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RESUMO 

 

Dislipidemia é um quadro clínico caracterizado por concentrações anormais de lipídios ou 
lipoproteínas no sangue e é determinada por fatores genéticos e ambientais, sendo sua 
ocorrência crescente na população infanto-juvenil. Níveis alterados do perfil lipídico estão 
relacionados com maior incidência de hipertensão e doença aterosclerótica. A dissertação teve 
como objetivo avaliar a magnitude das dislipidemias; verificar o perfil lipídico, segundo o 
sexo e parâmetros de classificação do estado nutricional; além de investigar associações das 
dislipidemias com o excesso de peso, obesidade abdominal e história familiar positiva para 
doenças cardiovasculares em escolares da cidade do Recife-PE. Foi desenvolvido um estudo 
transversal com 470 adolescentes de 10 a 14 anos, de ambos os sexos, da rede pública de 
ensino de Recife-PE. Além do sangue para a análise do perfil lipídico, foram coletadas 
informações sobre dados pessoais, situação sócio econômica, estado nutricional (peso, altura, 
circunferência da cintura e relação circunferência da cintura/altura) e história familiar dos 
participantes. A análise estatística foi realizada com os programas Epi-info 6.04 e SPSS 13.0. 
Adotou-se o nível de significância de 5%. Os achados da pesquisa deram origem a dois 
artigos originais. Os resultados do primeiro revelaram que a maior parte da população era 
dislipidêmica (63,8%, IC95% 59,3-68,2), sendo a hipoalfalipoproteinenia a dislipidemia mais 
prevalente (56%, IC95% 51,3-60,5), e que os adolescentes com excesso de peso ou com 
obesidade abdominal apresentaram valores mais elevados de triglicerídeo e mais baixos de 
HDL-colesterol (p < 0,05). No segundo artigo, os resultados mostraram que a 
hipertrigliceridemia foi a única dislipidemia associada à história familiar de doença 
cardiovascular precoce (p = 0,034), que as alterações de LDLc e HDL-c apresentaram 
associações com excesso de peso (p = 0,022; p= 0,004) e obesidade abdominal (p < 0,05), e 
que a distribuição central de gordura classificada pelo indicador circunferência da 
cintura/altura, foi o maior fator de risco para alterações de LDL-c (RP 5,47; IC 1,58 – 18,52). 
Os resultados demonstraram elevado percentual de dislipidemia nos adolescentes, o que faz 
alertar para a necessidade de dosagem do perfil lipídico já nesta faixa etária. O excesso de 
peso e a obesidade central revelaram-se como fatores de risco para as alterações de LDL-c e 
HDL-c. Os achados registram a necessidade de adoção de medidas que visem à prevenção 
e/ou controle da adiposidade como forma de reduzir possíveis alterações lipídicas.  

 

Palavras-chave: dislipidemias, adolescente, sobrepeso, obesidade, doenças cardiovasculares, 
hereditariedade.  

 
 

 

 

 

 

  

 

 



 

ABSTRACT 

 

Dyslipidemia is a clinical condition characterized by abnormal concentrations of lipids or 
lipoproteins in the blood and is determined by genetic and environmental factors. Its 
occurrence is on the rise among the young population. Abnormal lipid levels are related to a 
greater incidence of hypertension and atherosclerosis. The objectives of dissertation were to 
assess the magnitude of dyslipidemias; determine the lipid profile according to gender and 
nutritional status classification parameters; and investigate associations between 
dyslipidemias and excess weight, abdominal obesity and a family history of cardiovascular 
diseases among schoolchildren from Recife/PE. A cross-sectional study was carried out with 
470 male and female adolescents between 10 and 14 years of age in the public school system. 
Blood samples were taken for the lipid profile and information was collected on personal data, 
socioeconomic situation, nutritional status (weight, height, waist circumference and waist 
circumference/height ratio) and family history of the participants. Statistical analysis was 
carried out using the Epi-info 6.04 and SPSS 13.0 programs, with significance set at 5%. The 
findings gave rise to two original articles. The results of the first revealed that the majority of 
the population had dyslipidemia (63,8%, IC95% 59,3-68,2), the most prevalent form of which 
was hypoalphalipoproteinemia (56%, IC95% 51,3-60,5). The adolescents with excess weight or 
abdominal obesity had higher levels of triglycerides and lower levels of HDL cholesterol (p < 
0.05). The results of the second article revealed that hypertriglyceridemia was the only form 
of dyslipidemia associated to a family history of early cardiovascular disease (p = 0.034); that 
abnormal LDL-c and HDL-c values were associated to excess weight (p = 0.022; p = 0.004) 
and abdominal obesity (p < 0.05); and the central fat distribution (classified by the waist 
circumference/height index) was the greatest risk factor for LDL-c abnormalities (RP 5.47; IC 
1.58 – 18.52). A high percentage of dyslipidemia was found among the adolescents analyzed, 
which alerts to the need for the determination of the lipid profile in this age group. Excess 
weight and abdominal obesity proved risk factors for abnormal LDL-c and HDL-c values. 
The findings demonstrate the need for the prevention and/or control measures regarding 
adiposity as a way to reduce possible lipid abnormalities.  

 

Key- words: dyslipidemias, adolescent, overweight, obesity, cardiovascular diseases, 

heredity. 
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1.0.APRESENTAÇÃO  

 

1.1. Caracterização do Problema: 

 

Dislipidemia é um quadro clínico caracterizado por concentrações anormais de lipídios 

ou lipoproteínas no sangue e é determinada por fatores genéticos e ambientais. Evidências 

acumuladas ao longo de várias décadas demonstraram que níveis elevados de colesterol total 

(CT), colesterol LDL (LDL-c) e triglicerídeos (TG), associados à diminuição nos valores de 

colesterol HDL (HDL-c) estão relacionados com uma maior incidência de hipertensão e 

doença aterosclerótica (FRANCA et al., 2006). No Brasil, as doenças cardiovasculares 

constituem a principal causa de morbimortalidade (CARVALHO et al., 2007). 

 As publicações mais recentes indicam avanço das dislipidemias em crianças e 

adolescentes (MOURA et al., 2000; GIUILIANO et al., 2005; SCHERR et al., 2007). A 

prevalência nesta faixa etária varia no mundo entre 2,9 e 33%, quando adotado o nível de CT 

superior a 200 mg/dL; ocorrendo um aumento progressivo destas taxas ao longo dos anos 

(SHEHRI et al., 2004). Este fenômeno pode agravar os indicadores de saúde do futuro. Dados 

do Ministério da Saúde/Funasa (2002) registraram que, no ano de 1998, 32,6% da mortalidade 

por causas conhecidas foram devidas ao conjunto de doenças do aparelho circulatório; entre 

estas, as doenças isquêmicas do coração respondem por 29,6% e as cerebrovasculares, por 

33%. 

