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Resumo 

 

A doença cardiovascular (DCV) designa uma ampla gama de distúrbios que afetam o coração 
e os vasos sanguíneos, onde a dislipidemia representa o mais importante fator de risco 
modificável para seu surgimento. Inúmeros fatores associados às doenças ateroscleróticas 
influenciam o perfil lipídico, muitos deles condizentes com o estilo de vida dos indivíduos. A 
dissertação teve como objetivo avaliar a correlação de indicadores antropométricos de 
obesidade generalizada e abdominal com o perfil lipídico, além de investigar a associação das 
dislipidemias com fatores antropométricos, história familiar positiva de DCV e estilo de vida 
de jovens universitários do Recife. Trata-se de um estudo transversal composto por 192 
estudantes da área de saúde da Universidade Federal de Pernambuco, de ambos os sexos. 
Além das amostras de sangue para a análise do perfil lipídico, incluindo colesterol total (CT), 
lipoproteína de baixa densidade (LDL-c), lipoproteína de alta densidade (HDL-c) e 
triglicerídeos séricos (TG), foram coletadas informações sobre dados pessoais, história 
familiar positiva e presença de fatores de risco para doenças cardiovasculares nos pais e estilo 
de vida, além das variáveis antropométricas (peso, altura, índice de massa corpora (IMC), 
circunferência da cintura (CC), razão cintura estatura (RCEst) e índice de conicidade (Índice 
C). As análises estatísticas foram realizadas através dos programas SPSS 13.0 e Epi-info 6.04. 
Adotou-se um nível de significância de 5%. Os achados desta pesquisa deram origem a dois 
artigos originais. Os resultados do primeiro artigo revelaram que 14,5% dos participantes 
apresentavam excesso de peso e a maioria tinha perfil lipídico desejável. No entanto, 
aproximandamente 50% das mulheres estavam com os níveis de HDL-c abaixo do valores 
normais. Quanto às correlações, a RCEst foi o indicador que se correlacionou a um maior 
número de variáveis lipídicas, sendo estatísticamente significante com o CT (r=0,17 p=0,026), 
LDL-c (r=0,16 p=0,039) e TG (r=0,21 p=0,007); a CC e o IMC se correlacionaram 
positivamente com TG (r=0,21 p=0,005; r=0,19 p=0,013, respectivamente) e negativamente 
com o HDL-c (r=0,19 p=0,015; r=0,25 p=0,001, respectivamente). O Índice C apresentou 
correlação significativa apenas com o TG. No segundo artigo, as alterações do CT e do TG 
apresentaram associações com o excesso de peso (p=0,023; p=0,021) e obesidade abdominal, 
representada pela RCEst e CC, respectivamente (p=0,027; p=0,039). O etilismo se associou 
com o TG e o excesso de peso do pai com o CT (p=0,041; p=0,017). Apenas o sexo teve 
associação significativa com o HDL-c (p=0,000). Apesar de não existirem níveis alarmantes 
de dislipidemia na população estudada, os resultados mostram que o excesso de peso, 
principalmente a obesidade abdominal parecem representar importante risco para o 
surgimento de dislipidemias; e que a RCEst foi a medida de localização de gordura central 
melhor relacionada a tal distúrbio. Logo, ressalta-se a importância da aferição desta medida e 
de outras que diagnostiquem de maneira precoce a adiposidade, como forma de reduzir 
possíveis alterações lipídicas de adultos jovens.       
 

Palavras - Chave: Doença Cardiovascular. Obesidade. Dislipidemias. Fatores de Risco. 
Antropometria. Estudantes. 
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Abstract 

The cardiovascular disease (CVD) designates a wide range of disturbances that affect the 
heart and the blood vessels, where the dyslipidemia represents the most important factor of 
modifying risk for its appearance. Countless factors associated to the atherosclerotic diseases 
influence the lipid profile, many of them suitable for the individuals' lifestyle. The dissertation 
had as objective evaluates the correlation of anthropometrics indicators of generalized and 
abdominal obesity with the lipid profile, besides investigating the association of the 
dyslipidemias with anthropometrics factors, positive family history and lifestyle of young 
university students from Recife. It is a traverse study composed by 192 students of the area of 
health of the Federal University of Pernambuco, from both sexes. Besides the samples of 
blood for the analysis of the lipid profile, including total cholesterol (CT), lipoprotein of low 
density (LDL-c), lipoprotein of high density (HDL-c) and sanguine triglycerides (TG), 
information were collected on personal data, positive family history and presence of risk 
factors for cardiovascular diseases in the parents and lifestyle, besides the anthropometrics 
variables (weigh, height, body mass index (IMC), waist circunference (WC), waist-height 
ratio (WHtR) and conicity index (C Index). The statistical analyses were accomplished 
through the programs SPSS 13.0 and Epi-info 6.04. A level of significance of 5% was 
adopted. The discoveries of the researches created two original articles. The results of the first 
article revealed that 14,5% of the participants presented weight excess and most had desirable 
lipid profile. However, about 50% of the women were with the levels of HDL-c under the 
normal value. As for the correlations, WHtR was the indicator that was correlated to a larger 
number of lipid variables, being statistically significant with CT (r=0,17 p=0,026), LDL-c 
(r=0,16 p=0,039) and TG (r=0,21 p=0,007); WC and BMI were correlated positively with TG 
(r=0,21 p=0,005; r=0,19 p=0,013, respectively) and negatively with the HDL-c (r=0,19 
p=0,015; r=0,25 p=0,001, respectively). The index C presented significant correlation just 
with TG. In the second article, the alterations of CT and of TG presented associations with the 
weight excess (p=0,023; p=0,021) and abdominal obesity, represented by WHtR and WC, 
respectively (p=0,027; p=0,039). The alcoholism was associated with TG and the excess of 
the father's weight with CT (p=0,041; p=0,017). Just the sex had significant association with 
the HDL-c (p=0,000). In spite of alarming levels of dyslipidemia did not exist in the studied 
population, the results show that the weight excess, mainly the abdominal obesity, seem to 
represent an important risk for the dyslipidemias appearance; and WHtR was the  best central 
fat location measure related to such disturbance. Therefore, it is emphasized the importance of 
its measurement and of another measure that diagnoses the adiposity in a precocious way, as a 
way of reducing possible lipid alterations of young adults.   

 

 

Key- words: Cardiovascular Diseases. Obesity. Dyslipidemias. Risk Factors. Anthropometry. 
Students. 
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APRESENTAÇÃO 

A doença cardiovascular (DCV) corresponde à causa de mais de um terço das mortes 

ocorridas em países desenvolvidos (SÚAREZ et al, 2008). Durante os últimos trinta anos, 

têm-se presenciado um declínio razoável na mortalidade por causas cardiovasculares nestes 

países, principalmente Canadá, Austrália e oeste da Europa (Le FANU, 2002), ao passo que 

elevações significativas têm ocorrido em países em desenvolvimento, tal qual o Brasil 

(SPOSITO et al, 2007). 

Geralmente as manifestações da DCV acontecem na idade adulta, no entanto, estudos 

têm encontrado fatores de risco já presentes na infância e adolescência, inclusive alterações na 

aorta íntima e formação de placas ateroscleróticas (ROMALDINI et al, 2004; BERENSON et 

al, 1998) . Uma vez instalados na infância, tais fatores tendem a permanecer e se agravar até a 

vida adulta (SÚAREZ et al, 2008). 

Existe um grande número de fatores de risco que predispõem a DCV, sendo estes 

modificáveis ou não modificáveis. Quanto maior o número de fatores associados, maior a 

probabilidade do aparecimento da doença (BROTEL et al, 2000). Dentre os fatores de risco 

modificáveis, a dislipidemia é um dos principais precursores do processo aterosclerótico. A 

formação da placa aterosclerótica inicia-se com a agressão ao endotélio vascular devida, 

principalmente, a elevação de lipoproteínas aterogênicas, com conseqüente aumento da 

permeabilidade da íntima a essas lipoproteínas, favorecendo a retenção e oxidação da 

lipoproteína de baixa densidade (LDL-c) no espaço subendotelial. Este depósito de LDL-c na 

parede arterial é considerado processo chave no início da aterogênese e varia de acordo com a 

concentração desta lipoproteína no plasma (SPOSITO et al, 2007). 

Alguns estudos têm mostrado a associação do perfil lipídico de crianças, adolescentes e 

adultos com a presença de excesso de peso, em especial na região abdominal (BERTZIAS, 

2003; CARVALHO et al, 2007 SÚAREZ et al, 2008; SALVARO e JÚNIOR, 2009). Na 

análise da distribuição de gordura corporal e detecção de obesidade visceral, diferentes 

indicadores antropométricos vem sendo utilizados: circunferência da cintura (CC), razão 

cintura-estatura (RCEst) e índice de conicidade (Índice C) (FERREIRA et al, 2006; 

PITANGA; LESSA, 2005; MARTINS; MARINHO, 2003). Estudos nacionais e 

internacionais têm procurado comparar a associação desses indicadores na triagem de fatores 

de risco como critério para avaliação indireta do risco de doenças cardiovasculares 
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(ALVAREZ et al, 2008; BERTZIAS, 2003; HSIEH; MUTO. 2005; PITANGA; LESSA, 

2005).  

Apesar de ainda não existir um consenso na literatura quanto ao papel preditivo destes 

parâmetros no surgimento das DCV’s, acredita-se que elevações do peso corporal total e/ou 

excesso de gordura localizada na região abdominal, conseqüentemente alteraria o perfil 

lipídico dos indivíduos, ocasionando o aumento dos níveis circulantes de LDL-c, TG e CT, 

bem como diminuição do HDL-c. 

 

1.1 Justificativa 

 

Existem poucos estudos que tenham avaliado os riscos de adultos jovens 

desenvolverem doenças cardiovasculares, em especial, com o público de iuniversitários, 

tendo em vista as mudanças que ocorrem em seu estilo de vida após ingressarem na carreira 

acadêmica, tais como: aumento do consumo de alimentos rápidos e ricos em gordura e 

diminuição da prática de atividade física. Ademais, não há consenso na literatura entre quais 

índices antropométricos podem predizer com forte evidência a ocorrência deste risco 

cardiovascular. Portanto, a ausência dessas evidências justifica a realização do estudo, que 

pretende identificar a influência da obesidade central, definida por medidas como a CC, 

RCEst e Índice C e do sobrepeso/obesidade, obtidos pelo IMC, sobre alterações lipídicas e 

outros fatores de risco associados ao desenvolvimento de DCV’s em uma população de 

universitários de uma Universidade Pública do Recife. A determinação destes fatores pode 

servir de base para o planejamento de estratégias de prevenção primária das doenças 

cardiovasculares. 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

• Avaliar a ocorrência de alterações no perfil lipídico e sua associação com fatores de 

risco para doenças cardiovasculares em estudantes da área de saúde de uma 

Universidade Pública do Recife. 
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1.2.2 Objetivos Específicos 

 

• Avaliar o estado nutricional pondo-estatural, utilizando o índice de massa corporal; 

• Determinar o padrão de distribuição da gordura corporal através de indicadores 

antropométricos de obesidade abdominal; 

• Investigar a associação de alterações no perfil lipídico com o excesso de peso e a 

obesidade abdominal; 

• Identificar a medida antropométrica de melhor correlação com alterações do perfil 

lipídico; 

• Verificar a associação entre alterações no perfil lipídico e história familiar de doenças 

cardiovasculares e estilo de vida dos estudantes. 

1.3 Estrutura da Dissertação 

 

A dissertação foi elaborada na forma de dois artigos originais de divulgação científica. 

O primeiro artigo será submetido para publicação nos Archivos Latinoamericanos de 

Nutrición e intitula-se: “Correlação do índice de massa corporal e diferentes medidas 

antropométricas de adiposidade central com o perfil lipídico de jovens universitários”. O 

mesmo descreve a correlação de medidas de adiposidade geral (IMC) e central (RCEst, CC e 

Índice C) com o perfil lipídico (CT, TG, LDL-c, HDL-c) de estudantes universitários da área 

de saúde da Universidade Federal de Pernambuco. O segundo artigo será submetido para 

publicação nos Arquivos Brasileiros de Cardiologia e tem como título: “Perfil lipídico e 

fatores de risco associados: um estudo com universitários do Recife”. O referido artigo 

investiga se as dislipidemias, neste grupo etário, apresentam-se associadas a fatores de risco 

para doenças cardiovasculares: excesso de peso, distribuição central de gordura e história 

familiar positiva para doenças cardiovasculares, características sociodemográficas e de 

comportamento, tais como: instrução dos pais, tabagismo, etilismo e prática de atividade 

física. 
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2.0 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Doenças Cardiovasculares: Epidemiologia e Fatores de Risco 

 

  O termo doença cardiovascular (DCV) designa uma ampla gama de distúrbios que 

afetam o coração e os vasos sanguíneos, cujas principais manifestações correspondem à 

doença arterial coronariana, a doença cérebro vascular (acidente vascular cerebral – AVC e 

ataques isquêmicos transitórios) e a doença vascular periférica (WHO, 2001) 

 As DCV’s são a maior causa de morbidade e mortalidade no Brasil e no mundo 

(LEEDER et al., 2004; GUIMARÃES; AVEZUM; PIEGAS, 2006). No início do século XX, 

essas doenças eram responsáveis por cerca de 10% de todas as mortes em nível mundial. Em 

1999 já determinavam 30,9% da mortalidade global, e aproximadamente 80% do total das 

mortes ocorreram em países em desenvolvimento (SMITH et al., 2004; FUSTER et al., 2007). 

De acordo com resultados de pesquisa divulgados em 1998, a taxa de mortalidade por 

DCV’s em homens no Rio de Janeiro era tão alta quanto às da Hungria e Finlândia, sendo 

inclusive superior a de países como os Estados Unidos e a Inglaterra, podendo-se considerar 

que a mortalidade no Brasil por estas doenças é tão grave quanto em outros países (LOTUFO, 

1998). 

