade reduz a expectativa de vida da
humanidade e acarreta danos ao bem estar dos
indivíduos. A causa pode ser de origem genética ou ambiental, mas para os epidemiologistas
está claro que a obesidade e o sobrepeso estão
diretamente associados aos fatores ambientais
devido às diversas mudanças no estilo de vida
da população, entre eles, o aumento da ingestão de alimentos com alto valor energético e
a diminuição da prática de atividade física. A
obesidade e/ou sobrepeso podem ser diagnosticados através da avaliação antropométrica23.

de gordura visceral, a principal responsável
pelo aparecimento de alterações metabólicas e
de doenças cardiovasculares29.

Antropometria: critério para identificação de
fatores de risco.

Sedentarismo

A antropometria é o método mais usada para
caracterizar diferentes grupos populacionais,
que consiste na utilização da mensuração de
dobras cutâneas, perímetros e diâmetros, em
vários segmentos do corpo. A antropometria é
bastante usada por manter boa relação com a
densidade corporal, e pelo fato dos equipamentos serem de baixo custo e por apresentar facilidade na coleta dos dados24.
O uso da antropometria é indicado para a prevenção de fatores de risco para doenças crônicas, como sobrepeso e obesidade. Além do peso
e da estatura devem ser verificados os perímetros da cintura e do quadril, já que o aumento da
deposição de gordura abdominal pode fornecer
dados em relação ao risco cardiovascular25. A
antropometria tem o privilégio de apresentar
fácil mensuração, custo aceitável e pode ser utilizada em pesquisas de saúde pública26.
O IMC é um dos indicadores antropométricos
mais utilizados na avaliação do estado nutricional de populações e em estudos epidemiológicos, com a finalidade de explorar a associação
entre obesidade e várias doenças, principalmente as cardiovasculares27. Este indicador antropométrico é útil tanto em nível individual
como populacional, permitindo comparação
com vários estudos28.
A circunferência da cintura permite avaliar a
distribuição central da gordura corporal. Atualmente, esta medida tem recebido importante
atenção na avaliação do risco cardiovascular
pelo fato de ser forte preditora da quantidade

Estas avaliações têm auxiliado no diagnóstico
e mesmo na elaboração de intervenções nutricionais, bem como em programas de atividades
físicas, visando à prevenção de doenças. Estabelecer um método de avaliação da composição
corporal constitui um mecanismo importante
para que haja um controle e um balanceamento
entre alimentação e atividade física26.

Com o avanço tecnológico a sociedade moderna está cada vez mais exposta a confortos e comodismos, o que leva as pessoas a terem uma
vida sedentária, hábito este, que hoje é considerado um importante fator de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Já que
o risco de ocorrência de um infarto é duas vezes
maior em indivíduos sedentários quando comparados com aqueles regularmente ativos13.
Em 2011 no Brasil, foram investigados 26 estados brasileiros e o Distrito Federal, através
do Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e
Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito
Telefônico (VIGITEL). A pesquisa mostrou a
frequência de adultos na condição de inatividade física. Os valores de inatividade física encontrados variam entre 10,8% em Florianópolis
e 18,2% em Recife. Entre homens, as maiores
frequências de inatividade física foram observadas em João Pessoa (20,8%), Aracaju (19,7%)
e Natal (19,5%). Entre mulheres, as maiores frequências foram observadas em Palmas (20,2%),
Manaus (19,4%) e Recife (18,2%)30.
O sedentarismo contribui para a resistência a
insulina31 e para o aumento dos níveis lipídeos
na circulação sanguínea. Assim, um estilo de
vida ativo, promove um aumento da capacidade física e pode atenuar o risco de morbidade e
mortalidade nos indivíduos32.
Em um estudo realizado no Estado do Rio grande do Sul, observou-se prevalência de 60% de
sedentarismo independente da faixa etária10.
Quando pesquisado o nível de atividade em universitários, verificou-se que 52% desta população
Com. Ciências Saúde. 2013; 24(4): 375-384
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era sedentários33. Já em outro estudo realizado no
município de Campinas com idosos, verificou se
que 70,9% da população estudada foram consideradas sedentárias, sendo encontrado 65,8 % de
sedentarismo entre os homens e 74, 7% entre as
mulheres. Ao analisar a prevalência de sedentarismo de acordo com o estilo de vida, observou-se que o sedentarismo foi mais prevalente entre
os idosos fumantes, os obesos e os que consideravam sua saúde ruim34. Em pesquisa de base populacional do Sul do Brasil, 75,6% da amostra foi
considerada inativa fisicamente35.
A atividade física é um benefício na vida cotidiana do indivíduo, com sua prática regular é
possível melhorar os hábitos alimentares, evitar o tabagismo, reduzir a violência e aprimorar
a capacidade do indivíduo às relações sociais22.