 A história familiar de doença arterial coronariana (DAC) prematura constitui um dos 

principais fatores de risco para o desenvolvimento de aterosclerose na infância e adolescência, 

sendo que estes jovens apresentam em geral um perfil de fatores de risco mais desfavorável 

(MENDES et al., 2006). A literatura relata que a hipercolesterolemia é mais freqüente em 

crianças e adolescentes cujos pais têm dislipidemias e/ou cuja enfermidade coronária é 

manifestada precocemente (MORALES et al., 2001; ROMALDINI et al., 2004).  

Além disso, alguns trabalhos mostraram à associação de parâmetros antropométricos 

que classificam o excesso de peso com o perfil lipídico alterado (RIBEIRO et al., 2006; 

SUÁREZ et al., 2008). A prevalência do sobrepeso e obesidade na faixa pediátrica tem 

aumentado significativamente, apontando para uma epidemia mundial. (LIMA et al., 2004). 

Em Recife, Silva e cols. (2005) identificaram prevalência de sobrepeso de 10,8% e obesidade 

de 4,9% entre os adolescentes.  
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 A questão se a redução dos níveis séricos de colesterol pode proporcionar uma 

redução significativa na incidência de DAC em pessoas assintomáticas é de grande interesse 

clínico. Apenas nos últimos anos, a dosagem de colesterol durante a infância e adolescência 

tem recebido maior atenção. A detecção de níveis séricos elevados de colesterol nessa 

população é importantíssima para a identificação daqueles que correm maiores risco de 

desenvolver DAC na idade adulta e que podem se beneficiar de uma intervenção dietética 

mais intensa (FRANCA et al., 2006). 

  

1.2. Justificativa: 

 

 Poucos são os estudos de base populacional sobre a prevalência de dislipidemias em 

adolescentes brasileiros. Por outro lado, são raras as investigações que abordam a questão das 

dislipidemias e seus fatores de risco, sobretudo, nesse grupo etário. Logo, para uma melhor 

compreensão deste problema, é de fundamental importância a determinação, tanto da 

magnitude quanto dos fatores de risco associados a esta patologia. Tudo isso visando à 

recomendação de estratégias de prevenção e controle efetivo da referida morbidade.   

 

1.3. Objetivos: 

 

1.3.1. Objetivo Geral: 

 

• Avaliar a magnitude das dislipidemias e alguns fatores de risco associados em 

escolares de 10 a 14 anos da rede pública da cidade do Recife, Estado de Pernambuco. 

 

 

1.3.2. Objetivos Específicos: 

 

• Determinar a prevalência dos diferentes tipos de dislipidemias; 

• Investigar correlações entre as frações lipídicas; 
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• Verificar o perfil lipídico dos escolares, segundo o sexo e parâmetros de classificação 

do estado nutricional; 

• Investigar a associação das dislipidemias com o excesso de peso e obesidade 

abdominal;  

• Investigar a associação das dislipidemias com a história familiar positiva para doenças 

cardiovasculares. 

 

1.4. Estruturação da Dissertação: 

 

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

O primeiro artigo será submetido para publicação nos Arquivos Brasileiros de Cardiologia e 

intitula-se: “Dislipidemias em escolares de Recife-PE”. O mesmo descreve a magnitude das 

dislipidemias em escolares, de 10 a 14 anos, da rede pública de ensino, e o perfil lipídico, 

segundo o sexo, presença do excesso de peso e da obesidade abdominal, por diferentes 

indicadores. O segundo artigo será submetido para publicação nos Archivos Latinoamericanos 

de Nutrición e tem como título: “Dislipidemia em adolescentes: excesso de peso e história 

familiar positiva para doenças cardiovasculares?”. O referido artigo investiga se as 

dislipidemias, neste grupo etário, apresentam-se associadas a um ou mais destes fatores: 

excesso de peso, distribuição central de gordura e história familiar positiva para doenças 

cardiovasculares. 
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2.0. REVISÃO DA LITERATURA  

 

2.1. Metabolismo Lipídico: 

 

As lipoproteínas plasmáticas funcionam tanto para manter os lipídeos solúveis à 

medida que os transporta no plasma, quanto para fornecer um mecanismo eficiente, a fim de 

entregar seu conteúdo lipídico aos tecidos. Entre suas funções destacam-se o recolhimento, o 

transporte, a distribuição e a troca de lipídeos entre tecidos, órgãos e células (NAOUM, 

2005). São conceituadas como complexos moleculares de lipídeos e proteínas específicas, 

denominadas apolipoproteínas. As apolipoproteínas (apo) têm diversas funções no 

metabolismo das lipoproteínas como, a formação intracelular das partículas lipoprotéicas (apo 

B100 e B-48), ligantes a receptores de membrana (B100 e E), ou co-fatores enzimáticos (CII, 

CIII e A1) (CABISTANI & MANFROI, 2004; NAOUM, 2005).  

Existem quatro grandes classes de lipoproteínas separadas em dois grupos: (a) as ricas 

em triglicerídeos (TG), maiores e menos densas, representadas pelos quilomícrons, de origem 

intestinal, e pelas lipoproteínas de densidade muito baixa (VLDL), de origem hepática; e (b) 

as ricas em colesterol de densidade baixa (LDL) e de densidade alta (HDL). Existe ainda uma 

classe de lipoproteínas de densidade intermediária (IDL) e a lipoproteína (a), que resulta da 

ligação covalente de uma partícula de LDL à apo A (CABISTANI & MANFROI, 2004; SBC, 

2007). 

Os quilomícrons são responsáveis pelo transporte dos lípides absorvidos pelo 

intestino, originários da dieta. Por outro lado, o transporte de lípides de origem hepática 

ocorre por meio da VLDL, IDL e LDL, que, caracteristicamente, contém apoB-100 (via 

endógena). Os triglicérides das VLDL, assim como os dos quilomícrons, são hidrolizados 

pela lipase lipoprotéica (enzima estimulada pela apo CII e inibida pela apo CIII); e os 

quilomícrons se transformam em remanescentes que são removidos pelo fígado por receptores 

específicos. Os ácidos graxos são liberados para os tecidos e metabolizados (SBC; 

2001,2007). 

Uma parte das VLDL dá origem às IDL, que são removidas rapidamente do plasma. O 

processo de catabolismo, por ação da lipase lipoprotéica, continua e resulta nas LDL, que 

permanecem por longo tempo no plasma. Esta lipoproteína tem um conteúdo apenas residual 

de triglicérides e é composta principalmente de colesterol e uma única apolipoproteína, a apo 

B100.  A lipoproteína de baixa densidade é a principal transportadora de colesterol para os 

tecidos periféricos. Essa lipoproteína liga-se às células pelo receptor de LDL (B/E), que pode 
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regular a concentração intracelular de colesterol. Altas concentrações de colesterol 

intracelular regulam negativamente a expressão do ácido ribonucléico mensageiro do receptor 

LDL (RNAm), e da enzima chave na síntese de colesterol (3-Hidroxi-3-metil-glutaril CoA 

redutase) (FERNADES et al., 2006; SBC, 2007). 