Dados recentes do Ministério da Saúde mostram que, em 2008, cerca de 318.000 

brasileiros foram vítimas fatais das doenças do aparelho circulatório, o que representa 29,5% 

de toda a mortalidade do país neste período, quase o dobro das mortes ocorridas por 

neoplasias (BRASIL, 2006). 

Ao longo dos anos o número de mortes por DCV’s vem diminuindo em países 

desenvolvidos a e aumentando naqueles em desenvolvimento (LEEDER et al., 2004; 

FUSTER et al., 2007). Ainda neste sentido, nos Estados Unidos, em 1980, a doença cardíaca 

foi a principal causa de morte entre as pessoas na faixa etária de 45 a 64 anos, enquanto que 

dados de 2000 mostraram que nesse ano o câncer foi a principal causa de morte nessa faixa 

etária, com um declínio de aproximadamente 67% na taxa de morte relacionada a DCV 

(LEEDER et al., 2004).  

Esta diminuição da prevalência em países desenvolvidos parece decorrer do acesso 

que a população tem à tecnologias avançadas, tais como procedimentos de revascularização, 

unidades de cuidado coronariano, além da implantação efetiva de estratégias preventivas, 
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baseadas principalmente em campanhas de combate ao fumo e controle da pressão arterial 

(AVEZUM; PIEGAS; PEREIRA 2005; III DIRETRIZ DE DISLIPIDEMIA, 2001).   

Os países da América Latina apresentam um modelo de modificações nos padrões 

epidemiológicos, caracterizadas pela coexistência das doenças crônico-degenerativas e 

infecciosas como causas de óbito importantes, ainda que seja verificada uma redução nas 

taxas destas últimas (BARRETO; CARMO, 1998). Especificamente no Brasil, enquanto em 

1930 as doenças infecciosas representavam cerca de 46% dos óbitos ocorridos, em 1994 esses 

valores caíram substancialmente para aproximadamente 6%. Por outro lado, a mortalidade por 

DCV’s elevou-se de 11,8% para 33,3%, no mesmo período (POLLANCZYK, 2005; LESSA, 

1998).  

Uma explicação provável para os altos índices de mortalidade por doença 

cardiovascular é a grande incidência de fatores de risco associados aos baixos níveis de 

intervenções sobre esses fatores (AVEZUM; PIEGAS; PEREIRA, 2005). Segundo Poulter 

(2003), o desenvolvimento pelo qual estão passando muitos países, aumenta a exposição aos 

fatores de risco e, conseqüentemente, aumenta o surgimento das cardiopatias. As pessoas 

estão vivendo mais, fumando mais, se exercitando menos, ingerindo maior quantidade de sal, 

gordura saturada, bebidas alcoólicas e reduzindo as frutas frescas e vegetais da alimentação. 

Existe uma grande variedade de fatores de risco cardiovasculares conhecidos, 

classificados em modificáveis e não-modificáveis (CONSENSO DE DISLIPIDEMIA, 1996). 

Os fatores modificáveis são aqueles diretamente relacionados ao estilo de vida do indivíduo, 

tais como: Fumo, sedentarismo, hábitos alimentares, obesidade e dislipidemia (RABELO, 

2001; CONSENSO DE DISLIPIDEMIA, 1996); já os não-modificáveis tratam-se daqueles 

associados a, história familiar, genética e modificações comuns do processo de 

envelhecimento, estando incluídos neste grupo idade, sexo e história familiar positiva 

(RABELO, 2001; YUSUF, 2001). 

O termo “fator de risco” é relativamente recente, tendo sido publicado em um artigo 

médico pela primeira vez em 1963 (MORIGUCHI, 2002). A utilização desta terminologia 

modificou a idéia determinística e unicausal a que estava vinculada origem das doenças 

cardiovasculares, onde a aterosclerose seria um processo do envelhecimento inevitável, idéia 

esta acreditada por muitos médicos antes da realização do grande estudo de Framingham, uma 

das primeiras coortes que demonstrou a importância dos fatores de risco para o 

desenvolvimento da doença cardíaca e cerebrovascular (POLANCZYK, 2005). 
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A idade é considerada o principal fator de risco não-modificável para a DCV. Calcula-

se que a mortalidade por estas doenças, incluindo as ateroscleróticas, acidente vascular 

cerebral e doença arterial periférica, aumente 2,5 vezes a cada 10 anos, porém, independente 

da faixa etária, a presença de múltiplos fatores de risco determina um maior risco para o 

aparecimento de tais eventos (RABELO, 2001). 

Em geral, as manifestações clínicas das doenças cardiovasculares (DCV) têm início na 

meia idade (SANTOS et al, 2008). No entanto, estudos indicam que as estrias gordurosas 

planas (primeira alteração endotelial) podem estar presentes na aorta torácica de lactentes e 

em crianças menores de 3 anos de idade (VERRI; FUSTER, 1997) , podendo ser encontradas, 

numa fase mais evoluída, na aorta abdominal e coronária de adolescentes. A partir da 2ª 

década de vida, este tipo de lesão coronariana torna-se mais comum, e da 3ª década em diante 

são mais complicadas, cujas conseqüências clínicas surgem por volta dos 40 anos (VERRI; 

FUSTER, 1997; STARY, 1989). 

As lesões ateroscleróticas evoluem em extensão e gravidade com o passar dos anos em 

ambos os sexos, no entanto no sexo feminino as DCV’s tendem a se desenvolver mais 

tardiamente que no sexo masculino, tanto no aumento da magnitude dos fatores de risco, 

quanto em relação à ocorrência dos eventos clínicos (KEEVIL; STEIN; McBRIDE, 2002; 

RABELO, 2001). 

Os resultados do The Pathobiological Determinants of Atherosclerosis in Young 

(PDAY) revelaram, através de uma comparação entre homens e mulheres de 30-34 anos, 

quanto à distribuição e extensão de lesões ateroscleróticas, que as lesões mais avançadas na 

coronária estavam presentes em uma maior freqüência no sexo masculino, enquanto que nas 

mulheres este avanço ocorreu cerca de 5 anos mais tarde (McGILL; McMAHAN, 1998). 

Segundo o Grupo de estudos e pesquisa da aterosclerose (1996), a ocorrência de 

doenças ateroscleróticas em parentes de primeiro grau, com idade inferior a 55 anos do sexo 

masculino e 65 anos do sexo feminino, confere risco significativo para o surgimento das 

mesmas em seus descendentes. Quanto mais precoce for a manifestação clínica da doença nos 

pais maior o risco ao qual os filhos estarão sujeitos (RABELO, 2001). 

Vários estudos têm buscado identificar a associação da presença de DCV nos pais com 

o surgimento de fatores de risco nos filhos. Kaprio et al (1993) encontraram associação 

positiva entre o espessamento da íntima da artéria coronariana em crianças menores de 1 ano 

e história familiar para DCV. Em outro estudo, Romaldini et al (2004) observaram que de 109 
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crianças e adolescentes com história familiar para DCV prematura, 41,1% apresentaram 1 ou 

mais fatores de risco para aterosclerose, incluindo excesso de peso, concentrações elevadas de 

LDL-c, colesterol total e diminuídas de HDL-c. Ainda neste sentido, um estudo realizado por 

Salvaro e Júnior (2009) com estudantes universitárias em Santa Catarina, observou médias de 

CT, LDL-c e TG significativamente mais altos naquelas com antecedentes familiares do que 

as que não apresentavam. 

O tabagismo é um hábito comum da sociedade e se encontra entre os mais importantes 

fatores de risco para o desenvolvimento de cardiopatias, cuja mortalidade por DCV nos 

fumantes chega a ser 1,36 a 2,76 vezes maior do que naqueles que não apresentam este hábito, 

dependendo da faixa etária. Os malefícios causados pelo cigarro estão diretamente ligados à 

intensidade do consumo, pois quanto maior o número de cigarros consumidos ao dia e o 

tempo de duração da prática, maior o risco para o indivíduo (RABELO, 2001).  

Estudo realizado em São Paulo, com uma população de jovens universitários, com 

faixa etária de 17-25 anos, encontrou uma prevalência de 15,8% de tabagismo entre os 

indivíduos (RABELO et al, 1999). Prevalências maiores foram identificadas em outros 

estudos, como o de Oviedo et al (2008) com estudantes de medicina da Venezuela e o de 

Chiang-Salgado et al (1999) no Chile, que encontraram prevalências de 42,3% e 46% 

respectivamente. 

Um importante fator na prevenção, assim como no tratamento de várias doenças 

crônicas, inclusive as ateroscleróticas é a adoção de atividade física regular. A atividade física 

regular tem sido descrita como. Este benefício se dá através de vários mecanismos, sejam eles 

diretos ou atuando sobre outros fatores de risco. Melhora o suprimento do miocárdio, 

contribui na manutenção do peso, diminui níveis pressóricos, eleva o HDL-c, dentre outros 

(RABELO, 2001). Neste sentido, Guedes et al (2007), em estudo com adolescentes de 15 a 18 

anos de idade em Londrina-Paraná, encontraram diferenças estatisticamente significantes 

entre os adolescentes menos ativos e aqueles moderadamente e mais ativos. Em ambos os 

sexos o HDL-c circulante foi maior quanto maior a intensidade do exercício. 

No Brasil, o IBGE (2005) aponta que 80,8% dos adultos são sedentários, fato 

preocupante, uma vez que parece existir, segundo a literatura, uma relação inversa entre o 

nível de capacidade física e a morbi-mortalidade por problemas cardiovasculares 

(TROMBETTA et al, 2006). Neste sentido, diversos estudos têm relatado prevalências 

elevadas de sedentarismo em universitários. Estudos realizados em Santa Catarina, no Chile e 



                                                       Antropometria e estilo de vida como preditores de alterações lipídicas e risco 

cardiovascular em universitários 

MARTINS, P.R. Dissertação de Mestrado. UFPE. 2010. 

 

16 

em São Paulo encontraram 81%, 73,7% e 78,9% de sedentarismo em estudantes 

universitários, respectivamente (SALVARO; JÚNIOR, 2009; CHIANG-SALGADO, 1999; 

RABELO et al, 1999). 

A obesidade é também um importante preditor das DCV’s. Caracterizada pelo 

acúmulo excessivo ou anormal de gordura no tecido adiposo, de tal maneira que causa 

prejuízos à saúde, representa atualmente um dos problemas mais graves de saúde pública 

tanto em adultos quanto em crianças e adolescentes (LIMA; GLANER, 2006),.Os danos 

ocasionados pela obesidade são muitos: hipertensão, dislipidemias, diabetes, doenças 

osteoarticulares e cardiovasculares, dentre outras. A magnitude, duração e distribuição da 

gordura corpórea estão diretamente relacionados à gravidade das alterações metabólicas 

provocadas pelo excesso de peso, bem como com a morbidade e mortalidade decorrente da 

mesma (RABELO, 2001). 

Com o aumento da gordura corporal estocada, aumenta-se também a gordura 

circulante, como triglicérides e colesterol, que quando em excesso na corrente sanguínea 

caracterizam a dislipidemia (LIMA; GLANER, 2006). Segundo Rabelo (2001) a dislipidemia 

pode ser definida como uma condição na qual há níveis circulantes anormais de lipídeos ou 

lipoproteínas, em conseqüência de fatores genéticos ou ambientais. De acordo com o 

Programa Nacional de Educação sobre Colesterol, a hipercolesterolemia, em particular o 

LDL-c, é o principal preditor de DVC, porque as particulas de LDL contém 70% do colesterol 

do sangue, estando esta partícula diretamente envolvida no processo da aterogênese, sendo 

assim o principal alvo de intervenções médicas (III NCEP, 2001). 

 

2.2 Epidemiologia da Obesidade 

 

A obesidade corresponde a uma doença de origem multifatorial e heterogênea, 

determinada principalmente pela interação entre fatores genéticos e ambientais. Em geral, 30 

a 40% das modificações do peso corporal são determinadas por fatores genéticos, e 60 a 70% 

por fatores ambientais e psicossociais (KOPELMAN, 2000; HAFFNER; TAEGTMEYER, 

2003). 

 Dos fatores de risco modificáveis para as doenças cardiovasculares, a obesidade tem 

grande importância por estar relacionada com praticamente todos os demais fatores de risco. 

Além disso, a prevalência de sobrepeso e de obesidade vem aumentando drasticamente em 
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países desenvolvidos e em desenvolvimento. Em muitos desses países já é considerada como 

um enorme problema de saúde pública (PRENTICE, 2006). 

De acordo com dados da Organização Panamericana de Saúde -OPAS (2003), existem 

cerca de um bilhão de pessoas com excesso de peso e pelo menos trezentos milhões com 

obesidade no mundo (OPAS, 2003), afetando todas as faixas etárias e grupos 

sócioeconômicos. Dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares – POF (2002-2003) 

demonstram que, na população adulta brasileira 49,8% dos homens e 51,9% das mulheres 

apresentavam excesso de peso, respectivamente. 

Fazendo-se uma análise comparativa entre os dados do Estudo Nacional de Despesa 

Familiar – ENDEF (1974-195), da Pesquisa Nacional sobre Saúde e Nutrição – PNSN (1989), 

e da POF (2002-2003), percebe-se que a prevalência do excesso de peso na população 

masculina mais que duplica entre a primeira e a terceira pesquisa enquanto na população 

feminina, a elevação da prevalência ocorreu apenas entre a primeira e a segunda pesquisa 

(ENDEF-1974-1975 e PNSN-1989). No segundo período (1989 a 2002-2003), a prevalência 

de excesso de peso continuou a aumentar apenas na Região Nordeste, e de modo geral, entre 

as famílias cujo rendimento salarial per capita era menor (IBGE, 2004; IBGE, 2005). Em 

Pernambuco, segundo a III Pesquisa de Saúde e Nutrição de 2006 (III PESN, 2008), as 

prevalências de sobrepeso e obesidade entre homens e mulheres foram de 32,9% e 16,7% e 

36,1% e 20,9%, respectivamente. 

