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                               RESUMO 

 

Adolescência é um período marcado por transformações físicas e comportamentos de 

risco que culminam em efeitos sobre o estado nutricional. Dos distúrbios que acometem 

os adolescentes destacam-se o excesso de peso e as dislipidemias. Adolescentes com 

essas características possuem um risco maior de desenvolver doenças cardiovasculares e 

tornarem-se adultos doentes. Este estudo objetivou conhecer o perfil antropométrico e 

lipídico dos adolescentes escolares das comunidades pesqueiras de Macau, RN. Foram 

selecionados 168 adolescentes e aferidos o peso, estatura, dobras cutâneas e 

estadiamento puberal. O perfil lipídico consistiu nas dosagens bioquímicas de colesterol 

total e frações e triglicerídeos, classificados segundo a Sociedade Brasileira de 

Cardiologia (2005). Foi verificado que 19,6% dos adolescentes apresentaram excesso de 

peso e 13,6% excesso de gordura corporal. Observou-se que 43,6% dos adolescentes 

analisados apresentaram dislipidemia. A elevação do colesterol total (55%) e o baixo 

HDL_c (35,2%) foram as maiores alterações no perfil lipídico. As meninas possuíam 

maiores alterações no perfil lipídico que os meninos sendo estatisticamente significante 

para o LDL_c (p=0,01) e HDL_c (p=0,02). Também verificou-se uma tendência dos 

adolescentes com excesso de peso e de gordura corporal apresentarem elevação nos 

níveis lipidêmicos. Conclui-se que estes adolescentes possuem prevalências elevadas de 

excesso de peso, de gordura corporal e dislipidemia, indicativo da necessidade de 

intervenções públicas de saúde.  

 

 
Descritores: Nutrição do Adolescente. Composição corporal. Perfil lipídico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 
Adolescence is a period characterized by physical changes and risky behaviors that 

culminate in effects on nutritional status. From the disorders that affect teenagers, 

overweight and dyslipidemia stand out. Adolescents with these characteristics have a 

greater risk of developing cardiovascular disease and become ill adults. This study 

investigated the lipid and anthropometric profile of adolescent students from fishing 

communities in Macau, RN. 168 adolescents were selected and their weight, height, 

skinfolds and pubertal stage were measured. The lipid profile consisted of biochemical 

levels of total cholesterol and triglyceride fractions, according the Sociedade Brasileira 

de Cardiologia (2005). It was found that 19.6% of adolescents were overweight and 

13.6% excess body fat. There was a high prevalence of dyslipidemia (43,6%), while an 

increased total cholesterol (55%) and low HDL_c (35.2%) were the major changes in 

the  lipid profile. Also, the girls had higher changes in lipid profile than boys and the 

same tendency was observed in the overweight teens, who present a higher percentage 

of body fat. It can be concluded that these adolescents have high rates of changes in 

anthropometric measurements and lipid profile, suggesting the need for public health 

interventions.  

 

Descriptors or Keywords: Adolescent Nutrition, body composition, lipid profile. 
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1 APRESENTAÇÃO 

 

1.1 Considerações Gerais 

 

 

A adolescência, do latim adolescere (crescer), é um período de várias mudanças que 

acontece entre os 10 e 19 anos de idade, marcado por transformações físicas aceleradas e 

características da puberdade. Essas alterações são influenciadas por caracteres hereditários, 

ambientais, nutricionais e psicológicos e têm efeito sobre o comportamento alimentar, que 

pode ser influenciado tanto por fatores internos quanto externos (GAMBARDELLA; 

FRUTUOSO; FRANCH, 1999). 

Dos problemas nutricionais que acometem os adolescentes, pode-se destacar nos 

últimos anos, o aumento do sobrepeso e obesidade, ao mesmo tempo em que declina a 

ocorrência da desnutrição no grupo infanto-juvenil em um ritmo acelerado na população 

brasileira. Estabelece-se, dessa forma, um antagonismo de tendências temporais entre 

desnutrição e obesidade, definindo uma das características marcantes do processo de transição 

nutricional do país (ALBANO; SOUZA, 2001, BATISTA FILHO; RISSIN, 2003). 

A obesidade é considerada doença universal de prevalência crescente e hoje assume 

caráter epidemiológico, como o principal problema de saúde pública na sociedade moderna. A 

obesidade na infância e na adolescência está se tornando problema cada vez mais freqüente, 

estando relacionada a diversas doenças não transmissíveis, com o aumento do risco de morbi-

mortalidade (SABIA; SANTOS; RIBEIRO, 2004). 

A avaliação antropométrica por meio do Índice de Massa Corporal (IMC) e pela 

determinação da composição corporal é um dos métodos para avaliar distúrbios nutricionais e 

é indicador de escolha para diagnosticar excesso de peso e de gordura corporal. Desta forma 

contribui para identificar precocemente riscos à saúde. No entanto, a definição de uma 

classificação do estado nutricional de adolescentes não é tarefa fácil na medida em que deve 

levar em consideração o gênero, a idade, o peso, a estatura e a maturação sexual do 

adolescente (WHO, 1995, SICHIERI; ALAMM, 1996). 

Além da avaliação antropométrica, a verificação do perfil lipídico torna-se 

fundamental, visto que a obesidade é fator de risco comum para as várias doenças associadas 

com os níveis séricos de lipídios, sendo a dislipidemia, um dos principais fatores 

determinantes para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares e sua presença na infância 
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e adolescência pode contribuir para o aparecimento de lesões precoces de aterosclerose nas 

primeiras décadas de vida (RAGHUVEER, 2010). 

 

 

1.2 Justificativa 

 

 

A idéia de analisar o perfil antropométrico, de composição corporal e sua relação com 

os parâmetros bioquímicos associados às doenças crônicas não transmissíveis de interesse da 

nutrição dos adolescentes da Reserva de Desenvolvimento Estadual Ponta do Tubarão – 

RDSEPT em Macau/RN nasceu dos resultados de um diagnóstico preliminar com uma 

amostra de participantes do projeto de extensão universitária intitulado “Em torno da mesa: 

alimentando sensibilidades e competências” realizado no âmbito da Reserva em questão, na 

qual revelou a presença de sobrepeso/obesidade dentre os adultos da comunidade. 

Vários estudos epidemiológicos apontam que o sobrepeso/obesidade na infância e 

adolescência é fator de risco para estes distúrbios na vida adulta, assim a avaliação cuidadosa 

do estado nutricional antropométrico global realizado especialmente pelo IMC e da 

composição corporal que verifica a quantidade de gordura nos indivíduos, além de sua 

distribuição, aliados aos parâmetros bioquímicos é um fator importante para a promoção da 

saúde. 

Outro fator importante que justifica o estudo está relacionado com o fato do 

conhecimento escasso sobre o estado nutricional e de saúde de adolescentes em comunidades 

pesqueiras tradicionais, a qual, em hipótese, estaria mais protegida do aparecimento de 

DCNT, uma vez que provavelmente possuem elevada ingestão de pescado, produto rico em 

gorduras poliinsaturadas que são comumente associadas com a melhora do perfil lipídico e 

diminuem o risco de desenvolver doenças cardiovasculares.  

Mediante o exposto, observa-se a necessidade de conhecer o perfil da composição 

corporal destes adolescentes, a fim de verificar a magnitude do excesso de peso e de gordura 

corporal nesta população associada ao perfil lipídico, considerando o atual quadro 

epidemiológico. Neste sentido tem o intuito de contribuir para o diagnóstico precoce da 

obesidade e suas complicações já na adolescência, melhorando o prognóstico destes 

indivíduos na vida adulta.  
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1.3 Pergunta Condutora e Objetivos do Estudo 

 

 

  A dissertação teve como pergunta condutora: Qual a prevalência das alterações 

antropométricas, da composição corporal, da distribuição da gordura corporal subcutânea 

e do perfil lipídico de adolescentes das comunidades pesqueiras de Macau/ RN? 

 

  

 

1.3.1 Objetivo Geral: 

 

 

Analisar o estado nutricional antropométrico, a composição corporal e a distribuição 

da gordura corporal subcutânea associados ao perfil lipídico dos adolescentes de comunidades 

pesqueiras de Macau/ RN. 

 

 

1.3.2 Objetivos Específicos: 

 

-  Caracterizar os adolescentes em relação às variáveis socioeconômicas e biológicas;  

- Conhecer o perfil antropométrico, a composição corporal e a distribuição da gordura 

corporal subcutânea dos adolescentes estudados; 

- Estimar a prevalência de dislipidemias e das alterações do perfil lipídico dentre os 

adolescentes; 

- Verificar a relação entre as variáveis antropométricas com o perfil lipídico; 

- Investigar a associação entre dislipidemia e variáveis biológicas, socioeconômicas e 

antropométricas. 
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1.4 Estrutura da Dissertação 

 

 

A dissertação é composta por um capítulo de Revisão da Literatura que buscou 

abordar os aspectos relevantes no que diz respeito ao grupo adolescente, tais como: as 

transformações na composição corporal decorrente da puberdade, a epidemiologia das 

doenças crônicas não transmissíveis neste grupo etário, destacando a apresentação de 

resultados de artigos originais que buscaram apontar as prevalências de distúrbios nutricionais 

durante a adolescência. Ainda na revisão da literatura buscou-se apresentar os métodos mais 

utilizados para avaliação nutricional antropométrica de adolescentes, apontando os métodos 

mais indicados para o grupo adolescente, bem como as limitações de cada método. Outro 

ponto fundamental na revisão da literatura foi o levantamento sobre o perfil lipídico de 

adolescentes, buscando apresentar as prevalências das alterações do perfil lipídico por meio 

da presença de artigos publicados sobre o tema, além da verificação das conseqüências na 

saúde dos adolescentes em virtude destas alterações. 

O seguinte capítulo é composto pelo caminho metodológico o qual procurou-se 

apresentar com clareza todo o percurso realizado até a obtenção dos resultados que compõem 

o artigo original. 

O artigo original intitulado: “Estado nutricional e dislipidemias de adolescentes de 

comunidades pesqueiras tradicionais” buscou abordar a temática da composição corporal e 

do perfil lipídico dos adolescentes das comunidades pesqueiras estudas e tem o intuito de 

apontar um perfil nutricional desta população e servir como subsídio para intervenções 

públicas na área da saúde. Este artigo será submetido à Revista de Saúde Pública (ANEXO 

A). 

Na última sessão desta dissertação são apresentadas as considerações finais e as 

recomendações na qual foram indicados os possíveis encaminhamentos em termo de novas 

pesquisas na área como também de intervenções de saúde pública no grupo em destaque. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

2.1 Adolescência 

 

 

A adolescência é uma etapa evolutiva peculiar ao ser humano, que culmina todo o 

processo maturativo biopsicossocial do indivíduo. É caracterizada por profundas 

transformações somáticas, psicológicas e sociais. Compreende as idades de 10 a 19 anos de 

acordo com a World Health Organization - WHO (WHO,1995). 

Na fase da puberdade, início da adolescência (10 a 14 anos) ocorre o estirão de 

crescimento: aumento rápido das secreções de diversos hormônios e o aparecimento dos 

caracteres sexuais secundários (estadiamento puberal). A fase final (15 a 19 anos) caracteriza-

se pela desaceleração destes processos (WHO, 1995). 

A determinação da idade biológica é de suma importância para os estudos que dizem 

respeito à criança e aos adolescentes, isto porque permitem distinguir de forma mais clara as 

modificações fisiológicas neste grupo. Os indicadores mais comumente usados para 

determinar o estadiamento puberal em estudos com crianças e adolescentes são a maturação 

esquelética e as características sexuais secundárias. A maturação sexual por meio do 

estadiamento puberal utiliza o desenvolvimento escrotal e pêlos pubianos para o sexo 

masculino e desenvolvimento mamário e pêlos pubianos para o sexo feminino (MARSHALL; 

TANNER, 1970, MARSHALL; TANNER, 1969).  

Os critérios propostos por Marshall e Tanner dividem a puberdade em cinco fases, 

sendo a primeira referente à infância e a última à fase adulta. As intermediárias correspondem 

à puberdade. Para a avaliação do desenvolvimento dos pêlos pubianos (P1, P2, P3, P4, P5) 

consideram-se, em ambos os sexos, suas características, quantidade e distribuição. Para o 

gênero masculino, considera-se o estágio de desenvolvimento dos genitais (G1, G2, G3, G4, 

G5) e para o feminino, o desenvolvimento das mamas (M1, M2, M3, M4, M5), segundo a 

forma, tamanho e características dos mesmos (CHIPKEVITCH, 2001), como demonstrado no 

quadro 1. 
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Gênero masculino Pêlos Pubianos (P) Genitália (G) 

Estágio 1 Nenhum Características infantis sem 

alteração 

Estágio 2 Presença de pêlos finos e claros Aumento do pênis, pequeno ou 

ausente, aumento inicial do volume 

testicular 

Estágio 3 Púbis coberto Crescimento peniano em 

comprimento; maior crescimento 

dos testículos e do escroto 

Estágio 4 Tipo adulto: sem extensão para as 

coxas 

Crescimento peniano 

principalmente no diâmetro 

Estágio 5 Tipo adulto: com extensão para as 

coxas 

Desenvolvimento completo da 

genitália 

Gênero feminino Pêlos pubianos (P) Mamas (M) 

Estágio 1 Ausentes Sem modificação da fase infantil 

Estágio 2 Pequenas quantidades: longos, 

finos e lisos 

Brotos mamários; elevação da 

aréola e distribuídos ao longo dos 

grandes lábios papilas formando 

uma pequena saliência 

Estágio 3 Aumento de quantidade e 

espessura, mais escuros e 

encaracolados 

Maior crescimento da mama e da 

aréola, mas sem separação dos 

contornos 

Estágio 4 Pêlos do tipo adulto: cobrindo mais 

densamente a região pubiana, sem 

atingir as coxas 

Maior crescimento da mama e da 

aréola havendo separação dos 

contornos 

Estágio 5 Pilosidade pubiana igual à adulto, 

invadindo a parte interna das coxas 

Mamas com aspecto adulto, o 

contorno areolar é incorporado 

novamente ao contorno da mama 

Quadro 1 – Critérios de Marshall e Tanner para classificação do estadiamento puberal. 

Fonte: Adaptado de CHIPKEVITCH, 2001 
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Adolescentes são alvos de estudos em todo o mundo, por apresentarem altos índices de 

comportamento de risco, como o decréscimo do hábito regular de atividade física, hábitos 

alimentares irregulares
 
e transtornos psicológicos (OEHLSCHLAEGER et al, 2004). 