As lipoproteínas de alta densidade são sintetizadas no fígado e intestino, e secretadas 

no sangue como HDL nascente que possui forma discóide. O HDL, que tem como função 

recolher o excesso de colesterol do sangue, conforme recebe o colesterol éster no interior da 

partícula passa à forma esférica, sendo então recolhida e captada pelo fígado (transporte 

reverso do colesterol) por endocitose mediada por receptor, e os ésteres de colesterila são 

degradados (COSTA et al., 2007). Níveis aumentados de HDL diminuem o risco relativo para 

as doenças cardiovasculares e o mecanismo para esse efeito protetor ocorre pela habilidade do 

HDL fazer o transporte reverso do colesterol. O HDL também previne a oxidação e agregação 

das partículas de LDL na parede arterial, diminuindo o potencial aterogênico dessa 

lipoproteína (SANTOS et al.,2008).  

  

2.2. Dislipidemias em Adolescentes: 

 

2.2.1. Aspectos epidemiológicos: 

 

Dislipidemias são definidas como concentrações anormais (aumentadas ou 

diminuídas) de lipídios ou lipoproteínas no sangue (FRANCA et al., 2006). A prevalência 

desta morbidade em crianças e adolescentes varia no mundo entre 2,9 e 33%, quando adotado 

o nível de colesterol total (CT) superior a 200 mg/dL (SHEHRI et al., 2004). No Brasil, a 

prevalência situa-se entre 28 e 40 % das crianças e adolescentes, quando o critério adotado é o 

CT sérico superior a 170 mg/dL (MOURA et al., 2000; GIULIANO et al., 2005). No entanto, 

a falta de padronização nas amostragens e metodologias, principalmente a delimitação das 

faixas etárias e a definição dos intervalos de referência, prejudicam o dimensionamento deste 

fenômeno epidemiológico e os seus impactos nos indicadores de saúde (SEKI et al, 2003b). 

A questão dos intervalos de referência é a mais crítica. As III Diretrizes Brasileiras 

sobre Dislipidemias (SBC, 2001) adotam os valores do National Cholesterol Education 

Program (NCEP, 1992) estabelecidos para crianças e adolescentes dos EUA. Esta prática 

pode induzir potenciais vieses, pois desconsidera diferenças étnicas, socioeconômicas, hábitos 

alimentares e a constituição física da população brasileira (SEKI et al, 2006). Estudos 

realizados em uma cidade de São Paulo identificaram intervalos de referência divergentes dos 
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valores propostos pelas III Diretrizes Brasileiras sobre Dislipidemias para Crianças e 

Adolescentes (SEKI et al., 2003a; SEKI et al., 2003b). Assim, em 2005, a I Diretriz da 

Prevenção da Aterosclerose na Infância e Adolescência (I DPAIA) propôs valores de 

referência de lipídios e lipoproteínas para crianças e adolescentes brasileiros (SBC, 2005). 

As publicações atualizadas em nosso meio indicam avanço das dislipidemias em 

crianças e jovens (MOURA et al., 2000; GIULIANO et al., 2005; FRANCA et al., 2006; 

GAMA et al. 2007). Moura e cols. (2000) estudaram em Campinas, SP, 1600 escolares com 

idades entre 7 e 14 anos, e identificaram níveis médios de CT, TG, LDL-c e HDL-c, 

respectivamente, de 160, 79, 96 e 49 mg/dL. Considerando os valores acima de 170 mg/dL, os 

autores encontraram a prevalência de hipercolesterolemia de 35%. Em amostra populacional 

do município de Florianópolis, Giuliano e cols.(2005) identificaram, em 1053 escolares de 7 a 

18 anos, valores médios de CT, TG, LDL-c e HDL-c, respectivamente, de 162, 93, 92 e 53 

mg/dL. Em seu estudo Gama e cols. (2007) encontraram 68,4% das crianças com alguma 

dislipidemia, quando adotados os pontos de corte da I DPAIA (SBC,2005). 

Apesar dos estudos a respeito da influência do nível socioeconômico no perfil lipídico 

não serem consensuais, pesquisas realizadas no Brasil mostram médias inferiores de CT, TG e 

LDL-c para o grupo com condições menos favorecidas (GRILLO et al, 2005; GIULLIANO et 

al., 2005; SCHERR et al, 2007); fato oposto ao observado nos países desenvolvidos. 

Resultados do estudo de Grillo e cols. (2005), com escolares de baixa renda, apontaram para 

um perfil lipídico diferenciado, com médias inferiores quando comparados aos da literatura. 

Scherr e cols. (2007), avaliaram o perfil lipídico de escolares da rede pública e privada e 

observaram médias de CT e LDL-c mais altas entre os escolares das unidades privadas.  

 

2.2.2. Classificação: 

 

As dislipidemias podem ser classificadas de acordo com avaliação laboratorial ou 

etiológica. Do ponto de vista laboratorial, elas podem ser divididas em: hipercolesterolemia 

isolada (elevação isolada do CT e ou LDL-c); hipertrigliceridemia isolada (elevação isolada 

dos TG); hiperlipidemia mista (valores aumentados do CT e dos TG); e HDL-c baixo (isolado 

ou em associação com aumento de LDL-c e/ou TG) (SBC, 2007). 

Etiologicamente são classificadas em primárias e secundárias. As primárias têm uma 

conotação genética, e algumas só se manifestam em função da influência ambiental, dieta 

inadequada e/ou sedentarismo. Nas dislipidemias secundárias, encontramos basicamente três 
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grupos de etiologias: secundárias a doenças, a medicamentos, e a hábitos de vida inadequados 

(dieta, tabagismo e etilismo) (CABISTANI & MANFROI, 2004). 

Entre as principais doenças que cursam com dislipidemia na infância, destacam-se: 

obesidade, hipotireoidismo, hipopituitarismo, diabetes mellitus, síndrome nefrótica, 

insuficiência renal crônica, atresia biliar congênita, doenças de armazenamento, lúpus 

eritematoso sistêmico, colestases crônicas, transplantes de órgãos sólidos, síndrome de Prader 

Willi, síndrome dos ovários policísticos e deficiência de hormônio do crescimento como 

seqüela de câncer na infância (GIULIANO & CARAMELLI, 2008).  

As drogas que mais comumente alteram o perfil lipídico estão apresentadas na tabela 

1 (CARAMELLI & GIULIANO, 2005). 

