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Resumo  
Introdução:O acúmulo de gordura abdominal, independ ente do excesso de peso, tem 
grande impacto sobre as doenças cardiovasculares po r associar-se com 
dislipidemias,HAS,resistência à insulina e DM.Apesa r da DRC ser progressiva,a maioria de 
seus portadores morre de doença cardiovascular ante s mesmo de chegar à 
diálise.Objetivo:Avaliar o Índice de Massa corporal (IMC),Circunferência da Cintura(CC) e a 
Relação Cintura-Quadril(RCQ) de pacientes portadore s de DRC,e sua relação com risco 
cardiovascular.Material e Métodos:Foram coletados d ados de 95 pacientes em 
acompanhamento no programa PREVENRIM entre Janeiro e Março.A CC e a RCQ foram 
realizadas utilizando-se fita métrica.Para o IMC,fo ram medidos peso e altura.E para a análise 
estatística,utilizou-se o SPSS.Resultados:A média d e IMC foi 26,42±3,69kg/m 2 para homens e 
em mulheres,28,87±6,95kg/m 2.Verificou-se que 80% das mulheres têm CC acima de 80cm;e 
os homens,60% estão com a CC acima de 94cm.Para os valores da RCQ,75,55% das 
mulheres apresentam valores maior ou igual a 0,85,e  42% dos homens maior ou igual a 
1,baseados nas referências da OMS(1995).Quando feit a a correlação entre IMC e CC,esta foi 
positiva para ambos os sexos,e entre IMC e RCQ esta  foi positiva somente no sexo 
masculino.Conclusão:Os valores de IMC apresentam so brepeso e a RCQ das mulheres 
quando comparada à dos homens,torna-se quase 2 veze s maior.Em ambos os 
sexos,conclui-se que à medida que o IMC aumenta,a C C também se eleva, ou vice-versa,o 
que demonstra maior reserva de gordura visceral e c onsequentemente risco cardiovascular 
aumentado.     
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