É durante a infância e a adolescência que normalmente ocorrem variações da 

composição corporal, uma vez que o crescimento é um processo dinâmico e complexo, 

regulado por múltiplos fatores, os quais incluem a hereditariedade, a ingestão de nutrientes, a 

atividade física, a idade, o gênero e o balanço endócrino, exercendo influência sobre o 

tamanho e a forma do indivíduo. Fatores ambientais tais como saneamento, vacinação e 

estresse biológico também apresentaram certa influência (CINTRA; COSTA; FISBERG, 

2005). 

Cintra; Costa; Fisberg (2005) referiram que durante o crescimento e desenvolvimento, 

a composição das massas gorda e magra sofre alterações consideradas fisiológicas, sendo 

essencial haver um entendimento sobre essas modificações que ocorrem nestes períodos, para 

melhor analisar as situações em que ocorrem desvios do peso corporal.  

 

 

2.2 Epidemiologia das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) em adolescentes 

 

 

As DCNT’s são agravos de etiologia multifatorial, que compartilham vários fatores de 

risco modificáveis como, alimentação inadequada, inatividade física, tabagismo, das quais se 

destacam as doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes e neoplasias. Assim, as DCNT’s 

relacionam-se às condições de vida, trabalho e consumo da população, "gerando atenções 

psicossociais e, conseqüentemente, o desgaste e a deterioração orgânico-funcional, com 

especial sobrecarga dos sistemas nervoso, endócrino e cardiovascular" (MARTINS, 

FRANÇA, KIMURA, 1996). Neste contexto, um número cada vez maior de indivíduos com 

este padrão de afecções tende a compor a clientela dos serviços de saúde (BRASIL, 2004, 

MARTINS, FRANÇA, KIMURA, 1996). 

No Brasil, a transição epidemiológica não tem ocorrido de acordo com o modelo 

experimentado pela maioria dos países desenvolvidos. Velhos e novos problemas em saúde 

coexistem, com predominância das DCNT’s, embora as transmissíveis ainda desempenhem 

um papel importante. Entre os principais resultados encontrados na pesquisa Carga de 

Doença no Brasil de 1998, destacou-se que o grupo das DCNT’s; o grupo das infecciosas, 
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parasitárias, maternas, perinatais e nutricionais, e das causas externas representaram, 

respectivamente, 66,3%, 23,5% e 10,2% da carga total de doença estimada no ano de 1998 

(SCHRAMM et al 2004). 

O perfil nutricional na população também está se modificando rapidamente, sendo 

atualmente, caracterizado por baixa prevalência de desnutrição em crianças e aumento 

substancial na proporção de sobrepeso e obesidade, fenômeno a que se vem chamando de 

transição nutricional. O aumento na prevalência de sobrepeso/obesidade em adultos faz com 

que a preocupação com o controle do peso em crianças e adolescentes se transforme em um 

importante item na agenda de Saúde Pública (FISBERG, 2005). 

Etiologicamente os fatores socioambientais e genéticos estão envolvidos com o 

fenômeno da obesidade, porém os fatores socioambientais aparecem como mais relevantes 

para o aumento da incidência deste fenômeno. Destaca-se neste contexto a mudança no 

padrão alimentar, o sedentarismo, o estilo de vida urbano e a exposição prolongada a escassez 

de alimentos intra ou extra-uterina levando à desnutrição e obesidade posteriormente 

(ANJOS, 2006). 

Neste sentido, Sawaya (2006) relata que crianças que foram desnutridas e que não 

recuperaram sua estatura apresentam um quociente respiratório maior que crianças não 

desnutridas. Isto significa que no organismo de crianças desnutridas a oxidação de gordura é 

menor, assim a criança tende a utilizar a energia que ingeriu para acumular gordura. Este 

aumento especialmente na região do tronco pode estar associado com DCNT’s como 

obesidade, diabetes, hipertensão e cardiopatias na vida adulta. O resumo desta explicação 

pode ser verificado na figura abaixo. 

 

Fonte: SAWAYA (2006). 

Quadro 2: Associação entre baixa estatura, obesidade, hipertensão e diabetes. 
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A obesidade é fator de risco comum para doenças coronarianas, aterosclerose, 

hipertensão arterial, hiperlipidemias e hiperinsulinemia. Seus determinantes constituem-se nas 

 alterações nos hábitos de vida da população, no que se refere especialmente ao consumo 

excessivo de alimentos ricos em gordura saturada e baixos níveis de atividade física. Ressalta-

se que conseqüências adversas da obesidade sobre a saúde pode sofrer influência do peso 

corporal, localização da gordura, magnitude de ganho de peso durante a idade adulta e pelo 

estilo de vida (RIBEIRO et al, 2006; OMS, 2004).  

Segundo Parente et al., (2006) a prevalência de obesidade infantil tem aumentado 

rapidamente nas duas últimas décadas, assim como a hipercolesterolemia, uma das 

complicações do excesso de peso. Segundo o mesmo autor verifica-se também alteração de 

risco para doença aterosclerótica e calcificações na aorta e artérias coronárias em crianças 

obesas.  

Moran (1999) realizou um estudo epidemiológico que examinou o comportamento do 

peso de crianças e adolescentes ao longo do tempo. Uma criança obesa, com menos de três 

anos, não foi fator determinante de obesidade na vida adulta. Porém a partir dessa idade, o 

excesso de peso torna-se definitivamente determinante de obesidade futura. Se a criança é 

obesa aos seis anos de idade, ela apresenta 50% de chance de tornar-se um adulto obeso. A 

obesidade na adolescência, entretanto, confere chances de 70 – 80%.  

Evidências mostram que crianças com níveis de colesterol na faixa mais elevada da 

distribuição normal tendem a se tornar adultos com hipercolesterolemia. O mesmo acontece 

com àqueles que na infância apresentam níveis pressóricos normais altos, geralmente tornam-

se adultos hipertensos e os que exibem níveis de glicemia no limite superior da normalidade 

na infância, tornar-se-ão adultos diabéticos (FISBERG et al, 2001).  

Desta maneira, o crescimento da incidência das DCNT observado nas últimas décadas 

está relacionado com os hábitos de vida adquiridos neste período, destacando-se os 

comportamentos que desequilibram o balanço energético, induzindo o ganho de peso 

(BRASIL, 2004). 

É importante salientar que a obesidade é considerada, em países desenvolvidos, um 

importante problema de saúde pública, e pela OMS, uma epidemia global. Está associada com 

o surgimento de várias doenças e seu impacto é mais pronunciado na morbidade que na 

mortalidade. Assim, a preocupação sobre prevenção, diagnóstico e tratamento da obesidade 

tem-se voltado para o grupo mais jovem, visto que é nessa fase que são formados os hábitos 

alimentares e de atividade física (ABRANTES; LAMOUNIER; COLOSIMO, 2002). 
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2.3 Estado nutricional antropométrico global em adolescentes 

 

 

Avaliar o estado nutricional de um indivíduo consiste em utilizar determinados 

procedimentos diagnósticos, possibilitando precisar a magnitude, o comportamento e os 

determinantes dos agravos nutricionais, permitindo a identificação de grupos de riscos e 

intervenções não somente em relação aos efeitos, mas também ao das causas (FLÁVIO, 

2006). 

As diferenças no estado nutricional podem decorrer tanto de influência genética 

quanto do meio ambiente e da interação entre ambos. Existe uma grande correlação entre o 

sobrepeso dos pais e filhos decorrente da hereditariedade e do meio ambiente (FONSECA; 

SICHIERI; VEIGA, 1998). 

A avaliação do estado nutricional antropométrico global é realizada especialmente 

pelo IMC. Fonseca; Sichieri; Veiga (1998) relataram em seu estudo que embora o IMC 

mostre variação nos adolescentes devido a idade e a maturidade sexual, ainda é considerado 

um bom indicador de obesidade neste grupo.  

No entanto é importante enfatizar que o uso apenas do peso e estatura já vem sendo 

discutido desde a década de 40, quando foi realizado um estudo clássico com jogadores de 

futebol americano, que de acordo com as tabelas de peso e estatura estariam obesos. Sendo 

posteriormente verificado que esses indivíduos possuíam uma pequena quantidade de gordura 

e seu excesso de massa corporal estava relacionado a uma grande quantidade de massa 

muscular (COSTA, 2001). 

A literatura aponta que as mudanças que ocorrem na composição corporal devido à 

maturação sexual não são captadas pelo IMC. Sabe-se que meninos, na fase inicial do 

estadiamento puberal, o ganho de peso deve-se principalmente ao aumento da massa magra, 

enquanto em meninas ocorre mais em função do acúmulo de massa gorda (CHIARA; 

SICHIERI; MARTINS, 2003). 

Neste sentido, o IMC consiste em um índice para se aferir excesso de peso e não de 

gordura corporal, por isso continua a discussão em torno da sua capacidade preditiva na 

identificação de jovens com gordura corporal elevada (VIEIRA et al, 2006).  

Outro aspecto importante a ser considerado são as limitações quanto à utilização dos 

padrões de referência e os pontos de corte de IMC para adolescentes na classificação de 

sobrepeso e obesidade. (LYRA; MENDONÇA; SOUZA, 2001). 
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 Dentre os padrões de referência, destacam-se no Brasil os elaborados por Sichieri e 

Allam em 1996 e o de Conde e Monteiro em 2006. Dentre os critérios internacionais pode-se 

citar o de Cole et al e o CDC ambos do ano de 2000. Outro padrão internacional importante é 

o elaborado por Must et al (1991) o qual serviu de base para as recomendações da WHO 

(1995). Por fim, destacam-se as novas curvas propostas pela WHO em 2007. Com a 

indefinição quanto aos critérios de classificação utilizados para sobrepeso e obesidade em 

adolescentes, tornar-se difícil a análise entre os vários estudos que avaliam o estado 

nutricional antropométrico por meio do IMC neste grupo, sendo importante uma avaliação 

criteriosa mediante as comparações entre os estudos. O resumo dos padrões mais utilizados na 

adolescência segue no quadro 3. 

 

Quadro 3 – Padrões de referência para diagnóstico excesso de peso de adolescentes. 

NHANES, National Health and Nutrition Examination Survey 

NCHS, National Center for Health Statistics 
NHES National Health Examination Survey 

PNSN, Pesquisa Nacional de Saúde e Nutrição 

CDC, Centers for Disease Control and Prevention 

IOTF, International Obesity Task Force 
 

 

A Pesquisa de Orçamentos familiares (POF, 2008-09) apresenta o resgate dos dados 

de avaliação nutricional a partir dos inquéritos do ENDEF 1974-75, da PNSN de 1989 até as 

PADRÃO POPULAÇÃO PONTO DECORTE  

Sichieri e Allam,1996 Brasil (PNSN, 1989) 

10 a 17 anos 

Sobrepeso ≥ P 90 

Conde e Monteiro, 2006 Brasil (PNSN, 1989) 

 2- 19 anos 

Sobrepeso IMC ≥ 25 kg/m
2
 e 

Obesidade IMC ≥ 30 kg/m
2
 

Kuczmarski et al, 2000 

(CDC) 

NHANES II e III 

2 a 20 anos 

Risco de Sobrepeso ≥ P85 

Obesidade ≥ P95 

Cole et al, 2000 (IOTF) EUA, Cingapura, Holanda, Hong 

Kong, Reino Unido e Brasil 

 6-18 anos 

Sobrepeso ≥ 25 kg/m
2
 e 

Obesidade ≥ 30 kg/m
2
 

Must et al,1991 NHANES I Risco de Sobrepeso ≥ P85 

Obesidade ≥ P95 e Dobra 

Cutânea Tricipital > P95 

WHO, 2007 NCHS, 1977 

(NHES II e III, NHANES I) 

Sobrepeso ≥ P 85 

Obesidade ≥ P 97 
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POFs de 2002-03 e 2008-9, mostrando a tendência no grupo adolescente de declínio da 

desnutrição e aumento na prevalência de excesso de peso ao longo dos quatro grandes 

inquéritos, sendo a prevalência do déficit de peso diminuída de 10,1% para 3,7 no sexo 

masculino e de 5,1% para 3% no feminino. Em relação ao excesso de peso a prevalência no 

sexo masculino aumentou de 3,7% para 21,7% e o feminino de 7,6% para 19,4%. 

Um estudo realizado por Garcia; Gambardella; Frutuoso (2003), com jovens de um 

centro de juventude na cidade de São Paulo, verificou que 78,4% dos adolescentes se 

encontravam com nível nutricional satisfatório. No entanto, relataram ter detectado 19,6% de 

risco de sobrepeso e obesidade entre estes jovens. 

Outro estudo desenvolvido por Abrantes; Lamounier; Colosimo (2002), com crianças 

e adolescentes das regiões Nordeste e Sudeste, verificou que a prevalência de sobrepeso em 

adolescente variou entre 6,6% no Nordeste, e 10,4% no Sudeste. A de obesidade variou de 

4,2% e 1,7% nas regiões Nordeste e Sudeste, respectivamente. Neste mesmo estudo, foi 

verificada que a prevalência de sobrepeso é maior entre as meninas (9,3%) quando 

comparadas aos meninos (7,3%). O mesmo ocorreu com a obesidade, embora em menor 

proporção (3,0% e 2,6%, respectivamente para meninas e meninos), considerando o universo 

de adolescentes estudados nas duas regiões. 

No Recife, no ano de 2000 foram estudados 211 adolescentes na faixa etária de 10 – 

19 anos, apresentando freqüência de sobrepeso de 6,2% e de obesidade 5,7%. Considerando o 

gênero, a prevalência de sobrepeso correspondeu a 6,6% entre os meninos e 5,6% entre as 

meninas. (SILVA et al, 2002).  

Também na cidade de Recife foi realizada outra pesquisa na qual se observou uma 

prevalência de 10,8% de adolescentes com sobrepeso e 4,9% classificados como obesos. 

Neste estudo foram avaliadas também as prevalências de sobrepeso e obesidade em grupos de 

pré–escolares e escolares, as quais se mostraram mais altas em relação às dos adolescentes, 

concluindo que essas prevalências diminuíram à medida que ocorreu aumento da faixa etária 

nesta população (SILVA; BALABAN; MOTTA, 2005). 

Em um estudo desenvolvido com adolescentes de escolas públicas de ensino médio do 

município de Natal, verificou-se que 17,1% apresentaram-se com sobrepeso, sendo os 

meninos com maior prevalência correspondendo a 21,6% quando comparados às meninas 

com 13,7% (LYRA; MENDONÇA; SOUZA, 2001). 
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2.4 Composição Corporal de adolescentes 

 

 

Diferentemente do estado nutricional antropométrico global, avaliado especialmente 

pelo IMC, a composição corporal é a proporção entre os diferentes componentes corporais e a 

massa corporal total, sendo normalmente expressa pelas porcentagens de gordura e de massa 

livre de gordura (COSTA, 2001).  