 

Tabela 1. Drogas que mais comumente alteram o perfil lipídico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Caramelli & Giuliano, 2005 

 

2.2.3. Diagnóstico:  

 

Perfil lipídico é definido pelas determinações bioquímicas do CT, HDL-c, TG e do 

LDL-c, após jejum de 12 a 14 horas. Quando necessária à determinação desse perfil na 

infância, a fração LDL-c deve ser avaliada utilizando-se a fórmula de Friedewald: LDL-c = 

CT – HDL – TG/5. Esta fórmula é válida para concentrações plasmáticas de TG < 400 mg/dL, 

pois acima destes, os valores de LDL-c são subestimados e devem ser determinados 

diretamente (SBC; 2005, 2007).  

Segundo a I Diretriz Brasileira para Prevenção da Aterosclerose na Infância e na 

Adolescência (SBC, 2005), deve-se solicitar perfil lipídico para criança de 2 a 10 anos de 

idade que: 

• Tenham pais ou avós com história de aterosclerose com idade menor que 55 anos; 

Classe Drogas 

Anti-hipertensivos Betabloqueadores, clortalidona, espironolactona, tiazidas 

Imunossupressores Ciclosporina, predinisona, prednisolona 

Esteróides sexuais Contraceptivos orais, estrógenos, progestágenos 

Anticonvulsivantes Ácido valpróico, carbamazepina  

Outros  Inibidores de protease, ácido acetilsalicílico, ácido 

ascórbico, amiodarona, alopurinol 
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• Tenham pais com CT> 240 mg/dL; 

• Apresentem outros fatores de risco, como hipertensão arterial, obesidade, tabagismo 

ou dieta rica em gorduras saturadas e/ou ácidos graxos trans; 

• Utilizem drogas ou sejam portadores de doenças que cursam com dislipidemia; 

• Possuam manifestações clínicas de dislipidemias (xantomas, xantelasmas, arco 

corneal, dores abdominais recorrentes, pancreatites). 

• História familiar desconhecida. 

 

Além das situações descritas acima, todo adolescente deve ter uma determinação do 

colesterol total, sendo realizado o perfil lipídico caso o nível de CT esteja elevado ou acima 

do desejável, após duas determinações (SBC, 2005; GIULIANO & CARAMELLI, 2008). 

Para avaliação dos resultados do perfil lipídico, são considerados os valores de referência 

descritos na tabela 2 (SBC, 2005). 

 

Tabela 2: Valores de referência para lipídes em crianças e adolescentes 

Lipídes Desejáveis (mg/dL) Limítrofes (mg/dL) Aumentados (mg/dL) 

CT < 150 150- 169 ≥ 170 

LDL-c < 100 100- 129 ≥ 130 

HDL-c ≥ 45 __ __ 

TG < 100 100 - 129 ≥ 130 

Fonte: SBC, 2005 

 

 

O algoritmo de triagem e seguimento de crianças e adolescentes com dislipidemia é 

mostrado na Figura 1. 
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    Fonte: SBC, 2005 

 

 

2.2.4. Tratamento: 

 

A seqüência de condutas possíveis para o tratamento das dislipidemias na infância e 

adolescência dependerá da média do LDL-c de duas amostras independentes e abrange desde 

a recomendação de estilo de vida saudável - hábitos alimentares adequados, atividade física e 

cessação do tabagismo - até o uso de drogas. As medidas não-medicamentosas são as 

primeiras atitudes a serem tomadas (KASH , 2004; BRANDÃO et al., 2005). 

A American Heart Association, com base nas recomendações do Comittee on 

Atherosclerosis, Hypertension and Obesity in the Young, sugeriu um alogaritmo para 

tratamento das dislipidemias de acordo com o risco individual e perfil lipídico obtido. Desta 

forma, todas as crianças com LDL-c > 130 mg/dL devem ser acompanhadas. A primeira 

opção deve ser a dieta com baixos teores em gordura saturada e colesterol. As recomendações 

para o uso de fármacos são reservadas, exclusivamente, para crianças com idades ≥ 10 anos 

que apresentem níveis de LDL-c persistentemente elevados, a despeito da orientação 

nutricional (WILLIAMS et al., 2002). Os valores de referência do LDL-c para a intervenção 

com hipolipemiantes dependem dos fatores de risco presentes, da história familiar e da 

magnitude da elevação do LDL-c (tabela3) (WILLIAMS et al., 2002). 
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Tabela 3 – Valores de Referência para o tratamento farmacológico hipolipemiante em  
pessoas ≥ 10 anos. 

    Fonte: Williams, 2002 

 

O tratamento dietético visa priorizar as necessidades energéticas e vitamínicas próprias 

da idade, encorajando a ingestão de fibras e desestimulando a de alimentos ricos em 

colesterol, gordura saturada e ácidos graxos trans (SBC, 2001; KERSTING et al., 2005). No 

entanto, pelo fato da ingestão de gorduras durante os dois primeiros anos de vida interferir na 

mielinização do sistema nervoso central, as recomendações para uma dieta pobre em gorduras 

saturadas e colesterol só são aplicáveis para crianças acima dessa idade (BATISTA-FILHO & 

RISSIN, 2003). 

Em relação à atividade física não há consenso sobre a diminuição dos níveis de CT e 

LDL-c com a prática esportiva, mas a mesma é indicada tanto na prevenção quanto no 

tratamento coadjuvante das dislipidemias no adolescente (WILLIAMS et al., 2002; KAVEY 

et al. 2003). A atividade física regular pode propiciar a melhora da obesidade infantil e, 

secundariamente, o controle da dislipidemia (HANCOX et al., 2004). Atualmente, 

recomenda-se uma hora por dia de atividade física moderada a intensa para a criança 

hiperlipêmica. Simultaneamente, deve-se haver redução para, no máximo, duas horas /dia de 

atividades sedentárias, como televisão, jogos eletrônicos e computador (KASH, 2004). 

Já o cigarro diminui as concentrações sangüíneas de HDL-c e, a exposição passiva ao 

tabaco também está relacionada a baixos níveis plasmáticos desta lipoproteína (SANTOS et 

al., 2008). 

A maior parte das dislipidemias em crianças e adolescentes está relacionada a hábitos 

alimentares inadequados. Assim, a manutenção de um modelo dietético nutricionalmente 

adequado, o controle de peso corpóreo, a prática de exercícios físicos e o abandono ao 

tabagismo são algumas das orientações relacionadas a um estilo de vida saudável que devem 

ser praticadas por esses indivíduos (CABASTINI & MANFROI, 2004). 

 

 

LDL-c (mg/dL) Condição Clínica 

> 190 Dislipidemia de base genética 

> 160 História familiar de DAC prematura ou dois ou mais fatores 

de risco (HDL-c < 35 mg/dL, fumo, hipertensão arterial, 

obesidade, diabetes). 
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2.3. Aterosclerose:  

 

Doença progressiva caracterizada pelo acúmulo de lípides e componente fibroso em 

grandes artérias; é a causa primária de doença arterial coronariana (DAC) e acidente vascular 

cerebral (AVC), sendo responsável por aproximadamente 50% das mortes em países 

ocidentais. Atualmente, a aterosclerose é compreendida como uma doença inflamatória e não 

meramente como um acúmulo passivo de lípides na parede arterial (ARAÚJO et al., 2005). 