 

2.3 Indicadores antropométricos de obesidade 

 

A obesidade é um fator de risco independente para a doença arterial coronariana. A 

influência da obesidade no comprometimento das artérias coronárias se dá, principalmente, 

porque a mesma também está associada aos outros principais fatores de risco para a doença 

cardiovascular, tais como: hipertensão, dislipidemia e diabetes, que predispõem a 

aterosclerose (RANA et al., 2007). Gigante, Moura e Sardinha (2009) em estudo 

epidemiológico realizado no Brasil em 2006, verificaram em seus resultados que as 

prevalências de diabetes hipertensão arterial sistêmica (HAS), dislipidemia e osteoporose 

foram maiores naqueles indivíduos de maior peso corporal. Observaram ainda que, a HAS foi 

três vezes maior e a dislipidemia duas vezes maior, no grupo com obesidade grau II (IMC foi 

≥ 35Kg/m²) em relação aos eutróficos (IMC < 25kg/m²). 
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Mais do que a presença da obesidade generalizada, a obesidade abdominal, 

caracterizada pelo acúmulo de gordura no tronco e abdome, têm sido relatada na literatura 

como promotora de maiores riscos à saúde (MARTINS; MARINHO, 2003; OLINTO et al, 

2006, PITANGA; LESSA, 2005). O excesso de gordura na região abdominal associado ao 

excesso de peso relaciona-se com diversas disfunções metabólicas, estando associado à maior 

risco de morbimortalidade por DCV’s (SILVA et al, 2006). 

Existem vários métodos para a caracterização da distribuição do tecido adiposo, porém 

os mais acurados tais como Tomografia Computadorizada e Ressonância Magnética são de 

alto custo e de difícil execução, de forma que a antropometria tem sido muito aplicada para 

este fim, através da construção de índices antropométricos de boa acurácia, a partir de 

medidas de fácil mensuração obtidas a baixo custo (FERREIRA et al, 2006). 

Umas das formas mais fáceis e utilizadas para mensurar a gordura corporal é o IMC, 

sendo consensual admitir que independente do sexo, adultos com IMC ≥ 30Kg/m² devem ser 

classificados como obesos. No entanto, este parâmetro não descreve a maneira como a 

gordura se distribui, além de nem sempre estimar de forma correta padrões de obesidade 

observados em subgrupos populacionais (PITANGA; LESSA, 2007). 

Na década de 90, Lean, Han e Morrison (1995) realizaram um estudo visando testar a 

hipótese de que a medida da CC poderia ser utilizada para identificar a distribuição de gordura 

em nível abdominal. Foram então estabelecidos dois níveis de ação: nível 01 (94cm para 

homens e 80cm para mulheres), que representaria o limite acima do qual riscos à saúde são 

maiores; e o nível 02 (102cm para homens e 88cm para mulheres) que corresponderia ao 

ponto onde o risco seria muito elevado (LEAN; HAN; MORRISON, 1995). A partir de então, 

a WHO recomendou os pontos de corte representados no nível 02 para identificar risco muito 

elevado para doenças cardiovasculares (WHO, 1998) 

Estudos têm demonstrado a forte associação da CC com diversos distúrbios 

metabólicos. Olinto et al (2006), apontaram a CC como medida antropométrica melhor 

correlacionada à quantidade de gordura abdominal, destacando ainda a importância de sua 

adoção como rotina na prática clínica, devido a aceitabilidade pela população, praticidade e 

facilidade de interpretação. 

Nos últimos anos, outros dois indicadores: a RCEst (PITANGA; LESSA, 2006; LIN et 

al, 2002; HO; LAM, 2003);  e o Índice C (VALDEZ, 1991; ALMEIDA; ALMEIDA; 
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ARAÚJO, 2009; PITANGA; LESSA, 2004), vem sendo relatados como bons preditores de 

gordura abdominal, e conseqüentemente, risco coronariano elevado. 

Velásquez-Meléndez et al (1999) sugerem que o déficit estatural decorrente de 

deficiências nutricionais na infância, comum em países em desenvolvimento, está associada 

ao desenvolvimento de obesidade abdominal. Desta forma, a RCEst, seria um bom parâmetro 

a ser utilizado em estudos epidemiológicos para identificar este tipo de obesidade. 

Em estudo realizado com adultos de ambos os sexos em Taiwan, com o objetivo de 

identificar os pontos de coorte da RCEst para discriminar pelo menos um fator de risco 

cardiovascular (diabetes, hipertensão ou dislipidemia), encontrou-se valores de 0,48 e 0,45 

para homens e mulheres, respectivamente (LIN et al, 2002). Da mesma forma, Pitanga e 

Lessa (2006), avaliando uma população de Salvador, encontraram valores de 0,52 para 

homens e 0,53 para mulheres. O mesmo autor sugere que esta medida não deve ser maior que 

a metade da estatura de cada indivíduo.  

O índice C foi proposto por Valdez (1991), e oferece informações sobre a distribuição 

de gordura corporal e o risco de doenças. É baseado na idéia de que o perfil morfológico das 

pessoas que apresentam maior concentração de gordura na região central do tronco se 

assemelha com a forma de um duplo cone com uma base comum, ao passo que, aquelas com 

menor quantidade de gordura na região central do corpo, apresentam aparência similar a um 

cilindro. Os valores próximos a 1,00 representam um perfil morfológico similar a um cilindro 

perfeito, que corresponde a baixo risco para o aparecimento de doenças cardiovasculares e 

metabólicas, e aqueles próximos de 1,73, indicam a forma do corpo similar a um duplo cone, 

indicando risco elevado (VALDEZ et al., 1993). 

Várias pesquisas têm apontado os melhores pontos de corte do Índice C para avaliar 

risco coronariano elevado (YASMIN; MASCIE-TAYLOR, 2000; PITANGA; LESSA, 2005; 

PITANGA; LESSA, 2004; ALMEIDA; ALMEIDA; ARAÚJO, 2009). Pitanga e Lessa (2005) 

destacam ainda a importância da realização de novos estudos que possam comparar o Índice 

C com outros indicadores de obesidade, principalmente com outros grupos populacionais e 

faixas-etárias. 

Ainda é controverso na literatura qual desses indicadores melhor representa risco 

coronariano, não existindo um consenso sobre quais os melhores pontos de corte que 

representem a obesidade visceral e conseqüentemente os riscos à saúde. 
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2.4 Obesidade e perfil lipídico 

 

O tecido adiposo, anteriormente considerado um simples reservatório de energia, 

passou a ser entendido como um órgão endócrino. Neste tecido, quando se faz necessário, 

ácidos graxos livres são liberados, em maior ou menor extensão, por meio da lipólise na 

circulação, para servir de energia para outros tecidos (JENSEN, 2006). Na obesidade existe 

um aumento da concentração plasmática de ácidos graxos livres, que em períodos 

prolongados, provoca conseqüências deletérias para o metabolismo, causando alterações em 

vários órgãos. Um dos processos metabólicos comprometidos é o dos lipídios, ocasionando 

redução das concentrações de HDL-c, aumento de LDL-c e principalmente dos triglicerídeos 

séricos, caracterizando as dislipidemias, que, conseqüentemente, predispõe a aterosclerose 

(HAJER, VAN HAFTEN e VISSEREN, 2008; ESLER et al, 2006). 

Neste sentido, cada vez mais tem sido discutida a participação da obesidade visceral 

no comprometimento aos processos metabólicos, com diversos estudos buscando esclarecer a 

real magnitude de tal participação e comprovar que a mesma representa um maior potencial 

aterogênico do que a obesidade generalizada (PITANGA; LESSA, 2005; DESPRÉS; 

LEMIÊUX; PRUD’HOMME, 2001). 

Pesquisas têm relatado a associação de parâmetros antropométricos que classificam o 

excesso de peso com o perfil lipídico alterado. Souza et al (2003), verificaram em estudo de 

base populacional na Cidade de Campos (RJ) uma prevalência de 32,2% de dislipidemia entre 

indivíduos com CC muito elevada, enquanto nos demais a prevalência foi de 24,1%. Em outro 

estudo, conduzido por Rezende et al (2006), tanto o IMC quanto a CC influenciaram de 

maneira estatisticamente significante o perfil lipídico dos participantes da pesquisa, no 

entanto, o IMC se correlacionou apenas com os TG enquanto que a CC se correlacionou com 

TG, LDL-c e HDL-c, sendo tais correlações mais fortes. 

Estudo realizado por Schneider  et al (2007), com adultos e idosos, verificou que a 

RCEst, indicador de obesidade abdominal, foi melhor em predizer a prevalência de 

dislipidemia do que os outros parâmetros antropométricos avaliados: CC e IMC. Da mesma 

forma, Bertsias et al (2003), pesquisaram em estudantes de medicina de Creta a relação dos 4 

indicadores antropométricos comumente utilizados em pesquisas de campo (IMC, RCQ, CC e 

RCEst) e encontraram que a RCEst e a CC estavam mais fortemente relacionadas com o perfil 

lipídico de homens e mulheres respectivamente. 



                                                       Antropometria e estilo de vida como preditores de alterações lipídicas e risco 

cardiovascular em universitários 

MARTINS, P.R. Dissertação de Mestrado. UFPE. 2010. 

 

21 

3.0 MÉTODOS 

 

3.1. Local e população do estudo 

 

A pesquisa foi realizada com alunos, de ambos os sexos, regularmente matriculados 

nos cursos da área de saúde da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Recife, durante 

período de março à setembro de 2008. 

 

3.2. Desenho do estudo 

 

Essa pesquisa fez parte de um estudo maior intitulado: “Adultos jovens e risco 

cardiovascular: um estudo em alunos da área de saúde de uma universidade pública do 

Recife”. No referido estudo foi analisada a prevalência de alguns fatores de risco para as 

doenças cardiovasculares em estudantes universitários, com o objetivo de contribuir para o 

planejarmento de estratégias de prevenção e combate a esse mal.  

Desta maneira, foi utilizado parte do banco de dados deste estudo, do tipo transversal, 

visando identificar alguns fatores de risco para doença cardiovascular, com ênfase nas 

medidas antropométricas e perfil lipídico, em estudantes da área de saúde de uma 

universidade pública da cidade do Recife. 

 

3.3. Casuística 

 

O tamanho amostral foi determinado através de um estudo piloto onde foi 

estimada a prevalência de LDL-C alterado, o qual dentre todos os parâmetros avaliados foi o 

que se mostrou como tendo menor prevalência nesta população. Desse modo, com base nas 

fórmulas de Lwanga & Tye (1987), adotando-se uma prevalência de 11% (encontrada no 

estudo piloto), com uma margem de erro aceitável de 4,5%, uma confiabilidade de 95% e uma 

população em torno de 4000 alunos, o tamanho amostral ficou em torno de 177 estudantes. Os 

indivíduos foram selecionados a partir de adesão espontânea, mediante divulgação do estudo, 

entre alunos dos cursos do Centro de Ciências da Saúde da UFPE. A necessidade da 

realização do projeto piloto veio do fato de que a prevalência de dislipidemia, relatada na 
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literatura, foi obtida de populações do Sul e Sudeste do país, com hábitos alimentares, 

provavelmente, bem diferentes dos observados na nossa região. 

Foram utilizados como critérios de elegibilidade estar matriculado nos cursos da 

área de saúde e não ser portador de deficiência física que impedisse a avaliação 

antropométrica, além de não ser gestante, lactante ou portador de patologias crônicas. 

3.4 Métodos e técnicas de avaliação 

  

Os participantes responderam um questionário padronizado (Apêndice A), incluindo 

detalhes relacionados à história familiar de morte prematura por doenças cardiovasculares, 

instrução dos pais, excesso de peso nos pais, estilo de vida (prática de atividade física, hábito 

de fumar e de beber), além do sexo e idade dos mesmos.  Além dos dados obtidos nos 

questionários, os participantes passaram por uma avaliação antropométrica e foram orientados 

a fazer jejum por 12 horas para posterior punção venosa e avaliação laboratorial. 

Avaliação Antropométrica 

Para a determinação do peso corporal e estatura foram utilizados uma balança digital 

(marca Plenna), capacidade 150kg com precisão de 100g e um estadiômetro portátil (Ghrum 

Polar Manufacture, Suíça) com precisão de 1mm, respectivamente. Tanto o peso quanto a 

altura foram mensurados segundo técnicas preconizadas por Lohman et al em 1991 e serviram 

de base para o cálculo do índice de massa corporal (IMC), obtido através da razão entre o 

peso (Kg) / altura² (m), e classificado de acordo com os pontos de corte estabelecidos pela 

WHO (1995). 

A medida da circunferência da cintura (CC) foi realizada com fita métrica inextensível 

posicionada no ponto médio entre a última costela flutuante e a crista ilíaca (LOHMAN et al, 

1991). A RCEst foi obtida pela divisão da CC em cm pela estatura (cm) (PITANGA, LESSA, 

2006b). Para a determinação do Índice C foram utilizadas medidas de peso, estatura e CC, 

mediante a seguinte equação: Índice C = Circ. Cintura (cm)/ 0,109√Peso (kg)/E(m). O valor 

de 0,109 é a constante que resulta da raiz da razão entre 4π (originado da dedução do 

perímetro do círculo de um cilindro) e a densidade média do ser humano de 1050Kg/m³ 

(VALDEZ, 1991). 
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Os pontos de corte adotados para as medidas de adiposidade central para homens e mulheres 

foram: CC ≥94 cm/ ≥80 cm (OMS, 1998), IC ≥1,25 / ≥1,18 (PITANGA e LESSA, 2004) 

respectivamente e RCEst igual a ≥0,50 (PITANGA e  LESSA, 2006) para ambos os sexos. 

