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RESUMO 

O ganho de peso excessivo durante as duas primeiras décadas de vida, parece resultar em um 

efeito adverso no perfil lipídico e a trajetória ascendente do índice de massa corporal/idade 
(IMC/I) durante a fase de crescimento e desenvolvimento pode estar associada ao surgimento 
de fatores de risco cardiovasculares mesmo que o aumento em escore z seja pequeno.  A 

dissertação teve como objetivo avaliar a influência do ganho de peso sobre o perfil lipídico; 
verificar o perfil lipídico, estado nutricional, estilo de vida e situação socioeconômica dos 

adolescentes no baseline e no follow-up; comparar a variação do perfil lipídico entre os sexos; 
correlacionar a variação do escore z do IMC/I com a variação do perfil lipídico e investigar a 
influência do ganho de peso excessivo no perfil lipídico. Foi realizado um estudo de coorte 

com 135 adolescentes de ambos os sexos, com idade entre 10 a 14 anos no baseline e 15 a 19 
anos no follow-up matriculados na rede pública de ensino do Recife-PE. Foram avaliadas 

variáveis antropométricas, bioquímicas, consumo alimentar, estilo de vida e aspectos 
socioeconômico e demográficos. O ganho de peso foi avaliado pela diferença entre o escore z 
do IMC/I no follow-up e no baseline e a variação do perfil lipídico foi determinada pela 

diferença entre as frações lipídicas no follow-up e no baseline. A análise estatística foi 
realizada pelo programa statistical package for the social sciences for windows student 

(SPSS) version 13.0. Os resultados mostraram que o aumento do escore z do IMC/I se 
correlacionou positivamente com os níveis de triglicerídeo (TG, p=0,006) e com a razão 
triglicerídeo/lipoproteína de alta densidade (TG/HDL-c, p=0,003) no sexo masculino e com 

colesterol total (CT, p=0,024), lipoproteína de baixa densidade (LDL-c, p=0,003) e colesterol 
não-HDL (p=0,002) no sexo feminino, além de uma correlação inversa com o HDL-c 

(p=0,037). Para cada unidade de aumento no escore z houve um aumento de 14,7 mg/dL no 
TG e 0,4 na razão TG/HDL-c no sexo masculino e um aumento de 9,4 mg/dL no CT, 11,6 
mg/dL no LDL-c, 11,8 mg/dL no colesterol não-HDL e uma redução de 2,3 mg/dL no HDL-c 

no sexo feminino. No sexo masculino, o terceiro tercil de ganho de peso apresentou maiores 
elevações nos níveis de TG (p=0,003) e na razão TG/HDL-c (p=0,002) quando comparado ao 

primeiro tercil. Já no sexo feminino, o terceiro tercil apresentou maiores elevações nos níveis 
de CT (p=0,004), LDL-c (p=0,005) e no colesterol não-HDL (p=0,004) quando comparado ao 
primeiro tercil. Quanto ao ganho de peso excessivo, encontramos resultados similares aos 

observados para o sexo masculino e para o sexo feminino surge um maior aumento da razão 
TG/HDL-c (p=0,031), do colesterol não-HDL (p=0,035) e menor aumento do HDL-c 

(p=0,006) no grupo com ganho de peso excessivo. É preciso mais estudos para a elaboração 
de uma classificação para o ganho de peso ideal durante a adolescência, visando a promoção 
do crescimento adequado e restrição do ganho de peso excessivo diante dos indícios de que os 

adolescentes com maior aumento do escore z do IMC/I durante o crescimento pode ter um 
perfil lipídico mais desfavorável. 

 
Palavras-chave: Adolescente. Ganho de peso. Índice de massa corporal. Dislipidemia. 
Doenças cardiovasculares. 

 
 

 

 

 

 



7 
 

 
 

ABSTRACT 

 

Excessive weight gain during the first two decades of life seems to have an adverse effect on 

lipid profile, and the ascending course of body mass index-for-age (BMI/A) during growth 
and development may be associated with the onset of cardiovascular risk factors, even if the 
z-score increase is small. This dissertation aimed to assess the influence of weight gain on 

lipid profile; verify lipid profile, nutritional status, lifestyle, and socioeconomic characteristics 
of adolescents at baseline and follow-up; compare lipid profile variation between genders; 

correlate BMI/A z-score variation with lipid profile variation; and investigate the influence of 
excessive weight gain on lipid profile. A cohort study was done with 135 male and female 
adolescents aged 10 to 14 years at baseline and 15 to 19 years at follow-up. They were 

enrolled in public schools of Recife-PE. Anthropometric, biochemical, food intake, lifestyle, 
socioeconomic, and demographic variables were assessed. Weight gain was assessed by the 

difference between the BMI/A z-scores at follow-up and baseline, and lipid profile variation 
was determined by the difference between the lipid fractions at follow-up and baseline. The 
statistical analyses were performed by the software Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS) version 13.0. An increase in BMI/A z-score correlated positively with triglycerides 
(TG, p=0.006) and the ratio triglyceride-to-high-density lipoprotein cholesterol (TG/HDL-c, 

p=0.003) in males, and with total cholesterol (TC, p=0.024), low-density lipoprotein 
cholesterol (LDL-c, p=0.003), and non-HDL cholesterol (p=0.002) in females, and correlated 
inversely with HDL-c (p=0.037). For each unit increase in z-score, TG increased by 14.7 

mg/dL and the TG/HDL-c ratio increased by 0.4 in males, and TC increased by 9.4 mg/dL, 
LDL-c increased by 11.6 mg/dL, non-HDL cholesterol increased by 11.8 mg/dL, and HDL-c 

decreased by 2.3 mg/dL in females. In males the third weight gain tertile presented higher 
increases in TG (p=0.003) and in the TG/HDL-c ratio (p=0.002) than the first tertile. In 
females the third tertile presented higher increases in TC (p=0.004), LDL-c (p=0.005), and 

non-HDL cholesterol (p=0.004) than the first tertile. As for excessive weight gain, the results 
are similar as those seen for males; for females, there is a higher increase in the TG/HDL-c 

ratio (p=0.031) and non-HDL cholesterol (p=0.035), and a smaller increase in HDL-c 
(p=0.006). More studies are needed for the development of a classification for ideal weight 
gain during adolescence, enough to promote adequate growth and prevent excessive weight 

gain, given that adolescents with higher increases in BMI/A z-score during growth may have 
worse lipid profiles. 

 
Keywords: Adolescent. Weight gain. Body mass index. Dyslipidemia. Cardiovascular 
diseases. 
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1.0.  Apresentação 

 

 

 O ganho de peso excessivo durante as duas primeiras décadas de vida, parece resultar 

em um efeito adverso no perfil lipídico, tornando-o mais aterogênico (SINAIKO et al., 1999) 

em função de alterações no peso (ANDERSON et al., 2003). 

 Estudos mostram que o aumento excessivo do índice de massa corporal (IMC) está 

positivamente associado com o aumento das lipoproteínas de baixa densidade (LDL-c), 

triglicerídeos (TG) e redução das lipoproteínas de alta densidade (HDL-c) (GRÖBER-

GRÄTZ et al., 2013; ROMERO et al., 2014) e que uma redução de 10% no peso ou a 

adequação do peso para altura melhora o perfil lipídico e diminui os riscos cardiovasculares 

(RABELO, 2001; NEUMANN et al., 2007; RIBAS, SILVA, 2009).  

 Atualmente, crianças e adolescentes são tipicamente classificadas como portadoras de 

fatores de risco cardiovasculares, apenas se seu IMC estiver acima dos pontos de cortes das 

curvas de crescimento para sobrepeso ou obesidade (BAKER, OLSEN, SORENSEN, 2007). 

No entanto, o IMC adequado na infância e adolescência não garante uma proteção contra 

obesidade e suas co-morbidades (FREEDMAN et al., 2001). Alguns autores tem encontrado 

elevada prevalência de excesso de gordura corporal em adolescentes eutróficos (VIEIRA et 

al., 2002) bem como a presença de alterações metabólicas tais como dislipidemias, 

demonstrando que o estado nutricional medido em um período pontual, nem sempre reflete as 

condições de saúde do indivíduo (KELISHAD et al., 2008). 

Evidências sugerem que a trajetória ascendente do escore z do IMC/I durante a fase de 

crescimento e desenvolvimento na infância e adolescência pode estar associada ao 

desenvolvimento de fatores de risco cardiovasculares (BAKER, OLSEN, SORENSEN, 2007; 

ANDERSEN et al., 2010; SILVENTOINEN, BAKER, SORESEN, 2012; ATTARD et al., 

2013) e mesmo um pequeno aumento no escore z do IMC/idade (EZ IMC/I) pode aumentar o 

risco de doenças cardiovasculares (DCV).  Estes dados demonstram que a adolescência é a 

idade ideal para triagem de fatores de risco e estes rastreios podem identificar os indivíduos 

em risco de aterosclerose na idade adulta (OIKONEN et al., 2013).  

 Neste sentido, tem sido sugerido que a proporção de ganho de peso e IMC durante a 

infância e adolescência pode ser um dos fatores mais significativos para prever a presença de 

fatores de risco cardiovasculares comparado com uma medida isolada de peso em um período 
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pontual (SINAIKO et al., 1999; WEISS et al., 2011) e que as estratégias para identificar risco 

cardiovascular devam incluir o ganho de peso durante a adolescência.  

 Embora a relação entre o excesso de peso em adolescentes e risco cardiovascular 

pareçam claras, a resposta clínica mais apropriada referente à proporção de ganho de peso, 

independente do estado nutricional, requerem considerações mais cuidadosas. Estudos 

nacionais que avaliem essa associação em adolescentes são escassos. Desta forma, os achados 

deste estudo podem ajudar a guiar futuros modelos de triagem de grupos de risco 

cardiovasculares e medidas de prevenção e controle.  

 

 

1.1.  Justificativa: 

 

 

Estudos observacionais têm identificado que mesmo adolescentes com peso normal 

estão em risco de desenvolvimento de excesso de peso e dislipidemia com o passar dos anos. 

Dentre os principais fatores que põem essa população em especial risco, destaca-se o aumento 

excessivo do peso durante a adolescência. Diante disto, associações epidemiológicas sugerem 

que deve-se estar alerta para as tendências de aumento do IMC, a fim de quantificar se a 

proporção de ganho de peso durante o crescimento tem influência sob o perfil lipídico, 

proporcionando uma melhor compreensão da sua contribuição para o desenvolvimento dessa 

morbidade. 

 

 

1.2. Objetivo Geral: 

 

 

 Investigar a influência do ganho de peso sobre o perfil lipídico em uma coorte de 

adolescentes do Recife. 
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1.3. Objetivos Específicos: 

 

 

 Caracterizar a amostra, quanto ao perfil lipídico, estado nutricional, estilo de vida e 

situação socioeconômica no baseline e no follow-up; 

 Comparar a variação do perfil lipídico entre os sexos; 

 Correlacionar a variação do escore z do índice de massa corporal/idade com a variação 

do perfil lipídico; 

 Investigar a influência do ganho de peso excessivo no perfil lipídico. 

  

 

1.4. Estruturação da Dissertação: 

 

 

A dissertação foi elaborada na forma de capítulos, onde o capítulo de Resultados é o 

artigo original de divulgação científica que será submetido para publicação no European 

Journal of Clinical Nutrition - qualis A2, conforme as normas da mesma (ANEXO A) e 

intitula-se: “Influência do ganho de peso no perfil lipídico em adolescentes”. O mesmo 

descreve a associação entre a variação do EZ IMC/I durante a fase de crescimento no período 

de cinco anos e a variação do perfil lipídico de adolescentes com idade entre 10 a 14 anos no 

baseline e 15 a 19 anos no follow-up, matriculados na rede pública de ensino do Recife-PE. 
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2.0. Revisão da literatura  

 

 

A adolescência é o período de transição entre a infância e a idade adulta, 

cronologicamente envolve indivíduos entre os 10 e 19 anos de idade e as manifestações que 

ocorrem nessa fase podem se manifestar em períodos e de maneiras diferentes para cada 

indivíduo (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2005). Segundo dados do Censo 

Demográfico Brasileiro de 2010, a população brasileira de adolescentes corresponde a 

aproximadamente 17,9% da população total do país (CENSO DEMOGRÁFICO, 2010). 

Esta fase da vida é caracterizada pela etapa evolutiva de crescimento e 

desenvolvimento intensos, com aumento de massa muscular e aparecimento dos caracteres 

sexuais secundários. É também um período de maturação tanto para o organismo como para a 

mente, destacando-se o aspecto emocional e intelectual muito acentuado (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2005). 

A puberdade compreende as mudanças fisiológicas e morfológicas que ocorrem no 

adolescente, marcando a fase de transição da condição infantil para a de adulto 

(MARSHALL, 1978). Os fatores genéticos e ambientais, entre os quais estão os nutricionais, 

condições socioeconômicas e estado de saúde em geral, são determinantes nessa fase, que 

ocorre geralmente no sexo feminino entre 9 e 13 anos de idade e no masculino, entre 10 e 14 

anos (COLLI, 1994).  

O crescimento, especificamente o estirão e as demais mudanças fisiológicas 

relacionadas com a puberdade, leva a alteração das necessidades nutricionais. A alimentação 

insuficiente ou inadequada nesta fase pode retardar o crescimento bem como a maturação 

sexual (ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD, 1995). É geralmente entre 

10 e 14 anos de idade que ocorre o estirão de crescimento e que surgem as características 

sexuais secundárias; e entre os 15 e 19 anos de idade, a finalização do crescimento e do 

desenvolvimento morfológico (ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD, 

1995).  

Nessa fase, o crescimento e o peso possivelmente refletem o potencial genético do 

indivíduo, no entanto é fortemente influenciado pelos fatores ambientais (ZEFERINO et al., 

2003). É quando o indivíduo apresenta modificações físicas, psíquicas e sociais, incluindo 

mudanças cognitivas e comportamentais, assim como nos hábitos alimentares e no estilo de 

vida (ENES; SLATER, 2010). Tais características tornam a adolescência um período de 
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vulnerabilidade nutricional, e os principais problemas relacionados com a nutrição neste 

grupo, nos países de média e baixa renda, são obesidade e fatores de risco para doenças 

cardiovasculares associados (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2005). 

A adesão a hábitos alimentares inadequados (omissão de refeições, consumo frequente 

de alimentos de alta densidade calórica e baixo consumo de frutas e hortaliças), sedentarismo, 

consumo de bebidas alcoólicas e tabagismo são fatores de risco associados às doenças 

crônicas não transmissíveis, cuja incidência e prevalência são crescentes na maioria da 

população dos países desenvolvidos e em desenvolvimento, incluindo a infância e a 

adolescência (VIEIRA et al., 2002; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2003). 

A crescente prevalência da obesidade e de alterações metabólicas na adolescência 

(OLIVEIRA et al., 2004), torna essa população um grupo de risco, daí a importância do 

desenvolvimento de estratégias de promoção à saúde e de prevenção de doenças que reduzam 

a incidência dessas morbidades na vida adulta (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 

2003). No entanto, a adolescência pode ser considerada fase estratégica para promoção de 

saúde e prevenção de doenças, merecendo maior atenção no que diz respeito a políticas e 

programas públicos. 

 

 

2.1. Fatores de Risco Cardiovasculares em Adolescentes: 

 

 

  As DCV continuam sendo as principais causas de morte no mundo, mas sua 

manifestação na infância e adolescência é rara. Em contrapartida, os fatores de risco e 

comportamentos de risco que aceleram o desenvolvimento da aterosclerose começam na 

infância e adolescência (AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS, 2011). 