 

2.3.1. Aterogênese: 

 

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

devido a diversos fatores de risco, tais como: elevação de lipoproteínas aterogênicas, 

hipertensão arterial ou tabagismo. O endotélio encontra-se lesado, mas sem alteração 

morfológica. Essa disfunção endotelial propicia o aumento da permeabilidade da íntima às 

lipoproteínas plasmáticas favorecendo a retenção das mesmas no espaço subendotelial. 

Retidas, as partículas de LDL sofrem oxidação, causando a exposição de diversos neo-

epítopos, tornando-as imunogênicas. O depósito de lipoproteínas na parede arterial, processo-

chave no início da aterogênese, ocorre de maneira proporcional à concentração dessas 

lipoproteínas no plasma (SBC, 2007). 

A oxidação da LDL estimula a adesão de moléculas de adesão leucocitária (outra 

manifestação da disfunção endotelial) na superfície endotelial, sendo essas moléculas 

responsáveis pela atração de monócitos e linfócitos para a parede arterial. Induzidos por 

proteínas quimiotáticas, os monócitos migram para o espaço subendotelial, local onde se 

diferenciam em macrófagos, que por sua vez captam as LDL oxidadas. Os macrófagos 

repletos de lípides são chamados células espumosas e são o principal componente das estrias 

gordurosas - lesões macroscópicas iniciais da aterosclerose (FAXON et al., 2004). 

Alguns mediadores da inflamação estimulam a migração e proliferação das células 

musculares lisas da camada média arterial. Estas, ao migrarem para a íntima, passam a 

produzir não só citocinas e fatores de crescimento, mas também uma matriz extracelular que 

formará parte da capa fibrosa da placa aterosclerótica (SBC, 2007; SANTOS et al., 2008). 

A placa aterosclerótica plenamente desenvolvida é constituída por elementos celulares, 

componentes da matriz extracelular e núcleo lipídico. Esses elementos formam na placa 

atrosclerótica, o núcleo lipídico (rico em colesterol) e a capa fibrosa (rica em colágeno). As 

placas podem ser classificadas em estáveis (menor atividade inflamatórias) e instáveis 
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(atividade inflamatória intensa), cuja ruptura da capa fibrosa expõe material lipídico altamente 

trombogênico. Este processo, conhecido como aterotrombose é um dos principais 

determinantes das manifestações clínicas da aterosclerose (SBC, 2007). 

 

2.3.2. Lípides e aterogênese: 

 

A importância da dislipidemia em adultos está bem estabelecida pela associação 

causal com a aterogênese. Recentemente, essa importância estendeu-se à faixa etária 

pediátrica, quando o início da seqüência fisiopatogênica, descrita anteriormente, passou a ser 

verificado desde cedo; podendo ser encontradas estrias gordurosas em fetos de mães com 

dislipidemia, além de altas prevalências de placas ateromatosas na segunda década de vida 

(GIULIANO & CARAMELLI, 2008).  

Estudos de necropsia realizados em crianças, adolescentes e adultos jovens apontaram 

que o fator de maior influência na aceleração da progressão da aterosclerose é a dislipidemia, 

mostrando associação entre concentrações plasmáticas elevadas de TG, CT, LDL-c e VLDL-c 

com a presença de estrias gordurosas encontradas na aorta e artérias coronárias, enquanto a 

associação foi inversa com HDL-c. (MALCOM et al. 1997; BERENSON et al., 1998). 

Também têm sido descritas associações positiva entre espessamento médio-intimal, 

alterações da distensibilidade e tonometria de artérias em crianças com dislipidemia, além de 

evidências de ativação plaquetária e elevações de proteína C-reativa de alta sensibilidade. 

Esses achados sugerem uma tendência à aceleração da progressão da aterosclerose, já nessa 

faixa etária, tanto mais grave quanto mais altos os níveis das lipoproteínas mais aterogênicas e 

maior a associação desta com outros fatores de risco (PILZ et al., 2005). 

  A DAC secundária à aterosclerose destaca-se nos dias atuais como importante causa 

de morbidade e mortalidade nas sociedades industrializadas (ROMALDINI et al., 2004). Em 

geral, suas manifestações clínicas, como infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral e 

doença vascular periférica têm início a partir da meia-idade. No entanto, o processo de 

formação de placa aterosclerótica inicia-se na infância e progride lentamente até a vida adulta, 

quando ocorrerão as manifestações clínicas da doença, verificando-se um longo período 

assintomático (CARAMELLI & GUIULIANO, 2005).  

Em sendo assim, o controle dos níveis plasmáticos dos lipídeos-lipoproteínas deverá 

minimizar a progressão de eventual processo aterosclerótico em adolescentes e, desse modo, 

reduzir o risco futuro da ocorrência de doenças cardiovasculares (DCV) (GUEDES et al., 

2006). 
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2.4. Excesso de Peso e Dislipidemia:  

 

Evidências sugerem que a prevalência do sobrepeso e obesidade na faixa pediátrica 

têm aumentado significativamente, apontando para uma epidemia mundial. (LIMA et al., 

2004). No Brasil, um grupo de pesquisadores utilizando os dados da Pesquisa sobre Padrões 

de Vida realizada pelo IBGE em 1996/97 em adolescentes da região nordeste e sudeste 

encontraram uma prevalência de 9,9% de sobrepeso e 1,8% de obesidade. No mesmo 

trabalho, quando avaliado apenas a faixa etária de 10 a 14 anos a prevalência de sobrepeso e 

obesidade foi de 10,6% e 2,4%, respectivamente (LAMOUNIER et al., 2003). 

Estudos recentes realizados em diversas cidades do país revelam o percentual de 

excesso de peso entre adolescentes. Em Fortaleza foi encontrada uma prevalência de 19,5% 

(CAMPOS et al., 2007); pesquisa realizada em Capina Grande/PB encontrou uma prevalência 

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

Recife foi realizado um estudo com crianças e adolescentes (de 2 a 19 anos) de diferentes 

condições socioeconômicas, escolhidas por conveniência e identificou-se sobrepeso em 

14,5% dos indivíduos e obesidade em 8,3%. Nos adolescentes (10 a 19 anos), ainda de acordo 

com a pesquisa realizada em Recife, a prevalência de sobrepeso foi de 10,8% e a de obesidade 

de 4,9% (SILVA et al., 2005).  

A dislipidemia freqüentemente é secundária à obesidade infantil, existindo uma 

associação positiva entre incidência da obesidade e dislipidemia em crianças e adolescentes 

(SBC, 2005; GIULIANO & CARAMELLI, 2008). 