Obesidade e sedentarismo como principais
fatores de risco cardiovascular.
A inatividade física e a obesidade estão fortemente associadas com o risco de desenvolver
doenças cardiovasculares constituindo-se nos
fatores de risco mais significativos. O National
Cholesterol Education Program, a American
Heart Association, e a Sociedade Brasileira de
Cardiologia têm assinalado a fundamental implicação da obesidade, da dieta e da inatividade
física no risco cardiovascular36-38.
A obesidade é uma doença multifatorial e que
pode aumentar a morbidade de outras doenças.
Isto ocorre devido a efeitos metabólicos adversos nos níveis lipídeos, pressóricos e a resistência à insulina38.
Ao analisar os fatores de risco cardiovascular,
Souza et al.39 observaram que mais de 50% dos
entrevistados foram classificados como portadores de algum risco cardiovascular, de acordo
com o IMC e circunferência da cintura. Neste
estudo foi observada maior prevalência de hipertensão arterial, diabetes melitos, dislipidemias e sedentarismo em indivíduos obesos e/ou
naqueles com excesso de gordura abdominal.
Carneiro et al.5, verificaram aumento na prevalência de hipertensão arterial e diabetes melitos
tipo 2 de acordo com o aumento do IMC. Tam-
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bém pode ser observado prevalência de 53%
de níveis elevados de colesterol em indivíduos
com sobrepeso. Amer, Marcon e Santana21 também constataram em seu estudo, relação entre
excesso de peso e elevação da pressão arterial.
Com a idade a obesidade apresenta tendência
de aumento, provenientes de reduções nos níveis de atividade física e diminuição do metabolismo de repouso. Esta associação pode ser
observada em estudos que obtiveram resultados que demonstraram prevalência do excesso
de peso a partir dos 30 e 40 anos de idade8,40,41.
Pessoas insuficientemente ativas aumentam
em 20% e 30% o risco de mortalidade42. Estima-se que 3,2 milhões de pessoas morrem a cada
ano devido à inatividade física43. Estudo realizado em Pelotas evidenciou que os gastos com
internações pelo SUS por doenças cardiovasculares (R$ 4.250.000,00) poderiam ser economizadas em cerca de R$ 2.1000,00 se a população
fisicamente inativa viesse a se tornar ativa44.
No Brasil, em uma pesquisa de base populacional foi verificado o escore de aglomeração de
fatores de risco cardiovascular, variando de 0
a 3: nenhuma exposição ou exposição a 1, 2 e 3
ou mais fatores, a inatividade física foi o fator
mais prevalente entre todas as categorias. Na
categoria 3 ou mais fatores de risco as prevalências seguidas da inatividade física foram obesidade central, hipertensão e dieta inadequada45.
Estudo com trabalhadores industriais aponta
elevado nível de sedentarismo (83%)46 sendo
este um fator de risco para a obesidade47.
A obesidade é uma doença crônica que deve ser
tratada como prevenção de doenças cardiovasculares, por estar associada aos fatores de risco
modificáveis e ser um fator independe ao desenvolvimento de doenças38. Já o sedentarismo
encontra-se associado a doenças e condições
metabólicas adversas, entre eles, obesidade, hipertensão, intolerância a glicose, alteração do
perfil lipídico e até alguns tipos de câncer48-50.
Assim ao apontar essas modificações, é possível
reconhecer o risco cardiovascular atribuído às
disfunções ocasionadas pela obesidade e o sedentarismo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Apesar de vários estudos e programas governamentais alertarem quanto à necessidade da
prática de exercícios físicos e uma alimentação
adequada na busca por uma melhor qualidade
de vida das pessoas, vários estudos ainda apontam prevalências consideráveis de sedentarismo e excesso de peso corporal entre a população, fato este que pode ser atribuído ao atual
ritmo de vida das pessoas, como: avanço da tecnologia, estudos, ritmo de trabalho, maior oferta e consumo de produtos de alto valor energético; e menor tempo à prática de atividades
físicas, lazer e alimentação saudável.

A obesidade e o sedentarismo são considerados
os principais fatores de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovascular, pois apresentam as maiores prevalências na população e
estão associados a diversas doenças. Assim fica
evidente a importância de programas de intervenção alimentar e de exercícios físicos, a fim
de amenizar e contornar os malefícios provocados por estilos de vida pouco saudáveis. Isto
se torna ainda mais preocupante, quando observadas em indivíduos jovens e adultos, uma
vez que ainda na juventude é que o individuo
adquiri vários hábitos de vida que tendem a
permanecer durante toda a vida.
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