A aterosclerose é uma doença inflamatória crônica de origem multifatorial que ocorre 

em resposta à agressão endotelial, acometendo principalmente a camada íntima de artérias de 

médio a grande calibres (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2013). A 

formação da placa aterosclerótica começa na juventude e seu processo desde suas primeiras 

fases está relacionado à presença e à intensidade dos conhecidos fatores de risco 

cardiovasculares, tais como, história familiar, idade, gênero, consumo alimentar, inatividade 

física, exposição ao tabaco, pressão arterial, perfil lipídico, excesso de peso, diabetes mellitos 

(DM), predisposição genética, síndrome metabólica, marcadores inflamatórios e fatores 
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perinatais (AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS, 2011). Dentre estes, o perfil lipídico 

têm sido amplamente investigado devido a sua extensa associação com aterogênese e 

formação da placa de ateroma no interior das artérias, bem como estenose do vaso. Essa é a 

razão pela qual a hiperlipidemia foi introduzida como um importante fator de risco para a 

aterosclerose e DCV (KRAUSE et al., 2007).  

Desde os primórdios, nos anos de 1950 e 1960, Holman et al. (1958), Strong e McGill 

(1962; 1969) foram os primeiros a mostrar que as estrias gordurosas estavam presentes nas 

aortas de crianças a partir dos três anos de idade sem doença cardíaca congênita e progrediu 

para placas fibrosas na segunda década de vida. Esta evidência da aterosclerose precoce levou 

a grandes estudos observacionais nas décadas de 1970 e 1980 que examinaram a presença de 

fatores de risco para DCV na infância e adolescência, padrões de estilo de vida e sua relação 

com a DCV mais tarde (GALL et al., 2009; DWYER et al., 2013). De acordo com o Bogalusa 

Heart Study, cerca de 50% das crianças com um ano de idade têm lesões ateromatosas na 

aorta e a partir dos 10 anos 100% delas apresentam estrias gordurosas na aorta e no leito 

coronário, correlacionadas aos níveis séricos de LDL-c (BERENSON, 2001).  

O Muscatine, Bogalusa Heart, Cardiovascular Risk in Young Finns, and Childhood 

Determinants of Adult Health (CDAH) são os maiores estudos de coorte que acompanharam 

os fatores de risco para DCV no início da vida até a idade adulta, com um seguimento médio 

de 30 anos (LAUER et al., 1975; FRERICHS et al., 1976; RAITAKARI et al., 2008; GALL et 

al., 2009).   Os dados desses estudos mostraram a influência da presença de fatores de risco na 

infância e adolescência no desenvolvimento de DCV no adulto. Os fatores de risco medidos 

ao final da adolescência (15-18 anos) foram os preditores mais fortes de aumento da espessura 

da carótida íntima média vinte anos mais tarde. Estes resultados demonstram que o final da 

adolescência é a idade ideal para triagem de fatores de risco e estes rastreios podem identificar 

os indivíduos em risco de aterosclerose na idade adulta (OIKONEN et al., 2013).  

O estudo multicêntrico Pathobiological Determinants of Atherosclerosis in Youth 

(PDAY, 1990) que incluiu três mil indivíduos entre 15 e 34 anos de idade, também sugeriu 

que a prevenção da doença coronariana deva começar na adolescência ou pelo menos nos 

adultos jovens, controlando os fatores de risco da doença coronariana do adulto (McGILL et 

al., 2002). Na maioria destes estudos, os fatores de risco medidos na infância e adolescência 

foram melhores preditores da gravidade da aterosclerose no adulto que fatores de risco 

medidos no momento da aterosclerose subclínica (AMERICAN ACADEMY OF 

PEDIATRICS, 2011).  
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2.2. Ganho de Peso em Adolescentes 

 

 

O ganho de peso na adolescência pode ser resultado do padrão intrínseco do 

crescimento humano. A partir da meia infância, esse padrão é caracterizado principalmente 

pelo aumento da massa magra (MM), com aumento da massa gorda (MG) contribuindo em 

maior proporção no sexo feminino (FOMON et al., 1982; HASCHKE, 1989), com aumento 

de gordura corporal em média de 5,5 kg aos 8 anos para 15,0 kg aos 16 anos, enquanto que no 

sexo masculino aumenta de 5,0 kg aos 8 anos para 11,0 kg aos 14 anos e 9,0 kg aos 16 anos, e 

posteriormente atinge um platô (SIERVOLGEL et al., 2003). Por outro lado, o ganho de peso 

também pode refletir o acesso diferenciado à alimentação ou à prática de atividade física, e 

alguns indivíduos ganham peso "de forma excessiva", não fazendo parte do crescimento 

intrínseco, compreendendo principalmente ganho de MG (VICTORIA et al., 2007).  

Nessa fase há aumento de quase todos os órgãos e seguimentos corporais, sendo que 

aproximadamente 20% de estatura e 50% do peso adultos são ganhos nesse período (WORLD 

HEALTH ORGANIZATION, 1995). O pico de velocidade máxima de ganho de peso no sexo 

feminino geralmente ocorre próximo a menarca (primeira menstruação), no período de 

desaceleração da velocidade de crescimento e após a menarca o ganho ponderal está 

relacionado com a maior atuação do estrógeno e da progesterona, que contribuem com o 

aumento dos adipócitos, já no gênero masculino se dá basicamente junto ao pico de 

velocidade de crescimento (DUARTE, 1993). 

Durante a evolução da puberdade, as interações de fatores hormonais e nutricionais 

influenciam a variabilidade do estirão puberal, maturação sexual, e as diferenças entre o 

ganho ponderal e composição corporal entre os sexos (TANNER, 1962). A composição 

corporal em termos de estatura, MG, MM e IMC, aumentam durante a puberdade em ambos 

os sexos (SIERVOGEL et al., 2003) e o número de adipócitos é definido até cerca dos 20 

anos de idade, tornando-se constante na idade adulta, quando aumentam apenas em tamanho. 

Este número é influenciado principalmente por fatores genéticos e hábitos alimentares 

(FAULHABER et al., 2009).  

A genética pode desempenhar um amplo papel na explicação da variação no tamanho 

corporal no sexo masculino, enquanto que no sexo feminino essa variação pode ser mais 

explicada por influências ambientais (DUBOIS et al, 2012). Entretanto, os eventos da 

puberdade como a idade da menarca pode ser modificada por exposições externas, tais como 

nutrição e outros fatores ambientais. Isto pode explicar parcialmente as diferenças 
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encontradas no crescimento e desenvolvimento entre os sexos. (SILVENTOINEN, KAPRIO, 

YOKOYAMA, 2011).  

As mudanças na composição corporal nesta fase acarretam modificações nas 

necessidades nutricionais, no comportamento alimentar e na atividade física, que se não 

adequadas podem levar ao desenvolvimento da obesidade (RODRIGUEZ et al., 2004) ou 

interferir no crescimento e desenvolvimento, resultando em indesejáveis mudanças de peso 

(McNAUGHTON et al., 2008). Estas modificações no tecido adiposo e sua distribuição 

corporal estão associadas à puberdade (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1995), sendo 

a maturação sexual precoce um fator de risco para obesidade, assim como indivíduos com alto 

percentual de gordura têm maiores chances de maturar precocemente (BARBOSA, 

FRANCESCHINI, PRIORE, 2006). 

Nesse contexto, a adolescência tem sido considerada um período de risco para o ganho 

de peso excessivo (THE et al., 2010) e este, quando presente, parece influenciar no 

desenvolvimento de fatores de risco cardiovasculares no adulto (SINAIKO et al., 1999; 

BAKER, OLSEN, SORENSEN, 2007; BIBBIS-DOMINGO et al., 2007; ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA PARA O ESTUDO DA OBESIDADE E DA SÍNDROME METABÓLICA, 

2010).  

Diante disto, o interesse por determinantes precoces de doenças crônicas levou a 

preocupação com o ganho de peso excessivo na infância e adolescência, o qual poderia 

aumentar o risco de excesso de peso e influenciar no desenvolvimento de distúrbios 

metabólicos e fatores de risco para DCV (BAIRD et al., 2005; WIDEN et al, 2012). Assim, a 

identificação precoce de adolescentes com ganho de peso excessivo, os quais estão em risco 

de obesidade, é de fundamental importância para que ações específicas sejam implementadas 

na tentativa de controlar esse ganho de peso.  

Atualmente, não há consenso sobre a definição de ganho de peso excessivo em 

adolescentes. Stevens et al. (2009) considera ganho de peso excessivo quando indivíduos que 

apresentam um EZ IMC/I consistente com obesidade ganham mais que 3% do peso em 

comparação ao valor esperado. Tanofsky-kraff et al. (2014) consideram indivíduos em risco 

de ganho de peso excessivo, os adolescentes com IMC/I entre o percentil 75 e 97 que 

apresentam pelo menos um episódio de compulsão alimentar e outros autores como Freedman 

et al. (2001) e Field et al. (2005) defendem que os adolescentes com IMC acima da média 

(IMC ≥ P 50), mesmo sem excesso de peso, estão em risco de ganhar peso excessivo durante 

o crescimento. 
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Existem poucos estudos disponíveis na literatura, sobretudo no Brasil, que avaliem o 

ganho de peso excessivo na adolescência e seus possíveis efeitos deletérios à saúde. Enquanto 

muitas pesquisas investigam a influência do estado nutricional medido em um período pontual 

no desenvolvimento de doenças crônicas, são escassos os estudos que dão ênfase a relação 

entre o ganho de peso na adolescência e os possíveis efeitos deletérios à saúde. No entanto, 

existe uma necessidade da realização de pesquisas para classificação do ganho de peso ideal 

ou excessivo para promover a comparabilidade entre os estudos e maior clareza conceitual 

entre os pesquisadores.   

No entanto, ainda que o ganho de peso seja resultado de um padrão intrínseco do 

crescimento, sua evolução é complexa e variável em diversos aspectos, o que justifica a 

necessidade de monitoramento da evolução do IMC nesta fase, uma vez que o período da 

adolescência propicia a consolidação de hábitos alimentares e de estilo de vida que estão 

envolvidos na gênese da obesidade e podem trazer implicações diretas para a saúde.  

 

 

2.3. Excesso de Peso em Adolescentes 

 

 

A obesidade é caracterizada pelo acúmulo anormal ou excessivo de gordura que 

apresenta um risco para a saúde e está entre os principais problemas de saúde pública em 

nível mundial, acometendo todas as faixas etárias da população (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2000). Vem sendo constatado um grande aumento da prevalência do 

excesso de peso nos últimos trinta anos, considerado um problema mundial, mostrando 

limitados sinais de redução ou reversão (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA, 2010; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2013).  

Nas crianças e adolescentes, observa-se uma importante ascensão do sobrepeso e 

obesidade, independente do sexo e das classes sociais e uma proporção significativa das 

crianças obesas tornando-se adultos obesos (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

CARDIOLOGIA, 2013). Com o desenvolvimento socioeconômico e o rápido aumento da 

obesidade mundial nos últimos 20 anos, a taxa de obesidade em crianças e adolescentes 

aumentou aproximadamente 10 vezes (PARK et al., 2004). Especialistas têm chamado 

atenção para o aumento da incidência do excesso de peso em idades cada vez mais precoces 

(ROMALDINI et al., 2004; TASSITANO et al., 2009).  
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O sobrepeso e obesidade em adolescentes são comumente definidos de acordo com os 

pontos de corte das curvas de referência para crescimento da Organização Mundial de Saúde 

(OMS, 2007) pelo IMC/I, definido pelo peso em kilogramas (kg) dividido pela altura em 

metros quadrado (m2) de acordo com a idade (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2000). 

Sua etiologia é multifatorial, estando envolvidos em sua gênese tanto aspectos ambientais 

como genéticos (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2004). As causas genéticas 

representam cerca de 10% dos casos, enquanto que as ambientais são responsáveis por 90% 

destes (FIORI et al., 2006). Sugere-se que os fatores tais como: consumo alimentar e 

sedentarismo estejam mais implicados na perpetuação da obesidade durante o crescimento e 

desenvolvimento (CAMPBEL et al., 2001; SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

CARDIOLOGIA, 2005; ENES, SLATER, 2010). 

As tendências da transição nutricional ocorridas neste século direcionam para uma 

dieta mais ocidentalizada, caracterizada por um elevado teor de gordura saturada e de 

açúcares, além de alimentos com baixo teor de fibras, a qual, aliada à diminuição progressiva 

da atividade física, converge para o aumento no número de casos de obesidade em todo o 

mundo (COUTINHO, GENTIL, TORAL, 2008).  A dieta dos adolescentes segue esta 

tendência e estas transformações provocadas pelo estilo de vida moderna levam ao baixo 

consumo de cereais e/ou produtos integrais, frutas e hortaliças, os quais são fontes de fibras 

(CARVALHO et al., 2001).  

Estudo realizado por Vieira et al. (2005), mostra uma prevalência de rejeição de 

hortaliças e frutas de 64% e 11% respectivamente, pelos adolescentes. E estudos mais 

recentes mostram que o consumo de gorduras saturadas e açúcares neste grupo excede em 

200% a recomendação, os quais são os maiores contribuintes da dieta para o ganho de peso e 

aumento dos fatores de risco para DCV (SLINING, POPKIN, 2013; ARTS, FERNANDEZ, 

LOFGREN, 2014). Destacam-se ainda, entre os hábitos inadequados relacionados à maneira 

de se alimentar, o consumo de alimentos em frente à televisão ou durante leituras e a 

mastigação de forma rápida e inadequada, que estão com frequência associados à obesidade, 

inclusive em crianças e em diferentes níveis socioeconômicos (BERALDO, VAZ, NAVES, 

2004). Por isso, em muitos países a preocupação com a alimentação tem início a partir dos 

dois anos de idade (AMERICAN HEART ASSOCIATION, 2006). 
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2.3.1. Aspectos Epidemiológicos 

 

 

A obesidade infanto-juvenil é atualmente um problema de saúde pública mundial e 

está aumentando a uma taxa alarmante na população brasileira, mostrando sua relevância em 

termos de saúde pública (NIEHUES et al., 2014). Sua prevalência mundial, nos últimos anos, 

vem assumindo um caráter epidêmico e preocupante, tendo em vista suas relações com 

diversas co-morbidades no adulto (ROMALDINI et al., 2004).  

A análise dos dados de crianças e adolescentes de 2 a 17 anos, da Pesquisa sobre 

Padrão de Vida (PPV), coletados no Brasil em 1997 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), demonstrou que a prevalência de sobrepeso em adolescentes foi de 8,5% 

(10,4% no Sudeste e 6,6% no Nordeste) e a prevalência de obesidade foi de 3,0% (1,7% no 

Nordeste e 4.2% no Sudeste) (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA, 2005). A prevalência de excesso de peso foi maior nas famílias de maior 

renda, exceto em Porto Alegre, onde meninas de escolas públicas, que provavelmente 

apresentavam menor renda, tinham IMC maior que as de escolas privadas (SILVA et al., 

2005).  

Dados da pesquisa de Orçamentos Familiares (POF, 2008-2009) detectaram um 

aumento considerável do excesso de peso em todas as faixas etárias, sendo de forma mais 

acelerada na infância e adolescência. O excesso de peso atingiu 21,7% dos meninos e 19,4% 

das meninas. Em ambos os sexos, a frequência de excesso de peso foi maior nas regiões Sul, 

Sudeste e Centro-Oeste que nas regiões Norte e Nordeste, e dentro de cada região, tende a ser 

maior no meio urbano que no meio rural (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA, 2010). 