A quantidade de gordura corporal é determinada mediante avaliação da massa gorda 

(MG), a qual inclui todos os lipídios que podem ser extraídos do tecido adiposo e outros 

tecidos do corpo; e a massa livre de gordura (MLG) do indivíduo que consiste em todos os 

tecidos e substâncias residuais, incluindo água, músculos, ossos, tecidos conjuntivos e órgãos 

internos. A massa corporal magra (MCM) difere da MLG por incluir uma pequena quantidade 

de lipídios essenciais (HEYWARD; STOLARCZYK, 2000). 

Ainda segundo Heyward; Stolarczyk (2000) alguns modelos teóricos de 

compartimentalização corporal são utilizados a fim de obter medidas referenciais de 

composição corporal para o desenvolvimento de métodos e equações antropométricas. Assim, 

para avaliar a composição corporal, o peso corporal é subdividido em dois ou mais 

compartimentos os quais podem utilizar os modelos químicos
1
, anatômicos

2
 e fluido – 

metabólicos
3
. Geralmente os modelos de dois componentes, chamado de corpo total

4
 

fornecem estimativas mais fidedignas de %GC à medida que atendem aos requisitos básicos 

avaliativos. 

Medidas de composição corporal podem ser usadas, tanto para avaliar padrões de 

crescimento e desenvolvimento em crianças, quanto para classificar a gordura corporal 

relativa. Devido ao fato da obesidade infantil, especialmente a obesidade adolescente, ser um 

fator de risco para a obesidade adulta, a necessidade da avaliação cuidadosa da composição 

corporal é um importante fator de promoção da saúde (PAIVA et al, 2002).  

Isto porque a avaliação da composição corpórea permite diagnosticar possíveis 

anormalidades nutricionais, proporcionando maior eficiência nas intervenções nutricionais, 

sendo o acompanhamento longitudinal dos compartimentos corpóreos, tanto da massa magra 

                                                
1 Modelo de quatro componentes: gordura; água; proteínas e minerais 
2 Modelo de quatro componentes: tecido adiposo; tecidos moles/ músculos não – esqueléticos; músculos 

esqueléticos e ossos 
3 Modelo que considera, gordura; ECF – Fluído extracelular; ICF – fluído intracelular - ; ICS – sólidos 

intracelulares; ECS – sólidos extracelulares 
4  Gordura e MLG 
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quanto de gordura, que possibilita compreender as modificações resultantes de várias 

alterações metabólicas, identificando de forma precoce os possíveis riscos à saúde associados 

com os níveis excessivamente altos ou baixos de gordura corpórea total e a perda de massa 

muscular (KAMIMURA et al, 2005). 

É importante salientar que na epidemiologia atual os riscos à saúde estão cada vez 

mais relacionados com os excessos de gordura corporal e suas conseqüências e que dentre os 

fatores de risco de doenças cardiovasculares no adulto, cinco já aparecem na infância e na 

adolescência, dentre elas o tabagismo, as dislipidemias, o sedentarismo, a hipertensão arterial 

e o excesso de gordura corporal (FARIA, 2006) 

Uma forma de avaliar a gordura corporal e suas possíveis conseqüências à saúde é por 

meio da sua distribuição. Esta distribuição da gordura corporal é item importante quando 

relacionado com fator de risco para as doenças cardiovasculares, com varias evidências 

cientificas mostrando que a gordura localizada na região abdominal tem maior relação com os 

malefícios à saúde (LIMA, 2005) 

Ainda segundo Lima (2005) dentre os métodos utilizados para avaliar a distribuição 

desta gordura está a análise das dobras cutâneas na forma da topografia da gordura corporal. 

Este método consiste em avaliar separadamente a região central (dobras subescapular e supra-

ilíaca) e a região periférica (triciptal e biciptal) e desta maneira mostrar a distribuição da 

gordura corporal do indivíduo. 

Meninos com mais de 25% e meninas com mais de 30% de gordura corporal relativa 

têm maior pressão sanguínea sistólica e diastólica, colesterol total e relação lipoprotéica de 

colesterol, ou seja, a proporção de colesterol LDL para colesterol HDL, indicando um risco 

relativamente maior de desenvolvimento de doenças cardiovasculares (WILLIAMS et al, 

1992). 

Chiara; Sichieri; Martins (2003) realizaram um estudo com adolescentes na faixa 

etária entre doze a dezoito anos no Rio de Janeiro para avaliar a sensibilidade e especificidade 

do IMC em detectar adolescentes em risco de obesidade, utilizando como ponto de corte 

valores iguais ou superiores ao percentil 85. O excesso de adiposidade foi verificado por meio 

da dobra subescapular no percentil 90, a qual é proposta como padrão ouro pela WHO (1995). 

O excesso de gordura foi superior ao esperado, que era aproximadamente 10%, contudo 

encontraram valores variando entre 17% e 34%, de acordo com o gênero e a idade. 

Outro estudo realizado na cidade de Belo Horizonte com estudantes de seis a dezoito 

anos em escolas públicas e privadas, verificou o %GC por meio da impedância bioelétrica, 
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com média de 17,78% neste grupo, sendo de 10% para os meninos e 23% para as meninas, o 

qual se pode verificar que as estudantes do gênero feminino possuem distribuição de 

composição de gordura superior que o gênero masculino (RIBEIRO et al, 2006). 

Na cidade de Porto Alegre foram recrutados adolescentes em duas escolas públicas, 

tendo sido avaliadas as características físicas das crianças e adolescentes , considerando o 

estadiamento puberal e o gênero, observando 19,2% e 20,1% de GC, no grupo pré–púbere, 

16,7% e 20,7% no púbere e 12% e 26% para os pós–púberes, respectivamente para meninos e 

meninas (SCHNEIDER; RODRIGUES; MEYER, 2002). 

Priore (1998) realizou um estudo na cidade de São Paulo, no qual recrutou 

adolescentes de doze a dezessete anos de escolas da rede pública, e verificou que o %GC 

equivalia a 26,7% e 15,4%, considerando meninas e meninos, respectivamente. 

Veiga; Dias; Anjos (2001) realizaram um estudo para avaliar a relação entre o IMC e o 

%GC obtido por impedância bioelétrica em adolescentes de dez a dezessete anos de uma 

escola privada no Rio de Janeiro. Neste estudo observou-se que o %GC nas meninas aumenta 

com a idade, evoluindo neste estudo de 21,1% no início da adolescência para 28,3%na fase 

final deste ciclo de vida. Já para os meninos, houve uma queda do %GC dos dez aos 15 anos e 

depois um aumento destes níveis até os dezoito anos. 

Em outro estudo realizado com adolescentes na faixa de doze a dezoito anos que 

participaram da NHANES III (National Health and Nutrition Examination), também foi 

verificado um aumento no % GC das meninas no decorrer da faixa etária e um 

comportamento irregular para os meninos quando considerado a evolução da idade (HIMES, 

1999). 

 Diante da influência da gordura corporal na saúde dos indivíduos, métodos sensíveis e 

confiáveis devem ser utilizados para avaliar a quantidade de gordura corporal em relação à 

massa corporal total. Vários métodos podem ser utilizados e dentre eles a antropometria, com 

o uso das dobras cutâneas, são habitualmente utilizados, devido ao baixo custo e relativa 

facilidade operacional (REZENDE et al, 2006).  

 

 

2.5 Métodos de avaliação antropométrica 

 

O interesse em medir a quantidade dos diferentes componentes do corpo humano 

iniciou no século XIX e aumentou no final do século XX devido à associação do excesso de 
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gordura corporal com o aumento do risco em desenvolver doenças do tipo arterial 

coronariana, hipertensão, diabetes tipo II, pulmonar obstrutiva, osteoartrite e certos tipos de 

câncer (MONTEIRO; FERNANDES FILHO, 2002). 

O aumento da prevalência de excesso de peso em adolescentes no Brasil demanda 

métodos de diagnóstico que permitam a triagem de jovens em risco (VIEIRA et al, 2006). 

Vários são os métodos que podem verificar a composição corporal em qualquer faixa etária, 

tais como: a antropometria, a impedância bioelétrica, a absorciometria radiológica de dupla 

energia, ressonância magnética, a tomografia computadorizada e a interactância de 

infravermelho. 

A antropometria tem sido usada para avaliar o tamanho e as proporções dos 

seguimentos corporais por constituir-se em um método de investigação em nutrição baseado 

na medição das variáveis físicas e na composição corporal global, é aplicável em todas as 

fases do ciclo da vida e permite a classificação de indivíduos e grupos segundo o seu estado 

nutricional (FLÁVIO, 2006). 

O peso corpóreo é a soma de todos os componentes de cada nível de composição 

corpórea, é a medida aproximada das reservas totais de energia do corpo, e mudanças no peso 

refletem mudanças no equilíbrio de energia e proteína (WAITZBERG, FERRINI, 2004).  

As relações peso e altura apresentam grande precisão, pois, ao utilizar padronizações 

adequadas, suas medições oferecem baixa margem de erro. O IMC é uma forma útil e muito 

prática de avaliar a obesidade. No entanto, tem a inconveniência de não distinguir o aumento 

de gordura ou músculo (CARVALHO, 2005). Portanto, como já explicitado anteriormente, o 

IMC é apenas um índice indicado para triar adolescentes com obesidade e não deve ser usado 

para estimar a gordura corporal (HEYWARD; STOLARCZYK, 2000). 

Além do peso e da altura, devem ser medidos os perímetros da cintura e do quadril, 

pois o aumento da deposição de gordura abdominal na população pode fornecer um indicador 

sensível dos problemas de saúde pública relacionados com o sobrepeso e suas conseqüências. 

(HEYWARD; STOLARCZYK, 2000). 

Apesar de serem muitas e variadas as aplicações da antropometria no cotidiano dos 

indivíduos, sabe-se que existe uma margem de erro no método. No ato de repetições de 

medidas antropométricas, pode ocorrer variabilidade das medidas, decorrente da diversidade 

das características físicas da população analisada, das variações técnicas e por variação 

biológica a qual não se pode evitar. É importante enfatizar que na adolescência, o gênero, a 

idade e o estágio de estadiamento puberal influenciam na interpretação dos dados 
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antropométricos. A variabilidade na medida antropométrica, provocada por variações na 

execução da técnica, é responsável pela maior incidência de erro. A adoção de intervalo de 

tempo inadequado entre as mensurações, a variação na marcação dos pontos anatômicos e a 

inconsistência da técnica de mensuração executada são alguns exemplos de incorreção 

técnica. A apuração da técnica de execução e a garantia de maior precisão da medida podem 

ser obtidas pelo treinamento intensivo do antropometrista (PERINI et al., 2005; WHO, 1995). 

 

 

 

2.5.1 Métodos antropométricos para avaliação da composição corporal na adolescência 

 

 

 As medidas antropométricas permitem de forma direta avaliar o desenvolvimento de 

crianças e adolescentes, bem como sua composição corporal. Dentre as medidas da 

composição corporal obtidas pelo método antropométrico, destacam-se as obtidas a partir das 

dobras cutâneas. As medições das dobras cutâneas fornecem informações significativas sobre 

a gordura corporal e sua distribuição. A primeira é o resultado da soma das medidas, como 

uma indicação dos teores relativos de gordura entre indivíduos. A segunda forma de se utilizar 

as dobras é em conjunto com equações matemáticas, concebidas para a avaliação da 

densidade corporal e do percentual de gordura (GRACIA, PLATA, RUEDA, 2003; KATCH; 

McARDLE, 1996). 

A literatura aponta mais de cem equações que utilizam as medidas das dobras cutâneas 

para a determinação da composição corporal, no entanto, a utilização destas equações é 

restrita para a população da qual foram derivadas, portanto estas devem ser bem avaliadas no 

momento da escolha, sendo o ideal que as características da população a ser estudada sejam 

similares às da amostra utilizada no processo de validação da equação (REZENDE et al, 

2006).   

Equações especificas para idade e raça, podem ser usadas para avaliar composição 

corporal de meninos e meninas negros e brancos, de oito a dezessete anos de idade. Essas 

equações para estimar %GC de crianças e adolescentes foi proposta por Slaughter et al (1988) 

apud Heyward; Stolarczyk (2000).  Elas usam a somatória de duas dobras cutâneas que pode 

ser dobras do tríceps + subescapular ou dobras do tríceps + panturrilha, para predizer a %GC. 

O erro de predição para essas equações variou de 3,6% - 3,9%GC. Para estimar %GC de 
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meninos e meninas adolescentes, sugere-se a utilização das equações de DOC tríceps + 

subescapular, após estudos de validação publicados dessas equações (HEYWARD; 

STOLARCZYK, 2000).  

A espessura da dobra medida na região triciptal é indicada como o melhor preditor do 

componente da gordura subcutânea de adolescentes. No entanto, também é preconizado o uso 

da somatória das dobras triciptal e subescapular, tornam-se mais indicadas em estudos com 

este grupo etário tendo em vista que aferem os depósitos de gordura subcutâneos central e 

periférico (GUEDES, 1994). 

Guedes (1994) ressaltou ainda que uma grande vantagem de se utilizar medidas de 

dobras cutâneas em estudos de composição corporal é o fato de se obter além da quantidade 

de gordura total, a topografia desta gordura, ou seja, o padrão de distribuição do tecido 

adiposo subcutâneo nas diferentes regiões do corpo. 

Para realização das medidas das dobras cutâneas utiliza-se aparelho adipômetro, que é 

um aparelho de baixo custo, fácil manuseio e que apresenta uma certa precisão nos resultados 

de gordura corporal. Para obtenção de dados precisos é importante o emprego de aparelhos 

calibrados, antropometristas treinados e controle periódico da precisão de ambos. Sabe-se que 

a habilidade do antropometrista na técnica de mensuração está diretamente relacionado com o 

número de avaliações realizadas (MARTINS et al, 2001; PERINI et al, 2005). 

O emprego das medidas das dobras cutâneas está condicionado às limitações do 

método com erros sistemáticos que são os provenientes dos aparelhos e do antropometrista ou 

não sistemático relacionado às característica do indivíduo que na se pode controlar (PERINI 

et al, 2005). 

Ainda segundo Perini et al, (2005) ressalta que dentre as limitações encontra-se que a 

espessura da pele e suas variações inter e intra indivíduos não são consideradas, assim como 

as variações da compressibilidade da camada de gordura que varia de acordo com o local 

medido, idade, sexo, nível de hidratação, tamanho das células, estado de saúde, etnia, dentre 

outros. Assim torna-se fundamental minimizar a ocorrência de erros quando passíveis de 

intervenção, como nos casos da habilidade na tomada da medida e na calibração do 

equipamento. 

Também podem ocorrer erros com relação a escolha das equações de predição, os 

quais podem ser devido a equações que foram propostas considerando uma relação linear 

entre as variáveis densidade corporal e espessura das dobras cutâneas. Desta forma, em 

crianças que apresentam índices extremos de adiposidade gerariam erros de predição. Um 
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segundo aspecto está relacionado ao fato dos adolescentes não terem atingido a maturidade 

esquelética e em terceiro a existência de modificações dos tecidos que formam a massa magra 

durante os períodos pré – púbere e púbere. Portanto a identificação de uma equação preditiva 

adequada é de fundamental importância em estudos de composição corporal (GUEDES, 

1994). 