 O mecanismo que explica a associação talvez seja a ativação da via da cinase AMP-

dependente, induzida pelo aumento da insulina e da leptina e redução da ativação da 

adiponectina, que por sua vez aumenta a oxidação dos ácidos graxos. Nestas crianças, a 

adiponectina possui uma associação positiva com a sensibilidade à insulina e com os níveis de 

HDL-c e negativa com os níveis de triglicerídeos. Por outro lado, a dislipidemia na infância 

pode estar associada ao desenvolvimento de obesidade na vida adulta, especialmente no sexo 

feminino. Isto pode sugerir que haja mecanismo geneticamente determinado que explique a 

associação dessas duas variáveis (WEISS et al., 2004). 

Em relação ao LDL-c, é importante destacar que existem subclasses de LDL. Uma 

LDL é pequena e densa (LDL tipo B) e a outra é de maior tamanho. As partículas de LDL 

tipo B, pelo seu menor tamanho e maior densidade, atravessam mais facilmente a barreira 

endotelial e são mais facilmente oxidáveis, o que as tornam também mais aterogênicas 

(SIQUEIRA et al., 2006; GUIMARÃES & GUIMARÃES, 2006). 
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Além disso, estudiosos sugerem que as crianças obesas parecem ter um maior 

percentual de LDL de padrão B do que as crianças com peso normal para a estatura. Assim, 

mesmo nas crianças obesas com níveis normais de LDL-c, o seu perfil lipídico pode ser 

menos favorável, dada à proporção entre as subclasses de suas lipoproteínas (LIMA et al., 

2004).  

  

2.4.1. Tipos de obesidade x dislipidemia: 

 

A Organização Mundial de Saúde recomenda a medida do índice de massa corpórea 

(IMC) como um critério universal de diagnóstico de sobrepeso e obesidade, além de encorajar 

também o uso de medidas de distribuição abdominal de gordura, tal como circunferência da 

cintura (CC) (WHO, 2000).  

A obesidade abdominal é considerada um estado de acúmulo excessivo de gordura 

central, tanto subcutânea como visceral. Tem emergido como um importante preditor de 

complicações metabólicas, efeitos adversos à saúde e está relacionada com o aumento do 

risco cardiovascular e metabólico em crianças e adolescentes (LI et al., 2006). 

Na obesidade abdominal, a atividade lipolítica celular está aumentada, ocorrendo uma 

maior liberação dos ácidos graxos livres (AGL) na veia porta, expondo o fígado a uma 

quantidade aumentada de AGL. Isto diminui a extração hepática de insulina, contribuindo 

mais para o quadro de hiperinsulinemia sistêmica. Os AGL em excesso contribuem para uma 

maior produção hepática de glicose, pela gliconeogênese, além de aumentarem a liberação 

hepática de lipoproteínas ricas em triglicerídeos, as VLDL-c e apolipoproteína B na 

circulação (OLIVEIRA et al., 2004). 

O efeito da distribuição da gordura corporal sobre o perfil metabólico em crianças e 

adolescentes obesos está mais relacionado com alterações da síndrome metabólica do que a 

gordura periférica; e a gordura visceral (tecido adiposo corporal localizado dentro da cavidade 

abdominal ao redor de órgãos viscerais) é a que tem maior relação com as alterações 

metabólicas, entre elas a dislipidemia. No entanto, para distingui-la da gordura subcutânea 

seria necessária a utilização de métodos sofisticados, como a ressonância magnética ou a 

tomografia computadorizada. Em um estudo, realizado com crianças obesas, verificou-se que 

a gordura visceral, avaliada por meio da ressonância magnética, apresentou uma correlação 

significativa com níveis não desejáveis dos TG, do CT e frações. Contudo, na prática clínica, 

a utilização desses métodos é inviável, recomendando-se então a utilização de medidas 
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antropométricas que possam, por meio de equações, determinar a gordura visceral e 

subcutânea (OLIVEIRA et al., 2004). 

A CC e a razão CC /Altura (WHtR) são medidas simples e efetivas de mensurar 

obesidade abdominal em crianças e podem ser melhores preditores do risco de doença 

cardiovascular do que o IMC (TAYLOR et al., 2000).  

A CC apresenta boa correlação com a gordura visceral, determinada através de exames 

de imagem, como a ressonância magnética (VALSAMAKIS et al. 2004). Esta é uma 

ferramenta importante para verificar sobrepeso e obesidade em crianças e adolescentes, 

possibilitando identificar aqueles que apresentam risco ao desenvolvimento de complicações 

metabólicas e cardiovasculares. Em razão de sua facilidade de medida e também por 

apresentar associação consistente, e geralmente forte, com concentrações alteradas para 

fatores de risco (concentrações anormais de LDL-c, HDL-c, TG e insulina) é apropriada para 

estudos epidemiológicos em crianças (LUNARDI & PETROSKI, 2008). 

Contudo, a CC tem sido criticada por não trazer no seu cálculo diferenças na altura 

corporal e a razão da circunferência da cintura pela altura (WHtR) tem sido proposta como o 

melhor preditor de risco cardiovascular (SCHENEIDER et al., 2007). Estudo de Schneider e 

cols. (2007), realizado em adultos e idosos, verificou que a WHtR pode predizer prevalência 

de dislipidemia melhor do que os outros parâmetros antropométricos, respectivamente: CC e 

IMC. 

 Li e cols. (2006), mostraram que a prevalência da obesidade abdominal, através da 

medida da CC e da WHtR, vem aumentando entre crianças e adolescentes norte - americanos.  

Pesquisas relatam associação de parâmetros antropométricos que classificam o 

excesso de peso com o perfil lipídico alterado. Grillo e cols. (2005), avaliaram o perfil 

lipídico em escolares (3 a 14 anos) de baixa renda e sua relação com a obesidade (pelo 

parâmetro do IMC). Os autores observaram que os níveis de HDL-c baixo associaram-se 

significantemente com a presença de obesidade. 

Suárez e cols. (2008), trabalhado com crianças e adolescentes, observaram diferenças 

significativas nos valores de lipídeos entre a população total e aquela com sobrepeso e 

obesidade.  

Carvalho e cols. (2007), avaliaram a associação entre excesso de peso e dislipidemia 

em adolescentes e verificaram relação estatisticamente significante do IMC, categorizado em 

tercis, com o colesterol total e sua fração LDL-c. Coronelli e cols. (2003), encontraram 

associação entre hipercolesterolemia (CT> 200mg/dl) e obesidade (segundo o IMC). 
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Lima e cols. (2004), em estudo caso-controle, identificaram o perfil lipídico de 

crianças e adolescentes (6 a 16 anos) com sobrepeso e obesidade. No grupo obesidade 

masculina foi observada uma correlação positiva entre IMC e o colesterol total, e, no 

feminino, uma correlação negativa entre IMC e o HDL-c, porém sem significância estatística. 