A tendência secular do estado nutricional de adolescentes com base em estimativas da 

prevalência de excesso de peso a partir dos inquéritos do Estudo Nacional de Despesas 

Familiares (ENDEF 1974-1975); da Pesquisa Nacional de Saúde e Nutrição (PNSN 1989) e 

das POFs 2002-2003 e 2008-2009, mostram que a prevalência de excesso de peso aumentou 

continuamente ao longo dos quatro inquéritos. Nos 34 anos decorridos de 1974-1975 a 2008-

2009, a prevalência de excesso de peso aumentou em seis vezes no sexo masculino (de 3,7% 

para 21,7 %) e em quase três vezes no sexo feminino (de 7,6% para 19,4%). (INSTITUTO 

BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2010). Dados mais recentes de uma 

metanálise de Niehues et al. (2014) constataram uma maior prevalência de excesso de peso 
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em crianças e adolescentes entre 2 e 19 anos nas regiões Sul (25,7%) e Norte (28,8%) e de 

obesidade nas regiões Sudeste (15,4%) e Sul (10,4%) do país. 

O perfil nutricional de adolescentes em diversas cidades de Pernambuco tem sido 

descrito por alguns autores. Tassitano et al. (2009), avaliaram estudantes da rede pública de 

ensino médio do estado de Pernambuco, com faixa etária entre 14 e 19 anos e encontraram 

uma prevalência de sobrepeso e obesidade de 11,5% (IC95%: 10,7-12,8) e 2,4% (IC95%: 1,7-

2,7) respectivamente. Em Fortaleza foi encontrada uma prevalência de excesso de peso de 

19,5% (CAMPOS et al., 2007); pesquisa realizada em Campina Grande/PB encontrou uma 

prevalência de sobrepeso e obesidade de 18,3 e 6,8% respectivamente (NUNES et al., 2007).   

Diversos estudos realizados em Recife mostraram uma elevada prevalência de 

sobrepeso e obesidade em crianças e adolescentes, dentre eles: Balaban e Silva (2001) 

encontraram uma elevada prevalência de sobrepeso e obesidade em adolescentes estudantes 

da rede privada, em torno de 26,2% e 8,5% respectivamente. Silva et al. (2005) estudaram 

crianças e adolescentes (de 2 a 19 anos) de diferentes condições socioeconômicas e 

identificaram nos adolescentes uma prevalência de sobrepeso de 10,8% e obesidade de 4,9%. 

Pinto et al. (2010) identificaram prevalência de sobrepeso de 15,9% e obesidade de 4,5% 

entre os adolescentes de escolas públicas e privadas e Pereira et al. (2010) descreveram o 

perfil nutricional de adolescentes na faixa etária de 10 a 14 anos, encontrando uma 

prevalência de excesso de peso de 18,4%.   

Estima-se que, o atual adolescente com sobrepeso deverá aumentar os casos de 

obesidade no adulto de 5% para 15% em 2035, resultando em mais de 100.000 casos 

prevalentes de DCV (BIBBINS-DOMINGO et al., 2007). Crianças e adolescentes com 

excesso de peso têm risco elevado para obesidade na vida adulta. A proporção de adolescentes 

com sobrepeso que se tornam adultos com sobrepeso pode variar de 22% a 58% (DIETZ, 

1994; SINGH et al., 2008).  

Além disso, diversos estudos demonstram que crianças e adolescentes com sobrepeso 

ou obesidade têm maior risco de, na vida adulta, apresentar DM, acidente vascular cerebral 

(AVC), dislipidemia, doença arterial coronariana (DAC) e hipertensão arterial sistêmica 

(HAS) (BAKER, OLSEN, SORENSEN, 2007; JUONALA et al., 2011), uma vez que esses 

fatores de risco já estão presentes nas crianças e adolescentes com excesso de peso (WEISS et 

al., 2004). 

Há uma ampla evidência de que o aumento da prevalência da obesidade na infância e 

adolescência esteja associada com os mesmos fatores de risco relacionados à obesidade em 
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adultos. O excesso de peso nesta fase da vida relaciona-se com fatores de risco para DCV e 

maiores prevalências de dislipidemias na vida adulta (VITOLO et al., 2007).  

Esta combinação de alto risco está entre as razões pela qual a atual epidemia da 

obesidade e sua relação com DCV no futuro é considerada um dos mais importantes desafios 

da saúde pública na sociedade contemporânea. A presença de obesidade na infância e 

adolescência está associada com o aumento da evidência de aterosclerose, devido à sua forte 

associação com diversos fatores de risco estabelecidos para DCV e esta tem sido 

especialmente demonstrada dentre outros fatores, pela aumento da dislipidemia (AMERICAN 

ACADEMY OF PEDIATRICS, 2011).  

 

 

2.4. Dislipidemia em Adolescentes 

 

 

A dislipidemia é caracterizada por alterações metabólicas decorrentes de distúrbios em 

qualquer fase do metabolismo lipídico que ocasionem repercussão nos níveis séricos das 

lipoproteínas (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2007) e pode ser 

determinada por fatores genéticos e ambientais (McCRINDLE, 2003). 

Distúrbios do metabolismo das lipoproteínas não são incomuns entre crianças e 

adolescentes (HANEY et al., 2007) devido às alterações no estilo de vida que comumente 

ocorrem nessa faixa etária (FREEDMAN et al., 2007). Na maioria dos casos, a dislipidemia é 

decorrente de maus hábitos de vida: dieta inadequada (rica em gorduras saturadas ou trans) e 

sedentarismo (BRASIL, 2006). A obesidade também exerce um efeito metabólico 

desfavorável, com aumento do TG e LDL-c e diminuição do HDL-c, além de alterar as 

subfrações dos lipídeos, aumentando a concentração das frações pró-aterogênicas 

(JELLINGER et al., 2012). 

O aumento na prevalência da obesidade tem conduzido a uma maior população de 

adolescentes com dislipidemia, desde então, o predominante padrão dislipidêmico no início da 

vida é um padrão combinado associando a obesidade, elevação do colesterol total (CT) , TG, 

LDL-c e redução do HDL-c (de FERRANTI et al., 2004; WEISS et al., 2004; AMERICAN 

ACADEMY OF PEDIATRICS, 2011). Sabe-se que um perfil lipídico não saudável tem 

demonstrado estar independentemente associado com as DCV (AHIMA, LAZAR, 2013). No 
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entanto, quando combinado com o excesso de peso, aumenta substancialmente o risco de 

aterosclerose no adulto jovem (MAGNUSSEN et al., 2008). 

As dislipidemias estão entre os mais importantes fatores de risco para doença 

cardiovascular aterosclerótica, integrando o conjunto de doenças crônicas não transmissíveis 

(GRUNDY et al., 1989). Os níveis de CT foram os primeiros identificados como um fator de 

risco para DCV no estudo de Framingham em 1959 (DAWBER et al., 1959). Desde então, o 

perfil lipídico tem sido ligado a aterosclerose precoce (RAINWATER et al., 1999). 

Estudos têm encontrado clara correlação entre desordens de lipoproteínas e o 

aparecimento da aterosclerose em crianças, adolescentes e adultos jovens (de FERRANTI et 

al., 2004; WEISS et al., 2004; AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS, 2011), uma vez 

que, os fatores de risco para aterosclerose estão presentes desde a infância (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2005; GIULIANO, CARAMELLI, 2008).  

Rabelo et al. (2001) afirmam que as estrias gordurosas se desenvolvem 

fisiologicamente na aorta desde a infância, ao passo que a formação dessas estrias nas 

coronárias e das placas fibrosas podem ser observadas antes dos 20 anos de idade, 

progredindo significativamente na terceira década de vida, tendo início na adolescência, o que 

torna a prevenção da dislipidemia um importante componente de precaução da doença 

coronariana, justificando a investigação dos demais fatores de risco desde a infância 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2005; GIULIANO, CARAMELLI, 

2008).  

 

 

2.4.1. Aspectos Epidemiológicos 

 

 

 As dislipidemias na adolescência adquiriram maior importância entre as patologias 

mais estudadas neste século pelas repercussões que trazem na vida adulta, sendo uma das 

principais causas de morbimortalidade em adultos em todo o mundo, com tendência a 

acometer pessoas cada vez mais jovens, em especial em países em desenvolvimento (LEVI et 

al., 2002; FAULHABER et al., 2009).  

 Publicações indicam avanços das dislipidemias em crianças e adolescentes (MOURA 

et al., 2000; GIULIANO et al., 2005; SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 

2005; FRANCA, ALVES, 2006; SCHERR et al., 2007; RIBAS, SILVA, 2009), com 
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prevalência mundial variando de 2,9 a 33%, com aumento progressivo dessas taxas ao longo 

dos anos (AL-SHEHRI et al., 2004; SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 

2005; SCHERR et al., 2007). Estudos brasileiros populacionais demonstram, segundo região 

e critério, prevalências de 10% a 35% de dislipidemias em crianças e adolescentes. 

(GIULIANO et al., 2005). 

Estudos pontuais têm mostrado altas prevalências de dislipidemias em diversas regiões 

do país. Moura et al. (2000) estudaram em Campinas, São Paulo - SP, 1600 escolares com 

idades de 7 a 14 anos, considerando os valores de CT acima de 170 mg/dL, os autores 

encontraram uma prevalência de hipercolesterolemia de 35%. Em amostra populacional do 

município de Florianópolis, em 2001, Giuliano et al. (2005) estudaram 1053 escolares de 7 a 

18 anos e identificaram 10% de hipercolesterolemia, 22% hipertrigliceridemia, 6% LDL-c 

elevado e 5% HDL-c baixo. Estudos posteriores tem mostrado uma prevalência de 

dislipidemia oscilando entre 3,1% a 46,5% em crianças e adolescentes em algumas regiões do 

país (CARVALHO et al., 2007; PEREIRA et al., 2009; RIBAS, SILVA, 2009). Na cidade do 

Recife/PE a prevalência encontrada por França e Alves, (2006) ao estudar adolescentes 

atendidos no ambulatório do Instituto Materno Infantil Professor Fernando Figueira (IMIP) e 

por Pereira et al. (2010) ao estudar escolares, foram de 29,7% e 63,8% respectivamente.  

Alguns estudos têm sido conduzidos para avaliar os fatores associados à dislipidemia 

(SANTOS et al., 2008; PEREIRA et al., 2009). No entanto, postula-se que o risco de 

desenvolver essa morbidade encontra-se associado, na maioria dos casos ao ganho ponderal 

excessivo e ao consequente aumento do IMC (I’ALLEMAND et al., 2008). 

 

 

2.5. Ganho de Peso x Dislipidemia 

 

 

Pesquisas tem mostrado que o ganho de peso em diferentes idades da infância a 

adolescência está relacionado com a saúde cardiometabólica do adulto, mostrando que o 

maior aumento do peso na infância está consistentemente associado com um risco mais 

elevado de DCV no adulto (ERIKSSON et al. 2011; KRISHNAVENI et al., 2015).  

Há resultados convincentes de que um elevado IMC na infância está associado com 

um risco aumentado de DCV na idade adulta. Um grande estudo de coorte, de base 

populacional na Dinamarca mostrou que o risco de um evento cardíaco no adulto aumenta 
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significativamente para cada unidade de aumento no EZ IMC/I em adolescentes com idade 

entre 7 - 13 anos no sexo masculino e 10 - 13 anos no sexo feminino (BAKER, OLSEN, 

SORENSEN, 2007). Esse dado sugere que o ganho de peso, mesmo que não atinja o ponto de 

corte para excesso de peso, pode aumentar o risco de eventos cardiovasculares na idade 

adulta.  

Dentre os principais fatores de risco cardiovasculares associados ao excesso de peso, 

destaca-se a dislipidemia, a qual tem sido um problema crescente em crianças e adolescentes 

com sobrepeso e obesidade (McGILL et al., 2000). O Bogalusa Heart Study mostra essa forte 

relação entre o IMC e aumento dos níveis lipídicos na adolescência e DAC no adulto 

(FREEDMAN et al., 2004). 

Alterações nas concentrações dos lipídeos plasmáticos em direção a um perfil lipídico 

mais aterogênico em adolescentes têm sido atribuídas especialmente ao aumento da proporção 

de sobrepeso e obesidade nesse ciclo de vida (DIXON, BRIEN, 2002). A dislipidemia 

frequentemente é secundária à obesidade infantil, existindo uma associação positiva entre a 

incidência da obesidade e dislipidemia em crianças e adolescentes (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2005; GIULIANO, CARAMELLI, 2008).  

Os perfis de lipoproteínas tem mostrado uma associação com alterações do peso, 

piorando com o ganho ponderal e melhorando com a sua redução (ANDERSON et al., 2003). 

Estudos mostram que o aumento excessivo do IMC está positivamente associado com o 

aumento das LDL-c, TG e redução do HDL-c (GRÖBER-GRÄTZ et al., 2013; ROMERO et 

al., 2014). O baixo HDL-c isolado é a anormalidade lipídica mais comum entre os 

adolescentes com excesso de peso (HAREL et al., 2010) e sua prevalência se eleva 

rapidamente com o aumento do IMC (I’ALLEMAND et al., 2008; HOLL et al., 2011).  

O ganho de peso pode afetar potencialmente o metabolismo das lipoproteínas por meio 

de um efeito de redução da sensibilidade periférica à insulina ou por meio de um efeito direto 

sobre o metabolismo hepático das lipoproteínas (HOWARD, RUOTOLO, ROBBINS, 2003; 

CALI et al., 2007). O mecanismo que explica a associação talvez seja a ativação da via da 

cinase AMP-dependente, induzida pelo aumento da insulina e da leptina e redução da ativação 

da adiponectina, que por sua vez aumenta a oxidação dos ácidos graxos. A adiponectina 

possui uma associação positiva com a sensibilidade à insulina e com os níveis de HDL-c e 

negativa com os níveis de TG (WEISS et al., 2004; SICHIERI, CASTRO, MOURA, 2003). 

Além disso, associação entre massa corporal e dislipidemia também pode ser explicada pelo 
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aumento da proteína transportadora de ésteres de colesterol secretada pelos adipócitos. 

(RIBAS, SILVA, 2009). 

Evidências indicam que a redução de 10% no peso ou a adequação do peso para altura 

melhora o perfil lipídico e diminui os riscos cardiovasculares (RABELO, 2001; NEUMANN 

et al., 2007; RIBAS, SILVA, 2009). No entanto, o IMC adequado na infância ou adolescência 

não garante uma proteção contra obesidade e suas co-morbidades (FREEDMAN et al., 2001).  

Alguns autores tem encontrado elevada prevalência de excesso de gordura corporal em 

adolescentes eutróficos pelo IMC (VIEIRA, et al 2002), bem como a presença de alterações 

metabólicas tais como dislipidemias, sendo denominada como indivíduos metabolicamente 

obesos de peso normal, demonstrando  a necessidade de se verificar a presença de fatores de 

risco cardiovasculares associados a adiposidade por outros métodos, pois sabe-se que o estado 

nutricional medido em um período pontual, nem sempre reflete as condições de saúde do 

indivíduo, sendo necessária a monitoração da evolução do IMC (KELISHAD et al., 2008). 

 

 

2.5.1. Ganho de Peso x Razão TG/HDL-c  

 

 

As concentrações e os tamanhos das partículas de lipoproteínas tem sido afetadas pelas 

mudanças do IMC durante a adolescência. Estudos mostram que quando o IMC se eleva, 

ocorre um aumento na atividade lipolítica celular resultando em maior liberação de ácidos 

graxos livres levando a uma maior produção hepática de VLDL-c, a qual sofre ação da 

proteína transportadora de ésteres de colesterol, que atua na transferência dos TG das VLDL-c 

para as LDL-c. Esta sofre ação da lipase hepática produzindo partículas de LDL-c pequenas e 

densas. O mesmo ocorre com as partículas de HDL-c, as quais sofrem hidrólise pela lipase 

hepática, originando partículas pequenas que são filtradas pelo rins e eliminadas pela urina, 

resultando em um perfil lipídico com aumento das concentrações de LDL-c pequenas e densas 

e com redução de HDL-c (SANTOS, SPÓSITO, 2002; BLOOMGARDEN, 2004; WEISS et 

al., 2011; JAGO et al., 2014).  