Contudo, mesmo com o avanço da tecnologia com o uso da bioimpedância elétrica e a 

absorciometria de raios-X de dupla energia utilizada recentemente para avaliar a gordura 

corpórea, a espessura das dobras cutâneas permanece como a melhor avaliação da quantidade 

de gordura corporal (SHAERFER et al, 1998). 

 

 

2.5.2 Outros métodos 

 

 

A impedância bioelétrica é um método de avaliação da composição corporal altamente 

aceito pela comunidade científica, não invasivo, rápido, portátil, fácil e aplicável em qualquer 

condição de trabalho (CINTRA; COSTA; FISBERG, 2005). 

A impedância bioelétrica baseia-se no princípio da condutividade elétrica para 

estimativa dos compartimentos corpóreos. Os tecidos magros são altamente condutores de 

corrente elétrica pela grande quantidade de água e eletrólitos; por outro lado, a gordura e o 

osso são pobres condutores, ou seja, de alta resistência à passagem da corrente elétrica 

(KAMIMURA et al, 2005). 

Esse método consiste na emissão de sinais elétricos indolores na pele, pela fixação de 

eletrodos nas mãos e nos pés do avaliado. O aparelho identificará os níveis de resistência, que 

consiste numa medida de oposição pura ao fluxo de corrente através do corpo, e a reactância, 

que é a oposição ao fluxo de corrente elétrica causada pela capacitância produzida pela 

membrana celular. Com o resultado desses níveis, encontra-se a quantidade total de água no 

organismo e consequentemente, a quantidade de gordura corporal do indivíduo (COSTA, 

2001; HEYWARD; STOLARCZYK, 2000; KATCH; McARDLE, 1996). 

A Absorciometria Radiológica de Dupla Energia (DXA) é uma técnica de 

escaneamento que mede diferentes atenuações de dois Raios-X que passam pelo corpo. O 

DXA é uma tecnologia que vem sendo recentemente reconhecida como método de referência, 
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embora alguns autores sugerem que certas precauções devem ser adotadas quanto ao uso do 

DXA para estes propósitos (PAIVA et al, 2002). 

Segundo Freitas Júnior et al (2005), a DXA é um procedimento de avaliação não 

traumática da composição corporal, que tem sido freqüentemente utilizada em investigação e 

na prática médica na última década, fornecendo informações sobre três compartimentos: 

massa de gordura, massa livre de mineral e de gordura e massa de mineral ósseo total do 

corpo. 

Outro método utilizado é ressonância magnética (RM), nesta técnica um poderoso 

campo magnético (radiação eletromagnética) irradiado por pulsos de freqüência de radio, 

exercita os núcleos de hidrogênio da água corporal e das moléculas lipídicas e gera imagens 

das variáveis intrínsecas do tecido. O processo pode ser repetido em cada posição ao longo do 

corpo até o corpo todo ser mapeado e uma imagem de corte transversal de cada parte pode ser 

gerada. Esta técnica é utilizada para quantificar o tecido adiposo total e subcutâneo em 

indivíduos com diferentes níveis de gordura corporal (MONTEIRO; FERNANDES FILHO, 

2002). 

A interactância do infravermelho próximo baseia-se nos princípios de absorção e 

reflexão do raio infravermelho para avaliar indiretamente a quantidade de gordura e água 

corporais. A luz infravermelha penetra nos tecidos em uma profundidade de até 4cm e é 

refletida pelo osso de volta ao detector, sendo que os comprimentos de onda de 930nm e 

970nm têm sido identificados como os picos de absorção da luz para a gordura e água, 

respectivamente. Entretanto, este método recebe críticas porque todos os estudos 

comparativos realizados com o método do infravermelho próximo têm demonstrado uma 

subestimação da gordura corporal em relação a outras técnicas de composição corporal 

(KAMIMURA, 2004). 

A tomografia computadorizada é um método que utiliza radiação ionizante com cortes 

programados a partir da radiografia digital, com espessura e incremento previamente 

determinados. A utilização desse método na avaliação de indivíduos obesos favorece a 

resolução de imagens, pois evidencia detalhes e evita a sobreposição de estruturas nos 

diferentes segmentos corpóreos. Tem o inconveniente de utilizar radiação ionizante e ter 

maior custo que os exames radiológicos convencionais. No entanto, como a quantidade de 

raios X necessária para a obtenção de imagens em indivíduos obesos já é maior, esse fator 

limitante não é aplicável neste grupo de pacientes (MANCINI, 2001). 
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2.6 Dislipidemias em adolescentes 

 

 

As dislipidemias são consideradas um dos principais fatores determinantes para o 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Entende-se por dislipidemias as elevadas 

concentrações de colesterol total (CT), triglicerídeo plasmático (TGL) juntamente com a sua 

fração LDL-c, associadas à diminuição nos valores de HDL-c aumentam a probabilidade do 

desenvolvimento dessas doenças e se encontram como uma das principais causas de 

morbidade e mortalidade em adultos (GRILLO, 2005). 

 A presença de dislipidemias na infância e adolescência podem contribuir para o 

aparecimento de lesões precoces de aterosclerose nas primeiras décadas de vida. Vários 

estudos têm demonstrado a relação direta entre doença cardiovascular e a hipercolesterolemia, 

sendo muitas vezes comprovado que o nível de colesterol na infância e adolescência é um 

preditor dos níveis deste na vida adulta (MOURA et al, 2000). 

 Ainda segundo Moura et al (2000) apesar da alta taxa de mortalidade por doenças 

cardiovasculares no Brasil, ainda são escassos os estudos sobre os níveis de colesterol nas 

crianças e adolescentes. O autor ainda relata a importância de avaliar outros parâmetros como 

as frações LDL- c e HDL-c e os triglicerídeos para analisar o risco de doenças 

cardiovasculares na população. 

 A prevalência da dislipidemia em crianças e adolescentes varia de 2,9% a 33% no 

mundo e no Brasil situa-se entre 28% e 40%, no entanto estes dados foram avaliados 

considerando o nível de colesterol total de 200 mg/dL e 170 mg/dL, respectivamente, obtendo 

assim, resultados considerados subestimados considerando que as novas recomendações 

estabelece um nível  máximo de 150 mg/dL para o nível de colesterol total (GIULIANO; 

CARAMELLI, 2007). 

 Uma pesquisa realizada em Florianópolis no ano de 2001 com adolescentes escolares 

de sete a dezoito anos, mostrou que dos 1053 escolares, 10% apresentaram 

hipercolesterolemia, 22% hipertrigliceridemia, 6% de colesterol LDL elevado e 5% com 

HDL-c baixo (SOCIEDADE BRASILIERA DE CARDIOLOGIA, 2005). 

 Outro estudo realizado em Campinas/ SP com escolares matriculados em escolas 

estaduais apresentou que no total as meninas mostraram níveis maiores de colesterol e 

triglicerídeos do que os meninos. Ainda demonstrou a prevalência de hipercolesterolemia 

igual a 35%, sendo maior entre meninas que meninos (MOURA et al, 2000). 
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Também foi verificado em estudo retrospectivo na cidade de Londrina – PR a 

ocorrência de dislipidemias no grupo infanto – juvenil em torno de 38,8% e 20,5% de casos 

limítrofes para colesterol total e LDL-c. Neste mesmo estudo foi verificado que a ocorrência 

de alterações está mais presente no grupo com idade superior a dez anos e apresenta-se 

semelhante entre os gêneros (SEKI et al, 2001). 

 Diante do crescente número de crianças e adolescentes que apresentam risco para o 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares e considerando que ainda são escassos estudos 

que focalizam este temática em populações costeiras nesta faixa etária, verifica-se a 

importância da disseminação de pesquisas que apontem as prevalências neste tocante e 

tenham o propósito de realizar atividades de intervenção e subsidiar políticas públicas.  
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3 MÉTODOS 

 

3.1 Aspectos Éticos 

 

 

 O projeto de pesquisa foi submetido ao comitê de ética do Hospital Universitário 

Onofre Lopes – UFRN, tendo sido aprovado com o parecer n° 215/08 (ANEXO B). 

 A pesquisadora buscou incorporar sob a ótica do indivíduo e das coletividades os 

quatros referenciais básicos da bioética: autonomia, não maleficência, beneficência e justiça, 

estando ciente da Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, que visa assegurar os 

direitos e deveres que dizem respeito à comunidade científica, aos sujeitos da pesquisa e ao 

Estado.  

 O princípio da autonomia foi obedecido diante do consentimento livre e esclarecido 

dos indivíduos-alvo, informando-os sobre o estudo e de que sua participação seria voluntária, 

na qual poderia ser negado, a qualquer momento, responder aos questionamentos e desistir da 

pesquisa, evidenciado no consentimento livre e esclarecido (Apêndice A). 

 O projeto assume a responsabilidade de garantir a cada adolescente participante 

juntamente com os pais ou responsáveis, a devolução dos resultados individuais e garante a 

intervenção dietética em casos de alterações nos resultados, bem como serão encaminhados 

para as autoridades competentes da área de saúde do município. 

 

 

3.2 Delineamento do Estudo 

 

 

Trata-se de um estudo transversal realizado com os adolescentes da RDSEPT – Macau 

RN. A reserva inclui nove comunidades distribuídas entre os municípios de Macau e de 

Guamaré, no estado do Rio Grande do Norte, Região Nordeste. Trata-se de uma Unidade de 

Conservação de Uso Sustentável e possui área total de 128.862.593,11 m
2
 e população de 

cerca de 10
 
mil habitantes. Dentre as nove comunidades, seis estão em áreas rurais as quais 

possuem como principal atividade econômica a agricultura e a pecuária e três comunidades 

pesqueiras em que a pesca é a principal atividade.  
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O projeto foi iniciado no âmbito do Programa de Extensão Universitária “EM TORNO 

DA MESA”, após aprovação do comitê de ética. Nesta etapa, a qual ocorreu no período de 

Setembro a Novembro do ano de 2008, foi realizado o estudo piloto (1° etapa da coleta de 

dados) o qual foi composto por 65 adolescentes que se submeteram a todas as variáveis de 

estudo. A amostra do estudo piloto compôs a amostra final do estudo.  

 

 

3.3 População do estudo 

 

 

 Para compor a amostra foram identificadas como unidades amostrais primárias todas 

as escolas das comunidades estudadas que possuíam alunos na faixa etária de interesse, 

considerando todos os turnos de funcionamento (n=517). O tamanho amostral foi definido 

considerando-se a prevalência estimada de 14,6% de excesso de gordura corporal (menor 

prevalência), com base em estudo piloto realizado na comunidade, 5% de limite de erro de 

estimação, Intervalo de Confiança de 95%, obtendo um número mínimo de 134 adolescentes. 

Para corrigir eventuais perdas ou recusas, esse valor foi acrescido em 20%, totalizando 168 

adolescentes. A seleção dos participantes foi realizada por sorteio sistemático simples, 

proporcional ao número de alunos de cada escola e turno, conforme listagem fornecida pelas 

escolas.  

Os critérios de inclusão compreendem estar cursando a escola regularmente no ano da 

coleta e apresentarem idade entre 10 e 17 anos. Esta faixa etária deve-se a escolha da equação 

de predição mais utilizada para adolescentes. Os critérios de exclusão compreenderam: 

portador de síndromes genéticas associadas à obesidade ou outras doenças e de necessidades 

especiais; adolescente gestante. O quadro abaixo aponta as escolas participantes e o n 

amostral por escola. 
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Tabela 1 – Tamanho amostral considerando as escolas das comunidades pesqueiras- Macau/RN. 

Escola N % alunos/escola n amostral/ escola 

E. E.  Diogo Lopes 9 1,7 3 

E.M. José Ribeiro da Costa 235 45,5 76 

E.M. 1º grau Alferes 

Cassiano M. Barreiras 

181 35,0 59 

E.M. 1º grau Profª Luzia 

Bonifácio de Souza 

33 6,4 11 

E.M. Maria Salete Martins 59 11,4 19 

TOTAL 517 100,0 168 

Fonte: Escolas da RDSEPT 

 

 

3.4 Procedimentos para coleta de dados 

 

 

Foi definido previamente, dia e local para realização do encontro com os participantes, 

bem como elaborada uma agenda contendo as datas para a coleta dos dados. Neste encontro, 

os participantes (pais e alunos), foram informados a respeito da pesquisa, bem como sobre a 

importância da sua colaboração. 

Foi solicitado à escola um local reservado apenas para esta finalidade e o horário da 

coleta de dados foi definido em conjunto com a direção da escola, os participantes e os 

pesquisadores, respeitando-se o horário da distribuição do lanche e o início da prática de 

educação física. Também foi solicitado à Secretaria de Saúde um espaço na Unidade de Saúde 

de cada distrito da reserva para realização da coleta sanguínea, bem como do estadiamento 

puberal. 

A coleta de dados (2° etapa da coleta de dados) foi realizada no período de Setembro a 

Novembro de 2009. Para o registro dos dados, foi aplicado um formulário padronizado, 

contendo informações de identificação, variáveis socioeconômicas e história familiar, dados 

antropométricos, de composição corporal, dosagens bioquímicas e estadiamento puberal 

(Apêndice B).  

A avaliação antropométrica foi realizada por professores e acadêmicos do curso de 

Nutrição – UFRN e Universidade Potiguar - UNP devidamente capacitados e a aferição das 
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dobras cutâneas especificamente foram aferidas por antropometrista experiente. O 

estadiamento puberal foi realizado por médico e médica do Programa de Saúde da Família 

(PSF) de Macau.  

A coleta de sangue do estudo piloto foi realizada em parceria firmada com a Secretaria 

Municipal de Saúde de Macau e a coleta da segunda etapa por recursos próprios do projeto. 

Ambas as coletas foram realizadas por laboratório de referência do município e por técnico de 

laboratório devidamente qualificado. Vale salientar que a coleta foi realizada nas Unidades de 

Saúde das comunidades e após a coleta do sangue foi oferecido lanche aos alunos, sendo este 

fornecido pelos pesquisadores responsáveis. 

 

 

 3.5 Variáveis do estudo 

 

 

3.5.1 Variáveis de Identificação, Socioeconômicas e variável relacionada a herança 

biológica 

 

 

As variáveis de identificação são: gênero, escola, série, idade. 

Cada participante possuiu um número de identificação, correspondente ao formulário 

aplicado, sendo definido em ordem crescente. O gênero foi definido como masculino e 

feminino. A série foi categorizada de 4 a 9, correspondendo aos níveis de ensino fundamental 

do 4º ao 9º ano. A idade foi definida considerando-se a subtração entre a data da entrevista e a 

de nascimento, em anos completos. 