Faria e cols. (2006), avaliaram o perfil lipídico de 136 adolescentes (10 a 19 anos) e 

encontraram maiores valores de TG e menores valores de HDL-c no grupo com excesso de 

peso em relação aos valores observados no grupo com peso normal. Os valores de LDL-c não 

diferiram entre os dois grupos. 

No estudo de Ribeiro e cols. (2006), o excesso de peso e distribuição central da 

adiposidade esteve associado a níveis elevados de CT, LDL-c, e a baixos níveis de HDL-c, 

em estudantes.  

Rezende e cols. (2006), investigaram correlações do IMC e CC com fatores de risco 

para doenças cardiovasculares (TG, CT, LDL-c e HDL-c) em adultos saudáveis. O IMC 

apresentou correlação significativa apenas com o TG; a CC apresentou correlação com o TG, 

LDL-c e HDL-c. A maioria das correlações entre índices antropométricos e fatores de risco 

foram significativas, porém apresentaram-se fracas. A CC foi o indicador que se 

correlacionou mais fortemente com a maioria das variáveis. Observou-se que o aumento do 

IMC e, especialmente, a gordura abdominal correlacionaram-se principalmente com níveis 

elevados de TG e reduzidos de HDL-c. 

 

2.5. História Familiar e Dislipidemia: 

 

As dislipidemias primárias ou sem causa aparente podem ser classificadas 

genotipicamente ou fenotipicamente através de análises bioquímicas. Na classificação 

genotípica, elas se dividem em monogênicas, causadas por mutações em um só gen, e 

poligências, causadas por associações de múltiplas mutações que isoladamente não seriam de 

grande repercussão. A classificação fenotípica ou bioquímica considera os valores do CT, 

LDL-c, TG e HDL-c e compreende quatro tipos principais bem definidos: hipercolesterolemia 

isolada, hipertrigliceridemia isolada, hiperlipidemia mista e HDL-c baixo (SBC, 2007). 

Há muita controvérsia sobre de que forma a história familiar determina o risco de 

dislipidemia. Esta interação parece ser multifatorial, onde fatores culturais, genéticos e 

ambientais estão interligados (GIULIANO et al., 2005).  
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Estudos mostraram perfil lipídico mais desfavorável entre adolescentes com história 

familiar de doença arterial coronariana prematura quando comparados a jovens sem história 

familiar de DAC (ROMALDINI et al., 2004; MENDES et al. 2006). 

Forti e cols. (1996) avaliaram 280 crianças e adolescentes, filhos de coronariopatas 

jovens (submetidos à cirurgia de revascularização miocárdica), e encontraram elevado 

percentual de dislipidemia nesse grupo. No conjunto estudado, 48,2% e 44,6% apresentaram, 

respectivamente, valores acima dos considerados ideais de CT e LDL-c. 

Morales e cols. (2001) avaliaram o perfil lipídico de crianças e adolescentes 

descendentes de pais com ou sem antecedentes patológicos cardiovasculares (patologia 

cardiovascular, morte súbita ou pais com CT > 240 mg/dL) e observaram medias superiores 

de CT, TG e LDL-c nos que apresentaram história positiva de antecedentes cardiovasculares, 

quando comparados com os controles. Os níveis de HDL-c foram inferiores no grupo com 

história positiva, porém sem resultado estatisticamente significativo. 

O perfil lipídico desfavorável e a elevação da pressão arterial, particularmente em 

conjunto a outros fatores de risco, representam pela Organização Mundial de Saúde, uma 

condição associada ao maior desenvolvimento de aterosclerose desde a infância (ELIAS et al., 

2004). Um estudo comparou o perfil lipídico de adolescentes filhos de hipertensos com os dos 

filhos de normotensos e encontrou valores lipídicos mais desfavoráveis entre filhos de 

hipertensos, sendo os níveis de HDL-c a alteração mais relevante e independente de variáveis 

antropométricas ou nutricionais (ELIAS et al., 2004). 

Resumindo, as dislipidemias secundárias têm sido mais freqüentes e mais comuns do 

que as primárias, devido ao maior conhecimento e experiência acumulada na investigação 

etiológica das alterações lipídicas.  Em crianças e adolescentes, a maior parte das 

dislipidemias está relacionada a hábitos alimentares inadequados; assim, a adoção de medidas 

de estilo de vida saudável é de grande utilidade na prevenção e/ou tratamento deste problema 

em adolescentes (CABASTINI & MANFROI, 2004). 
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3.0. MÉTODOS  

 

3.1. Local e População de estudo: 

 

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

fazem parte da rede oficial de ensino da cidade do Recife, Estado de Pernambuco, no período 

de outubro a dezembro de 2007. A população foi composta por adolescentes, na faixa etária 

de 10 a 14 anos, de ambos os sexos, regularmente matriculados nessas escolas, no ano de 

2007.  

 

3.2. Desenho do estudo: 

 

O estudo é do tipo transversal. O termo transversal pretende dar a idéia de um corte no 

fluxo histórico da doença e no estudo das características apresentadas por ela naquele 

momento. Apresenta como vantagem, baixo custo, alto potencial descritivo e simplicidade 

analítica. No entanto, os seus resultados não são indicativos de seqüência temporal e as únicas 

conclusões legítimas derivadas da analise de estudo de prevalência restringem-se a relações 

de associação, e não de causalidade (ROUQUAYROL & ALMEIDA FILHO, 1999). 

 

3.3. Critérios de elegibilidade: 

 

Critérios de inclusão: 

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

• Matrícula regular nas escolas; 

• Estudo no turno da manhã. 
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Critérios de exclusão: 

 

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

diabetes mellitus tipo II, hipotireoidismo, síndrome nefrótica, insuficiência 

renal crônica, doença hepática, síndrome de cushing, anorexia nervosa e 

bulimia; 

• Uso referido de medicamentos que pudessem alterar o perfil lipídico: anti-

hipertensivos, corticóides, esteróides, isotretinoína, inibidores de protease. 

   

 3.4. Casuística: 

 

 O tamanho amostral foi determinado com base nos dados de prevalência de dislipidemia 

de estudo similar realizado em Camaragibe/PE em 2004 (CAVALCANTI, 2007). A 

dislipidemia encontrada em menor percentual (hipertrigliceridemia) foi utilizada para o cálculo 

do tamanho da amostra. Desse modo, adotando-se uma prevalência de 15% (encontrada no 

estudo similar), com a margem de erro aceitável de 5%, uma confiabilidade de 95% e uma 

população maior que 9000 escolares, o tamanho amostral ficou em torno de 196 estudantes. 

Como o processo de seleção da amostra foi do tipo poli-etapas, cujas unidades amostrais foram 

a escola (1º conglomerado) e a turma (2º conglomerado), o “n” amostral foi ajustado pelo 

efeito do desenho do estudo, mediante o uso de um fator de correção da ordem de 2.1, 

totalizando um número mínimo de 412 adolescentes. Para corrigir eventuais perdas, esse valor 

foi acrescido em 15%, perfazendo uma amostra em torno de 470 adolescentes. O processo de 

seleção das escolas, da turma e dos alunos foi aleatório, sendo os alunos, da turma pesquisada, 

sorteados com o uso de tabela de números aleatórios. 