 Quanto menor a partícula de LDL-c, provavelmente maior será o seu poder de 

aterogênese, desse modo as crianças obesas parecem ter um maior percentual de LDL-c de 

padrão tipo B (partículas menores) que as crianças com peso normal para a estatura. Assim, 
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mesmo nos indivíduos obesos com níveis normais de LDL-c, o seu perfil lipídico pode ser 

menos favorável, dada a proporção entre as subclasses das lipoproteínas (LIMA et al., 2004).   

A razão TG/HDL-c  prediz tamanhos e concentrações de partículas de lipoproteínas e 

estudos mostram que esta relação está mais fortemente associada com um perfil lipídico mais 

aterogênico que quando avaliamos os TG e HDL-c de forma isolada (ALBERS et al., 2008; 

WEISS et al., 2011). Estudo recente mostrou que a razão TG/HDL-c é um preditor 

independente da rigidez arterial na adolescência, e particularmente em adolescentes obesos 

(URBINA et al., 2013). Os adolescentes que apresentaram maiores valores da razão TG/HDL-

c apresentaram vasos mais rígidos. Este achado não foi visto quando o HDL-c ou o TG foram 

avaliados de forma independente. Os investigadores concluíram que a razão TG/HDL-c pode 

ser uma ferramenta útil para identificar crianças e adolescentes com risco de aterosclerose. 

É bem conhecido que a razão TG/HDL-c tem demonstrado estar associada com o 

aumento do risco de eventos coronarianos em adultos (CORDERO et al., 2009) porém, seu 

valor preditivo tem sido destacado na adolescência. Esta relação em adolescentes tem 

mostrado correlação significativa com os tamanhos e concentrações das subclasses de 

lipoproteínas e tem sido utlizada na prática clínica como preditor de perfil lipídico pró-

aterogênico, sendo indicativo de um aumento da probabilidade de apresentar concentrações 

elevadas de LDL-c pequenas e densas e VLDL grandes, que são reconhecidas como pró-

aterogênicas (STAN et al., 2005; WEISS et al., 2011). 

De acordo com Weiss et al. (2011) existe uma forte associação entre a razão TG/HDL-

c e as mudanças no IMC, indicando que o impacto de uma razão TG/HDL-c elevada em 

adolescentes pode ser sinergicamente aumentada pelo efeito deletério do ganho de peso. No 

estudo de Urbina et al. (2013), houve um aumento progressivo do EZ IMC/I nos tercis da 

razão TG/HDL-c, ressaltando a importância do motitoramento desse índice, durante a infância 

e adolescência.  

 

 

2.6. Índice de Massa Corporal como Preditor de Dislipidemia em Adolescentes  

 

 

O estado nutricional dos adolescentes é um bom indicador das prioridades de atenção 

à saúde dos adultos, e as alterações metabólicas podem ser observadas, frequentemente, desde 

faixas etárias mais jovens (OLIVEIRA et al., 2004).  
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O peso corporal é o principal e o mais simples indicador de ganho ou diminuição de 

adiposidade em adolescentes (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA PARA O ESTUDO DA 

OBESIDADE E DA SÍNDROME METABÓLICA, 2010) e pode ser avaliado por meio do 

IMC, este índice foi originalmente criado para adultos, mas tem sido amplamente utilizado em 

crianças e adolescentes (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1995) e é considerado a 

medida padrão para detectar sobrepeso e obesidade. Este indicador é o método antropométrico 

mais utilizado para avaliação do estado nutricional neste público, por ser uma medida simples 

e de baixo custo que tem apresentado uma boa concordância entre os indicadores de 

adiposidade no diagnóstico de sobrepeso e obesidade (GIUGLIANO, MELO, 2004), com 

lipídeos séricos (TOMKINS, 2006) e com risco de DCV (GARNETT et al.,2007).  

Mudanças no IMC, como medida de adiposidade, têm sido cada vez mais utilizadas 

em estudos epidemiológicos longitudinais que envolvem crianças e adolescentes. Berkey e 

Colditz (2007) realizaram um estudo longitudinal e com base nos resultados encontrados, 

recomendam a utilização da variação do IMC para avaliar a mudança de adiposidade em 

razão de seu maior poder e pela facilidade de interpretação. Embora este índice apresente 

grande associação com a adiposidade na adolescência, é importante destacar que o mesmo 

apresenta variação de acordo com a idade e sexo, sendo necessária sua avaliação a partir de 

curvas de crescimento específicas (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2005; 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA PARA O ESTUDO DA OBESIDADE E DA SÍNDROME 

METABÓLICA, 2010; AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS, 2011). 

O IMC ao final da adolescência tem apresentado forte correlação com o IMC 

alcançado na idade adulta, bem como se correlacionado de forma significativa com todas as 

medidas antropométricas, que estimam o percentual de gordura corporal, podendo este ser 

considerado fator de risco para o excesso de peso e co-morbidades associadas na vida adulta 

(OLIVEIRA, 2007). Este indicador tem mostrado ser superior a outras medidas 

antropométricas para predizer fatores de risco metabólicos na infância/adolescência 

(AGIRBASLI et al., 2011). De acordo com as recentes recomendações para redução de risco 

cardiovascular em crianças e adolescentes, o IMC tem sido um forte indicador para o rastreio 

de fatores de risco cardiovasculares associados à adiposidade corporal em adolescentes. 

(AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS, 2011).  

Estudos têm demonstrado que o IMC e o perfil lipídico de escolares estão fortemente 

correlacionados com o perfil lipídico em idade mais avançada (TAN et al., 2000; JUHOLA et 

al., 2001), e que um IMC mais elevado durante o início do desenvolvimento está associado 
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com aumento do risco de doenças coronarianas na idade adulta (BAKER, OLSEN, 

SORENSEN, 2007).  Grillo et al. (2005), avaliaram o perfil lipídico em escolares (3 a 14 

anos) de baixa renda e sua relação com a obesidade (pelo parâmetro do IMC) e observaram 

que os níveis de HDL-c baixo associaram-se significantemente com a presença de obesidade. 

Carvalho et al. (2007), avaliaram a associação entre excesso de peso e dislipidemia em 

adolescentes e verificaram relação estatisticamente significante do IMC, categorizado em 

tercis, com o CT e sua fração LDL-c. No estudo de Hashemipour et al. (2011), o IMC foi um 

dos preditores de dislipidemia em crianças e adolescentes e teve um correlação significativa 

com LDL-c, TG e CT elevados.  

Atualmente, crianças e adolescentes são tipicamente classificadas como portadoras de 

fatores de risco cardiovasculares, apenas se seu IMC estiver acima dos pontos de cortes das 

curvas de crescimento para sobrepeso ou obesidade. Embora a relação entre o excesso de peso 

e o risco cardiovascular pareça clara, pouco se sabe sobre o impacto da mudança do peso ao 

longo do tempo e o desenvolvimento de fatores de risco cardiovasculares. No entanto, de 

acordo com Baker et al. (2007), mesmo um pequeno aumento no EZ IMC/I pode aumentar o 

risco de DCV.   

Oren et al. (2003) estudaram as mudanças no IMC na adolescência e o risco 

cardiovascular no adulto jovem e encontraram que o aumento no desvio padrão do EZ IMC/I 

na adolescência foi associado com o aumento da carótida íntima média nos adultos jovens. No 

estudo de Halldorsson et al. (2011) e Imai et al. (2014) a velocidade de aumento do IMC entre 

8 e 13 anos estava diretamente associada com a presença de fatores de risco e mortalidade por 

DCV no adulto, mesmo em indivíduos que se encontravam eutróficos durante a infância e 

adolescência. Do mesmo modo, uma revisão sistemática de estudos relacionados ao IMC na 

infância/adolescência e risco de DCV, identificou que o aumento do IMC no período de 7 a 

18 anos foi associado com o risco de DCV no futuro (OWEN et al, 2009).  

Evidências sugerem que a trajetória ascendente do IMC durante a fase de crescimento 

e desenvolvimento na infância e adolescência pode estar associada ao desenvolvimento de 

fatores de risco cardiovasculares e tem focado sobre a associação entre cada unidade de 

incremento no EZ IMC/I nesta fase e o aumento de fatores de risco cardiovasculares 

(BAKER, OLSEN, SORENSEN, 2007; ANDERSEN et al., 2010; SILVENTOINEN, 

BAKER, SORESEN, 2012; ATTARD et al., 2013). 

Partindo do pressuposto de que dentre os principais fatores de risco, a dislipidemia 

encontra-se associada na maioria dos casos ao ganho ponderal excessivo (PEREIRA et al., 
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2009) e que um aumento excessivo do IMC na infância e adolescência, mesmo dentro da 

“normalidade” na classificação do IMC, pode estar evidentemente associado com o aumento 

de risco cardiovascular (BAKER, OLSEN, SORENSEN, 2007), ressalta-se a importância da 

realização de estudos relativos a evolução deste índice na adolescência e os possíveis riscos, a 

fim de prevenir o ganho de peso excessivo nesta fase da vida, contribuindo para melhora do 

perfil lipídico e prevenção primária da aterosclerose e DCV no futuro (SHIRASAWA et al., 

2013). 
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3.0. Métodos 

 

 

Este trabalho está vinculado aos Projetos intitulados “Obesidade e dislipidemia em 

escolares da cidade do Recife” e “Dislipidemia e sua associação com excesso de peso em uma 

coorte de escolares do Recife-PE”, financiados pelo Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq) 

(processo n. 473387/2010-2) e Ministério de Ciência e Tecnologia (convênio IMIP/MCT 

processo 01.0265.00/2005). 

 

 

3.1. Local, População e Desenho do Estudo: 

 

 

O estudo foi realizado em 31 escolas públicas que oferecem educação fundamental e 

fazem parte da rede oficial de ensino municipal e estadual da cidade do Recife, Estado de 

Pernambuco. Segundo o censo escolar do ano de 2007, a cidade do Recife possuía em sua 

rede oficial de ensino 930 escolas que contemplavam o ensino fundamental, sendo 674 

estabelecimentos da rede pública. A amostra do estudo foi composta por 135 adolescentes, de 

ambos os sexos, regularmente matriculados, que foram recrutados no período de outubro a 

dezembro de 2007, com faixa etária entre 10 e 14 anos e reavaliados em 2012, após cinco 

anos de acompanhamento com faixa etária entre 15 e 19 anos. No baseline em 2007 e no 

follow-up em 2012 foram avaliadas variáveis antropométricas, bioquímicas, consumo 

alimentar, estilo de vida e aspectos socioeconômico e demográficos. 

 

 

3.2. Casuística: 

 

 

O baseline foi composto por 1407 escolares, no entanto a dosagem do perfil lipídico 

foi realizada em uma sub-amostra dos escolares, perfazendo um total de 470 adolescentes. No 

fallow-up foram localizados 253 adolescentes da coorte previamente estudada. E destes 142 

apresentavam os critérios de elegibilidade para o presente estudo. O tamanho amostral foi 

calculado com base nos dados de variação no perfil lipídico em virtude do ganho de peso 
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verificado em um estudo similar realizado em Israel em 2011 (WEISS et al., 2011). A menor 

variação da fração lipídica encontrada foi a variação no HDL-c, sendo esta adotada para o 

cálculo do tamanho amostral. Assim, considerando uma variação média de 4,0 ± 10 mg/dlL 

para o HDL-c e tomando como base um erro α de 5%, um erro β de 10% e um nível de 

confiança de 95%, o tamanho amostral foi calculado por meio da fórmula (Z α/2 + Z β/2)2 x 2 x 

S2/d2 totalizando em 132 adolescentes e com acréscimo de 20% para eventuais perdas 

resultando em 159.  A amostra inicial foi composta por 142 adolescentes e ao final do estudo 

permaneceram 135 adolescentes, apresentando uma perda total de 71,2%. As características 

dos adolescentes que permaneceram no estudo foram diferentes dos que saíram dos estudo, 

estes eram mais velhos e mais altos. Os principais motivos das perdas foram a não localização 

dos adolescentes em razão da mudança de escola por motivo de transferência, endereço ou 

telefone; ausência do perfil lipídico e ausência de respostas. Nas análises estatísticas o 

tamanho amostral apresentou diferença entre as variáveis em função do número de 

respondentes e perdas de exames bioquímicos. 

No baseline, o processo de seleção da amostra foi do tipo polietapas, cujas unidades 

amostrais foram a escola (1º conglomerado), a turma (2º conglomerado) e o escolar (3º 

conglomerado), logo o “n” amostral foi ajustado pelo efeito do desenho do estudo, mediante o 

uso de um fator de correção amostral da ordem de 2,1. A seleção dos conglomerados e 

escolares se deu fazendo-se uso de uma tabela de números aleatórios e respeitando-se o limite 

máximo de 40 unidades amostrais por escola. No fallow-up, buscou-se localizar os 

adolescentes da coorte previamente selecionada. 

 

 

3.3. Critérios de Elegibilidade: 

 

 

Critérios de inclusão: 

 

 

Baseline, 2007: 

- Idade mínima de 10 anos e máxima de 14 anos e 11 meses; 

- Encontrar-se devidamente matriculado nas escolas; 

- Estudar no turno da manhã. 
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Fallow-up,2012; 

- Idade mínima de 15 anos e máxima de 19 anos e 11 meses; 

- Encontrar-se devidamente matriculado nas escolas; 

- Estudar no turno da manhã. 

Para o atual estudo foram selecionados os participantes que possuíam dados 

antropométricos e bioquímicos no baseline em 2007 e no follow-up em 2012. 

 

 

Critérios de exclusão 

 

 

- Alunos ausentes no momento da coleta de dados, mesmo matriculados regularmente; 

      - Adolescentes gestantes, lactantes e portadores de deficiência física que pudessem 

comprometer a avaliação nutricional; 

      - História pessoal referida de patologias prévias que pudessem alterar o perfil lipídico: 

diabetes mellitus tipo 2, hipotireoidismo, síndrome nefrótica, doença renal crônica, 

doença hepática, síndrome de cushing, anorexia nervosa e bulimia; 

      - Uso de medicamentos que pudessem alterar o perfil lipídico: anti-hipertensivos, 

corticóides, esteróides, isotretinoína, inibidores de protease. 

 

 

3.4. Métodos de Coleta dos Dados e Técnicas de Avaliação 
 

 

Os dados foram obtidos por meio do banco de dados do estudo de coorte, os quais 

foram coletados em formulário específico onde foram registradas informações sobre a 

situação econômica, dados antropométricos, prática de atividade física, comportamento 

sedentário e concentrações do perfil lipídico dos participantes (Apêndice A). As informações 

do consumo alimentar foram registradas no questionário de frequência alimentar semi-

quantitativo (QFA) validado para adolescentes e adaptado para o presente estudo (Apêndice 

B). Foi previamente enviado para o domicílio do aluno um termo de consentimento livre e 

esclarecido (TCLE) da pesquisa para ser preenchido pelo pai ou responsável (Apêndice C).  
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Os métodos de coleta dos dados e as técnicas de avaliação adotados foram 

padronizados para os dois períodos da pesquisa e realizados pela mesma equipe. A supervisão 

do trabalho em campo foi realizada pelos pesquisadores e a coleta dos dados foi realizada por 

uma equipe de técnicos previamente treinados para a aferição das medidas antropométricas e 

aplicação de questionário específico, no qual foram anotadas informações sobre 

concentrações lipídicas, medidas antropométricas, estilo de vida e condições socioeconômicas 

e demográficas.  