As variáveis socioeconômicas compreenderam: escolaridade da mãe e número de 

pessoas que residem no domicílio. Estas variáveis foram adaptadas do estudo multicêntrico 

Chamada Nutricional – 2005. 

A escolaridade da mãe foi categorizada em: não alfabetizada, ensino fundamental, 

médio e universitário.  
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O número de pessoas que residem no domicilio foi registrado considerando-se a 

quantidade de pessoas no domicilio incluindo o entrevistado. Para a análise, foi considerado 

até quatro pessoas no domicilio e maior que quatro.  

Como herança biológica para o risco de desenvolver doenças cardiovasculares foi 

analisada a história familiar para doenças cardiovasculares (HFDCV) sendo positiva quando o 

adolescente apresentar ao menos uma das seguintes situações: pai, mãe, ou familiar de 

primeiro grau com história de hipertensão arterial, diabetes, obesidade, hiperlipidemia. Os 

dados de história familiar foram respondidos pelos pais e/ou responsáveis dos participantes. 

 

 

3.5.2 Variáveis Antropométricas 

 

 

a. Avaliação Antropométrica 

 

A avaliação antropométrica foi realizada por meio de aferição das seguintes medidas: 

massa corporal (peso), estatura, dobras triciptal, biciptal, subescapular e supra-ilíaca. 

As técnicas de aferição da massa corporal e da estatura foram realizadas conforme 

descrito por WHO (1995). A massa corporal foi aferida uma única vez em balança digital 

solar, marca Tanita®, com capacidade de 150 kg e precisão de 0,1 kg. Para a avaliação da 

estatura foi realizada duas medidas (cm) e caso a diferença entre estas fosse superior a 0,5 cm, 

foi feita outra, sendo consideradas as duas mais próximas e posteriormente calculada a média 

aritmética. Esta medida foi aferida em estadiômetro portátil tipo altura exata. 

Para mensuração das dobras cutâneas foi utilizado o adipômetro da marca LANGE, 

com precisão de 1 mm. Para todas as medidas o avaliado encontrou-se em posição ortostática 

(em pé), com os braços estendidos e relaxados ao longo do corpo e aferidas sempre no hemi-

corpo direito do avaliado, utilizando o dedo indicador e o polegar da mão esquerda para 

diferenciar o tecido adiposo subcutâneo do tecido muscular. Aproximadamente um centímetro 

abaixo do ponto de reparo pinçado pelos dedos foi colocado as pontas do compasso, sendo 

que suas hastes estavam posicionadas perpendicularmente à superfície da pele no local da 

medida e executada a leitura em torno de dois segundos. Os locais de aferição das quatro 

dobras foram padronizadas segundo técnica de Harrison et al. (1988) apud Heyward; 

Stolarczyk
 
(2000). Estas medidas foram tomadas por duas vezes (mm), sendo uma terceira 

medida realizada caso houvesse diferenças superiores a 1 mm, sendo o valor final obtido pela 
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média aritmética dos dois valores mais próximos. As dobras cutâneas são aferidas da seguinte 

maneira: 

- Dobra triciptal: a pele e o tecido subcutâneo são pinçados sobre o músculo 

triciptal, no ponto médio entre o acrômio e o olécrano; 

- Dobra biciptal: a pele e o tecido subcutâneo são pinçados sobre o músculo 

biciptal, no ponto médio entre o acrômio e o olécrano; 

- Dobra subescapular: é medida abaixo da extremidade inferior da escápula 

direita. A pele e o tecido subcutâneo são pinçados neste local e a dobra angulada em 45 a 

partir do plano horizontal, dirigindo-se superiormente para a coluna vertebral; 

- Dobra supra-ilíaca: o membro superior direito do corpo é afastado levemente, 

e é pinçada a dobra logo acima da crista ilíaca no sentido vertical, seguindo a linha média 

axilar. 

 

 

3.5.3 Variáveis referentes a Composição Corporal e a Distribuição da gordura corporal 

 

 

Para analisar o perfil de composição corporal foram utilizadas as seguintes variáveis: 

% Gordura Corporal (%GC); Massa Gorda (MG); Massa Corporal Magra (MCM); Índice de 

Massa Gorda (IMG); e Índice de Massa Corporal Magra (IMM).  

Para o cálculo do %GC foi utilizada a equação de predição proposta por Slaughter et 

al (1988), que considera a faixa etária entre dez e dezessete anos, o gênero, o estadiamento 

puberal, a somatória das dobras triciptal e subescapular com valores iguais ou inferiores e 

superiores a 35mm e a etnia, a qual possui constantes diferenciadas para negros e brancos. 

Neste estudo foram utilizadas as constantes para povos brancos, devido questões de aspectos 

culturais e regionais da população do estudo.  
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Quadro 4 -  Equações de predição do %GC 

Fonte: Slaughter et al. (1988)  

 

O %GC foi expresso como variável numérica contínua e categorizada posteriormente 

em excesso de gordura corporal e normal, conforme Williams et al. (1992):  

 Meninos: %GC ≥ 25% (excesso de GC) 

 

 Meninas: %GC ≥ 30% (excesso de GC) 
 

 
A MG foi obtida por meio da aplicação da percentagem de GC em relação à massa 

corporal resultado expresso em kg. Já a MCM foi estabelecida pela diferença entre a massa 

corporal e a massa gorda, também expresso em kg. Os seus respectivos índices foram 

fornecidos pela relação da MG e MCM com a estatura ao quadrado, obtendo-se uma variável 

de unidade kg/m
2
. Tanto as variáveis expressas em kg, quanto às em kg/m

2
 foram 

consideradas como numéricas contínuas. 

Como indicador de distribuição de gordura corporal foi verificada a topografia da 

gordura corporal. Para determiná-la foi realizada a relação entre as somatórias das dobras 

cutâneas subescapular e supra-ilíaca, denominada topografia central, e das triciptal e biciptal, 

topografia periférica. 

 

 

MENINOS  ( DOC  35 mm) 

 Pré-púbere: %GC=1,21 (triciptal + subescapular) – 0,008 (triciptal + subescapular) 2 – 1,7 

 

 Púbere: %GC=1,21 (triciptal + subescapular) – 0,008 (triciptal + subescapular) 2 – 3,4 

 

 Pós-Púbere: GC=1,21 (triciptal + subescapular) – 0,008 (triciptal +subescapular) 2 – 5,5 

 

( DOC > 35 mm) 

  

 %GC=0,783 (triciptal + subescapular) + 1,6 

 

MENINAS  ( DOC  35 mm)  

 

 %GC=1, 33 (triciptal + subescapular) – 0,013 (triciptal + subescapular) 2 – 2,5 

 

( DOC > 35 mm) 

  

 %GC=0,546 (triciptal + subescapular) + 9,7 
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3.5.4 Variáveis relacionadas ao Estado Nutricional Antropométrico 

 

 

Para avaliar o estado nutricional antropométrico foram considerados o Índice de 

Massa Corporal para Idade (IMC/Idade) e a Altura para a Idade (E/I), ambos calculados no 

programa AnthroPlus, WHO- 2007. A classificação foi realizada com base nos escore Z 

para ambos os índices conforme quadro abaixo: 

 

VALORES CRÍTICOS DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL 

< Percentil 3 < Escore Z - 2 Baixo IMC para Idade 

≥ Percentil 3 e < 

Percentil 85 

≥ Escore Z -2 e < 

Escore Z +1 

IMC Adequado ou Eutrófico 

≥ Percentil 85 e < 

Percentil 97 

≥ Escore Z +1 e < 

Escore Z +2 

Sobrepeso 

≥ Percentil 97 ≥ Escore Z + 2 Obesidade 

Quadro 5 – Pontos de corte de IMC por idade estabelecidos para adolescentes 

 

VALORES CRÍTICOS DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL 

< Percentil 3 < Escore Z - 2 Altura Baixa para Idade 

≥ Percentil 3 ≥ Escore Z - 2 Altura Adequada para Idade 

Quadro 6 - Pontos de corte de altura por idade estabelecidos para adolescentes  

Fonte: Brasil, 2008 

 

3.5.5 Estadiamento Puberal 

 

 

O estadiamento puberal foi realizado por médico e médica do Programa de Saúde da 

Família (PSF) de Macau/RN, considerando como critério de avaliação a classificação de 

Tanner, em cinco estágios a partir da avaliação do desenvolvimento dos genitais para o gênero 

masculino, e desenvolvimento das mamas, para o feminino (CHIPKEVITCH, 2001). 
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A identificação do estágio de estadiamento puberal foi utilizada para adequação da 

idade cronológica, passando a ser considerada idade biológica para classificação do estado 

nutricional antropométrico. Este procedimento torna-se necessário à medida que o adolescente 

poderia estar sendo classificado erroneamente como portador de obesidade. Além disso, o 

estadiamento puberal também foi considerado para a aplicação das equações de predição da 

gordura corporal para o gênero masculino, uma vez que os autores da equação que foi 

utilizada recomendam esta diferenciação. Posteriormente o estadiamento puberal foi 

classificado em pré – púbere, púbere inicial e púbere final. 

 

 

3.5.6 Parâmetros Bioquímicos 

 

 

Os parâmetros bioquímicos coletados foram colesterol total e frações e os 

triglicerídeos. 

A coleta destes foi realizada por técnico de laboratório. Os adolescentes encontravam-

se em jejum de 10 a 12 horas, o qual foi orientado aos alunos e pais em reunião prévia. Após 

coleta, as amostras foram encaminhadas ao laboratório para posterior análise, seguindo os 

procedimentos descritos no anexo C. 

Os valores de referência do Perfil Lipídico seguem de acordo com I Diretriz de 

Prevenção da Aterosclerose na Infância e na Adolescência (SBC, 2005). 

 

Parâmetros 

bioquímicos  

Desejáveis 

(mg/dL) 

Limítrofes 

(mg/dL) 

Aumentados 

(mg/dL) 

CT < 150 150 – 169 ≥ 170 

LDL – c < 100 100 – 129 ≥ 130 

HDL – c ≥ 45 - - 

TG < 100 100 – 129 ≥ 130 

Quadro 7 - Valores de referência lipídica propostos para a faixa etária de 2 a 19 anos. 

Fonte: I Diretriz de Prevenção da Aterosclerose na Infância e na Adolescência (SBC, 2005) 
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Para classificar presença ou não de dislipidemia foi utilizada a IV DIRETRIZ 

BRASILEIRA SOBRE DISLIPIDEMIAS E PREVENÇÃO DA ATEROSCLEROSE (SBC, 

2007) que compreende Hipercolesterolemia Isolada (elevação isolada do LDL_c); 

Hipertrigliceridemia Isolada (elevação isolada de Triglicerídeos); Hiperlipidemia Mista 

(valores aumentados de LDL_c e Triglicerídeos); HDL_c baixo ou associado (baixo HDL-c 

ou em associação com aumento de LDL_c ou Triglicerídeos). Sendo considerado o 

adolescente portador de dislipidemia àquele que apresentasse qualquer um dos tipos 

mencionados acima. 

 

 

3.6 PLANO DE ANÁLISE 

 

 

Foi construído um banco de dados no software EPI-INFO, versão 6.04, no qual foi 

pré-codificadas as variáveis e realizada a entrada dos dados, com digitação dupla e testada a 

consistência destes dados pela função validate, para minimizar potenciais erros de digitação. 

Os dados foram exportados para o software SPSS, versão 13.0, procedendo-se à análise 

estatística. 

Para a identificação da natureza da distribuição dos dados foi utilizado o teste de 

Kolmorov-Smirnoff, ao nível de significância de 5%. 

Para a análise das variáveis categóricas foi verificada as frequências relativas e 

apresentadas com seus respectivos intervalos de confiança. 

As medidas em forma de variáveis contínuas foram testadas quanto a natureza de sua 

distribuição e foram apresentadas por meio das medidas de tendência central e de dispersão 

(média/mediana e desvio-padrão).  

Para avaliar a diferença entre médias considerou-se para as variáveis que apresentaram 

distribuição normal, o teste t de Student e para aquelas que não apresentaram distribuição 

normal, o teste de Mann-Whitney ambos para amostras independentes e ao nível de 

significância de 5%. 

Para associação das variáveis categóricas foi utilizada a Razão de Prevalência (RP) 

com Intervalo de Confiança 95%, e para a significância estatística o qui-quadrado de Paerson.  
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Estado Nutricional e dislipidemias em adolescentes de 

comunidades pesqueiras tradicionais. 
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RESUMO 

OBJETIVO: Estimar a prevalência do estado nutricional antropométrico e do 

perfil lipídico de adolescentes escolares residentes nas comunidades pesqueiras de 

Macau, RN. 

 

 MÉTODO: Foram selecionados 168 adolescentes e aferidas as medidas de 

massa corporal, estatura, dobras cutâneas e estadiamento puberal. O perfil lipídico 

consistiu nas dosagens bioquímicas de colesterol total e frações e triglicerídeos, 

classificados segundo a I Diretriz de prevenção da aterosclerose na infância e na 

adolescência (SBC, 2005). Os dados foram apresentados na forma de prevalências 

e intervalos de confiança e médias com desvio padrão. Para a associação e 

significância entre as variáveis foi utilizado Razão de Prevalência e o qui-quadrado 

de Person  

 

 RESULTADOS: Foi verificado que 19.6% dos adolescentes apresentaram 

excesso de peso e 13,6% excesso de gordura corporal. Observou-se alta 

prevalência de dislipidemia (43,6%), sendo a elevação do colesterol total (55%) e o 

baixo HDL_c (35,2%) as maiores alterações do perfil lipídico. Foi visto que as 

meninas possuem maiores alterações no perfil lipídico que os meninos e uma 

tendência dos adolescentes com excesso de peso e de gordura corporal, possuir 

alterações mais acentuadas no perfil lipídico. 

 

CONCLUSÕES: Estes adolescentes possuem prevalências elevadas de 

alterações das medidas antropométricas e do perfil lipídico, apontando que estes, 

independente da área geográfica, raça e classe social estão mais susceptíveis ao 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares, sendo necessário que intervenções 

públicas de saúde sejam mais efetivas. 

 
Descritores: Nutrição do Adolescente, composição corporal, perfil lipídico. 
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ABSTRACT 
 
 

 
OBJECTIVE: To estimate the prevalence of nutritional status and lipid profile 

of young children living in fishing communities in Macau, RN. 

 

METHOD: 168 teenagers were selected and their weight, height, skinfolds and 

pubertal stage were measured. The lipid profile consisted of biochemical levels of 

total cholesterol and triglyceride fractions, classified according to the First Guideline 

for the prevention of atherosclerosis in childhood and adolescence (SBC,2005). The 

data was presented as prevalence rates and confidence intervals and averages with 

standard deviations. For the association and significance between variables 

prevalence ratio and chi-square Person’s chi-square were used. 