Avaliação laboratorial 

Os participantes foram previamente orientados, através da distribuição de folhetos 

informativos, quanto ao jejum necessário para a coleta de sangue. O perfil lipídico foi 

avaliado em sangue venoso, mediante punção venosa cubital com os estudantes em jejum 

noturno de 12 horas. As amostras de sangue foram identificadas, acondicionadas em isopor 

com baterias de gelo e transportadas ao laboratório de bioquímica do Departamento de 

Nutrição da UFPE, onde foram centrifugadas (3000 rpm), originando cerca de 2ml de soro. 

Essas amostras foram imediatamente congeladas a -20ºC e transportadas ao laboratório 

responsável pelas análises. As concentrações plasmáticas de CT, HDL-c e TG, foram 

determinadas em mg/dL, como é de rotina, por fotometria de absorção com método 

enzimático. O cálculo do LDL-c, para valores de TG menores que 400mg/dL, foi feito através 

da fórmula de Friedewald (FRIEDEWALD et al.,1972), em mg/dL: LDL-c = CT – (HDL-c + 

TG/5).  

Considerou-se como referência os valores para lipídeos apresentados na III Diretriz 

Brasileira de Dislipidemia (2001) e I Diretriz Brasileira de Diagnóstico e Tratamento de 

Síndrome Metabólica (2005) .  

Avaliação sociodemográfica, da história familiar e  do estilo de vida 

 As informações sobre as caracteristicas sociodemográficas dos estudantes e do 

estilo de vida foram conhecidas com adoção de um questionário (Apêndice A) que 

possibilitou a obtenção de dados referentes:  

• Ao sexo, presença de morte prematura na família (<50 anos) por DCV, presença de 

excesso de peso e escolaridade dos pais; 

• À prática de fumar, sendo considerados fumantes aqueles que consumiam ao menos 1 

cigarro por dia; 

• À prática de atividade visica, sendo considerados praticantes aqueles que realizavam 

atividades numa freqüência ≥ 3 vezes por semana 



                                                       Antropometria e estilo de vida como preditores de alterações lipídicas e risco 

cardiovascular em universitários 

MARTINS, P.R. Dissertação de Mestrado. UFPE. 2010. 

 

24 

• Ao etilismo, cuja classificação para a análise dos dados foi agrupada em dois grupos 

(bebem e não bebem); 

 

3.5. Processamento e Análise dos dados 

 

O banco de dados foi estruturado no software Epi-info versão 6.04. Utilizou-se para as 

análises estatísticas os softwares Epi-info versão 6.04 e SPSS (Statistical Package for the 

Social Sciences) for Windows versão 13.0. Aplicou-se o teste de Kolmogorov-Smirnov para 

avaliar a normalidade da distribuição das variáveis estudadas e aquelas que não obtiveram 

(IMC, RCEst, Índice C, CC e TG) foram convertidas para o seu logaritmo natural e testadas 

novamente, sendo verificada a não normalidade. Desse modo, optou-se então por avaliá-las 

através de testes não paramétricos. 

Para a avaliação da correlação do perfil lipídico (TG, CT, LDL-c e HDL-c) com as 

variáveis antropométricas (CC, RCQ, IC e IMC), representadas no primeiro artigo, foi 

utilizado o coeficiente de Correlação de Spearman.  Adotou-se como nível de significância 

estatística o valor de p < 0,05. 

Para o segundo artigo, a proposta inicial era de uma análise estatística em três etapas, 

primeiro, uma análise descritiva, incluindo a freqüência de cada variável do estudo; segundo, 

análise univariada entre as variáveis dependentes ( CT, HDL-c e TG) e as variáveis 

independentes (IMC, RCEst, CC, Índice C, sexo, excesso de peso nos pais, morte por doença 

coronariana em parentes, instrução dos pais, etilismo e prática de atividade física), com 

aplicação do teste do qui-quadrado resultando na determinação da razão de prevalência (RP) e 

respectivo intervalo de confiança de 95% e terceiro uma análise de regressão logística  com 

três modelos (HDL-c, TG e CT), onde seriam incluídas as variáveis associadas aos três 

desfechos em um nível de significância menor ou igual a 0,20. No entanto, na descrição dos 

resultados, optou-se por não se utilizar os resultados da regressão logística pela inconsistência 

e baixa confiabilidade apresentadas pelos mesmos.  

 

3.6. Aspectos éticos 

 

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

constantes na resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde e foi submetido e aprovado 
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pelo Comitê de Ética da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), CEP/CCS/UFPE Nº 

002/08 (Anexo A). 

Os estudantes que aceitaram participar do estudo foram amplamente informados dos 

possíveis riscos e desconfortos associados aos procedimentos, e posteriormente, assinaram o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice B ). 

 

 

4.0 RESULTADOS  

 

Os resultados deste estudo estão apresentados sob a forma de artigos científicos 

originais, conforme regulamentação do Colegiado de Pós-graduação do Centro de Ciências da 

Saúde da Universidade Federal de Pernambuco.  

 

• Artigo 1:  

. Correlação do índice de massa corporal e diferentes medidas antropométricas de 

adiposidade central com o perfil lipídico de jovens universitários. 

 

• Artigo 2 

 

Alterações do perfil lipídico e fatores associados: um estudo com universitários do Recife. 
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Primeiro artigo 

Correlação do índice de massa corporal e diferentes medidas 

antropométricas de adiposidade central com o perfil lipídico de 

jovens universitários. 

 

 

Este artigo será enviado para publicação no periódico Archivos 

Latinoamericanos de Nutrición. 
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Correlação do índice de massa corporal e diferentes medidas 

antropométricas de adiposidade central com o perfil lipídico de 

jovens universitários 

Correlation of body mass index and other anthropometric measures of 

central adiposity with lipid profile of young graduates. 

Medidas antropométricas de adiposidade e perfil lipídico de jovens... 
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Resumo: 

Objetivo:  Identificar a medida antropométrica que melhor se correlaciona com alterações 
lipídicas como fator de risco para doenças cardiovasculares em universitários. 
Métodos: Estudo de delineamento transversal, composto por estudantes de uma Universidade 
Pública do Nordeste do Brasil. O excesso de peso foi verificado pelo índice de massa corporal 
(IMC) e a central através da circunferência da cintura (CC), razão cintura-estatura (RCEst) e 
índice de conicidade (Índice C). Determinou-se os níveis de colesterol total, triglicerídeos, 
LDL-colesterol e HDL-colesterol após jejum de 12 horas. A análise estatística foi realizada 
pelos softwares Epi-info 6.04 e SSPS 13.0.  
Resultados: Participaram do estudo 192 indivíduos, com mediana de idade de 21 anos, sendo 
75,2% do sexo feminino. Identificou-se 12,9% de baixo peso, 72,6% de eutrofia, 14,5% de 
excesso de peso. Dos participantes, 13%, 11,5% e 6,8% apresentaram valores aumentados de 
CT, TG e LDL-c, respectivamente; 50% das mulheres tinham valores diminuídos de HDL-c. 
Correlações positivas e estatisticamente significativas foram observadas entre RCEst com CT 
(r 0,17), TG (r 0,21) e LDL-c (r 0,16); CC, Índice C e IMC com TG (r 0,21, 0,20 e 0,19, 
respectivamente);  e negativas e estatisticamente significativas entre o IMC e a CC com o 
HDL-c (r -0,25 e -0,19, respectivamente).  
Conclusão: A RCEst foi a melhor medida de localização de gordura central relacionada ao 
perfil lipídico como fator de risco para DCV nos estudantes avaliados, evidenciando-se a 
importância da aferição desta medida na prática clínica e em estudos de triagem de risco 
coronariano em adultos jovens. 
.  

Palavras-chave: Obesidade abdominal. Antropometria. Dislipidemia, Estudantes. 
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Abstract:  

Objective: Identify the measure antropométrica best correlates with amendments lipidic as 
risk factor for cardiovascular disease in University.   
Methods: Study of traverse type, composed by students of a Public University of the 
Northeast of Brazil. The overweigt was verified by the body mass index (BMI) and adiposity 
central through the waist circunference (WC), waist-height ratio (WHtR) and conicity index 
(C index). It was Determined the levels of total Cholesterol, Triglycerides, LDL-cholesterol 
and HDL-cholesterol after 12 hours of fasting. The statistical analysis was accomplished by 
the software Epi-info 6.04 and SSPS 13.0.    
Results: 192 medium individuals participated in the study, with the age of 21, being 75,2% 
female. It was identified 12,9% of low weight, 72,6% of euthrophy, 14,5% of weight excess. 
From the participants, 13%, 11,5% and 6,8% presented increased values of CT, TG and LDL-
c, respectively; 50% of the women had reduced values of HDL-c. Positive and statistically 
significant correlations were observed between WHtR and CT (r 0,17), TG (r 0,21) and LDL-
c (r 0,16); CC, Index C and BMI with TG (r 0,21, 0,20 and 0,19, respectively); and negatives 
and statistically significant between BMI and WC with the HDL-c (r -0,25 and -0,19, 
respectively).    
Conclusion: WHtR was the best measure for location of central fat related to the lipid profile 
as risk factor for cardiovascular disease in the considered students, being evidenced the 
importance of checking this measured in practice clinic and in studies of selection of coronary 
risk in young adults.     

Key-Words: Abdominal obesity. Anthropometry. Dyslipidemia. Students. 
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Introdução 

As doenças do aparelho circulatório (DAC’s) são as causas mais prevalentes de morte 

e incapacidade física em nosso meio. A Organização Mundial de Saúde (OMS) prevê uma 

manutenção na liderança no ranking de morbi-mortalidade por este grupo de doenças até o 

ano de 2020, principalmente nos países em desenvolvimento1 De acordo com dados 

preliminares do Ministério da Saúde (MS) de 20082, as DAC’s foram responsáveis por, 

aproximadamente, 29,5% do total de óbitos ocorridos no Brasil neste ano, representando 

quase o dobro de mortes por neoplasias neste mesmo período. 

Em geral, as manifestações clínicas das doenças cardiovasculares (DCV’s) têm início 

na meia idade³. No entanto, estudos indicam que as estrias gordurosas planas (primeira 

alteração endotelial) podem estar presentes na aorta torácica de lactentes e em crianças 

menores de 3 anos de idade4 , podendo ser encontradas, numa fase mais evoluída, na aorta 

abdominal e coronária de adolescentes. A partir da 2ª década de vida, este tipo de lesão 

coronariana torna-se mais comum, e da 3ª década em diante são mais complicadas, cujas 

conseqüências clínicas surgem por volta dos 40 anos 4,5. 

Deste modo, jovens que apresentem fatores de risco, com o avanço da idade, tendem a 

possuir maior predisposição para processos ateroscleróticos e, conseqüentemente, 

desenvolvimento de DCV, merecendo assim, atenção especial para práticas preventivas 

precoces 6. 

Vários indicadores antropométricos de obesidade têm sido utilizados como 

instrumento para identificar risco para doenças coronarianas. Apesar dos diversos trabalhos 

publicados, ainda não existe um consenso sobre qual dessas medidas representaria melhor o 

risco elevado para DCV 7,8,9  
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Embora o IMC seja uma medida simples e de fácil aplicação para o diagnóstico da 

obesidade generalizada, medidas relacionadas à adiposidade central: circunferência da cintura 

(CC), razão cintura-estatura (RCEst) e índice de conicidade (Indice C), têm sido relatadas 

como mais fortemente relacionadas ao risco coronariano elevado em diversos estudos. 7,8,11,12  

Estudos têm demonstrado que a quantidade de tecido adiposo e, principalmente, sua 

distribuição centralizada se destacam pela associação com elevados valores de pressão 

arterial, dislipidemias, intolerância à glicose e resistência à insulina, os quais contribuem para 

a elevação do risco cardiovascular. 13,14  

Neste sentido, alguns autores têm relatado a associação entre a DAC com 

concentrações séricas elevadas de Colesterol Total (CT) e LDL-colesterol (LDL-c), como 

também com concentrações séricas reduzidas de HDL-colesterol (HDL-c). A participação dos 

triglicerídeos na aterogênese ainda permanece em discussão, porém se justifica a dosagem 

sérica de rotina desse lípide devido à sua freqüente vinculação à doença cardiovascular 

aterosclerótica e a outros distúrbios metabólicos.15,16  

O objetivo do presente estudo foi Identificar a medida antropométrica que melhor se 

correlaciona com alterações lipídicas como fator de risco para doenças cardiovasculares em 

universitários, a fim de contribuir para identificação precoce de fatores de risco para doenças 

cardiovasculares. 

Métodos 

Foi realizado um estudo de delineamento transversal envolvendo alunos da área de 

saúde de uma instituição pública de ensino superior do Nordeste brasileiro (Universidade 

Federal de Pernambuco – UFPE), durante período de março à setembro de 2008.   

O tamanho da amostra foi determinado através de um estudo piloto onde foi estimada 

a prevalência de alteração na lipoproteína de baixa densidade (LDL-c), o qual dentre todos os 
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parâmetros avaliados foi o que se mostrou como tendo menor prevalência nesta população. 

Desse modo, adotando-se uma prevalência de 11%, obtida no estudo piloto, uma margem de 

erro aceitável de 4,5%, confiabilidade de 95% e uma população em torno de 4000 alunos, o 

tamanho amostral ficou em 177 estudantes. À amostra obtida (n=177) foram acrescidos 10% 

para eventuais perdas (n=195). Os indivíduos foram selecionados a partir de adesão 

espontânea, mediante divulgação do estudo, entre alunos dos cursos do Centro de Ciências da 

Saúde da UFPE. Foram utilizados como critérios de elegibilidade não ser portador de 

deficiência física que impedisse a avaliação antropométrica, gestantes, lactantes e portadores 

de patologias crônicas.  