  

 

Avaliação bioquímica 

 

 

Para determinação dos níveis de CT, frações e TG foram realizadas coletas de 5 mL de 

sangue, por punção venosa, após jejum mínimo de 12 horas, em frascos secos, realizada por 

profissional habilitado. Os frascos foram acondicionados em caixas de isopor contendo gelo 

reciclável, que foram vedados e transportados para o processamento das amostras num prazo 

máximo de 2 horas. O soro foi separado das hemácias por centrifugação e congelado para 

posterior análise em laboratório de análises clínicas. As amostras foram processadas e o soro 

analisado em equipamento automatizado, em laboratório especializado, por método 

enzimático. Os LDL-c foram estimados utilizando-se a fórmula de Friedewald et al. (1972): 

LDL-c= CT – (HDL-c + TG) /5), para valores de TG menores que 400 mg/dl.  

Os indivíduos que apresentaram valores alterados de qualquer fração lipídica foram 

considerados como dislipidêmicos, seguindo os valores preconizados pela I Diretriz Brasileira 

de Prevenção da Aterosclerose na Infância e Adolescência (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

CARDIOLOGIA, 2005), que também foram recomendados na V Diretriz Brasileira de 

Dislipidemia e Prevenção da Aterosclerose (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

CARDIOLOGIA, 2013). Os pontos de corte propostos foram: CT ≥ 170 mg/dl (aumentado); 

LDL-c ≥130 (aumentado), TG ≥ 130 mg/dl (aumentado) e HDL-c ≤ 45 mg/dl (Baixo). A 

razão TG/HDL-c foi obtida a partir de valores de TG e HDL-c plasmáticos de acordo com 

equação pré-estabelecida, sendo considerado risco para DCV quando a razão TG/HDL-c foi 

≥2.5 (WEISS et al., 2011). A fração colesterol não-HDL foi calculado pela subtração do 

HDL-C do CT: Colesterol não-HDL = CT – HDL-c, sendo considerado elevado quando 

>149,2 mg/dL (SEKI, MATSUO, SEKI 2007). 
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Avaliação antropométrica 

 

 

A avaliação antropométrica constou de dupla tomada do peso e altura dos 

adolescentes, sendo utilizada a média dos valores. Para consistência dos dados, foram 

desprezadas as medidas que apresentaram diferenças superiores a 100g para o peso e 0,5 cm 

para a altura sem substituição. As medidas de peso e altura foram realizadas segundo técnica 

original recomendada por Lohman et al. (1988). A massa corporal foi obtida em balança 

eletrônica digital da marca OMRON (Full Body Sensor) Model HBF 510 W com capacidade 

máxima de 150 Kg e precisão de 100g. Os adolescentes ficaram posicionados no centro do 

equipamento com roupas leves, sem objetos nas mãos ou bolsos e sem adornos na cabeça, 

descalços, eretos, com os pés juntos e os braços estendidos ao longo do corpo. A altura foi 

aferida com o uso do estadiômetro marca Altura exata, graduado em décimos de centímetros, 

com capacidade para 2,15 m, precisão de 1 mm e exatidão de 0,5 cm.  

A classificação do estado nutricional foi realizada pelo EZ IMC/I, calculado com o 

auxílio do WHO-Anthro Plus 2007, e seguindo as recomendações propostas pela World 

Health Organization (2007). Foram considerados sem excesso de peso quando EZ IMC/I < +1 

e com excesso de peso quando EZ IMC/I ≥ +1. O ganho de peso foi obtido pela diferença 

entre o EZ IMC/I ao final do follow-up e no baseline. Foi considerado ganho de peso 

excessivo aqueles adolescentes que dentro da curva de distribuição normal de ganho de peso 

encontravam-se no percentil 75 ou acima deste.  

 

 

Variáveis de estilo de vida 

 

 

As variáveis utilizadas na verificação do estilo de vida foram: nível de atividade física, 

comportamentos sedentários, consumo alimentar, alcoolismo e tabagismo. 

Para avaliação da atividade física habitual utilizou-se um questionário proposto por 

Florindo et al. (2006), validado especificamente para estudos epidemiológicos realizados com 

adolescentes. Foram considerados ativos os adolescentes que praticavam atividades físicas 

moderadas ou vigorosas por um tempo igual ou maior que 300 minutos/semana e inativos 

aqueles que se exercitavam por um tempo menor, de acordo com os critérios de Pate et al. 
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(2002). Quanto aos comportamentos sedentários, eles foram classificados segundo o 

somatório do tempo despendido nas atividades consideradas sedentárias (uso de televisão, 

vídeo game e computador), sendo utilizado para classificação o ponto de corte recomendado 

por Suñé et al. (2007): ≥ 4 horas e 30 minutos/dia (tempo gasto com atividades sedentárias 

considerado como excessivo).   

A verificação do hábito alimentar foi realizada pela aplicação de um QFA 

semiquantitativo desenvolvido e validado por Slater et al., (2003), adaptado para esse estudo. 

Os alimentos foram categorizados em 2 grupos de acordo com o Guia Alimentar para 

População Brasileira (BRASIL, 2014): grupo I – composto por alimentos in natura que são 

aqueles obtidos diretamente de plantas e adquiridos para consumo sem que tenham sofrido 

qualquer alteração após deixarem a natureza, no qual foram incluídos as Frutas, Legumes e 

Verduras (FLV), considerados protetores para o desenvolvimento de DCV; grupo II – 

composto por alimentos ultraprocessados que corresponde a produtos cuja fabricação envolve 

diversas etapas e técnicas de processamento e vários ingredientes, muitos deles de uso 

exclusivamente industrial, onde incluímos refrigerantes, biscoitos recheados, salgadinhos, 

macarrão instantâneo, entre outros, os quais são considerados de risco para desenvolvimento 

de DCV. A avaliação do consumo de alimentos protetores e de risco para DCV foi baseada na 

mediana de porções consumidas pelos adolescentes, já que não existe uma recomendação para 

o consumo “adequado” de alimentos ultraprocessados, devendo ser evitados.  

Quanto ao alcoolismo e tabagismo, esses comportamentos foram considerados 

presentes, quando o adolescente apresentava no momento, o hábito de ingerir bebida alcoólica 

e fumar tabaco, independentemente da quantidade diária e do tempo de início. 

 

 

Variáveis socioeconômicas e demográficas  

 

 

Dentre as variáveis socioeconômicas e demográficas foram coletadas informações 

sobre idade, sexo e nível socioeconômico da família. Na determinação do nível 

socioeconômico foram empregados os “Critérios de Classificação Econômica do Brasil”, 

estabelecidos pela Associação Brasileira de Antropologia e Associação Brasileira de 

Empresas de Pesquisa (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE PESQUISA 

2007; 2010). Esse instrumento utiliza uma escala de pontos, obtidos pela soma dos pontos da 
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posse de itens domésticos e pelo grau de instrução do chefe da família, que classifica a 

população nas classes econômicas A1, A2, B1, B2, C1, C2, D e E, de ordem decrescente, 

respectivamente iniciada pelo de melhor poder aquisitivo. Após a classificação, a classe 

econômica foi recategorizada em subclasses: classe econômica alta (categorias A1, A2 e B1) 

e classe econômica baixa (categorias B2, C1, C2, D e E) (CHRISTOFARO et al., 2011). 

 

 

3.5.  Algoritmo de Análise dos Dados 

 

 

A construção do banco de dados e a análise estatística foi realizada no programa 

Statistical package for the social sciences for windows student (SPSS Inc; Chicago, IL, USA) 

version 13.0. Todas as variáveis contínuas foram testadas quanto à normalidade da 

distribuição pelo teste de Kolmogorov Smirnov. As variáveis com distribuição Gaussiana 

foram apresentadas em médias e desvio padrão e as não Gaussiana foram apresentadas sob a 

forma de medianas e dos respectivos intervalos interquartílicos. Na descrição das proporções, 

a distribuição binomial foi aproximada à distribuição normal, pelo intervalo de confiança de 

95%. Na comparação entre as proporções para dados pareados foi aplicado o teste de Mc 

Nemar. Para comparação entre as médias das variáveis pareadas foi aplicado o teste “t” de 

Student pareado ou teste de Wilcoxon para as variáveis com distribuição não Gaussiana. Na 

comparação das médias das variáveis não pareadas foi aplicado o teste “t” de Student ou “U” 

de Mann Whitney para as variáveis com distribuição não Gaussiana. Para verificar a 

associação entre a variação do EZ IMC/I com a variação do perfil lipídico foi aplicada a 

correlação de Pearson e Regressão Linear Simples. Para comparar a variação média do perfil 

lipídico entre os tercis de variação do EZ IMC/I foi usado o teste ANOVA e teste a posteriori 

Bonferroni; ou Kruskal-Wallis para as variáveis com distribuição não Gaussiana. Para 

comparar a variação média do perfil lipídico entre os grupos sem e com ganho de peso 

excessivo (> percentil 75) foi utilizado o teste “t” de Student ou “U” de Mann Whitney para 

as variáveis com distribuição não Gaussiana. Adotou-se um valor de 5% para rejeição da 

hipótese de nulidade. 
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3.6.  Aspectos Éticos 

 

 

O estudo foi pautado pelas normas éticas para pesquisa envolvendo seres humanos, 

constantes na resolução vigente à época 196/96 do Conselho Nacional de Saúde e foi 

submetido e aprovado pelo Comitê de Ética do Instituto Materno Infantil de Pernambuco 

(Registro CEP/IMIP no 1.024/07) (ANEXO B) e pelo Comitê de Ética do Hospital 

Universitário Lauro Wanderley da Universidade Federal da Paraíba, com CAAE nº 

6527.0.000.126-10 (ANEXO C). 

Os adolescentes que aceitaram participar do estudo foram previamente informados dos 

objetivos, bem como dos métodos a serem adotados. Mediante o seu consentimento, cada pai 

ou responsável assinou um termo de consentimento livre e esclarecido autorizando o 

adolescente a participar da pesquisa. 

Foi garantido aos adolescentes e seus responsáveis, além do sigilo dos dados, o retorno 

dos resultados das avaliações antropométricas e bioquímicas realizadas. Os adolescentes que 

apresentaram algum problema nutricional ou nos valores bioquímicos, diagnosticados neste 

estudo, foram encaminhados com orientação para acompanhamento individual em serviço de 

saúde de sua preferência. Os pesquisadores estavam à disposição para esclarecimentos a 

qualquer dúvida acerca dos procedimentos, riscos, benefícios e outras dúvidas relacionadas. 
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4.0. Resultados 

 

 

Os resultados da pesquisa encontram-se apresentados em forma de artigo, os quais estão 

dispostos no Apêndice D. 
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5.0. Considerações finais 

 

 

 A elevada prevalência de dislipidemia em adolescentes sem história familiar de DCV 

identificada neste estudo indica que a triagem preventiva deve começar durante a 

infância/adolescência, pois pode-se identificar indivíduos jovens em risco de desenvolver 

DCV prematuramente.  

É preciso a realização de pesquisas adicionais para a elaboração de uma classificação 

para o ganho de peso ideal durante a adolescência. Esta questão é importante para enriquecer 

as políticas de saúde pública para promoção do crescimento ideal e restrição do ganho de peso 

excessivo, principalmente nas populações de baixa e média renda.  

Os esforços para prevenir doenças relacionadas com o excesso de peso devem começar 

precocemente visando não apenas os indivíduos com sobrepeso ou obesidade, mas também 

aqueles que estão aumentando seu EZ IMC/I silenciosamente, estimulando bons hábitos 

alimentares e um estilo de vida saudável, diante dos indícios de que os adolescentes com 

maior aumento do EZ IMC/I durante a fase de crescimento pode ter um perfil lipídico mais 

desfavorável. 
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APÊNDICE A – Formulário para coleta de dados 
 

Data:___/___/___Nº questionário   

AVALIAÇÃO DO NÍVEL SÓCIOECONÔMICO 

Escolaridade de seu pai: ESCOP   

    1. Analfabeto 2. 1ograu completo 3. 1ograu incompleto  4. 2ograu       
completo  5. 2ograu incompleto  6. 3ograu completo 7. 3ograu 

incompleto      8. pós-graduação  9. não sabe 

   

   

   

Escolaridade de sua mãe: ESCOM   

    1. Analfabeto 2. 1ograu completo 3. 1ograu incompleto  4. 2ograu       

completo  5. 2ograu incompleto  6. 3ograu completo 7. 3ograu 
incompleto      8. pós-graduação  9. não sabe 

   

    5. 2ograu incompleto 6.3ograu completo 7.3ograu incompleto    

    8.pós-graduação  9. não sabe    

 

Marque com um X os itens que você possui em sua casa e a quantidade 

 0 01 02 03 04 ou +    

T Televisor em cores      TV   

Vídeo cassete/DVD:       VCDVD   

Rádio:       RADIO   

Banheiro (vaso 

sanitário) 

     BANH   

Automóvel:       AUTOM   

Máquina de lavar      MAQLV   

Geladeira:       GELAD   

Freezer:       FREZZ   

Empregada mensalista      DOMES   
 

ANTROPOMETRIA 

1. Peso 1:                                               2. Peso 2:  

3. Altura 1:                                            4. Altura 2:   

5. IMC:  

AVALIAÇÃO DA PRÀTICA DE ATIVIDADE FÍSICA 

1.Você pratica esporte ou exercício físico em clubes, academias, 
escolas de esportes, parques, ruas ou em casa nos últimos 12 

meses?     1.Sim     2.Não 
     (Se não praticou nenhum esporte pular para a QUESTÃO 16) 

   

2.  2.Qual esporte ou exercício físico você praticou mais 

freqüentemente? 

QUAL   

3. Quantas horas por dia você praticou? QTDHS   

4. Quantas vezes por semana você praticou? QTDSE   

5. Quantos meses por ano você praticou? QTDAN   

6. Você praticou um segundo esporte ou exercício físico? 
    1.Sim     2.Não  

 (Se não praticou pular para a QUESTÃO 16) 

   

7. Qual esporte ou exercício físico você praticou? QUAL   

8. Quantas horas por dia você praticou? QTDHS   

9. Quantas vezes por semana você praticou? QTDSE   

10. Quantos meses por ano você praticou? QTDAN   
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11. Você praticou um terceiro esporte ou exercício físico? 
      1.Sim     2.Não 

(Se não praticou pular para a QUESTÃO 16) 

   

12. Qual esporte ou exercício físico você praticou?  QUAL   

13. Quantas horas por dia você praticou? QTDHS   

14. Quantas vezes por semana você praticou? QTDSE   

15. Quantos meses por ano você praticou? QTDAN   

AVALIAÇÃO DE COMPORTAMENTOS SEDENTÁRIOS 

  1. Você assiste televisão?     1.Sim   2.Não  

    (Se a resposta for NÃO, não responder a QUESTÃO 8 e 9) 

ASSTV   

  2. Se SIM, quantas horas por dia você passa assistindo televisão no 
final de semana? 

QTSHS   

  3. Se SIM, quantas horas por dia você passa assistindo televisão 

durante a semana? 