  

RESULTS: It was found that 19.6% of adolescents were overweight and 

13.6% presented excessive body fat. There was a high prevalence of dyslipidemia 

(43,6%), an increased total cholesterol (55%) and low HDL_c (35,2%) being the 

major changes of the lipid profile. It was seen that girls have higher changes in lipid 

profile than boys and there is a  tendency of adolescents with overweight and body 

fat to have more pronounced changes in lipid profiles. 

 

CONCLUSIONS: These teenagers have high rates of changes in 

anthropometric measurements and lipid profile, indicating that they, regardless of 

geography, race and social class, are more likely to develop cardiovascular disease, 

in a way public health interventions need to be more effective. 

 

 
Descriptors (or Keywords): Adolescent Nutrition, body composition, lipid profile. 
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INTRODUÇÃO  
 

 

A adolescência é um estágio caracterizado por profundas transformações, 

compreendendo as idades de 10 a 19 anos. 31 Esses jovens são alvos de estudos 

em todo o mundo, por apresentarem elevados índices de comportamentos de risco, 

sendo estes, contribuintes para o aparecimento de transtornos nutricionais. 16 

Pesquisas comprovam o aumento da prevalência de obesidade entre 

crianças e adolescentes,15,5,3 sendo considerada fator determinante de morbidade na 

vida adulta.10 Neste sentido, medidas preventivas como o controle do peso em 

crianças e adolescentes pode se transformar em um importante item na agenda de 

Saúde Pública, uma vez que ainda nesta fase é possível formar hábitos saudáveis, 

que podem contribuir e determinar um melhor estado de saúde durante a vida 

futura.15 

Nesta perspectiva a avaliação criteriosa do estado nutricional nesse grupo é 

de extrema importância, em especial na escolha do método, tendo em vista que 

comumente estudos epidemiológicos utilizam o Índice de Massa Corporal (IMC) 

como indicador de distúrbios nutricionais antropométricos. Contudo, este não 

fornece diretamente a gordura corporal, sendo medidas de composição corporal 

mais indicadas para avaliar os componentes corporais, com vistas a diagnosticar 

possíveis alterações nutricionais. 11 

Além da avaliação da composição corporal, a determinação do perfil lipídico 

torna-se fundamental, visto que a obesidade é fator de risco comum para várias 

doenças, dentre elas, a dislipidemia, um dos principais fatores determinantes para o 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares e sua presença na infância e 

adolescência pode contribuir para o aparecimento de lesões precoces de 

aterosclerose nas primeiras décadas de vida. 20  

Destaca-se que em comunidades pesqueiras tradicionais, em hipótese, 

pode-se pressupor menor magnitude na ocorrência de fatores de risco para doenças 

cardiovasculares, uma vez que a ingestão de pescado está associada com a 

melhora do perfil lipídico. Isto em decorrência do padrão alimentar destas 

comunidades incluir grande quantidade de pescados, e consequentemente, estas 
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dietas apresentam maior quantidade de ácidos graxos insaturados, em especial 

ômega 3, a qual parece ser responsável pela baixa prevalência destas doenças. 19 

Portanto, diante do crescente número de crianças e adolescentes que 

apresentam risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares e 

considerando que ainda são escassos estudos que focalizam este temática em 

comunidades pesqueiras tradicionais, este estudo teve como objetivo estimar a 

prevalência das alterações do estado nutricional antropométrico e do perfil lipídico 

de adolescentes escolares residentes nestas comunidades. 

 

 

MÉTODO 

 

Desenho do estudo e sujeitos da pesquisa 

Trata-se de um estudo transversal que avaliou o estado nutricional e o perfil 

lipídico de adolescentes com idade entre 10 e 17 anos, matriculados em escolas 

públicas de comunidades localizadas em uma reserva pesqueira no interior do Rio 

Grande do Norte, no ano de 2009. 

Para compor a amostra foram identificadas como unidades amostrais 

primárias todas as escolas das comunidades que possuíam alunos na faixa etária de 

interesse, considerando todos os turnos de funcionamento (n=517). O tamanho 

amostral foi definido considerando-se a prevalência estimada de 14,6% de excesso 

de gordura corporal (menor prevalência), com base em estudo piloto realizado na 

comunidade, 5% de limite de erro de estimação, Intervalo de Confiança de 95%, 

obtendo um número mínimo de 134 adolescentes. Para corrigir eventuais perdas ou 

recusas, esse valor foi acrescido em 20%, totalizando 168 adolescentes. A seleção 

dos participantes foi realizada por sorteio sistemático simples, proporcional ao 

número de alunos de cada escola e turno, conforme listagem fornecida pelas 

escolas.  

A população elegível compreendeu os alunos matriculados na ocasião da 

coleta, com idade entre 10 e 17 anos e excluídos aqueles que apresentassem 

síndromes genéticas associadas à obesidade, portadores de necessidades 

especiais e adolescentes gestantes. A faixa etária deve-se a escolha da equação de 

predição de gordura corporal utilizada no estudo.  
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Variáveis socioeconômicas e de herança biológica 

 

As variáveis socioeconômicas estudadas foram a escolaridade da mãe e 

número de pessoas que residiam no domicílio. Como herança biológica para o risco 

de desenvolver doenças cardiovasculares foi analisada a história familiar para 

doenças cardiovasculares (HFDCV) sendo positiva quando o adolescente 

apresentasse ao menos uma das seguintes situações: pai, mãe, ou familiar de 

primeiro grau com história de hipertensão arterial, diabetes, obesidade, 

hiperlipidemia. Os dados de história familiar foram respondidos pelos pais e/ou 

responsáveis dos participantes. Todas as informações foram registradas em 

formulário específico. 

 

Medidas antropométricas e variáveis da composição corporal 

 

A avaliação antropométrica foi realizada por professores e estudantes do 

curso de Nutrição – UFRN devidamente capacitados, na qual foram avaliadas as 

medidas de massa corporal (peso) e estatura e as dobras triciptal, biciptal, 

subescapular e supra-ilíaca.  As dobras cutâneas foram realizadas por um único 

avaliador treinado em composição corporal. As técnicas de aferição da massa 

corporal e da estatura foram realizadas conforme descrito por WHO (1995)31. A 

massa corporal foi aferida uma única vez em balança digital solar, marca Tanita®, 

com capacidade de 150 kg e precisão de 0,1 kg. Para a avaliação da estatura foi 

realizada duas tomadas de medida, sendo utilizada a média dos valores, bem como 

foram desprezadas as medidas que apresentassem diferenças superiores a 0,5 cm. 

Esta medida foi aferida em estadiômetro portátil tipo altura exata. Para mensuração 

das dobras cutâneas foi utilizado o adipômetro da marca LANGE, com precisão de 1 

mm. Para todas as medidas o avaliado encontrou-se em posição ortostática, 

aferidas sempre no hemi-corpo direito segundo técnica de Harrison et al. (1988) 

apud Heyward; Stolarczyk (2000)A. Estas medidas foram tomadas por duas vezes 

(mm), sendo uma terceira medida realizada caso houvesse diferenças superiores a 

1 mm, sendo o valor final obtido pela média aritmética dos dois valores mais 

próximos. 
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O perfil de composição corporal foi avaliado segundo as variáveis do 

percentual Gordura Corporal (%GC), segundo Slaughter e cols26 Massa Gorda (MG); 

Massa Corporal Magra (MCM); Índice de Massa Gorda (IMG) e Índice de Massa 

Corporal Magra (IMM). A topografia da gordura corporal (relação entre as somatórias 

das dobras cutâneas subescapular e supra-ilíaca com  triciptal e biciptal) foi 

realizada para avaliar a distribuição de gordura corporal subcutânea. 

O estado nutricional antropométrico foi avaliado de acordo com o Índice de 

Massa Corporal para Idade (IMC/Idade) e a Estatura para a Idade (E/I) ambos 

calculados no programa AnthroPlus-2007. A classificação foi realizada com base 

nos escore Z para ambos os índices, considerando excesso de peso valores igual 

ou superior a 1 escore Z (sobrepeso ≥1 a < 2EZ e obesidade ≥2 EZ) e baixa 

estatura os adolescentes classificados com escore <-2. O excesso de gordura 

corporal foi evidenciado quando os meninos apresentaram %GC ≥ 25% e as 

meninas: %GC ≥ 30%, segundo Williams e cols.30 O estadiamento puberal foi 

realizado por médico (a) do Programa de Saúde da Família (PSF) das comunidades, 

considerando como critério de avaliação a classificação de Marshal e Tanner B, C. A 

maturação foi classificada em pré-púbere (estágio 1), púbere inicial (estágios 2 e 3) 

e púbere final (estágios 4 e 5). 

 

Parâmetros Bioquímicos 

 

Os parâmetros bioquímicos avaliados foram colesterol total (CT), LDL 

colesterol (LDL_c), HDL colesterol (HDL_c) e os triglicerídeos (TG). A coleta 

sanguínea foi realizada por laboratório de análises clínicas. Os adolescentes 

encontravam-se em jejum de 10 a 12 horas, o qual foi orientado aos alunos e pais 

previamente. Os níveis séricos de CT, HDL_c e TG foram determinados por métodos 

enzimáticos (Trinder) e os de LDL_c pela fórmula de Friedwald: LDL =  Colesterol 

Total – (HDL – TG/5). 

Os valores de referência do perfil lipídico foram os recomendados pela I 

Diretriz de Prevenção da Aterosclerose na Infância e na Adolescência.27  

__________________________________________________________________ 



________________________Composição Corporal e Perfil Lipídico de Adolescentes de comunidades pesqueiras, Macau/RN.   

54 

B
 MARSHALL, W.A.; TANNER, J.M. Variations in pattern of pubertal changes in girls. Archives of disease in childhood. v. 44, 1969. 

C
 MARSHALL, W.A.; TANNER, J.M. Variations in pattern of pubertal changes in boys. Archives of disease in childhood. v. 45, 1970. 

Os pontos de corte estabelecidos foram: CT ≥ 150 mg/dL (limítrofe) e CT ≥ 

170 mg/dL (aumentado); LDL_c ≥ 100 mg/dL (limítrofe) e LDL_c ≥ 130 mg/dL 

(aumentado); HDL_c < 45 mg/dL (baixo); TG ≥ 100 mg/dL (limítrofe) e TG ≥ 130 

mg/dL (aumentado).  

Para classificar dislipidemia foi utilizada a IV Diretriz Brasileira sobre 

Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose (2007)28
 que compreende 

Hipercolesterolemia Isolada (elevação isolada do LDL_c); Hipertrigliceridemia 

Isolada (elevação isolada de Triglicerídeos); Hiperlipidemia Mista (valores 

aumentados de LDL_c e Triglicerídeos); HDL_c baixo ou associado (baixo HDL-c ou 

em associação com aumento de LDL_c ou Triglicerídeos). Sendo considerado o 

adolescente portador de dislipidemia àquele que apresentasse qualquer um dos 

tipos mencionados acima. 

 

Análises estatísticas 

 

Foi construído um banco de dados no software EPI-INFO, versão 6.04, no 

qual foi pré-codificadas as variáveis e realizada a entrada dos dados, com digitação 

dupla e testada a consistência das variáveis pela função validate. Os dados foram 

exportados para o software SPSS, versão 13.0, procedendo-se à análise estatística. 

As variáveis contínuas foram testadas quanto a sua normalidade pelo teste de 

Kolmorov-Smirnoff, ao nível de significância de 5%. As variáveis com distribuição 

normal foram expressas por médias e seus respectivos desvios padrão. O TG foi a 

única variável que não apresentou distribuição normal sendo descrita por meio de 

mediana e seus respectivos intervalos interquartílicos. As variáveis categóricas 

foram analisadas por meio de suas frequências relativas e seus respectivos 

intervalos de confiança. As variáveis com distribuição normal tiveram as médias 

comparadas pelo teste t de student e para as que não apresentaram normalidade foi 

utilizado o teste U de Mann Whitney. Para associação das variáveis categóricas foi 

utilizada a Razão de Prevalência (RP) com Intervalo de Confiança (IC, 95%) e para 

a significância estatística o qui-quadrado de Paerson.  
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O protocolo de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisas do 

Hospital Universitário Onofre Lopes da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte sob registro CEP/HUOL n° 215/08. Os pais e os adolescentes participantes 

foram informados quanto aos objetivos do estudo, bem como os métodos 

empregados, sendo posteriormente assinado o Termo de Compromisso Livre e 

Esclarecidos. 

 

 

RESULTADOS 

 

Dos 168 adolescentes previstos para compor a população de estudo, 163 

foram efetivamente incluídos na análise, com perdas amostrais na ordem de 3%, 

relacionados em especial com a ausência do adolescente na coleta sanguínea e/ou 

na maturação sexual.  

A idade média da população estudada foi de 12,8 ± 1,8 anos, sendo 

composta por 52,8% do sexo masculino. Em relação à caracterização 

socioeconômica, foi verificado que 76,5% das mães possuíam apenas o ensino 

fundamental como maior escolaridade, seguindo de 19,6% de mães que concluíram 

o ensino médio. Considerando o número de pessoas no domicílio, o estudo apontou 

que 56,7% das residências possuíam até quatro pessoas compondo o núcleo 

familiar sendo que 43,3% possuíam mais de quatro pessoas. Foi observado que 

74,5% dos adolescentes possuíam história familiar de doença cardiovascular, sendo 

a hipertensão o agravo mais prevalente, totalizando 48,6%, seguido dos que 

possuíam dois ou mais fatores associados, com 41,3% (dados não apresentados em 

tabelas). 

A prevalência de baixa estatura para idade foi elevada (6,1%), sem 

associação com o sexo. Do total, 19,6% dos adolescentes apresentaram excesso de 

peso (sobrepeso de 16% e obesidade de 3,6%). Os adolescentes do sexo masculino 

apresentaram maior proporção de excesso de gordura corporal, sendo associada ao 

sexo. A topografia corporal evidenciou que os adolescentes estudados possuem 

padrão de distribuição de gordura corporal adequada e semelhante entre os sexos. 

Verificou-se que as maiores prevalências de alterações do perfil lipídico 

foram as de colesterol total (55%) e baixo de HDL_c (35,2%) (tabela 2). A 
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prevalência de dislipidemia foi de 43,6%, sendo o HDL_c baixo (25,9%) como a 

maior alteração encontrada (dados não apresentados na tabela). 

A tabela 3 mostra a associação da dislipidemia com algumas variáveis 

estudadas. Observou-se que a dislipidemia foi associada apenas ao sexo, sendo as 

meninas mais acometidas. Os adolescentes com excesso de peso e de gordura 

corporal que possuíam em sua história familiar mais que um agravo ou risco de 

doença cardiovascular, tinham mais dislipidemias que os que não apresentavam 

estes riscos, embora sem significância estatística. 