Medidas Antropométricas 

Para a determinação do peso corporal e estatura foram utilizados uma balança digital 

(marca Plenna), capacidade 150kg com precisão de 100g e um estadiômetro portátil (Ghrum 

Polar Manufacture, Suíça) com precisão de 1mm, respectivamente. Tanto o peso quanto a 

altura foram mensurados segundo técnicas preconizadas por Lohman et al 17 em 1991 e 

serviram de base para o cálculo do índice de massa corporal (IMC), o qual foi classificado de 

acordo com os pontos de corte estabelecidos pela WHO18. 

A medida da circunferência da cintura (CC) foi realizada com fita métrica inextensível 

posicionada no ponto médio entre a última costela flutuante e a crista ilíaca17. A RCEst foi 

obtida pela divisão da CC em cm pela estatura (cm)10. Para a determinação do Índice C foram 

utilizadas medidas de peso, estatura e CC, mediante a seguinte equação: Índice C = Circ. 

Cintura (cm)/ 0,109√Peso (kg)/E(m)12. O valor de 0,109 é a constante que resulta da raiz da 

razão entre 4π (originado da dedução do perímetro do círculo de um cilindro) e a densidade 

média do ser humano de 1050Kg/m³. 
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Os pontos de corte adotados para as medidas de adiposidade central para homens e 

mulheres foram: CC ≥94 cm/ ≥80 cm18, IC ≥1,25 / ≥1,1812 respectivamente e RCE igual a 

≥0,5010 para ambos os sexos. 

Avaliação Bioquímica 

Os participantes foram previamente orientados, através da distribuição de folhetos 

informativos, quanto ao jejum noturno de 12 horas, necessário para a coleta de sangue e o 

perfil lipídico foi avaliado em sangue venoso, mediante punção venosa cubital. As amostras 

de sangue foram identificadas, acondicionadas em isopor com baterias de gelo e transportadas 

ao laboratório de bioquímica do departamento de Nutrição da UFPE, onde foram 

centrifugadas (3000 rpm), originando cerca de 2ml de soro. Essas amostras foram 

imediatamente congeladas a -20ºC e transportadas ao laboratório responsável pelas análises. 

As concentrações plasmáticas de CT, HDL-c e TG, foram determinadas em mg/dL, como é de 

rotina, por fotometria de absorção com método enzimático. O cálculo do LDL-c foi feito 

através da fórmula de Friedewald19, em mg/dL: LDL-c = CT – ( HDL-c + TG/5). Considerou-

se como referência os valores para lipídeos apresentados na III Diretriz Brasileira de 

Dislipidemia20 e I Diretriz Brasileira de Diagnóstico e Tratamento de Síndrome Metabólica 21.  

Análise dos dados 

O banco de dados foi estruturado no software Epi-info versão 6.04. Utilizou-se para as 

análises estatísticas os softwares Epi-info versão 6.04 e SPSS (Statistical Package for the 

Social Sciences) for Windows versão 13.0. Aplicou-se o teste de Kolmogorov-Smirnov para 

avaliar a normalidade da distribuição das variáveis estudadas e aquelas que não obtiveram 

(IMC, RCEst, Índice C, CC e TG), foram convertidas para o seu logaritmo natural e testadas 

novamente, sendo verificada a não normalidade. Desse modo, optou-se então por avaliá-las 

através de testes não paramétricos.  
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Para a avaliação da correlação do perfil lipídico (TG, CT, LDL-c e HDL-c) com as 

variáveis antropométricas (CC, RCQ, IC e IMC) foi utilizado o coeficiente de correlação de 

Spearman.  Adotou-se como nível de significância estatística o valor de p < 0,05. 

Este estudo foi submetido e aprovado pelo comitê de ética da Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE), CEP/CCS/UFPE nº 002/08 e, após serem amplamente informados dos 

possíveis riscos e desconfortos associados aos procedimentos, os voluntários assinaram um 

termo de consentimento livre e esclarecido. 

Resultados 

Foram avaliados 192 estudantes universitários, com predomínio do sexo feminino 

(75%), cuja mediana de idade de 21 anos (P25 20 anos e P75 24 anos) foi igual em ambos os 

sexos. 

Em relação ao estado nutricional, 12,8% dos indivíduos do estudo encontrava-se com 

baixo peso, 72,6% eutróficos, 12,3% com sobrepeso e apenas 2,2% apresentavam obesidade. 

O perfil lipídico dos estudantes não se mostrou alterado na maioria dos casos. Da 

amostra total, 87%, 88,5% e 92,2% dos indivíduos, encontravam-se com níveis de CT, TG e 

LDL-c dentro dos níveis de normalidade estabelecidos, respectivamente. Por outro lado, os 

níveis de HDL-c estavam diminuídos em 50% das mulheres do estudo, enquanto que apenas 

14,3% dos homens apresentaram valores desta lipoproteína inferiores aqueles considerados 

normais. A mediana destas variáveis não apresentou diferença estatisticamente significante 

entre os sexos, justificando assim o uso combinado de homens e mulheres nas análises de 

correlação. 

Ao serem realizadas as análises de correlação, evidenciou-se que a RCEst foi a medida 

antropométrica que mais se correlacionou de forma estatisticamente significante com as 



                                                       Antropometria e estilo de vida como preditores de alterações lipídicas e risco 

cardiovascular em universitários 

MARTINS, P.R. Dissertação de Mestrado. UFPE. 2010. 

 

35 

variáveis lipídicas, observando-se correlação positiva com os níveis de CT (p 0,026), TG (p 

0,007) e LDL-c (p 0,039) (figuras 1 (a),(b), (d)) 

Apenas o IMC (figura 2 (c)) e a CC (figura 4 (c)) apresentaram relação significante 

negativa com os níveis de HDL-c. Por outro lado, todas as varáveis antropométricas avaliadas 

mostraram correlação estatisticamente significativa com o TG sanguíneo, dentre elas a RCEst 

e a CC foram as que mostraram maior correlação (r = 0,21 e p < 0,01) (fig. 4 (b) e 1 (b) ). 

O Índice C foi o indicador que mostrou correlação mais fraca com as variáveis 

lipídicas, sendo estatisticamente significante apenas com o TG (figura 3 (b)). 

Discussão 

As doenças cardiovasculares são as causas mais freqüentes de morbimortalidade na 

população adulta1. Neste sentido, o aumento da obesidade pode estar contribuindo para a 

elevação destes índices, pois tem sido demonstrado que indivíduos com maior quantidade de 

tecido adiposo, principalmente na região abdominal, tende a apresentar elevações nos níveis 

de glicose e lipídeos sanguíneos, além de resistência à insulina e hipertensão arterial9,13,14.  

Sendo assim, têm-se realizado inúmeros estudos, utilizando-se medidas 

antropométricas para a identificação de obesidade geral e/ou central, a fim de identificar 

indivíduos com risco para doenças cardiovasculares, no entanto ainda não existe um consenso 

na literatura para tal relação 8,11,22,23. 

Neste contexto, este estudo avaliou a relação de tais medidas antropométricas de 

obesidade central (CC, RCEst, Índice C) e de excesso de peso (IMC)  com o perfil lipídico de 

adultos jovens, a fim de  identificar qual delas melhor se correlacionaria a alterações dos 

lipídeos séricos, que representam fator de risco das doenças cardiovasculares. A escolha da 

população jovem partiu do princípio de que existem poucos estudos na literatura que tenham 

trabalhado com este público, em especial no Brasil. 
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No presente estudo foi evidenciada mais baixa prevalência de excesso de peso (14,5%) 

nos estudantes, quando comparados a dados recentes tanto da população adulta de 

Pernambuco de um modo geral, quanto daqueles entre 25 e 30 anos de idade, que ficaram em 

torno de 53,0% e 47%, respectivamente 24. Por outro lado, Coelho et al25, avaliando estudantes 

de medicina em São Paulo,  encontraram prevalência de 17,6% de excesso de peso, muito 

próximo ao atual estudo. Contudo, prevalências de excesso de peso mais elevadas, em alunos 

universitários, foram observadas por Oviedo et al26 na Venezuela, Palomo et al27 no Chile , 

Coll et al28 no Chile e Bertzias et al9 na Grécia, correspondendo à 33,34%, 32,8%, 31,8 %  e 

32%, respectivamente.  

Ainda em relação ao IMC, chama atenção a freqüência de 12,8% de desnutrição entre 

os estudantes da Universidade do Recife, dos quais 84% eram do sexo feminino, tal achado, 

possivelmente pode estar relacionado à influência que o padrão de beleza atual exerce sobre 

as mulheres, visto que boa parte dos componentes deste grupo era do sexo feminino29.  

As alterações no perfil lipídico são importantes no desenvolvimento e agravamento de 

doenças cardiovasculares30. Todas as medianas das variáveis lipídicas da atual pesquisa 

estiveram de acordo com os padrões de normalidade estabelecidos pela III Diretriz Brasileira 

de Dislipidemia20 e I Diretriz Brasileira de Diagnóstico e Tratamento de Síndrome 

Metabólica21.  Resultados semelhantes foram encontrados em outros estudos nacionais e 

internacionais, com população de universitários jovens 9,25,29,31.  

Cabe ressaltar a elevada prevalência de inadequação dos níveis de HDL-c encontrada 

na população feminina deste estudo, contrariando o encontrado na literatura onde as mulheres 

apresentaram na maioria das vezes, valores desta lipoproteína significativamente maiores que 

aqueles encontrados na população masculina25,29,31,32. Uma provável explicação para tal 

achado, é que maior parte dos homens do nosso estudo eram do curso de educação física, 
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curso este, onde, normalmente, os alunos estão em atividade física freqüente, o que pode ter 

contribuído para a elevação nos níveis de HDL-c neste grupo. 

Diante da reconhecida atuação do HDL-c contra a formação de placas ateromatosas e 

conseqüentemente eventos cardiovasculares, estes resultados podem sugerir uma menor 

proteção contra aterosclerose nessas estudantes33.  

Diversos estudos têm buscado mostrar qual o melhor parâmetro antropométrico para 

identificar risco coronariano elevado 6,8,14,34-37, no entanto, poucos são os estudos que o 

tenham avaliado na população de adultos jovens9,32.  

No geral, nesta pesquisa, não foram encontradas fortes correlações entre as variáveis 

antropométricas de excesso de peso global e central e as variáveis lipídicas, fato condizente 

com outros estudos 6,38 semelhantes realizados com adolescentes.  

A RCEst foi o parâmetro antropométrico que melhor se correlacionou com as 

variáveis lipídicas, assim como verificado por Savva et al37, em estudo com adolescentes de 

10 a 14 anos em Chipre, onde em comparação ao IMC e a CC, a RCEst foi o melhor 

parâmetro antropométrico em predizer alterações no perfil lipídico dos indivíduos estudados. 

Velásquez-Meléndez et al 39 sugerem que o déficit estatural decorrente de deficiências 

nutricionais na infância, comum em países em desenvolvimento, estaria associada ao 

desenvolvimento de obesidade abdominal. Desta forma, a RCEst, seria um bom parâmetro a 

ser utilizado em estudos epidemiológicos para identificar este tipo de obesidade. 

Vêm sendo publicados muitos estudos, ao longo desta última década, que apontam a 

RCEst como melhor preditor para risco cardiovascular, seja em crianças ou adultos 37,40-44. Ho 

et al42, avaliando adultos chineses com idade de 25 a 74 anos quanto à influência das medidas 

de adiposidade (IMC, Relação Cintura-Quadril-RCQ, CC e RCEst) e o risco coronariano, 

verificaram que a RCEst também foi melhor em identificar tal risco, incluindo alterações nas 
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variáveis lipídicas (LDL-c, TG e CT), pressóricas (sistólica e diastólica) além da glicemia, em 

relação aos demais parâmetros antropométricos. 

Considerações finais: 

Tendo em vista os resultados observados, podemos concluir que a RCEst foi a melhor 

medida de localização de gordura central relacionada ao perfil lipídico como fator de risco 

para DCV nos estudantes avaliados, particularmente triglicerídeos, colesterol total e LDL-c, 

evidenciando-se a importância da aferição desta medida na prática clínica e em estudos de 

triagem de risco coronariano em adultos jovens. 