TVSEM   

AVALIAÇÃO BIOQUÍMICA 

1.Colesterol total  COL  

2 LDL-c LDL-c  

3 HDL-c HDL-c  

4 Triglicerídeos  TG  
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APÊNDICE B – Questionário de Frequência Alimentar 

 

Alimentos Quantas vezes você come  Unidade Porção 

 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D S M Medida P M G 

Cereais e derivados 

Arroz               Colher    

Pão               unidade    

Bolacha integ.               unidade    

Bolacha               unidade    

Bisc s/recheio               unidade    

Bisc c/recheio               unidade    

Macarrão               pegador    

Bolo               Fatia    

Aveia (flocos)               c. de sopa    

Cuscuz               Fatia    

Produtos Lácteos 

Leite integral               Copo    

Leite desnat               Copo    

Iogurte integ               Copo    

Iogurte light               Copo    

Queijo               Fatia    

Carnes, Pescados e Ovos 

Bovina                Bife    

Charque               c. de sopa    

Galinha                porção    

Peixes               porção    

Frutos do mar               porção    

Sardinha               unidade    

Carne porco               porção    

Fígado               Bife    

Vísceras 

frango / boi 

              porção    

Empanado               unidade    

Mortadela/ 
presunto 

              Fatia    

Lingüiça               unidade    

Salsicha               unidade    

Toucinho/ 
bacon 

              porção    

Ovo (galinha)               unidade    

Leguminosas 

Feijão                concha    

Soja               c. de sopa    

Amendoim               pct/porção    

Castanha               pct/porção    
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APÊNDICE B – Questionário de Frequência Alimentar (continuação) 
 

 

 

Alimentos Quantas vezes você come Unidade Porção 

 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D S M Medida P M G 

Verduras e hortaliças 

Alface               Folha    

Cenoura crua               Colher    

Cenoura coz               Colher    

Jerimum               pedaço    

Chuchu               c. de sopa    

Couve folha                Folha    

Couve flor               Colher    

Pepino               Rodela    

Repolho               c. de sopa    

Beterraba 
crua 

              c. de sopa    

Beterraba coz               rodela    

Tomate               rodela    

Vagem               colher    

Quiabo                unidade    

Acelga               colher    

Espinafre               colher    

Brócolis               c. de sopa    

Frutas 

Banana               unidade    

Laranja               unidade    

Manga               unidade    

Maçã               unidade    

Mamão               fatia    

Abacate               fatia    

Goiaba               unidade    

Melão               Fatia    

Melancia               Fatia    

Uva               cacho    

Abacaxi               Fatia    

Pinha               unidade    

Pêra               unidade    

Água de coco               copo    

Suco de frutas               copo    
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APÊNDICE B – Questionário de Frequência Alimentar (continuação) 

 
 
 

 

Alimentos Quantas vezes você come Unidade Porção 

 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D S M Medida P M G 

Raízes e Tubérculos 

Batata inglesa               unidade    

Batata frita               porção    

Batata doce               fatia    

Farinha de 
mandioca 

              c. de sopa    

Macaxeira               pedaço    

Inhame/ cará               rodela    

Tapioca               unidade    

Gorduras 

Azeite               colher    

Margarina               colher    

Manteiga               colher    

Açúcares 

Açúcar               c. de sopa    

Achocolatado               c. de sopa    

Balas                unidade    

Doces               c. de sopa    

Mel               c. de sopa    

Chocolate               bombom / 
tablete 

   

Bebidas 

Refrigerante               copo    

Chá               xícara    

Café               xícara    

Suco artificial               copo    

Miscelâneas 

Gelatina               c. de sopa    

Salgadinho               pacote    

Coxinha/ 

empada 

              Unidade    

Pizza               Fatia    

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



61 
 

 
 

APÊNDICE C – Termo de consentimento livre e esclarecido 

 
Estudo:  INFLUÊNCIA DO GANHO DE PESO NO PERFIL LIPÍDICO EM UMA 

COORTE DE ADOLESCENTES DO RECIFE-PE 

 

Coordenador: Prof. Drª. Ilma Kruze Grande de Arruda 

Contato: Departamento de Nutrição da UFPE, fone: 81 – 2126-8470 
Pesquisadores: Elisângela Barros Soares Mendonça, Maria Lucia Diniz Araujo, Mellina 

Neyla de Lima Albuquerque, Patrícia Brazil Pereira, Patrícia Calado Ferreira Pinheiro 
Gadelha, Pedrita Mirella Albuquerque Queiroz, Aline Rafaelly Apolônio da Silva.  Pós-
Graduação em Nutrição/UFPE 

 
Pelo presente documento, Eu_______________________________________________ 

concordo que meu filho(a) participe da pesquisa “INFLUÊNCIA DO GANHO DE PESO 

NO PERFIL LIPÍDICO EM UMA COORTE DE ADOLESCENTES DO RECIFE-PE”, 

que será realizada na escola___________________________________________________.  

O estudo tem como objetivo avaliar o peso, a altura e o perfil lipídico de escolares, visando 
identificar distúrbios a saúde e o desenvolvimento do adolescente. A finalidade deste trabalho 

é contribuir para a mudança dos hábitos alimentares das crianças e diminuir o sedentarismo, 
que são medidas capazes de prevenir e controlar a ocorrência das dislipidemias (gordura no 
sangue) na adolescência, bem como na idade adulta. 

Estou ciente que: 
 

1. Serão coletadas amostras de sangue para realização de exames laboratoriais  
2. Os escolares que apresentarem gordura no sangue vão ser tratados ou com orientação 

geral sobre a alimentação, ou irão receber orientação alimentar específica (dieta) além 

do estímulo à prática de atividade física.  
3. Os escolares com os resultados laboratoriais alterados receberão orientação nutricional 

e/ou encaminhamento para procurar um médico e/ou nutricionista. 
4. Os escolares serão informados que terão o peso e a altura avaliados, para saber se 

estão com o estado nutricional adequado.  

5. Não existem riscos à saúde dos examinados. Caso ocorra algum dano, desconforto, 
sensação de dor na picada da agulha ou possível formação de hematoma, decorrente 

do procedimento de coleta de sangue, os pesquisadores se responsabilizarão pela 
assistência adequada. 

6. Fornecerei respostas à perguntas ou esclarecimento a qualquer dúvida acerca dos 

procedimentos, riscos, benefícios e outras dúvidas relacionadas com a pesquisa. 
7. Será aplicado um questionário, com questões sobre saúde e desenvolvimento do 

adolescente. 
8. O pai ou responsável poderá acompanhar o menor em todas as fases da coleta dos 

dados. 

 
Esclarecemos que sua participação no estudo é voluntária e, portanto, o(a) senhor(a) não é 

obrigado(a) a fornecer as informações e/ou colaborar com as atividades solicitadas pelo 
Pesquisador(a). Caso decida não participar do estudo, ou resolver a qualquer momento desistir 
do mesmo, não sofrerá nenhum dano. 

 
Declaro que fui devidamente esclarecido(a) e dou o meu consentimento para participar da 

pesquisa e para publicação dos resultados. Estou ciente que receberei uma cópia desse 
documento. 
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                               ou Responsável Legal 

 

 
 

                                                                                                           Espaço para impressão                                          
dactiloscópica 

                                                                                                        

______________________________________ 
                Assinatura da Testemunha   

    
 

         Contato com o Pesquisador (a) Responsável:  

Caso necessite de maiores informações sobre o presente estudo, favor ligar para o (a) 
pesquisador (a) a professora Ilma Kruze Grande de Arruda no Dept de Nutrição – fone: 2126-

8470/ 8475 (Ramal 8) 
 
Endereço (Setor de Trabalho): Departamento da Nutrição da Universidade federal de 

Pernambuco. Av. Prof.  Morais Rego s/n . Campus Universitário, Cidade Universitária Recife 
CEP 50670-901 

 

Atenciosamente, 

___________________________________           ___________________________________ 
 

Assinatura do Pesquisador Responsável                   Assinatura do Pesquisador Participante 
 

 

CONEP 
Endereço: Hospital Universitário Lauro Wanderley - HULW - 4º andar. Campus I - Cidade 

Universitária - Bairro Castelo Branco CEP: 58059-900 - João Pessoa-PB  
 FAX (083) 32167522 CNPJ: 24098477/007-05 - Telefone: (083) 32167302 
Horário do Expediente: 7:00 às 13:00h Atendimento ao público: 8:00 às 12:00h E-mail: 

cephulw@hotmail.com  
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RESUMO 

Antecedentes/Objetivo: O ganho excessivo de peso nas duas primeiras décadas de vida, 

parece resultar em um efeito adverso no perfil lipídico. Assim, objetivamos avaliar a 

influência do ganho de peso no perfil lipídico em uma coorte de adolescentes do Recife-PE.  

Métodos: Coorte com 135 adolescentes de ambos os sexos, com idade de 10-14 anos no 

baseline e 15-19 anos no follow-up, matriculados em escolas públicas do Recife-PE. Foram 

avaliadas variáveis antropométricas, bioquímicas, consumo alimentar, estilo de vida e 

aspectos socioeconômicos e demográficos.  

Resultados: O aumento do escore z do IMC/I se correlacionou positivamente com o 

triglicerídeo (TG, p=0,006) e a razão triglicerídeo/lipoproteína de alta densidade (TG/HDL-c, 

p=0,003) no sexo masculino e com colesterol total (CT, p=0,024), lipoproteína de baixa 

densidade (LDL-c, p=0,003), colesterol não-HDL (p=0,002) e uma correlação inversa com o 

HDL-c (p=0,037) no sexo feminino. Para cada unidade de aumento no escore z do IMC/I, 

houve um aumento de 14,7 mg/dL no TG e 0,4 na razão TG/HDL-c no sexo masculino e 9,4 

mg/dL no CT, 11,6 mg/dL no LDL-c, 11,8 mg/dL no colesterol não-HDL e uma redução de 

2,3 mg/dL no HDL-c no sexo feminino. O ganho de peso excessivo se associou com maiores 

elevações no TG (p=0,003) e razão TG/HDL-c (p<0,001) no sexo masculino e na razão 

TG/HDL-c (p=0,031), colesterol não-HDL (p=0,035) e menor aumento do HDL-c (p=0,006) 

no sexo feminino.  

Conclusão: A variação no escore z do IMC/I pode ser um bom preditor de alterações no 

perfil lipídico em adolescentes, mesmo naqueles com escore z dentro da faixa de normalidade.  

Palavras-chave: adolescente, ganho de peso, índice de massa corporal, dislipidemia, doenças 

cardiovasculares. 

 



65 
 

 
 

ABSTRACT  

Background/Objective: Excessive weight gain in the first two decades of life seems to 

adversely affect the lipid profile. Thus, the study aimed to assess the influence of weight gain 

on the lipid profile of a cohort of adolescents from Recife-PE.  

Methods: This cohort study included 135 male and female adolescents aged 10 to 14 years at 

baseline and 15 to 19 years at follow-up, attending public schools in Recife-PE. The 

following variables were assessed: anthropometric, biochemical, food intake, lifestyle, 

socioeconomic, and demographic.  

Results: An increase in BMI/A z-score correlated positively with triglycerides (TG, p=0.006) 

and the ration triglyceride-to-high-density lipoprotein cholesterol (TG/HDL-c, p=0.003) in 

males and with total cholesterol (TC, p=0.024), low-density lipoprotein cholesterol (LDL-c, 

p=0.003) and correlated inversely with HDL-c (p=0.037) in females. For each unit increase in 

BMI/A z-score, TG increased by 14.7mg/dL and the TG/HDL-c ratio increased by 0.4 in 

males, and TC increased by 9.4 mg/dL, LDL-c increased by 11.6 mg/dL, non-HDL 

cholesterol increased by 11.8 mg/dL, and HDL-c decreased by 2.3 mg/dL in females. 

Excessive weight gain was associated with a higher increase in TG (p<0.003) and the TG-to-

HDL-c ratio (p<0.001) in males and with a higher increase in the TG/HDL-c ratio (p<0.031) 

and non-HDL cholesterol (p=0.035) and a smaller increase in HDL-c (p=0.006) in females.  

Conclusion: The variation in z-score BMI/A can be a good predictor of lipid profile changes 

in adolescents, even in those with z score within the normal range.  

Keywords: adolescent, weight gain, body mass index, dyslipidemia, cardiovascular diseases. 
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INTRODUÇÃO 

O ganho de peso na adolescência pode ser resultado do padrão intrínseco do 

crescimento humano, mas por outro lado, pode refletir o acesso diferenciado à alimentação ou 

à prática de atividade física, e alguns indivíduos ganham peso “de forma excessiva”, 

compreendendo principalmente ganho de massa gorda (MG)1.  

O ganho de peso excessivo durante as duas primeiras décadas de vida, parece resultar 

em um efeito adverso no perfil lipídico, tornando-o mais aterogênico2. Estudos mostram que o 

aumento do índice de massa corporal (IMC) está positivamente associado com o aumento das 

lipoproteínas de baixa densidade (LDL-c), triglicerídeos (TG) e redução das lipoproteínas de 

alta densidade (HDL-c)3,4.  

No entanto, o IMC adequado nesta fase não garante uma proteção contra obesidade e 

suas co-morbidades5. Autores tem encontrado elevada prevalência de excesso de gordura 

corporal em adolescentes eutróficos6, bem como a presença de alterações metabólicas como 

dislipidemias, demonstrando que o estado nutricional medido em um período pontual, nem 

sempre reflete as condições de saúde do indivíduo7. Evidências sugerem que a trajetória 

ascendente do IMC durante a infância e adolescência pode estar associada ao surgimento de 

fatores de risco cardiovasculares8,9 e mesmo um pequeno aumento no escore z do IMC/idade 

(EZ IMC/I) pode aumentar o risco de doenças cardiovasculares (DCV)10.   

Nesse contexto, tem sido sugerido que a proporção de ganho de peso durante a 

infância e adolescência pode ser um dos fatores mais significativos para prever risco 

cardiovascular comparado com uma medida isolada de peso em um período pontual11. No 

entanto, são escassos os estudos em âmbito nacional que dão ênfase a relação entre o ganho 

de peso na adolescência e os possíveis efeitos deletérios à saúde. Dessa forma, o presente 

trabalho teve como objetivo avaliar a influência do ganho de peso no perfil lipídico em uma 

coorte de adolescentes do Recife-PE. 
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MÉTODOS 

O estudo foi derivado de uma coorte desenhada para estudar excesso de peso e 

dislipidemia em escolares da cidade do Recife. A amostra foi composta por 135 adolescentes, 

de ambos os sexos, regularmente matriculados, recrutados no período de outubro a dezembro 

de 2007, com idade de 10-14 anos e reavaliados em 2012. Foram avaliadas variáveis 

antropométricas, bioquímicas, consumo alimentar, estilo de vida e aspectos socioeconômicos 

e demográficos nos dois momentos do estudo. 

O tamanho amostral foi calculado tomando-se como base um erro α de 5%, erro β de 

10%, um nível de confiança de 95%, e um desvio padrão de 10, com base na menor variação 

da fração lipídica de 4 mg/dL para o HDL-c encontrada por Weiss et al. (2011)11, utilizando-

se a fórmula (Z α/2 + Z β/2)2 x 2 x S2/d2, resultando em 132 adolescentes, com acréscimo de 

20% para eventuais perdas totalizando em 159.  A amostra inicial foi composta por 142 

adolescentes e ao final do estudo permaneceram 135. Foram incluídos, os participantes que 

possuíam dados antropométricos e bioquímicos no baseline e no follow-up. Nas análises 

estatísticas o tamanho amostral apresentou diferenças entre as variáveis em função do número 

de respondentes e perdas de exames bioquímicos. 

