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RESUMO

As Doenças Cardiovasculares (DCV) representam um importante problema de saúde global. A Doença Arterial Coronariana (DAC) é a primeira 
manifestação das cardiopatias, sendo causa a obstrução arterial pela formação de placa aterosclerótica. Para rastrear o Risco Cardiovascular 
(RCV) de acordo com a realidade do indivíduo, foi criado o Escore de Risco de Framingham (ERF), o qual estima a probabilidade de ocorrer um 
infarto do miocárdio ou morte por DAC nos dez anos seguintes. O objetivo do estudo foi avaliar a probabilidade do risco de futuras DCV no 
período de dez anos em idosos atendidos em um consultório particular de nutrição em Florianópolis/SC. Trata-se de estudo observacional, de 
delineamento transversal, baseado em dados do software de Nutrição DietWin©, entre janeiro de 2009 e janeiro de 2019. Foram avaliados 
aspectos sociodemográficos (idade, sexo, estado civil e escolaridade), dados antropométricos (peso e altura), marcadores bioquímicos (TG, CT, 
HDL-c, LDL-c e não HDL-c), além da Pressão Arterial Sistólica (PAS), Diabetes mellitus (DM), tratamento anti-hipertensivo, tabagismo e histórico 
familiar. Para o cálculo do RCV e a estimativa da idade vascular a partir da aplicação do ERF para o método tradicional, foram utilizados os 
seguintes dados: idade, sexo, PAS, tratamento anti-hipertensivo, CT, HDL-c, DM e tabagismo. Para o método simplificado, as informações 
bioquímicas foram substituídas por dados antropométricos, por meio do cálculo do IMC e inseridos os valores nas calculadoras virtuais 
disponibilizadas pelo Framingham Heart Study, que classifica como baixo risco valor menor que 10,0%; em risco intermediário, valor entre 10,0 e 
20,0%; e alto, quando for maior que 20,0%. A amostra foi composta por 97 anamneses (50 do sexo feminino e 47 do sexo masculino) com idade 
média de 64,5 ± 4,0 anos. A maioria dos pacientes (78,3%) relata ser casada e ter ensino superior completo (77,2%). Os fatores de risco para as 
DCV de maior acometimento foram: LDL-c (90,7%) e CT (70,1%) elevado, excesso de peso (59,3%), diabetes (44,3%) e tratamento anti-
hipertensivo (41,2%), com maior concentração no sexo feminino se comparado ao masculino. O RCV da população estudada foi classificado como 
intermediário (46,4%) para o método tradicional e alto  (47,4%) para o método simplificado. Em ambos os métodos, o sexo masculino apresentou 
alto risco de ocorrer infarto do miocárdio ou morte por DAC nos próximos dez anos. Ao comparar as médias de idade vascular do método 
tradicional (77,8%) e simplificado (76,8%), observou-se uma diferença não significativa. Sendo assim, o estudo mostrou que a população avaliada 
apresentou risco efetivo para as DCV. O público feminino, embora procure mais os serviços de saúde, foi o que apresentou risco qualitativamente 
aumentado, quando comparado ao masculino, porém, pelos resultados dos métodos aplicados, a população masculina é a que detém o maior 
risco de doenças e eventos cardiovasculares.
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