Estudos prospectivos com os diversos parâmetros de avaliação da obesidade 

abdominal e sua relação com o perfil metabólico são necessários para confirmar nossos 

achados. Necessita-se ainda definir claramente os melhores pontos de corte da RCEst e do 

Índice C, para serem utilizados na população de adultos jovens, e que possam classificá-los 

quanto ao aumento nos riscos à saúde devido ao excesso de gordura na região abdominal.  
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Figura 1 - Correlação entre Relação Cintura-Estatura e níveis séricos de Colesterol Total, 

Triglicerídeos, HDL-c e LDL-c de jovens universitários (Recife, PE, 2008) 
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Figura 2 - Correlação entre Índice de Massa Corporal e níveis séricos de Colesterol Total, 

Triglicerídeos, HDL-c e LDL-c de jovens universitários (Recife, PE, 2008) 
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Figura 3 - Correlação entre Índice de Conicidade e níveis séricos de Colesterol Total,            

Triglicerídeos, HDL-c e LDL-c de jovens universitários (Recife, PE, 2008) 
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Figura 4 - Correlação entre Circunferência da Cintura e níveis séricos de Colesterol Total, 
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Resumo  
 
Fundamento: A dislipidemia representa o mais importante fator de risco modificável na 
gênese da aterosclerose. Inúmeros fatores associados às doenças cardiovasculares influenciam 
o perfil lipídico, muitos deles condizentes com o estilo de vida dos indivíduos. 
Objetivo: Avaliar as alterações no perfil lipídico e os fatores associados em uma população 
de jovens universitários do Recife. 
Métodos: Foram avaliados 192 estudantes da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), 
submetidos à análise do perfil lipídico, incluindo níveis sanguíneos de triglicerídeos (TG), 
colesterol total (CT), fração de colesterol das lipoproteínas de baixa (LDL-c) e alta (HDL-c) 
densidade, além de hábitos de vida e dados antropométricos. Aplicou-se a análise estatística, 
uma análise descritiva, e análise univariada entre as variáveis dependentes e as variáveis 
independentes, com aplicação do teste do qui-quadrado resultando na determinação da razão 
de prevalência (RP) e respectivo intervalo de confiança de 95%. 
Resultados: O perfil lipídico mostrou-se desejável, embora níveis alterados de CT, LDL-c e 
TG foram encontrados em 13%, 6,8% e 11,5%, respectivamente, e níveis reduzidos de HDL-c 
em 40,3% deles. Houve associação significativa entre o HDL-c e o sexo; TG e o indice de 
massa corporal (IMC), circunferência da cintura (CC) e etilismo; CT e IMC, Razão Cintura-
Estatura (RCEst) e excesso de peso no pai. 
Conclusão: Neste estudo as dislipidemias mostraram-se associadas de maneira 
estatisticamente significativa à obesidade geral e abdominal, sendo que a segunda representou 
um maior risco para o surgimento de tais distúrbios. Logo um adequado acompanhamento 
clínico-nutricional pode reduzir os riscos de doenças cardiovasculares e promover uma 
melhora na qualidade de vida da população 
 
 
 
Palavras-chaves: Dislipidemias. Obesidade. Fatores de risco. Estudantes. Antropometria. 
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Abstract 
 
  Background: The dyslipidemia represents the most important modifiable risk factor in the 
genesis of atherosclerosis. Many factors associated with cardiovascular diseases influence the 
lipid profile, many of them consistent with the lifestyle of individuals.  
Objective: To evaluate the changes in lipid profile and associated factors in a population of 
young University from Recife. 
Methods: It was considered 192 students of the Federal University of Pernambuco, submitted 
to the analysis of the lipid profile, including sanguine levels of triglycerides (TG), total 
cholesterol (CT), fraction of cholesterol of the lipoproteins of low (LDL-c) and high (HDL-c) 
density, besides life habits and anthropometrics data. It was applied the statistical analysis, a 
descriptive analysis, and univaried analysis between the dependent variables and the 
independent variables, with application of the test of the qui-square resulting in the 
determination of the prevalence reason (RP) and respective interval of trust of 95%.   
Results: The lipid profile was shown desirable, although altered levels of CT, LDL-c and TG 
were found in 13%, 6,8% and 11,5%, respectively, and reduced levels of HDL-c in 40,3% of 
them. There was significant association among the HDL-c and the sex; TG and the Body 
Mass Index (BMI), Waist Circunference and alcoholism; CT and BMI, waist-height ratio 
reason and weight excess in the father.   
Conclusion: In this study the dyslipidemias shown associated so statistically significant to 
general abdominal obesity but the second represented a greater risk to the emergence of such 
disorders. Therefore an appropriate clinical-nutritional attendance can reduce the risks of 
cardiovascular diseases and promote an improvement in the quality of life of the population.   
 
 
Keywords: Dyslipidemias. Obesity. Risk Factors. Students. Anthropometry. 
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Introdução 
 

As doenças cardiovasculares, problema de saúde pública da atualidade, correspondem 

ao principal grupo de patologias causadoras de mortalidade no Brasil há mais de 30 anos 1. O 

desenvolvimento das mesmas está relacionado à existência de fatores de risco classificados 

em não modificáveis, tais como sexo, idade e história familiar; e modificáveis, dentre os quais 

se encontram incluídos tabagismo, etilismo, obesidade e dislipidemia 2. 

A dislipidemia, caracterizada pelo aumento dos lipídeos e/ou lipoproteínas circulantes 

na corrente sanguínea, representa o mais importante fator modificável na gênese da 

aterosclerose, sendo evidenciado na literatura que elevações séricas de colesterol total (CT), 

lipoproteína de baixa densidade (LDL-c) e triglicerídeos (TG), associado a uma redução da 

lipoproteína de alta densidade (HDL-c), constitui grave fator de risco para o desenvolvimento 

e/ou agravamento das doenças cardiovasculares 3. 

Dentre os fatores de risco para a dislipidemia, a obesidade tem sido vista como 

importante precipitador da mesma. Alguns estudos sugerem que mais importante do que a 

obesidade geral na alteração dos níveis séricos de lipídeos seria a distribuição desta gordura, 

principalmente quando localizada na região abdominal (gordura visceral), havendo o interesse 

de vários pesquisadores em explicar a influência da mesma nas concentrações séricas dos 

lipídeos, e conseqüentemente na gênese da doença cardiovascular 4,5.  

Uma provável explicação para tal participação seria que, devido à maior atividade 

lipolítica, comum na obesidade visceral, uma maior quantidade de ácidos graxos livres (AGL) 

é liberada na veia porta, deixando o fígado mais exposto aos mesmos. Com isso, o excesso de 

AGL, dentre outras conseqüências, predispõe o aumento da liberação hepática de 

lipoproteínas de muito baixa densidade (VLDL), que são precursoras das LDL-c e ricas em 

triglicerídeos, e de apolipoproteína B na circulação 6.  
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Sabe-se ainda que inúmeros outros fatores associados às doenças cardiovasculares, 

além da obesidade, influenciam o perfil lipídico, e que muitos destes são condizentes com o 

estilo de vida dos indivíduos 7,8. Logo a identificação precoce destes fatores de risco na 

população de adultos jovens pode contribuir na elaboração de estratégias de prevenção e 

controle de tais doenças, possibilitando uma redução da morbimortalidade por estas doenças. 

Neste sentido, o presente estudo teve como objetivo avaliar as alterações no perfil 

lipídico e os fatores associados em uma população de jovens universitários do Recife. 

Métodos  

Foi realizado um estudo de delineamento transversal envolvendo alunos da área de 

saúde de uma instituição pública de ensino superior do Nordeste brasileiro (Universidade 

Federal de Pernambuco – UFPE), durante período de março à setembro de 2008.   

O tamanho da amostra foi determinado através de um estudo piloto onde foi estimada 

a prevalência de alteração na lipoproteína de baixa densidade (LDL-c), o qual dentre todos os 

parâmetros avaliados foi o que se mostrou como tendo menor prevalência nesta população. 

Desse modo, adotando-se uma prevalência de 11%, obtida no estudo piloto, uma margem de 

erro aceitável de 4,5%, confiabilidade de 95% e uma população em torno de 4000 alunos, o 

tamanho amostral ficou em 177 estudantes. Os indivíduos foram captados a partir de adesão 

espontânea, mediante divulgação do estudo, entre alunos dos cursos do Centro de Ciências da 

Saúde da UFPE. Foram utilizados como critérios de elegibilidade não ser portador de 

deficiência física que impedisse a avaliação antropométrica, gestantes, lactantes e portadores 

de patologias crônicas.  

Os participantes responderam um questionário incluindo detalhes relacionados à 

história familiar de morte prematura por doenças cardiovasculares, instrução dos pais, excesso 

de peso no pai e na mãe, estilo de vida (prática de atividade física, hábito de fumar e de 
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beber), além do sexo e idade dos mesmos.  Além dos dados obtidos nos questionários, os 

participantes passaram por uma avaliação antropométrica e foram orientados a fazer jejum 

para posterior avaliação laboratorial. 

Avaliação laboratorial 

O perfil lipídico foi avaliado em sangue venoso, mediante punção venosa cubital com 

os estudantes em jejum noturno de 12 horas. As amostras de sangue foram identificadas, 

acondicionadas em isopor com baterias de gelo e transportadas ao laboratório de bioquímica 

do departamento de Nutrição da UFPE, onde foram centrifugadas (3000 rpm), originando 

cerca de 2ml de soro. Essas amostras foram imediatamente congeladas a -20ºC e 

transportadas ao laboratório responsável pelas análises. As concentrações plasmáticas de CT, 

HDL-c e TG, foram determinadas em mg/dL, como é de rotina, por fotometria de absorção 

com método enzimático. O cálculo do LDL-c foi feito através da fórmula de Friedewald 9, em 

mg/dL: LDL-c = CT – ( HDL-c + TG/5). Considerou-se como referência os valores para 

lipídeos apresentados na III Diretriz Brasileira de Dislipidemia 10 e I Diretriz Brasileira de 

Diagnóstico e Tratamento de Síndrome Metabólica 11.  

Medidas Antropométricas 

Para a determinação do peso corporal e estatura foram utilizados uma balança digital 

(marca Plenna), capacidade 150kg com precisão de 100g e um estadiômetro portátil (Ghrum 

Polar Manufacture, Suíça) com precisão de 1mm, respectivamente. Tanto o peso quanto a 

altura foram mensurados segundo técnicas preconizadas por Lohman et al12 em 1991 e 

serviram de base para o cálculo do índice de massa corporal (IMC), o qual foi classificado de 

acordo com os pontos de corte estabelecidos pela WHO 13 . 

A medida da circunferência da cintura (CC) foi realizada com fita métrica inextensível 

posicionada no ponto médio entre a última costela flutuante e a crista ilíaca12. A RCEst foi 
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obtida pela divisão da CC em cm pela estatura (cm)14. Para a determinação do Índice C foram 

utilizadas medidas de peso, estatura e CC, mediante a seguinte equação: Índice C = Circ. 

Cintura (cm)/ 0,109√Peso (kg)/E(m) 15. O valor de 0,109 é a constante que resulta da raiz da 

razão entre 4π (originado da dedução do perímetro do círculo de um cilindro) e a densidade 

média do ser humano de 1050Kg/m³. 

Os pontos de corte adotados para as medidas de adiposidade central para homens e 

mulheres foram: CC ≥94 cm/ ≥80 cm13, IC ≥1,25 / ≥1,18 14 respectivamente e RCEst igual a 

≥0,5015 para ambos os sexos. 

Avaliação sociodemográfica, da história familiar e do estilo de vida 

As informações sobre as características sociodemográficas dos estudantes, do estilo de 

vida e de historio familiar para DCV foram conhecidas com adoção de um questionário 

(Apêndice A) que possibilitou a obtenção de dados referentes:  

• Ao sexo, presença de morte prematura na família (<50 anos) por DCV, presença de 

excesso de peso e escolaridade dos pais; 

• À prática de fumar, sendo considerados fumantes aqueles que consumiam ao menos 1 

cigarro por dia; 

• À prática de atividade visica, sendo considerados praticantes aqueles que realizavam 

atividades numa freqüência ≥ 3 vezes por semana 

Análise dos dados 

O banco de dados foi estruturado no software Epi-info versão 6.04. Utilizou-se para as 

análises estatísticas os softwares Epi-info versão 6.04 e SPSS (Statistical Package for the 

Social Sciences) for Windows versão 13.0.  A proposta inicial era de uma análise estatística 

em três etapas, primeiro, uma análise descritiva, incluindo a freqüência de cada variável do 

estudo; segundo, análise univariada entre as variáveis dependentes e as variáveis 

independentes, com aplicação do teste do qui-quadrado resultando na determinação da razão 
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de prevalência (RP) e respectivo intervalo de confiança de 95% e terceiro uma análise de 

regressão logística com três modelos (HDL-c, TG e CT), onde seriam incluídas as variáveis 

associadas aos três desfechos em um nível de significância menor ou igual a 0,20. No entanto, 

na descrição dos resultados, optou-se por não se utilizar os resultados da regressão logística 

pela inconsistência e baixa confiabilidade apresentadas pelos mesmos.  

Este estudo foi submetido e aprovado pelo comitê de ética da Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE) CEP/CCS/UFPE Nº 002/08 e, após serem amplamente informados dos 

possíveis riscos e desconfortos associados aos procedimentos, os voluntários assinaram um 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

Resultados 

Foram avaliados 192 estudantes universitários, com predomínio do sexo feminino 

(75%), com mediana de idade de 21 anos (P25 20 anos e P75 24 anos). Cerca de 81,4%  dos 

pais haviam estudado além do ensino médio e destes 37,2% possuíam curso superior. (Tabela 

1) 

Em relação ao estilo de vida, somente 2 alunos (1,1%) referiram fumar, 52,2% 

apresentavam hábito de beber e 52,5% não praticavam atividade física. Quanto aos fatores de 

risco presentes na família, boa parte dos pais e mães apresentavam excesso de peso (41% e 

43,3% respectivamente) e apenas 16,4% dos estudantes tinham história de morte prematura 

por doença cardiovascular na família (Tabela 1). 

Na tabela 2 é apresentada a caracterização da obesidade e do perfil lipídico dos 

estudantes. Em relação ao IMC, a maioria se apresentava eutrófica (72,6%), e daqueles que 

apresentavam excesso de peso (n=26), a maior parcela (84,6% n=22) tinha sobrepeso. Uma 

maior freqüência de obesidade abdominal foi identificada pela RCEst, com 38,5% e menor 
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freqüência através do Índice C (4,2%). Da amostra total classificada como risco pelas medidas 

de adiposidade central, o sexo masculino apresentou maiores freqüências do que o feminino. 

O perfil lipídico dos estudantes não se mostrou alterado na maioria dos casos. Da 

amostra total, 13%, 11,5% e 6,8% dos indivíduos, encontravam-se com níveis de CT, TG e 

LDL-c acima dos níveis de normalidade estabelecidos, respectivamente. Por outro lado, os 

níveis de HDL-c estavam diminuídos em aproximadamente 50% das mulheres do estudo, 

enquanto que apenas 14,3% dos homens apresentaram valores desta lipoproteína inferiores 

aqueles considerados normais.  

As Tabelas 3, 4 e 5 mostram as variáveis que estiveram associadas com a alteração no 

perfil lipidico na análise univariada. A prevalência de HDL-c alterado mostrou diferença 

estatisticamente significativa apenas entre os sexos, onde o sexo masculino mostrou-se 

protetor para tal distúrbio (RP 0,25 p=0,000). 