Na figura 1 estão apresentados os valores médios e medianos do perfil 

lipídico associado ao sexo, mostrando que os meninos possuem um perfil lipídico 

mais adequado que as meninas, em especial, por apresentar valores de HDL_c 

maior e LDL_c menor que as meninas. A figura 2 aponta a relação da dislipidemia 

com o estado nutricional e mostra que embora não estatisticamente significante, os 

adolescentes classificados como excesso de peso possuem maior alteração do seu 

perfil lipídico. 

 

DISCUSSÃO 

 

É incontestável que diversos países do mundo, incluindo o Brasil, vêm 

atravessando há décadas por um processo de transição epidemiológica e 

nutricional. Inicialmente, os adultos se constituíam no alvo marcante dos estudos 

populacionais que abordavam esta temática, entretanto, mais recentemente, os 

adolescentes têm sido alvos constantes destas investigações, especialmente, pelo 

crescente aumento do sobrepeso e obesidade e as co-morbidades associadas 

observadas nesta fase e com possibilidade de intervenções precoces. 5,15 

Os processos de transição epidemiológica e nutricional evidenciados na 

diminuição da prevalência de doenças e agravos infecciosos e desnutrição e 

aumento na incidência de DCNT e do sobrepeso/obesidade não ocorrem de forma 

semelhante em todos os países, em especial no Brasil, no qual ainda coexistem 

estes dois fenômenos. 24  

Há poucas evidências na literatura que apontem para a epidemiologia de 

transtornos nutricionais em comunidades pesqueiras tradicionais. Estas 

comunidades geralmente são localizadas em áreas geográficas distantes dos 

grandes centros urbanos e consumidoras em potencial de alimentos marinhos, em 



________________________Composição Corporal e Perfil Lipídico de Adolescentes de comunidades pesqueiras, Macau/RN.   

57 

destaque, o peixe. Essa realidade poderia ser vista como um fator protetor para o 

não aparecimento e/ou estabelecimento da obesidade e do risco de desenvolver 

doenças cardiovasculares. 1  

Neste estudo os adolescentes apresentaram-se com 19,6% de excesso de 

peso segundo o IMC, sendo mais pronunciado nas meninas. Prevalências 

semelhantes foram apresentadas em outros estudos,12,29,18 embora utilizando 

critérios de classificação do IMC diferentes. Verificamos ainda uma prevalência 

elevada de baixa estatura, sendo este tipo de desnutrição um marcador eficiente de 

déficit nutricional. 31 Outro fator relevante quando observamos uma alta prevalência 

de baixa estatura é a sua relação com a deposição de gordura corporal, 

principalmente na região abdominal, mais acentuada quando comparados aos 

indivíduos sem déficit estatural. Ressalta-se que o acúmulo de gordura nessa região 

está fortemente associado com a obesidade e a doenças crônicas na vida adulta. 22 

A prevalência de excesso de gordura corporal neste estudo, aliado aos altos 

índices de excesso de peso, além de uma elevada prevalência de baixa estatura, 

bem como achados semelhantes com outros estudos realizados em áreas urbanas 

do Brasil 21,9 e do mundo, 4 apontam que a população estudada encontra-se tão 

acometida com os transtornos nutricionais já precocemente instalados, quanto 

jovens que residem em áreas completamente urbanizadas. 

O mesmo ocorre com o perfil lipídico o qual aparece com elevada 

prevalência de alteração do colesterol total. Esse quadro é bastante preocupante 

visto que outros estudos em populações urbanas apresentam alterações em 

proporções menores. 18,8 No entanto, quando se considera a segunda maior 

alteração do perfil lipídico deste estudo, a hipoalfalipoproteinemia foi verificado que é 

fator comum entre os demais estudos, sendo esta um dos mais relevantes tipos de 

dislipidemias. Mesmo assim essa prevalência foi inferior aos achados em outros 

estudos. 18,8 Este fato nos leva a supor que pode estar relacionado a ingestão do 

pescado, conferindo uma proporção de bom colesterol maior nesta população, ainda 

que não tão acentuada ao ponto de conferir um perfil lipídico adequado. Ressaltando 

que esta lipoproteína é importante fator protetor contra o surgimento de 

aterosclerose. 28 

Neste estudo a escolaridade materna foi a variável proxy de condição 

socioeconômica, que demonstrou uma tendência das mães com menor grau de 

instrução possuírem filhos com maior percentual de dislipidemias. Ainda não há 
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consenso sobre a influência do nível socioeconômico e os níveis médios de lípides e 

lipoproteínas, embora alguns estudos evidenciem níveis mais adequados do perfil 

lipídico em populações com menores condições financeiras. 18,23 

Em nosso estudo não se observou associação estatisticamente significativa 

entre o excesso de peso e de gordura corporal e a dislipidemia. Todavia verificou-se 

que os indivíduos com essas condições tendem a apresentar maior percentual de 

dislipidemia, assim como quem possuía dois ou mais agravos/fatores de risco 

relacionados a doenças cardiovasculares. Já é consenso na literatura que há 

relação entre obesidade e/ou excesso de gordura, em especial, a gordura abdominal 

e dislipidemia. 27 Estudos apontam que as alterações no perfil lipídico de 

adolescentes podem estar mais associadas com os hábitos alimentares 

inadequados do que essencialmente a obesidade, o que pode ter ocorrido com a 

população avaliada.13 

  Os estudos apontam que há alterações no perfil lipídico decorrentes da 

maturação sexual e que este fenômeno se comporta de modo diferente entre os 

sexos. Nas meninas há um aumento do colesterol total ,LDL_c e HDL_c com o 

avanço dos estágio de Tanner, ocorrendo o inverso com os meninos, fato este 

relacionado com a menarca e com os níveis de testosterona, respectivamente, em 

meninas e meninos.2,17,27  Neste estudo os adolescentes, no fim da maturação 

sexual, apresentaram-se mais dislipidêmicos que os demais, embora não 

estatisticamente significante, sendo que os dados de ambos os sexos foram 

analisados juntos. 

Assim, procurou-se avaliar também as alterações do perfil lipídico entre os 

sexos. Foi observado que as meninas possuem níveis médios de colesterol total, 

LDL_c e triglicerídeos mais elevados que os meninos e níveis de HDL_c menos 

favoráveis também, sendo as diferenças entre os níveis de LDL_c e HDL_c 

estatisticamente significantes, assim como evidenciado em outras investigações.6,13 

Estes achados apontam que as adolescentes do sexo feminino das comunidades 

estudadas possuem maior quantidade de fatores de risco associados às doenças 

cardiovasculares, uma vez que apresentaram também maior prevalência de excesso 

de peso e maiores valores médios de gordura corporal.  

Foi possível observar que àqueles que possuíam excesso de peso 

apresentaram tendência de maiores alterações no perfil lipídico quando avaliamos 

cada fração lipídica, exceto no LDL_c que apresentou maiores alterações no grupo 
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sem excesso de peso. Esse resultado, excetuando-se os valores de LDL-c corrobora 

com outros estudos, 25,14 confirmando a relação entre o excesso de peso e as 

alterações que podem culminar com doenças cardiovasculares. 

São conhecidas as limitações de estudos transversais, devido a 

possibilidade de causabilidade reversa. Também são conhecidas as limitações da 

avaliação do estado nutricional realizada apenas pelo IMC, assim a avaliação da 

composição corporal aparece como uma alternativa mais eficaz e dependendo da 

técnica empregada, de baixo custo. Nesta perspectiva, as dobras cutâneas surgem 

como método bastante utilizado e validado com o intuito de predizer o percentual de 

gordura corporal, inclusive no grupo infanto-juvenil. Todavia, essa técnica requer 

atenção especial do pesquisador, o qual deve estar atento no intuito de minimizar os 

possíveis erros para não inviabilizar ou limitar seus achados.  

Um dos erros durante a avaliação da composição corporal no grupo 

adolescente é a ausência da avaliação da maturação sexual. Essa tornar-se 

fundamental uma vez que essa fase é caracterizada por transformações na 

composição corpórea que pode, caso realizado de forma incorreta, acarretar em 

erros importantes no diagnóstico do estado nutricional deste grupo. Entretanto vários 

estudos não avaliam o estadiamento puberal dos adolescentes analisados o que 

pode limitar interpretações de resultados. 7 

Considerando as características geográficas do grupo estudado, era 

esperado que os mesmos possuíssem melhores resultados relacionados ao estado 

nutricional e ao perfil lipídico quando comparados com adolescentes residentes em 

regiões urbanas. No entanto, este grupo populacional que deveria possuir um fator 

protetor contra o aparecimento de doenças cardiovasculares, devido à possível mais 

adequada ingestão alimentar, aparece tão susceptível aos riscos quanto os demais. 

Alguns fatores podem ser levantados para este fato, como a chegada nestas 

comunidades de produtos altamente gordurosos como os embutidos, biscoitos 

recheados, frituras e demais produtos industrializados, o baixo valor comercial 

destes, aliado geralmente ao baixo poder aquisitivo da população, a atração do 

grupo infanto-juvenil por este tipo de produto, bem como o baixo nível de instrução 

dos pais.  

Outro fator relevante está relacionado com a técnica dietética, chamando a 

atenção para o possível preparo equivocado de preparações como o pescado que 

ao invés de conferir os benefícios esperados podem estar contribuindo para o atual 



________________________Composição Corporal e Perfil Lipídico de Adolescentes de comunidades pesqueiras, Macau/RN.   

60 

quadro, como exemplo as frituras e o uso do leite de coco na culinária local. 

Entretanto, estas são apenas hipóteses as quais necessitam de mais estudos em 

grupos semelhantes para de fato obter as reais causas destes achados.  

A realização deste estudo aponta que os adolescentes independentes da 

classe social, raça, área geográfica, estão cada vez mais susceptíveis aos riscos de 

doenças crônicas ainda muito precocemente o que comprometem a sua qualidade 

de vida e podem estender-se por toda a vida adulta. Os adolescentes das escolas 

das comunidades pesqueiras se apresentaram com elevadas prevalências de 

distúrbios nutricionais, chamando à atenção a dupla carga de transtorno nutricional, 

coexistindo em meio ao excesso de peso e gordura, bem como a presença de 

dislipidemias, um dos mais importantes tipos de desnutrição que é a baixa estatura.  

Portanto é importante salientar que as políticas públicas estejam mais 

fortalecidas neste tocante com incentivos a práticas alimentares saudáveis e o 

hábito regular de atividade física, sendo a escola um meio social salutar para esta 

prática. 
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1 – Estado nutricional antropométrico e composição corporal, segundo o sexo, entre 

adolescentes de comunidades pesqueiras de Macau, RN, 2009. 

a
Teste t-Student; 

b
 

2
 de Pearson 

1 
Baixa estatura para idade < - 2 escore Z  

2 
Estatura adequada para idade ≥ - 2 escore Z) 

3 
Com excesso de peso

 
≥1 escore Z  

4
 Sem excesso de peso

 
<1 escore Z 

∑4DOC, Somatória quatro dobras cutâneas 
MG, Massa Gorda 
MM, Massa Magra 
IMG, Índice de Massa Gorda  
IMM, Índice de Massa Magra 

Variáveis do estado 

nutricional 

antropométrico 

 
 

Média± DP 
 

n=163 

SEXO 

Masculino  
 

n=86 

 
Feminino 

  
n =77 

 

p-valor 

Estatura (cm)  151,4±12,0 153,2±12,9 149,3±10,6 0,04
a
 

IMC (kg/m
2
) 18,7±3,0 18,8±3,1 18,5±3,1 0,63

a
 

        % (IC 95%) n=86 n=77  

Estatura/Idade    0,86
 b
 

Baixa
1
 6,1 (3,0-11,0) 5,8 (1,9-13,0) 6,5 (2,1-14,5) - 

Adequada
2
 93,9 (89,0-97,0) 94,2 (87,0-98,1) 93,5 (85,5-97,9) - 

IMC/Idade    0,26
 b
 

Com excesso de peso
3
 19,6 (13,8-26,6) 16,3 (9,2-25,8) 23,4 (14,5-34,4)  

Sem excesso de peso
4
 80,4 (73,4-86,2) 83,7 (74,2-90,8) 76,6 (65,6-85,9)  

Variáveis da 
composição corporal 

e distribuição de 
gordura corporal 

subcutânea 

Média± DP 
 

n=147 
n=76 n=71  

%Gordura Corporal  19,3  ±8,7 17,7 ±10,2 21,0 ±6,3 0,02
 a
 

Topografia Corporal 1,07 ±0,2 1,09±0,3 1,05±0,2 0,39
 a
 

∑4DOC 38,8 ±20,0 35,6±22,2 42,4±16,6 0,03
 a
 

MG (Kg) 8,9 ±6,2 8,5±7,2 9,4±4,9 0,42
 a
 

MM (Kg) 34,5 ±8,4 36,3±9,3 32,6±6,9 0,007
 a
 

IMG (kg/m
2
) 3,8 ±2,4 3,6±2,8 4,0±1,9 0,20

 a
 

IMM (kg/m
2
) 14,9 ±1,7 15,3±1,7 14,5±1,5 0,009

 a
 

        % (IC 95%) n=76 n=71  

Gordura Corporal    0,02
 b
 

Excesso 13,6 (8,5-20,2) 19,7 (11,5-30,5) 7,0 (2,3-15,7) - 

Sem excesso 86,4 (79,8-91,5) 80,3 (69,5-88,5) 93 (84,3-97,7) - 
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Tabela 2 – Perfil lipídico entre adolescentes de comunidades pesqueiras de Macau, 

RN, 2009. 

*
Intervalo de confiança de 95% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variáveis 
Desejável Limítrofe Aumentado/Baixo* 

% IC, 95% % IC, 95% % IC, 95% 

Colesterol 
Total 

45,4% (37,6-53,4) 20,2% (14,4-27,2) 34,4% (27,1-42,2) 

LDL_c 64,8% (56,9-72,1) 25,3% (18,8-32,7) 9,9% (5,8-15,5) 

HDL_c 64,8% (56,9-72,1) - - 35,2%* (27,9-43,1) 

Triglicerídeos 65,6% (57,8-72,9) 22,7% (16,5-29,9) 11,7% (7,2-17,6) 
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Tabela 3 – Associação entre dislipidemia e variáveis de interesse entre 

adolescentes de comunidades pesqueiras de Macau, RN, 2009. 