Foram coletados 5 mL de sangue em frascos secos, após jejum de 12 horas, 

acondicionados em caixas de isopor contendo gelo reciclável, vedados e transportados para o 

processamento num prazo máximo de 2 horas. O soro foi separado das hemácias por 

centrifugação e congelado para posterior análise. As amostras foram processadas e o soro 

analisado por método enzimático. Os LDL-c foram estimados utilizando-se a fórmula de 

Friedewald et al.12: LDL-c= CT – (HDL-c + TG) /5), para valores de TG menores que 400 

mg/dL. Qualquer alteração da fração lipídica foi considerada dislipidemia, seguindo os 

valores preconizados pela V Diretriz Brasileira de Dislipidemia e Prevenção da Aterosclerose 

(2013)13: CT ≥ 170 mg/dl; LDL-c ≥130, TG ≥ 130 mg/dl e HDL-c ≤ 45 mg/dl. A razão 
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TG/HDL-c foi obtida a partir de valores de TG e HDL-c de acordo com equação pré-

estabelecida, sendo considerada elevada quando ≥2.511. A fração colesterol não-HDL foi 

calculado pela subtração do HDL-c do CT: Colesterol não-HDL = CT – HDL-c, sendo 

considerado elevado quando >149,2 mg/dL14. 

A avaliação antropométrica constou de dupla tomada do peso e altura, sendo utilizada 

a média dos valores. Foram desprezadas as medidas com diferenças superiores a 100g e 0,5 

cm. As medidas foram realizadas segundo técnica original recomendada por Lohman et al. 

(1988)15. O peso foi obtido em balança eletrônica digital da marca OMRON (Full Body 

Sensor) Model HBF 510 W com capacidade de 150 Kg e precisão de 100g. Os adolescentes 

ficaram posicionados no centro do equipamento com roupas leves, sem objetos nas mãos ou 

bolsos e sem adornos na cabeça, descalços, eretos, com os pés juntos e os braços estendidos 

ao longo do corpo. A altura foi aferida com uso do estadiômetro marca Altura exata, graduado 

em décimos de centímetros, com capacidade para 2,15 m, precisão de 1 mm e exatidão de 0,5 

cm.  

O estado nutricional foi classificado segundo o EZ IMC/I, calculado pelo WHO-

Anthro Plus 2007, seguindo as recomendações da World Health Organization (2007)16. Foram 

classificados como: sem excesso de peso quando EZ IMC/I < +1 e com excesso de peso 

quando EZ IMC/I ≥ +1. O ganho de IMC em escore z foi obtido pela diferença entre o EZ 

IMC/I no follow-up e no baseline. Foi considerado ganho excessivo, o ganho de peso acima 

ou igual ao percentil 75 da curva de ganho de peso da população estudada. 

A atividade física foi avaliada por meio de um questionário validado por Florindo et 

al. (2006)17, considerando suficientemente ativos aqueles que praticavam atividade física por 

um tempo ≥ 300 minutos/semana e sedentários quando se exercitavam por um tempo menor, 

de acordo com os critérios de Pate et al. (2002)18. O comportamento sedentário foi 

classificado segundo o somatório do tempo despendido nas atividades consideradas 
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sedentárias (uso de televisão, vídeo game e computador), considerando tempo excedente 

quando ≥ 4 horas e 30 minutos/dia conforme recomendado por Suñé et al. (2007)19.   

O hábito alimentar foi avaliado pela aplicação de um questionário de frequência 

alimentar (QFA) semiquantitativo validado por Slater et al. (2003)20 e adaptado para o 

presente estudo. Os alimentos foram categorizados em 2 grupos de acordo com o Guia 

Alimentar para População Brasileira (2014)21: grupo I – alimentos in natura, onde incluímos 

frutas, legumes e verduras (FLV), considerados protetores para DCV; grupo II – alimentos 

ultraprocessados, onde incluímos refrigerantes, biscoitos, salgadinhos, entre outros, 

considerados de risco para DVC.  

A avaliação do consumo de alimentos protetores e de risco para DCV foi baseada na 

mediana de porções consumidas pelos adolescentes, já que não existe uma recomendação para 

o consumo “adequado” de alimentos ultraprocessados, devendo ser evitados.  

O uso de bebida alcoólica e o hábito de fumar foram considerados presente quando o 

adolescente ingeria bebida alcoólica e fazia uso do tabaco, independentemente da quantidade 

e do tempo. 

O nível socioeconômico foi determinado pelos “Critérios de Classificação Econômica 

do Brasil”, estabelecidos pela Associação Brasileira de Antropologia e Associação Brasileira 

de Empresas de Pesquisa (ABEPE, 2007, 2010)22,23 que classificam as classes econômicas em 

A1, A2, B1, B2, C1, C2, D e E, de ordem decrescente pela de melhor poder aquisitivo. Após a 

classificação, a classe econômica foi recategorizada em subclasses: classe econômica alta 

(categorias A1, A2 e B1) e classe econômica baixa (categorias B2, C1, C2, D e E)24. 

A análise estatística foi realizada pelo programa Statistical package for the social 

sciences for windows student (SPSS Inc; Chicago, IL, USA) version 13.025. As variáveis 

contínuas tiveram à normalidade testada pelo teste de Kolmogorov Smirnov. As variáveis 

com distribuição Gaussiana foram apresentadas em médias e desvio padrão e as não 
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Gaussiana em medianas e intervalos interquartílicos. Na descrição das proporções, a 

distribuição binomial foi aproximada à distribuição normal, pelo intervalo de confiança de 

95%. Na comparação das proporções para dados pareados foi aplicado o teste de Mc Nemar. 

Na comparação das médias para variáveis pareadas foi aplicado o teste “t” de Student pareado 

ou Wilcoxon para as variáveis não Gaussiana e para as variáveis não pareadas foi aplicado o 

teste “t” de Student ou “U” de Mann Whitney para as variáveis não Gaussiana. Para avaliar a 

associação entre a variação do EZ IMC/I e do perfil lipídico foi aplicada a correlação de 

Pearson e Regressão Linear Simples. Na comparação das médias entre os tercis de variação 

do EZ IMC/I foi usado o teste ANOVA e Bonferroni “a posteriori”, ou Kruskal-Wallis para as 

variáveis não Gaussiana. Adotou-se um valor de 5% para rejeição da hipótese de nulidade. 

O estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética do Instituto Materno Infantil 

de Pernambuco (Registro CEP/IMIP no 1.024/07) e pelo Comitê de Ética do Hospital 

Universitário Lauro Wanderley da Universidade Federal da Paraíba, com CAAE nº 

6527.0.000.126-10. Os responsáveis assinaram um termo de consentimento livre e 

esclarecido. 

 

RESULTADOS 

Foram estudados 135 adolescentes, sendo 62,2% [IC95% 53,4—70,4] do sexo feminino 

e idade mediana de 11 anos [IQ: 10-12] no baseline. No follow-up a idade mediana foi de 15 

anos [IQ: 14-16], peso médio de 57,0 kg ± 13,2 e EZ IMC/I 0,0 ± 1,3 sem diferença entre os 

sexos. Aproximadamente 100% da amostra apresentavam classe econômica baixa.  

A prevalência de dislipidemia aumentou no sexo masculino (p<0,001) e manteve-se 

estável no sexo feminino. A maioria dos adolescentes encontravam-se eutróficos, havendo 

redução do sobrepeso e aumento da eutrofia no sexo feminino (p=0,035) (Tabela 1). Apenas 

23,0% [IC95%:16,1—30,9] dos adolescentes apresentaram mudança do seu estado nutricional.  



71 
 

 
 

A prevalência de indivíduos suficientemente ativos aumentou em ambos os sexos 

(p=0,023), sem mudanças quanto ao comportamento sedentário (Tabela 1). Aproximadamente 

90,4% dos adolescentes não faziam uso de bebida alcoólica e nenhum apresentou o hábito de 

fumar. 

Foi observada uma redução no consumo de alimentos protetores no sexo masculino 

(p<0,001). E no sexo feminino a distribuição percentilar do consumo de alimentos protetores 

em 2012 mostrou uma redução significativa quando comparada ao ano de 2007 (p=0,003) 

(Tabela 1). 

Identificamos no sexo masculino redução do HDL-c (p= 0,008) e no sexo feminino 

redução do TG (p=0,002), da razão TG/HDL-c (p<0,001) e um aumento do CT (p=0,003), 

LDL-c (p=0,01) e HDL-c (p<0,001) e houve uma tendência ao aumento do colesterol não-

HDL (p=0,07) (Tabela 2). A variação do EZ IMC/I se correlacionou com a variação do perfil 

lipídico em ambos os sexos.  Para cada unidade de aumento do EZ IMC/I houve um aumento 

de 14,7 mg/dL no TG (p=0,006) e 0,4 na razão TG/HDL-c (p=0,003) no sexo masculino, e 

um aumento de 9,4 mg/dL no CT (p=0,024), 11,6 mg/dL no LDL-c (p=0,003), 11,8 mg/dL no 

colesterol não-HDL (p=0,002) e redução de 2,3 mg/dL no HDL-c no sexo feminino (p=0,037) 

(Tabela 3).  

Quando comparamos a variação lipídica entre os tercis de variação do EZ IMC/I 

encontramos que o terceiro tercil (ganho de +0,16 EZ) no sexo masculino, apresentou maiores 

elevações nos níveis de TG e razão TG/HDL-c, quando comparado ao primeiro tercil. E no 

sexo feminino, o terceiro tercil (ganho de +0,14 EZ) apresentou maiores elevações nos níveis 

de CT, LDL-c e colesterol não-HDL, quando comparado ao primeiro tercil (Tabela 4).  

Quando comparamos a variação do perfil lipídico entre os grupos sem e com ganho 

excessivo de peso (sexo masculino +0,25 EZ e sexo feminino +0,30 EZ) encontramos 

resultados semelhantes aos observados para o sexo masculino, e no sexo feminino 
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observamos aumento da razão TG/HDL-c (p=0,031), do colesterol não-HDL (p=0,035) e 

menor aumento do HDL-c no grupo de ganho excessivo de peso (p=0,006) (Tabela 5). 

 

DISCUSSÃO 

No presente estudo a prevalência de dislipidemia (70,4%) foi maior que a encontrada 

por França e Alves, 200626 (29,7%) e Pereira et al. 201027 (63,8%) em Recife. Esse dado 

merece atenção, pois indica que um perfil lipídio inadequado já está presente na adolescência, 

sendo um dos mais importantes fatores de risco para DCV, constituindo uma das três 

principais causas de morbimortalidade no Brasil28.  

Os adolescentes encontravam-se em sua maioria eutróficos, apresentando melhora do 

estado nutricional no sexo feminino. No entanto, a prevalência de excesso de peso foi de 

23,5% no sexo masculino e 21,9% no sexo feminino, apoiando evidências de que a 

adolescência é um dos períodos de maior risco para o desenvolvimento da obesidade. Fato 

preocupante, tendo em vista a maior probabilidade desse distúrbio permanecer durante a idade 

adulta, e com ele maior risco de morbidades. 

Quanto a prática de atividade física, foi observado um aumento da prevalência de 

indivíduos suficientemente ativos. De acordo com Gitau et al. (2014)29 à medida que a idade 

avança, aumenta a preocupação com a aparência e forma corporal, levando ao aumento da 

prática de atividade física para ganho de massa muscular no sexo masculino e para perda de 

peso no sexo feminino, indicando uma maior pressão para atingir o peso “ideal” estabelecido 

pela sociedade, associado à magreza. 

É importante ressaltar que o instrumento utilizado para avaliação da atividade física é 

passível de viés de memória, o que poderia levar a superestimação dessa prática entre os 

adolescentes mais ativos30. Esta tendência é comum no sexo masculino, pois tendem a 

supervalorizar essa prática, independente do status do peso31.  
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Mesmo havendo um aumento na frequência de indivíduos suficientemente ativos, em 

média, 55,5% dos adolescentes apresentavam mais de 4hs e 30min/dia de comportamento 

sedentário. Resultados superiores ao encontrado por Oehlschlaeger et al. (2004)32 39% 

provavelmente devido ao diferente critério de classificação, e similar ao encontrado por Hallal 

et al. (2006)33 58,2%, adotando o mesmo critério de classificação. Esta elevada prevalência é 

uma tendência atual já que à televisão é um meio de lazer de baixo custo e oferece a 

segurança nem sempre encontrada nas ruas das grandes cidades34.  

Quanto ao consumo alimentar, a participação de FLV correspondeu a uma mediana de 

4 porções/dia, para ambos os sexos, abaixo do recomendado pelo Guia Alimentar para 

População Brasileira (2008)35, que recomenda um consumo de 3 porções de frutas e 3 porções 

de legumes e verduras/dia. Isso significa que essa população deve aumentar a frequência de 

consumo desses alimentos. Foi observado um aumento no consumo de alimentos de risco, 

integrados principalmente, pelas gorduras saturadas, trans e carboidratos simples. Fato 

preocupante já que a adoção dessas práticas alimentares inadequadas pode aumentar o risco 

de excesso de peso36. 

A evolução do perfil lipídico se comportou de maneira diferente entre os sexos. 

Rabelo (2001)37 e Ribas e Silva (2009)38 também encontraram diferenças no comportamento 

das lipoproteínas e lipídeos entre os sexos, independente da faixa etária. Uma possível 

explicação pode ser em virtude da heterogeneidade do crescimento pré-púbere, o qual é 

inerentemente diferente entre os sexos e pode-se estar associado com o perfil lipídico39,40.  

Outra provável explicação seria em função da maturação sexual, a qual poderia 

desencadear variações nos níveis de lipídios e lipoproteínas, acarretando aumento progressivo 

do CT, LDL-c e HDL-c no sexo feminino e o inverso no sexo masculino em função da 

evolução dos estágios puberais de Tanner41,42. No entanto, não dispomos de dados 

antropométricos ou fisiológicos do período pré-púbere dessa coorte e os dados da maturação 
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sexual por meio da autoavaliação apresentaram inconsistência, já que houve uma tendência a 

superestimar o tamanho da genitália no sexo masculino e a subestimar o tamanho das mamas 

no sexo feminino. Esses dados poderiam lançar luz sobre a etiologia dessas associações.  

A variação do EZ IMC/I mostrou associação com a variação do perfil lipídico. Para 

cada unidade de incremento no EZ IMC/I observamos elevações nas frações lipídicas em 

ambos os sexos. No modelo adotado a variação do EZ IMC/I pode explicar 14% e 16% do 

aumento do TG e da razão TG/HDL-c respectivamente no sexo masculino; 6% do aumento do 

CT, 10% do LDL-c, 11% do colesterol não-HDL e 5% da redução do HDL-c no sexo 

feminino. Quando comparamos a variação do perfil lipídico entre os tercis de variação do EZ 

IMC/I encontramos maiores elevações das frações lipídicas no terceiro tercil comparado ao 

primeiro.  

Na literatura existem poucos estudos comparativos do perfil lipídico estratificado pela 

evolução do IMC durante a adolescência e a maioria deles é delimitado apenas a um dado 

momento dessa fase da vida e comparado ao desfecho na idade adulta. Estudo realizado por 

Imai et al. 201443, avaliou a associação entre o aumento do EZ IMC/I na infância e 

adolescência e os fatores de risco cardiovasculares e também encontraram níveis de TG mais 

elevados no terceiro tercil de variação do EZ IMC/I, em comparação ao primeiro, porém sem 

diferença para o CT em ambos os sexos. No entanto o perfil lipídico só foi medido na idade 

adulta, o que pode justificar as diferenças encontradas.  