Entre as variáveis sociodemográficas e história familiar prévia, o CT se associou de 

maneira estatisticamente significativa apenas com o excesso de peso do pai, onde indivíduos 

com tal fator na família apresentaram uma chance 3,96 vezes maior de ter hipercolesterolemia 

(p=0,0164) do que aqueles que não apresentavam. Já em relação às variáveis antropométricas, 

tanto os indivíduos que possuíam excesso de peso medido pelo IMC (RP 2,63 p=0,0227) 

como os que apresentavam maior risco metabólico avaliado pela RCEst (RP 4,14 p=0,0273) 

mostraram maior alteração do CT. O Índice C e a CC não se associaram significativamente à 

hipercolesterolemia (p=0,5523 e p=0,0759, respectivamente) (Tabela 4).  

A Tabela 5 apresenta a associação do TG aos fatores de risco. Nela podemos observar 

que indivíduos com excesso de peso ou que ingerem bebida alcoólica apresentaram as 

mesmas chances (RP 3,21) de apresentar hipertrigliceridemia, ambas estatisticamente 

significativas. (p=0,0212 e p=0,0412, respectivamente). A CC foi a medida antropométrica 
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que mostrou maior associação aos níveis alterados de TG (RP 4,34 p=0,0386), seguida da 

RCEst (RP 3,52) e do IMC (RP 3,21 p=0,0212) , porém com a RCEst, a associação não foi 

significativa estatisticamente (p=0,0659). 

Discussão 

Diversos estudos têm demonstrado a presença de fatores de risco como tabagismo, 

sedentarismo, hiperlipidemias e excesso de peso em adultos jovens 4, 16-19. O que alerta à 

importância da detecção precoce de tais fatores, para uma adequada elaboração de programas 

preventivos e de controle dos riscos em questão. 

A investigação entre estilo de vida e risco de DCV nesse estudo revelou baixa 

freqüência de tabagismo, sendo bastante inferior à outros estudos com universitários. Oviedo 

et al 20 avaliando 120 estudantes de Medicina da Universidade de Carabobo, Valencia, 

encontraram uma prevalência de 34,1% de tabagistas, resultado similar ao encontrado por 

Arroyo Igaza et al 21 , de 30,2%. Por outro lado, em dois estudos realizados no Brasil, as 

prevalência de tabagismo foram de 5,9% e 0% entre estudantes de Medicina de São Paulo e 

de Nutrição em Santa Catarina, respectivamente 8,16. 

Houve uma alta freqüência de etilismo neste estudo, porém ainda inferior às encontradas 

por alguns autores. Arroyo Igaza et al 21, avaliando 749 estudantes da Universidade do País 

Vasco na Espanha, encontraram uma prevalência de consumo de álcool entre os participantes 

de 83,8%. Em outro estudo, realizado por Oviedo etal 20, a prevalência de etilismo entre os 

estudantes de medicina avaliados foi de 68,3%, também superior ao presente estudo. Por 

outro lado, em estudo realizado no Brasil, com 153 estudantes de Medicina de 18 a 31 anos de 

idade, Coelho et al 8, encontrou uma freqüência muito baixa de consumo de álcool, de apenas 

5,2%. 
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Sabe-se que a hereditariedade é um fator importante na gênese de doenças 

ateroscleróticas, tendo sido evidenciado na literatura que crianças e adolescentes com história 

de eventos cardiovasculares prematuros na família apresentaram uma maior quantidade de 

fatores de risco para DCV presentes do que as que não tinham casos na família22. Forti et al 23 

verificaram elevada frequência de metabolismo lipídico alterado e de aumento do peso 

corpóreo em crianças e adolescentes filhos de jovens coronariopatas. No presente estudo a 

presença de morte prematura em parentes por DCV foi baixa. Por outro lado quase a metade 

dos pais apresentava história de excesso de peso, sendo este também um fator de risco para as 

DCV’s, cujo caráter hereditário contribui para o surgimento nos filhos, sendo ainda, a 

obesidade, considerada fator independente para a gênese nas DAC’s 24.  

A presença de excesso de peso geral, avaliado pelo IMC entre os estudantes que 

participaram do estudo foi menor do que a encontrada entre adultos do estado de Pernambuco 

em 2006 25 e superior aquelas encontradas em outros estudos com universitários no Brasil 7,16. 

A obesidade visceral foi mais freqüente em homens, principalmente quando avaliada pela 

RCEst, assim como observado por Bertzias et al4 em estudo com alunos do curso de Medicina 

na Grécia. 

No presente estudo, apesar da amostra apresentar um perfil lipídico predominantemente 

favorável, observou-se um elevado percentual de HDL-c diminuído entre os estudantes, em 

especial no sexo feminino, o que aponta para um maior risco de desenvolvimento de doenças 

cardiovasculares nessas estudantes. Os resultados obtidos diferem de outros estudos com 

estudantes universitários, onde freqüências de HLD-c alterados foram relativamente menores, 

além de estarem mais presentes no sexo masculino 7,8,18. Por outro lado, de maneira 

semelhante ao nosso achado, Salvaro e Júnior16, em estudo com alunas do curso de Nutrição 
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de uma universidade privada de Santa Catarina, encontraram 47,6% de inadequação desta 

partícula. 

Vale ressaltar que, tanto no estudo de Salvaro e Júnior 16 quanto em nosso estudo, as 

freqüências de inatividade física na população feminina foram muito elevadas, 81% e 65%, 

respectivamente. Apesar de no presente estudo o exercício não ter se associado de maneira 

estatisticamente significativa com esta lipoproteína, na análise univariada, apenas o sexo 

mostrou associação significante com o HDL-c. Considerando que em nossas análises, 88,4% 

dos componentes do sexo masculino praticavam atividade física regularmente, o exercício 

pode ter contribuído para elevação sérica desta partícula nos homens, tornando-o protetor. 

Ainda neste sentido, a influência da atividade física no perfil lipídico vem sendo 

investigada na literatura 26,27. Guedes et al 26 em estudo com adolescentes de 15 a 18 anos de 

idade em Londrina-Paraná, encontraram diferenças estatisticamente significantes entre os 

adolescentes menos ativos e aqueles moderadamente e mais ativos. Em ambos os sexos o 

HDL-c circulante foi maior quanto maior a intensidade do exercício. 

Das variáveis lipídicas avaliadas, o TG e o LDL-c foram as que mostraram menores 

freqüências de inadequações (11,5% e 6,8%, respectivamente). Resultados semelhantes foram 

encontrados por Salvaro e Júnior (2009 e Fisberg et al (2001) quanto à hipertrigliceridemia. 

Em relação ao LDL-c, os resultados encontrados no presente estudo, são inferiores a todos os 

demais estudos avaliados com população de universitários 4,8,16,18,28.  

Quanto ao percentual de hipercolesterolemia, resultados semelhantes foram encontrados 

por Coelho et al 8, Fisberg et al7 e Girotto et al28, com prevalências de 11,8%, 17,7% e 14,4%, 

respectivamente. Em outros estudos, prevalências maiores foram verificadas, como por 

Rabelo et al 18 de 36,8% e Salvaro e Júnior 16 de 38,1%. 
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Em nossa pesquisa, os estudantes filhos de pais obesos apresentaram uma chance 3,96 

vezes maior de desenvolver hipercolesterolemia em relação aos que não tinham história de 

obesidade paterna. De maneira semelhante, Girotto et al28, avaliando estudantes da 

Universidade Nacional de Mar Del Plata, encontrou uma associação estatisticamente 

significante entre a história familiar de obesidade e alterações séricas do colesterol total dos 

estudantes, onde aqueles que apresentaram o histórico tiveram um risco 38% maior de ter 

hipercolesterolemia em relação aos que não apresentaram. 

A concentração excessiva de gordura na região abdominal associada ao excesso de peso 

está relacionada a diversas disfunções metabólicas e a um maior risco de morbimortalidade 

decorrente de DAC e de suas conseqüências 29,30. No presente estudo, tanto a 

hipercolesterolemia quanto a hipertrigliceridemia mostraram-se associadas de maneira 

estatisticamente significante à obesidade geral e abdominal, sendo que a segunda representou 

um maior risco para o surgimento de tais distúrbios. Segundo estudo realizado por Carvalho 

et al 31, com adolescentes, o excesso de peso, representado pelo IMC também associou-se de 

forma estatisticamente significante com o colesterol total. 

Vários estudos tem relatado uma melhor associação da RCEst com diversos distúrbios 

metabólicos, incluindo a hipercolesterolemia, quando comparados a outros parâmetros, como 

o IMC e a CC 32,33. Ainda neste sentido, em estudo realizado por Savva et al34 com 1987 

crianças e adolescentes de 10-14 anos de idade verificou que a RCEst esteve associada mais 

fortemente com todas as variáveis do  perfil lipídico (CT, LDL-c, TG e HDL-c) do que o IMC 

e a CC. 

A associação da adiposidade visceral representada pela CC com os triglicerídeos, já foi 

verificada em adolescentes 35 e indivíduos adultos do sexo masculino36. Tal associação pode 

estar relacionada ao aumento do tecido adiposo na região abdominal que, favorecendo a 
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resistência à insulina, intensifica a oxidação dos ácidos graxos livres do plasma, fornecendo 

substrato para a síntese dos triacilgliceróis no fígado e aumentando a liberação hepática de 

VLDL (very low density lipoprotein), rica em triglicerídeos no plasma 37. 

A hipertrigliceridemia mostrou-se ainda associada ao consumo habitual de bebidas 

alcoólicas. Já foi demonstrado na literatura que esta prática, principalmente o consumo de 

cerveja e aguardente, estão relacionados ao aumento da adiposidade visceral, podendo ser este 

um mecanismo indireto que predispõe à elevações desta partícula sanguínea 38. 

Conclusão 

Diante dos resultados aqui apresentados, conclui-se que indivíduos com excesso de 

peso, principalmente com obesidade abdominal, estão mais expostos à fatores de risco 

cardiovasculares, em especial à dislipidemias, e conseqüentemente, a um maior risco de 

morbimortalidade quando não tratadas essas alterações. Fatores de risco como etilismo, 

excesso de peso e distribuição de gordura são passíveis de intervenção, logo um adequado 

acompanhamento clínico-nutricional pode reduzir os riscos de doenças cardiovasculares e 

promover uma melhora na qualidade de vida da população. 

Agradecimentos 

Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ) pelo apoio 

financeiro e aos estudantes da área de saúde da Universidade Federal de Pernambuco que 

aceitaram participar da pesquisa, pois sem eles a mesma não poderia ter sido realizada. 

Contribuição:  

Pamela R. Martins revisou a literatura, escreveu a versão preliminar do manuscrito e realizou 

a análise de dados; Poliana C. Cabral contribuiu com as análises dos dados, revisou a versão 

final do manuscrito e auxiliou na análise estatística; Ilma K. G. Arruda e Alcides S. Diniz 

revisaram a versão final do manuscrito e auxiliaram na análise estatística; 



                                                       Antropometria e estilo de vida como preditores de alterações lipídicas e risco 

cardiovascular em universitários 

MARTINS, P.R. Dissertação de Mestrado. UFPE. 2010. 

 

62 

Tabela 1: Características socioeconômicas, do estilo de vida e da história familiar para 

doença cardiovascular de estudantes regularmente matriculados em cursos da área de saúde da 

Universidade Federal de Pernambuco – Recife/ 2008. 

   VARIÁVEIS N % 

Sexo   

Masculino 48 25,0 

Feminino 144 75,0 
Fumo   
Sim 2 1,1 
Não 182 98,9 

Etilismo   
Sim  96 52,2 
Não 88 47,8 

Atividade Física   
Sim 87 47,5 
Não 96 52,5 

Instrução dos Pais   
Até o 1º grau 29 18,6 
Até o 2º grau 69 44,2 

Superior 58 37,2 
Excesso de peso no Pai   

Sim 66 41,0 
Não 95 59,0 

Excesso de peso na Mãe   
Sim 77 43,3 
Não 101 56,7 

Parente com morte prematura por 
DCV 

  

Sim 22 15,2 
Não  123 84,8 

    Abreviações: DCV, Doença Cardiovascular. 
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Tabela 2 – Estado nutricional, distribuição de gordura corporal e perfil lipídico de estudantes 

regularmente matriculados em cursos da área de saúde da Universidade Federal de 

Pernambuco – Recife/ 2008. 