Variáveis/Categorias 

Dislipidemia 

N 
SIM NÃO 

RP (IC 95%)* 
n    (%) n    (%) 

Sexo     

Feminino 76 44 (57,9) 32 (42,1) 1,61 (1,4 - 2,26) 

Masculino 86 31 (36,0) 55 (63,9) 1,00 

Escolaridade materna     

Não alfabetizada/fundamental 117 58 (49,6) 59 (50,4) 1,22 (0,77 - 1,93) 

Médio/universitário 35 13 (37,1) 19 (62,9) 1,00 

HFDCV
1
     

Possui HFDVC 113 50 (44,2) 63 (55,8) 0,86 (0,60 - 1,25) 

Não Possui HFDCV 39 20 (51,3) 19 (48,7) 1,00 

Agravo/ fator de risco     

Dois ou mais agravos/fator de risco 45 24 (53,3) 21 (46,7) 1,4 (0,92 - 2,12) 

Um agravo/fator de risco 63 24 (38,1) 39 (61,9) 1,00 

IMC     

Com excesso de peso 25 13 (52,0) 12 (48,0) 1,15 (0,76 - 1,75) 

Sem excesso de peso 137 62 (45,3) 75 (54,7) 1,00 

%GC     

Excesso 20 10 (50,0) 10 (50,0) 1,09 (0,67 - 1,75) 

Sem excesso 126 58 (46,0) 68 (54,0) 1,00 

Maturação Sexual     

Pré-púbere 30 12 (40,0) 18 (60,0) 1,00 

Púbere inicial 58 25 (43,1) 33 (56,9) 1,08 (0,64 - 1,83) 

Púbere final 58 31 (53,4) 27(46,6) 1,34 (0,81 - 2,20) 

*RP (IC 95%), Razão de prevalência e Intervalo de Confiança 95% 

1 
História familiar de doença cardiovascular 
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Figura 1 – Perfil lipídico, segundo o sexo, entre adolescentes de comunidades 

pesqueiras de Macau, RN, 2009 

 

 

 

 

 

 
 

 

    

Masculino Feminino

Sexo

100,0

150,0

200,0

250,0

c
t

64

153,3±30,7 159,9 ± 30,8

Masculino Feminino

Sexo

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

ld
l

64

95,9±31,4

83,9±28,6

Masculino Feminino

Sexo

100,0

200,0

300,0

400,0

tg
l

75
112
1

8

5

148

84

93,0(IQ:80,0-114,5)87,5(IQ:70,8-108,5)

Masculino Feminino

Sexo

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

h
d

l

123

142

46,0±7,5

48,9±8,3

Colesterol Total (p=0,17) LDL_ c (p =0,01)        
 

Triglicerídeos (p = 0,09)         
 

HDL_c (p = 0,02) 



________________________Composição Corporal e Perfil Lipídico de Adolescentes de comunidades pesqueiras, Macau/RN.   

67 

 

 

 

 

 

 

 

± 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Perfil lipídico, segundo o estado nutricional antropométrico, entre 

adolescentes de comunidades pesqueiras de Macau, RN, 2009. 

 

 

 

 

Colesterol Prevalência 

 

 

Alterado Desejável

Colesterol Total

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

P
e
rc

e
n

t

56,25%
54,2%

45,8%
43,75%

 

Com excesso de 
peso

Sem excesso de 
peso

Alterado Desejável

LDL_c

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

P
e
rc

e
n

t

31,25%

68,75%

36,15%

63,85%

 

Com excesso de 
peso

Sem excesso de 
peso

Alterado Desejável

Triglicerídeos

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

P
e
rc

e
n

t

43,75%

56,25%

32,06%

67,94%

 

Com Exceso de 
peso

Sem Excesso de 
peso

Baixo HDL Desejável

HDL_c

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

P
e
rc

e
n

t

35,48%

64,52%

35,11%

64,89%

 

Com excesso de 
peso

Sem excesso de 
peso

p=0,83 
p=0,60 

 

p=0,21 

 
p=0,96 

 



________________________Composição Corporal e Perfil Lipídico de Adolescentes de comunidades pesqueiras, Macau/RN.   

68 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES 

 

 

Os resultados apresentados neste estudo apontam elevada prevalência de distúrbios 

nutricionais ainda em uma fase muito precoce, como a adolescência. Estes achados chamam a 

atenção devido ao fato de adolescentes residentes em comunidades distantes dos centros 

urbanos apresentarem-se tão susceptíveis aos riscos associados ao estilo de vida quanto os 

residentes em áreas totalmente urbanizadas.  

 Como já mencionado a idéia de verificar o comportamento das variáveis nutricionais 

nos adolescentes das comunidades estudadas, nasceu de outra pesquisa no âmbito destas 

comunidades a qual apontou altos índices de excesso de peso na população adulta, porém não 

era esperado encontrar prevalências tão elevadas de distúrbios nutricionais no grupo jovem, 

em especial, os distúrbios relacionados ao perfil lipídico. Isto devido ao fato de a população 

alvo ser um grupo jovem e consumidores em potencial de produtos marinhos, em destaque o 

peixe, a qual deveria, em hipótese, conferir um melhor perfil lipídico. 

 Os dados apresentados apontam um importante problema de saúde pública, 

relacionado ao estilo de vida, com a possibilidade de consequências graves na saúde dos 

adolescentes. Vale salientar que distúrbios nutricionais na adolescência podem se estender até 

a vida adulta, com complicações socioeconômicas e psicossociais de importante relevância. 

 Assim espera-se que este estudo, um dos pioneiros neste grupo específico, sirva de 

alerta às autoridades locais e que medidas de intervenção sejam mais eficazes no que diz 

respeito a práticas saudáveis como incentivo ao consumo de pescado e seus derivados, 

inclusive no âmbito das escolas com a incorporação de cardápios com melhores 

características nutricionais, elaborados por profissionais qualificados, bem como capacitações 

das merendeiras para preparo adequado destes cardápios. 

 Outro ponto fundamental é o incentivo a prática de atividade física. Esta, caso 

realizada de forma regular e orientada, confere benefícios importantes tanto no tratamento 

quanto na prevenção destes ou outros distúrbios relacionados à saúde. 

 Recomenda-se também que o tema estilo de vida saudável e prevenção a DCNT com 

abordagem de temas como os mencionados acima façam parte integrante dos currículos 

escolares, informando aos adolescentes as causas e consequências de comportamentos de 

risco. Desta maneira, acredita-se que sendo conscientizados dos riscos, estes jovens poderão 

inclusive ser multiplicadores de hábitos saudáveis. 
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 Ainda relacionado às medidas públicas, recomenda-se que a assistência básica de 

saúde promova ações que sejam mais eficazes no público adolescente e estes se sintam 

seguros e acolhidos nas Unidades Básicas de Saúde e que desta maneira medidas preventivas 

e terapêuticas possam ser realizadas com melhor qualidade. Aconselha-se formas divertidas e 

interativas como jogos, oficinas culinárias, dentre outras ações, destacando a necessidade de 

um trabalho multidisciplinar. 

 Sugere-se que pesquisas com delineamento semelhante possam ser realizadas em 

outras comunidades pesqueiras a fim de obter outros estudos inclusive para comparação de 

achados e retrato destas comunidades em regiões similares ou distintas desta. Também 

sugere-se que pesquisas de consumo alimentar sejam realizadas para traçar um perfil de 

ingestão destas comunidades e de fato poder associar estes achados ao consumo inadequado 

de alimentos.  
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APÊNDICE A – Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – PARA OS PAIS DOS ALUNOS 

ADOLESCENTES MENORES DE 18 ANOS 

Prezado(a) senhor(a), 

O seu filho(a) está sendo convidado(a) a participar da pesquisa intitulada “Composição Corporal e 

Perfil Lipídico de adolescentes escolares de comunidades pesqueiras, Macau/ RN”. Este projeto de pesquisa tem 

como objetivo avaliar a composição corporal dos adolescentes da RDSEPT bem como as taxas sanguíneas dos 

mesmos. Os resultados observados servirão para melhor direcionar pesquisas e intervenções sociais que 

apresentem a finalidade de promover a garantia da Segurança Nutricional da comunidade. 

Quero deixar claro, que as informações sobre a sua pessoa e do seu filho (a), ficarão sigilosas, digo em 

segredo e que seu nome em nenhum momento será divulgado. Caso o seu filho (a) se sinta constrangido (a) em 

participar de qualquer etapa da coleta de dados ele/ela terá todo o direito de interrompê-la. Assim como tem todo 

o direito de não querer participar desta pesquisa. Por ocasião de nós pesquisadores nos deslocarmos ao local da 

pesquisa (escola), não haverá despesas extras oriundas da pesquisa para seu filho (a) enquanto participante da 

mesma. Este projeto será avaliado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes-

Natal, RN. Informações adicionais podem ser obtidas pelo telefone CEP-HUOL, 3202 3719 – ramal 242. 

 

 

 

 

 

............................................................................................................................. ........................................................

........ 

CONSENTIMENTO PÓS – INFORMADO 

Eu, _____________________________________________________ portador do RG Nº _________________, 

estou ciente das explicações de riscos e benefícios da pesquisa: “Composição Corporal e Perfil Lipídico de 

adolescentes escolares de comunidades pesqueiras, Macau/ RN” fornecidos pelos pesquisadores responsáveis. 

Concordo com os termos a mim fornecidos e em resposta permito meu(s) 

filho(s)_________________________________________________________________ participar(em) 

consciente(s) do questionário apresentado. 

 

(Assinatura do responsável 

 
 

 

Ana Emília Leite Guedes 

End.: Rua Alberto Maranhão, 968 

Tirol. CEP: 59020-330 

Fone: (84) 32012165 / 9471 9759 

e-mail: lguedesrn@yahoo.com 

 

 

Lidiane de Lima Fernandes 

End.: Rua João Soares de Araújo, 307 

Petrópolis. CEP: 59014-110 

Fone: (84) 32029797 / 99263824 

e-mail: nanefernandes8@hotmail.com 
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Peso (kg)    ,  Tipo de vestimenta  1-calça  2-saia  3-bermuda 

 

 

Sua mãe já freqüentou/freqüenta escola? □ SIM □ NÃO 

 

Até que série sua mãe freqüentou/freqüenta escola com aprovação? 

Ensino Fundamental □ completo □ incompleto; Ensino Médio □ completo □ incompleto  

Ensino Universitário □ completo □ incompleto. 

 

Quantas pessoas moram na sua residência? ________________________________________ 

 

História Familiar de Doença Cardiovascular? □SIM □NÃO 

 

□ PAI  □ MÃE  □ IRMÃOS  □TIOS(as)_P  □ TIOS (as)_ M  □Avô (a)_P  □Avô(a)_M   

 

□ Diabetes  □ Hipertensão □ Obesidade  □ Hiperlipidemia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

APÊNDICE B – Formulário de coleta de dados 

 
COMPOSIÇÃO CORPORAL E PERFIL LIPÍDICO DE ADOLESCENTES ESCOLARES DE COMUNIDADES PESQUEIRAS, MACAU-

RN 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

 

Escola: xx xx  Turma xx  Sexo   0 – Masculino  1 - Feminino Série xx 5 xx 6 xx 7 xx 8 xx 9 

 

Nome 

                       

                       

 

Endereço (Av, Rua, Travessa) 
 

                       

                       

 

Bairro                   Tel Residencial         

 

Celular          Telefone Contato         

 

Data de Nascimento               

 
              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Dobras Cutâneas (mm) 

 

Tricipital 1   Tricipital 2   Tricipital 3   Tricipital M   

       

Bicipital 1   Bicipital 2   Bicipital 3   Bicipital M   

Altura 1      Altura 2      Altura 3      Altura M      

SÓCIO - ECONÔMICO E HISTÓRIA FAMILIAR 

ANTROPOMETRIA 
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Subescapular 1   Subescapular 2   Subescapular 3   Subescapular M   

    

Supra-ilíaca 1   Supra-ilíaca 2   Supra-ilíaca 3   Supra-ilíaca M   

 

24 - Meninos (Auto avaliação)                                                           25 - Meninas (Auto avaliação) 

 1-G1  2–G2  3–G3  4–G4  5–G5   1-M1  2–M2  3–M3  4–M4  5–M5 

                     

 1-P1  2–P2  3–P3  4–P4  5–P5   1-P1  2–P2  3–P3  4–P4  5–P5 

             

28 – Meninos  (Médico)                                                                       29 - Meninas (Médico) 

 1-G1  2–G2  3–G3  4–G4  5–G5   1-M1  2–M2  3–M3  4–M4  5–M5 

                     

 1-P1  2–P2  3–P3  4–P4  5–P5   1-P1  2–P2  3–P3  4–P4  5–P5 

 

 

 
Glicose      Colesterol total     LDL –c        HDL – c                Triglicerídeos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO DA MATURAÇÃO SEXUAL 

 

GLICEMIA E PERFIL LIPIDICO 
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ANEXO C 

 

TESTES A SEREM REALIZADOS: 

Glicemia de Jejum 

Colesterol Total 

Colesterol HDL 

Colesterol LDL 

Triglicerideos 

  

METODOLOGIA:  

 

Glicemia de Jejum 

Metodologia: Enzimático GOD- Trinder 

Principio: A glicose oxidase catalisa a oxidação da glicose. O peróxido de hidrogênio 

formado reage com 4-aminoantipirina e fenol, sob ação catalisadora da peroxidase, através de 

uma reação oxidativa formando uma antipirilquinonimina vermelha cuja intensidade de cor é 

proporcional à concentração de glicose na amostra. 

 

Colesterol Total 

Metodologia: Enzimático Trinder 

Principio: Os ésteres de colesterol são hidrolisados pela colesterol esterase a colesterol livre e 

ácidos graxos. O colesterol livre é oxidado pela colesterol oxidase a colest-4-en-ona e 

peróxido de hidrogênio. Na presença de peroxidase e peróxido de hidrogênio , o fenol e a 4-

aminoantipirina são oxidados formando a antipirilquinonimina cuja intensidade de cor é 

proporcional á concentração do colesterol na amostra. 

 

Colesterol HDL  

Metodologia: Labtest 

Principio: As lipoproteínas de muita baixa densidade (VLDL) e as de baixa densidade (LDL) 

são quantativamente precipitadas a após centrifugação  o colesterol ligado as proteínas de alta 

densidade (Colesterol HDL) é determinado no sobrenadante pelo sistema enzimático do 

colesterol. 
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Colesterol LDL 

Metodologia: Formula de Friedwald 

LDL =  Colesterol Total – (HDL) – (VLDL)* 

 

*VLDL= triglicerideos/ 5 

 

Obs: Esta formula não deve ser utilizada quando os valores de triglicerideos forem > 400 

mg/dl, para evitar interferência nos resultados.  

 

Triglicerideos 

Metodologia: Enzimático Trinder 

Principio: A lípase da lipoproteína promove a hidrolise dos triglicerideos liberando glicerol, 

que é convertido em glicerol-3-fosfato. Este é oxidado a dihidroxiacetona e peróxido de 

hidrogênio na presença de glicerolfosfato oxidase. Em seguida corre uma reação de 

acoplamento produzindo uma quinoneimina cuja intensidade de cor é proporcional a 

concentração de triglicerideos na amostra 
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