Carvalho et al. (2007)44 avaliaram a associação entre o IMC categorizado em tercis e o 

perfil lipídico e encontraram associação do CT e LDL-c entre o primeiro e o terceiro tercil, 

diferentemente do nosso estudo, seus resultados não diferiram entre os sexos, que pode ser 

explicado pelas diferenças metodológicas, por se tratar de um estudo transversal os tercis de 

IMC não representavam o ganho no tempo e sim um valor pontual.  
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Quando comparamos a variação do perfil lipídico entre os grupos com e sem ganho de 

peso excessivo encontramos maiores alterações dos níveis lipídicos no grupo com ganho de 

peso excessivo em ambos os sexos. Diante disto, sugere-se que provavelmente quanto maior o 

aumento do IMC, maior a proporção do ganho de gordura, a qual pode acelerar a exposição a 

efeitos metabólicos adversos45 e em potencial, no metabolismo das lipoproteínas por meio de 

um efeito de redução da sensibilidade periférica à insulina ou por meio de um efeito direto 

sobre o metabolismo hepático das lipoproteínas46. O mecanismo que explica a associação 

talvez seja a ativação da via da cinase AMP-dependente, induzida pelo aumento da insulina e 

da leptina e redução da ativação da adiponectina, que por sua vez aumenta a oxidação dos 

ácidos graxos. A adiponectina possui uma associação positiva com a sensibilidade à insulina e 

com os níveis de HDL-c e negativa com os níveis de TG47. Além disso, a associação entre 

massa corporal e dislipidemia também pode ser explicada pelo aumento da proteína 

transportadora de ésteres de colesterol secretada pelos adipócitos38.  

De acordo com o Bogalusa Heart Study existe uma forte correlação entre o IMC e a 

MG e uma fraca correlação entre o IMC e a MM quando o IMC estiver acima da mediana5.  

 Embora alguns autores tenham notado que a maior parte do aumento do IMC durante a 

adolescência pode ser contabilizada pelo aumento desproporcional da MM48, outros estudos 

como o de Victora et al. (2007)1 e Biro et al., (2010)49, observaram que os maiores aumentos 

do IMC ao final da infância e na adolescência foram associados com o aumento de 

adiposidade corporal. Segundo Wills et al. (2014)50, o maior ganho de peso na infância tardia 

e na adolescência pode ser prejudicial, levando a um maior teor da razão MG/MM e gordura 

androide/ginóide.  

 Dada a crescente evidência da associação entre o excesso de adiposidade e o 

desenvolvimento de doenças crônicas, estudos adicionais são necessários para elucidar o 

efeito do ganho de peso na adolescência sobre o perfil lipídico. Diante do exposto, a variação 
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EZ IMC/I pode ser um bom preditor de alterações no perfil lipídico em adolescentes, mesmo 

naqueles que apresentam este índice dentro da faixa de normalidade, destacando a 

necessidade do seu monitoramento durante a fase de crescimento. 

 

LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 Por se tratar de um estudo de coorte houve perdas de seguimento devido a não 

localização dos adolescentes em razão da mudança de escola, resultando em um tamanho 

amostral pequeno, dessa forma, algumas diferenças que não alcançaram significância 

estatística talvez pudessem aparecer com um número maior de participantes. Outro aspecto 

limitante é ausência das variáveis de composição corporal e distribuição de gordura corporal 

que poderiam aumentar a capacidade explicativa da influência da massa gorda na 

determinação do perfil lipídico. Além disso, não é possível confirmar se a variação do perfil 

lipídico observada nessa investigação foi exclusivamente atribuída ao aumento EZ IMC/I, 

considerando que o consumo alimentar e o sedentarismo podem ter participação no desfecho. 
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Tabela 1 – Evolução das condições sócio demográficas, dislipidemia, estado nutricional e estilo de vida em 

uma coorte de adolescentes do Recife/PE, 2007-2012. 

Sexo Masculino 

Variáveis 2007 2012  

 n %  IC95%  n %  IC95%  p-valor* 

Dislipidemia        

Sim 32 62,7 [48,0—75,8] 45 88,2 [76,1—95,5] <0,001* 

Não 19 37,3 [24,1—51,9] 06 11,8 [4,4—23,8]  

Estado Nutricional        

Com excesso de peso 14 27,5 [15,8—41,7] 12 23,5 [12,7—37,4] 0,727 

Sem excesso de peso 37 72,5 [58,2—84,1] 39 76,5 [62,5—87,2]  

Nível de atividade        

Pouco ativo/sedentário 38 74,5 [60,3—85,6] 26 51,0 [36,5—65,2] 0,023* 

Suficientemente ativo 13 25,5 [14,3—39,6] 25 49,0 [34,7—63,4]  

Comportamento 

sedentário 

       

≥4,5hs  30 60,0 [45,1—73,5] 26 51,0 [36,5—65,2] 0,442 

<4,5hs 20 40,0 [26,4—54,8] 25 49,0 [34,7—63,4]  

Consumo Alimentar 

 n M IQ n M IQ  

Alimentos Protetores 50 05 03—05 50 04 02—04 <0,001¶ 

Alimentos 

Ultraprocessados 

50 04 03—05 50 05 03—05 <0,001¶ 

Sexo Feminino 

Dislipidemia        

Sim 57 67,9 [58,3—79,2] 50 59,5 [49,5—71,5] 0,311 

Não 27 32,1 [22,3—43,2] 34 40,5 [29,8—51,7]  

Estado Nutricional        

Com excesso de peso 27 32,1 [22,3—43,2] 18 21,4 [13,2—31,7] 0,035* 

Sem excesso de peso 57 67,9 [56,7—77,6] 66 78,6 [68,2—86,7]  

Nível de atividade        

Pouco ativo/sedentário 76 90,5 [84,7—97,2] 64 76,2 [67,5—86,4] 0,023* 

Suficientemente ativo 08 9,5 [4,3—18,3] 20 23,8 [15,5—35,1]  

Comportamento 

sedentário 

       

≥4,5hs  44 52,4 [42,2—64,7] 40 47,6 [37,5—60,0] 0,644 

<4,5hs 40 47,6 [37,5—60,0] 44 52,4 [42,2—64,7]  

Consumo Alimentar 

 n M IQ n M IQ  

Alimentos Protetores  82 04 02—05 82 04 02—04 0,003¶ 

Alimentos 

Ultraprocessados 

82 03 03—05 82 05 05—06  <0,001¶ 

 

Dislipidemia: alteração em pelo menos uma das frações lipídicas. Pouco ativo/sedentário: <300 

minutos/semana de prática de atividade física. *IC95%  - Intervalo de confiança de 95% ; *Teste de 

McNemar; ¶Teste de Wilcoxon; N= 50 para a variável comportamento sedentário em 2007 no sexo 

masculino; n=50 para a variável consumo alimentar no sexo masculino; n=82 para a variável consumo 

alimentar no sexo feminino. 
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Tabela 2 – Evolução média das variáveis bioquímicas em uma coorte de adolescentes do Recife/PE, 2007-

2012. 

Sexo Masculino 

 2007 2012  

Variáveis n  dP n  dP p-valor 

CT 51 147,4 ±33,4 51 143,8 ±34,3 0,296 

LDL-c 51 84,6 ±30,4 51 81,1 ±31,5 0,244 

TG 51 91,0† 73-108§ 51 79,0† 73-122§ 0,286¶ 

HDL-c 51 45,2 ±9,6 51 42,7 ±6,9 0,008* 

TG/HDL 51 2,1 ±0,8 51 2,4 ±1,0 0,084 

Colesterol 

não-HDL 

51 102,1 ±32,7 51 101,0 ±33,2 0,756 

Sexo Feminino 

CT 82 145,5 ±27,4 82 153,8 ±27,4 0,003* 

LDL-c 84 81,8 ±23,7 84 88,5 ±25,1 0,010* 

TG 84 93,0 † 73,2-127,5§ 84 82,5† 75,0-102,7§ 0,002* 

HDL-c 84 42,8 ±8,3 84 46,5 ±8,0 <0,001* 

TG/HDL 84 2,1† 1,6-3,0§ 84 1,8† 1,5-2,18§ <0.001* 

Colesterol 

não-HDL 

82 102,4 ±26,4 82 107,1 ±27,1 0,072 

CT– colesterol total; HDL-c – lipoproteína de alta densidade; LDL-c- lipoproteína de baixa densidade; TG- 

triglicerídeo; TG/HDL-c – razão triglicerídeo/lipoproteína de alta densidade; Colesterol não-HDL – diferença 

entre CT e o HDL-c. †mediana, §Intervalo Interquartílico; *Teste “t” de Student pareado; ¶Teste de Wilcoxon. N= 

82 para as variáveis CT e Colesterol não-HDL no sexo feminino. 

 

 

 

 

Tabela 3– Correlação e Regressão Linear Simples entre a variação do perfil lipídico e do EZ IMC/I em 

uma coorte de adolescentes do Recife/PE, 2007 e 2012. 

 Variação do EZ IMC/I  

 Masculino  Feminino  

Variáveis n r2 B dP Β p-valor* n r2 B dP β  p-valor* 

∆CT 51 0,00 -1,4 3,3 -0,0 0,677 82 0,06 9,4 4,1 0,2 0,024* 

∆LDL-c 51 0,00 -1,8 2,9 -0,0 0,534 84 0,10 11,6 3,7 0,3 0,003* 

∆TG 51 0,14 14,7 5,1 0,3 0,006* 84 0,00 1,9 6,3 0,0 0,765 

∆HDL-c 51 0,02 -1,0 0,8 -0,1 0,230 84 0,05 -2,3 1,1 -0,2 0,037* 

∆TG/HDL-c 51 0,16 0,4 0,1 0,4 0,003* 84 0,00 0,1 0,2 0,0 0,491 

∆ Colesterol 

não-HDL 

51 0,00 -0,3 3,3 -0,0 0,924 82 0,11 11,8 3,7 0,3 0,002* 

Variação do EZ IMC/I - diferença entre o escore z do IMC 2012 e 2007; ∆CT – variação do colesterol total; 

∆LDL-c- variação da lipoproteína de baixa densidade; ∆TG- variação do triglicerídeo; ∆HDL-c –variação da 

lipoproteína de alta densidade; ∆TG/HDL-c- variação da razão triglicerídeo/lipoproteína de alta densidade; ∆ 

Colesterol não-HDL – variação da diferença entre CT e o HDL-c. *Correlação de Pearson e Regressão Linear 

simples. N= 82 para as variáveis CT e Colesterol não-HDL no sexo feminino. 
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Tabela 4– Associação entre a variação do perfil lipídico e a variação do EZ IMC/I em tercis na coorte de 

adolescentes do Recife/PE, 2007 e 2012.  

 Sexo Masculino  

 Variação do EZ IMC/I em tercis  

Variáveis  Tercil 1 Tercil 2  Tercil 3  

 n  dP N  dP n  dP P-

valor* 

∆CT 17 -1,3 ±24,9 17 -8,0 ±25,4 17 -1,2 ±22,8 0,652 

∆LDL-c 17 -1,6 ±20,2 17 -5,3 ±22,0 17 -3,4 ±22,0 0,886 

∆TG 17 -14,9 a ±33,2 17 3,1  ±42,8 17 29,5 b ±32,3 0,003* 

∆HDL-c 17 -0,5 ±6,1 17 -3,2 ±6,7 17 -3,7 ±6,4 0,302 

∆TG/HDL-c 17 -0,2 a ±0,8 17 0,1  ±1,0 17 0,8 b ±0,7 0,002* 

∆ Colesterol 

não-HDL 

17 -0,8 ±24,2 17 -0,7 ±24,9 17 2,42 ±24,6 0,696 

Sexo Feminino  

∆CT 28 0,0 a ±21,4 26 8,2 ±25,9 28 16,7 b ±25,1 0,041* 

∆LDL-c 28 -3,2 a ±19,4 28 6,8 ±22,4 28 16,6 b ±24,5 0,005* 

∆TG 28 -15,6 ±34,6 28 -13,9 ±25,7 28 -10,0 ±49,6 0,855 

∆HDL-c 28 5,6 ±6,0 28 3,5 ±6,6 28 1,9 ±7,4 0,137 

∆TG/HDL-c 28 -0,4 † -0,9- -0,0§ 28 -0,3 † -1,3- -0,0§ 28 -0,2 † -0,7-0,2§ 0,224¶ 

∆ Colesterol 

não-HDL 

28 -5,60 a ±21,5 26 5,10 ±24,1 28 14,7 b ±21,1 0,004* 

Variação EZ IMC/I em tercis- diferença entre o escore z do IMC 2012 e 2007 em tercis; ∆CT – variação do colesterol total; 

∆LDL-c- variação da lipoproteína de baixa densidade; ∆TG- variação do triglicerídeo; ∆HDL-c –variação da lipoproteína de 

alta densidade; ∆TG/HDL-c- variação da razão triglicerídeo/lipoproteína de alta densidade; ∆ Colesterol não-HDL – variação 
da diferença entre CT e o HDL-c. *Teste One-Way ANOVA. Letras a,b  diferença entre as médias estatisticamente significante 

adotando um nível de significância de 5.0% (Teste a posteriori Bonferroni); † mediana, § Intervalo Interquartílico, ¶Teste 

Kruskal-Wallis. N= 82 para as variáveis CT e Colesterol não-HDL no sexo feminino. 

 

 

 

Tabela 5– Associação entre a variação do perfil lipídico e o ganho de peso excessivo na coorte de 

adolescentes do Recife/PE, 2007 e 2012.  

Ganho de Peso excessivo 

Sexo Masculino 

 variação EZ IMC/I < percentil 75  variação EZ IMC/I ≥percentil 75   

Variáveis N  Dp n  Dp p-valor* 

∆CT 39 -5,4 ±24,3 12 2,5 ±23,3 0,324 

∆LDL-c 39 -4,4 ±20,6 12 -0,4 ±23,1 0,571 

∆TG 39 -3,2 ±37,4 12 35,8 ±35,0 0,003* 

∆HDL-c 39 -1,9 ±6,3 12 -4,1 ±6,9 0,307 

∆TG/HDL-c 39 -0,0 ±0,9 12 1,0 ±0,8 0,001* 

∆ Colesterol não-HDL 39 -3,4 ±23,9 12 6,6 24,8 0,229 

Sexo Feminino 

Variáveis        

∆CT 61 6,6 ±25,7 21 13,2 ±22,1 0,298 

∆LDL-c 63 4,5 ±24,9 21 13,4 ±17,1 0,131 

∆TG 63 -16,7 ±37,6 21 -2,4 ±35,9 0,128 

∆HDL-c 63 4,8 ±6,3 21 0,1 ±7,0 0,006* 

∆TG/HDL-c 63 -0,4† -1,0─ -0,0§ 21 0,0† -0,6─0,3§ 0,031¶ 

∆ Colesterol não-HDL 61 1,8 24,4 21 13,0 18,7 0,035* 
Ganho de peso excessivo- diferença entre EZ IMC/I 2012 e 2007 ≥ percentil 75; ∆CT – variação do colesterol total; ∆LDL-c- 

variação da lipoproteína de baixa densidade; ∆TG- variação do triglicerídeo; ∆HDL-c –variação da lipoproteína de alta 

densidade; ∆TG/HDL-c- variação da razão triglicerídeo/lipoproteína de alta densidade; ∆Não-HDL-c – variação da diferença 
entre CT e o HDL-c. †mediana, § Intervalo Interquartílico. *Teste “t” de Student; ¶Teste “U” de Mann Whitney. N= 82 para 

as variáveis CT e Colesterol não-HDL no sexo feminino. 
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ANEXO A – Normas da Revista 
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ANEXO B - Parecer do Comitê de Ética 
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ANEXO C – Parecer do Comitê de Ética 
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