Sexo Masculino Sexo Feminino Total Variável 
n % n % 

Valor de 
p† n % 

Estado nutricional        
Magreza 02 4,5 21 15,6 23 12,9 
Eutrofia 33 75,0 97 71,9 130 72,6 
Excesso de Peso 09 20,5 17 12,6 

0,101 
26 14,5 

RCEst        
Sem Risco 18 41,9 86 68,3 104 61,5 
Risco 25 58,1 40 31,7 

0,004 
65 38,5 

CC        
Sem Risco 40 93,0 119 94,4 159 94,1 
Risco 03 7,0 07 5,6 

0,716 
10 15,9 

Índice C        
Sem Risco 41 95,3 121 96,0 137 95,8 
Risco 02 4,7 05 4,0 

1,000 
06 4,2 

CT (mg/dl)        
< 200  41 85,4 126 87,5 167 87,0 
≥ 200 07 14,6 18 12,5 

0,901 
25 13,0 

TG (mg/dl)        
< 150 41 85,4 129 89,6 170 88,5 
≥ 150 07 14,6 15 10,4 

0,601 
22 11,5 

LDL-c (mg/dl)        
< 130 43 89,6 136 94,4 179 93,2 
≥ 130 05 10,4 08 5,6 

0,317 
13 6,8 

HDL-c (mg/dl)        
< 40/ < 50 06 12,5 71 49,7 77 40,3 
≥ 40 / ≥ 50 42 87,5 72 50,3 

0,000 
114 59,7 

Abreviações: CC, Circunferência da Cintura; RCEst, Razão Cintura Estatura; Índice C, Índice de Conicidade; 
CT, Colesterol Total; TG, Triglicerídeos; LDL-c, LDL colesterol; HDL-c, HDL colesterol. 
†Qui-Quadrado (p < 0,05) 
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Tabela 3 – Distribuição do HDL-colesterol (HDL-c) segundo fatores sócio-demográficos, e 

antropométricos de estudantes regularmente matriculados em cursos da área de saúde da 

Universidade Federal de Pernambuco – Recife/ 2008 

HDL-c Variáveis 
Alterada Normal RP bruta IC (95%)  p valor† 

 n % n %    
Sexo        
Masculino  06 12,5 42 87,5 0,25 0,12-0,54 0,0000* 
Feminino 71 49,7 72 50,3 1,00   
Excesso peso pai        
Sim 24 36,4 42 63,6 0,95 0,63-1,43 0,9340 
Não 36 38,3 58 61,7 1,00   
Excesso peso Mãe        
Sim 34 44,2 43 55,8 1,13 0,80-1,61 0,5914 
Não 39 39,0 61 61,0 1,00   
Exercício        
Não 40 42,1 55 57,9 1,11 0,78-1,59 0,6726 
Sim 33 37,9 54 62,1 1,00   
Morte em Parente        
Sim 07 31,8 15 68,2 0,75 0,39-1,42 0,4758 
Não 52 42,6 70 57,4 1,00   
Etilismo        
Sim 40 41,7 56 58,3 1,07 0,29-1,36 0,2810 
Não 34 39,1 53 60,9 1,00   
Instrução Pai        
Fund + médio 37 37,8 61 62,2 0,90 0,60-1,33 0,7158 
Superior 24 42,1 33 57,9    
IMC        
Risco 14 53,8 12 46,2 1,41 0,94-2,13 0,1971 
Sem risco 58 38,2 94 61,8 1,00   
RCEst        
Risco 04 18,2 18 81,8 0,84 0,37-1,92 0,7665* 
Sem risco 61 39,6 93 60,4 1,00   
CC        
Risco 06 60,0 04 40,0 1,55 0,90-2,67 0,1994* 
Sem risco 61 38,6 97 61,4 1,00   
Índice C        
Risco 04 57,1 03 42,9 1,46 0,75-2,85 0,4385* 
Sem risco 63 38,7 98 61,3 1,00   
Abreviações: RP, Razão de Prevalência; IC, Intervalo de Confiança; IMC, Índice de Massa Corporal; 
CC, Circunferência da Cintura; RCEst, Razão Cintura Estatura; Índice C, Índice de Conicidade. 
†Qui-Quadrado (p < 0,05) 
*Teste exato de Fisher 
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Tabela 4 – Distribuição do Colesterol Total segundo fatores sócio-demográficos, e 

antropométricos. Estudantes universitários de uma universidade pública do Recife, 2008. 

COLESTEROL TOTAL 
Variáveis 

Alterada Normal RP bruta IC (95%) p valor† 

 n % n %    
Sexo        
Masculino  07 14,6 41 85,4 1,17 0,52-2,62 0,9015 
Feminino 18 12,5 126 87,5 1,00   
Excesso peso Pai        
Sim 11 16,7 55 83,3 3,96 1,32-11,90 0,0164* 
Não 04 4,2 91 95,8 1,00   
Excesso peso Mãe        
Sim 05 6,5 72 93,5 0,47 0,18-1,24 0,1828 
Não 14 13,9 87 86,1 1,00   
Exercício        
Não 11 11,4 85 88,5 0,83 0,39-1,79 0,8006 
Sim 12 13,8 75 86,2 1,00   
Morte em Parente        
Sim 04 18,2 18 81,8 1,49 0,55-4,07 0,4919* 
Não 15 12,2 108 87,8 1,00   
Etilismo        
Sim 16 16,7 80 83,3 2,10 0,90-4,85 0,1183 
Não 07 8,0 81 92,0 1,00   
Instrução Pai        
Fund + médio 09 9,2 89 90,8 1,33 0,43-4,13 0,7683* 
Superior 04 6,9 54 93,1 1,00   
IMC        
Risco 07 31,8 15 68,2 2,63 1,25-5,53 0,0227* 
Sem risco 19 12,1 138 87,9 1,00   
RCEst        
Risco 04 22,2 14 77,8 4,14 1,38-12,39 0,0273* 
Sem risco 08 5,4 141 94,6 1,00   
CC        
Risco 03 30,0 07 70,0 3,18 1,1-9,20 0,0759* 
Sem risco 15 9,4 144 90,6 1,00   
Índice C        
Risco 01 5,6 17 94,4 1,40 0,18-10,97 0,5523* 

Sem risco 20 12,1 145 87,9 1,00   
Abreviações: RP, Razão de Prevalência; IC, Intervalo de Confiança; IMC, Índice de Massa Corporal; 
CC, Circunferência da Cintura; RCEst, Razão Cintura Estatura; Índice C, Íncide de Conicidade. 
†Qui-Quadrado (p < 0,05) 
*Teste exato de Fisher 
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Tabela 5 – Distribuição dos Triglicerídeos segundo fatores sócio-demográficos, e 
antropométricos. Estudantes universitários de uma universidade pública do Recife, 2008. 

TRIGLICERÍDEOS Variáveis 
Alterada Normal RP bruta IC (95%)  p valor† 

 n % n %    
Sexo        
Masculino  07 14,6 41 85,4 1,40 0,61 0,6008 
Feminino 15 10,4 129 89,6 1,00 3,23  
Excesso peso pai        
Sim 07 10,6 59 89,4 1,01 0,40-2,51 0,8068 
Não 10 10,5 85 89,5 1,00   
Excesso peso Mãe        
Sim 07 9,1 70 90,9 0,83 0,34-2,05 0,8857 
Não 11 10,9 90 89,1 1,00   
Exercício        
Não 13 14,9 74 85,1 2,39 0,95-6,02 0,092 
Sim 06 6,2 90 93,8 1,00   
Morte em Parente        
Sim 03 25,0 19 75,0 1,68 0,50-5,61 0,4182* 
Não 10 8,1 113 91,9 1,00   
Etilismo        
Sim 14 14,6 82 85,4 3,21 1,1-9,38 0,0412 
Não 04 4,6 84 95,4 1,00   
Instrução Pai        
Fund + médio 07 7,1 91 92,9 0,69 0,24-1,96 0,5539* 
Superior 06 10,3 52 89,7 1,00   
IMC        
Risco 06 23,1 20 76,9 3,21 1,30-7,92 0,0212* 
Sem risco 11 7,2 142 92,8 1,00   
RCEst        
Risco 03 25,0 09 75,0 3,52 1,13-

10,94 
0,0659* 

Sem risco 11 7,1 144 92,9 1,00   
CC        
Risco 

03 30,0 07 70,0 
4,34 1,44-

13,09 
0,0386* 

Sem risco 11 6,9 148 93,1 1,00   
Índice C        
Risco 01 14,3 06 85,7 1,78 0,27-

11,76 
0,4603* 

Sem risco 13 8,0 149 92,0 1,00   
Abreviações: RP, Razão de Prevalência; IC, Intervalo de Confiança; IMC, Índice de Massa Corporal; 
CC, Circunferência da Cintura; RCEst, Razão Cintura Estatura; Índice C, Íncide de Conicidade. 
†Qui-Quadrado (p < 0,05) 
*Teste exato de Fisher 
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5.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante dos resultados aqui apresentados, conclui-se que indivíduos com excesso de 

peso, principalmente com obesidade abdominal, estão mais expostos a fatores de risco para a 

doença cardiovascular, tal qual a dislipidemia, e conseqüentemente, a um maior risco de 

morbimortalidade quando não tratadas essas alterações. 

Sugere-se ainda que a RCEst, diante da sua boa relação com as variáveis lipídicas e 

por se tratar de um indicador de fácil obtenção e interpretação, pode vir a ser utilizada para 

discriminar dislipidemia. Para isso, mais estudos com adultos em todas as suas estratificações, 

assim como com adolescentes e crianças são necessários a fim de que se possa observar o 

poder discriminatório deste indicador para dislipidemias e para outros fatores de risco das 

doenças cardiovasculares nestes subgrupos específicos. 
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Apêndices 

Apêndice A – Questionário utilizado para coleta de dados. 
 
Nome:________________________________  Sexo: 1.M  2.F   Idade:_____   Fone:____________ 
e-mail:_________________________    
Curso:______________ Período:____________ 
Dados Familiares: 
 Idade Instrução Excesso Peso DM HAS 

Pai      

Mãe      

Parente próximo com morte antes dos 50 anos com DCV? 1.Sim 2.Não Se sim, quem___________ 
Dados do Aluno: 
Fuma: 1. Sim   2. Não   Se sim, quantos cigarros/dia_________ 
Bebe: 1. todo dia  2. todo final de semana   3.Em ocasiões especiais   4. Não bebe 
Faz exercício físico 1. sim 2. Não  Se sim, O que:__________________________________ quantas 
vezes na semana______    e por quanto tempo?______   Faz exercício mesmo quando está doente ou 
muito ocupado 1. sim  2. Não 
Como você se vê:  1. Magro    2. Normal.    3. Um pouco acima do peso    4. Muito acima do peso 
Já fez dieta para perder peso 1. sim  2. Não  Quantas vezes?_______Está em dieta:____________ 
Recebeu orientação profissional 1. Sim  2. Não   Que profissional:__________________________ 
Já tomou remédio para emagrecer  1. Sim  2. Não   Se sim, quais?___________________________ 
Você usa o alimento para compensar certas preocupações ou momentos tristes? 1. Sim  2.Não  Se 
sim que tipo de alimento___________________________ 
Faz uso de algum medicamento  1. Sim  2. Não   Se sim, qual_____________________________ 
Usa suplemento vitamínico/mineral: 1. Sim  2. Não   Se sim, qual_________________  Com que 
freqüência:______________ Por que:____________________________________________ 
Dados antropométricos: 
 
Peso:________ PCSI:_________ CQ:_________ Wtr%:___________ 
Altura:______ Somatório:_____ % gordBIA______ Resistência:_________ 
CB:________ %GordPr ______ T. fat%:_________ Reactância:_________ 
PCT:_______ PAS_________ BMR___________  
PCB:________ PAD________ Lean%:_________  
PCSE:______ CA_________ T.lean%:_________  
 
Posteriormente: Aceita fazer exame de sangue para averiguar colesterol e frações, triglicerídeos e 
glicose 1. Sim   2. Não 
Aceita fazer uma ultra-sonografia para avaliar gordura intra abdominal:  1. Sim   2. Não  
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Apêndice B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido utilizado na pesquisa 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 Pelo presente documento, Eu ___________________________________________ concordo em 

participar da pesquisa “Adultos jovens e risco cardiovascular: um estudo em alunos da área de saúde de uma 

universidade pública do Recife” que será realizada no campus da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) 

e, caso aceite participar, estou ciente que: 

1. O estudo tem como objetivo avaliar a freqüência de alguns fatores de risco cardiovasculares em 

universitários da cidade do Recife.  

2. Serão coletados meus dados antropométricos: Peso, altura, circunferência do braço e pregas cutâneas 

tricipital, bicipital, subescapular e supra-ilíaca. No questionário que irei responder haverá também 

perguntas sobre prática de atividade física, tabagismo, consumo de álcool além de informações sobre 

meu histórico familiar em relação às doenças cardiovasculares. 

3. Também terei aferida minha pressão arterial e realizarei o teste de bioimpedância para averiguar 

minha composição corporal em termos de massa magra e gorda. 

4. Caso aceite participar de uma segunda etapa da pesquisa, realizarei uma coleta de sangue para 

averiguar meus níveis de colesterol, triglicerídeos e glicose e caso também aceite, em uma terceira 

etapa poderei fazer uma ultra-sonografia para averiguar gordura intra-abdominal. Os pesquisadores 

deixaram claro que posso participar apenas da primeira etapa e me recusar a continuar na pesquisa. 

5. Receberei respostas a perguntas ou esclarecimentos a qualquer dúvida relacionada com os objetivos 

da pesquisa, e estou ciente que esse banco de dados servirá para o planejamento de programas de 

educação nutricional visando a prevenção das doenças cardiovasculares. 

6. Estou ciente que não existem riscos à saúde dos examinados. Na segunda etapa (coleta sanguínea), 

caso ocorra algum dano, desconforto, sensação de dor na picada da agulha ou possível formação de 

hematoma, decorrente do procedimento de coleta de sangue, os pesquisadores se responsabilizarão 

pela assistência adequada. 

7. Após ler o questionário, posso me recusar a participar, ou até mesmo depois de preenchido, posso 

voltar atrás e não entregá-lo aos pesquisadores.  

8. Estou ciente de que com a minha colaboração estarei contribuindo para o esclarecimento de questões 

relacionadas ao possível papel do consumo alimentar na prevenção das doenças cardiovasculares. 

9. Declaro para os devidos fins que tenho conhecimento sobre os objetivos da pesquisa.  

Em caso de dúvida ou maiores esclarecimentos entrar em contato com a Profª Drª Poliana Coelho 

Cabral no Dept de Nutrição/Laboratório de Saúde Pública – fones: 21268470 ramal 9 e-mail: 

pccabral@uol.com.br e/ou com o comitê de ética em pesquisa envolvendo seres humanos do Centro de 

Ciência da Saúde da UFPE, fone: 21268588. 

Assinatura:______________________________________________________ 

Pesquisador:_____________________________________________________ 

Testemunha:_____________________________________________________ 

Testemunha:_____________________________________________________ 
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Anexo 

Anexo A – Aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