  

3.5. Métodos e Técnicas de Avaliação: 

 

 Utilizou-se um formulário específico onde foram anotadas, informações sobre dados 

pessoais e familiares, situação socioeconômica, dados antropométricos e concentrações 

lipídicas dos participantes (Apêndice A). As informações referentes aos problemas de saúde e 

ao uso de medicações pelos escolares; assim como o histórico familiar de algumas patologias 
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foram coletadas mediante o preenchimento de um questionário (Apêndice B) enviado para o 

domicílio do aluno, junto com o termo de consentimento da pesquisa, para ser preenchido pelo 

pai ou responsável. 

 

 Avaliação bioquímica 

 

 A coleta de sangue foi realizada por profissional de enfermagem. Para as dosagens 

bioquímicas de CT, LDL-c, HDL-c e TG, foram colhidos cerca de 5 ml de sangue por punção 

venosa, de cada escolar, após jejum de 12 a 14 horas, em frascos secos. Os frascos foram 

acondicionados em caixas de isopor contendo gelo reciclável, estas foram vedadas e 

transportadas para o processamento das amostras num prazo máximo de 2 horas. O soro foi 

separado das hemácias por centrifugação e congelado para posterior análise em laboratório de 

análises clínicas. Os níveis séricos de CT, HDL-c e TG foram determinados por método 

enzimático e os de LDL-c estimados, para valores de TG menores que 400mg/dL, utilizando-

se a fórmula de Friedewald (FRIEDEWALD et al.,1972): LDL-c = CT – (HDL + TG/5).  

 Os resultados foram comparados com os valores de referência preconizados pela I 

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

Os pontos de corte estabelecidos foram: CT ≥ 150mg/dL (limítrofe) e CT ≥ 170mg/dL 

(aumentado); LDL-c ≥ 100 mg/dL (limítrofe) e LDL-c ≥ 130 mg/dL (aumentado); HDL-c < 

45 mg/dL (não desejável); TG ≥ 100mg/dL (limítrofe) e TG ≥ 130mg/dL (aumentado). Para o 

diagnóstico das dislipidemias foram considerados os valores aumentados ou alterados (CT ≥ 

170mg/dL; LDL-c ≥ 130mg/dL; HDL-c < 45 mg/dL e TG ≥ 130mg/dL). Os indivíduos com 

valores alterados de qualquer fração lipídica foram considerados como dislipidêmicos. 

 

Avaliação antropométrica 

 

A avaliação antropométrica constou de dupla tomada do peso, altura e circunferência 

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

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

cm para a altura e 0,3 cm para a circunferência da cintura. Assim, foram descartadas três 

medidas de peso, onze de altura e treze de circunferência da cintura. 
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As medidas de peso e altura foram realizadas segundo técnica original recomendada  

por Lohman (1988). A massa corporal foi obtida em balança eletrônica digital, da marca 

Plenna-MEA-03140®, com capacidade máxima de 150 Kg e precisão de 100g. Os 

adolescentes foram pesados descalços, sem objetos nas mãos e nos bolsos e sem adornos na 

cabeça. A altura foi aferida com o uso de fita métrica Stanley® milimetrada, com precisão de 

1mm e exatidão de 0,5 cm. A fita foi afixada na parede e os adolescentes colocados em 

posição ereta, olhando para frente, descalços, com os membros superiores pendentes ao longo 

do corpo; e com os calcanhares, o dorso e a cabeça tocando a parede.  

O diagnóstico do excesso de peso foi realizado pelo índice de massa corporal (IMC), 

que é a relação entre peso (em quilogramas) e altura (em metros) ao quadrado. O resultado 

encontrado foi interpretado de acordo com os valores indicados por Cole e cols., segundo 

sexo e idade (COLE et al., 2000). 

 A circunferência da cintura (CC) foi obtida no ponto médio entre o último arco costal 

e a crista ilíaca com fita métrica flexível e inelástica sem comprimir os tecidos. (TAYLOR et 

al., 2000). O diagnóstico da obesidade abdominal foi realizado pela avaliação da CC e da 

relação CC cm /Altura cm (WHtR). O ponto de corte utilizado para classificação da 

circunferência da cintura foi o recomendado por Taylor e cols. (2000), no qual define 

obesidade abdominal como CC ≥ percentil 80, ajustado para idade e sexo. Em relação ao 

WHtR, adotou-se os preconizados por Li e cols. (2006), sendo utilizado como ponto de corte 

para definição de obesidade abdominal o valor ≥ 0,5. 

 

 Perfil socioeconômico 

 

Na determinação do nível socioeconômico foi empregado os “Critérios de 

Classificação Econômica do Brasil”, estabelecidos pela Associação Brasileira de 

Antropologia e Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa (ABEP, 2007), que tem como 

função estimar o poder de compra das famílias urbanas. A avaliação leva em consideração o 

grau de instrução do chefe da família e a presença de determinados bens de consumo como 

geladeira, televisor, automóvel, entre outros, e estabelece as seguintes classes: A1, A2, B1, 

B2, C1, C2, D e E.  
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História familiar   

 

As informações referentes à história familiar positiva para doenças cardiovasculares 

foram coletadas mediante o preenchimento de um questionário enviado para o domicílio do 

aluno e foi preenchido pelo pai ou responsável (Apêndice B). Os dados coletados foram 

agrupados, de acordo com resposta “sim” ou “não”, da seguinte forma: pais com CT e/ou TG 

aumentado; pais com diabetes melittus e/ou hipertensão arterial; e pais ou avós com doenças 

ou morte por patologia cardiovascular precoce, antes dos 50 anos. 

 

3.6. Análise e Processamento dos Dados: 

 

A construção do banco de dados e a análise estatística foram realizadas nos programas 

Epi-info versão 6.04 e SPSS versão 13.0. Os dados foram digitados com dupla entrada e 

verificados com o VALIDATE, módulo do Programa Epi-info versão 6.04, para checar a 

consistência e validação dos mesmos.  

As variáveis contínuas foram testadas quanto à normalidade da distribuição, pelo teste 

de Kolmogorov Smirnof. Aquelas que não obtiveram distribuição normal (LDL-c, HDL-c, 

TG e idade) foram convertidas para seu logaritmo neperiano e testadas novamente quanto à 

normalidade. Após essa transformação, apenas o TG e a idade apresentaram distribuição não 

Gaussiana, sendo seus dados descritos em mediana e intervalo interquartílico. Os dados das 

variáveis de distribuição normal foram expressos na forma de média e desvio padrão; e na 

forma de média geométrica e seus respectivos intervalos de confiança, para as variáveis que 

apresentaram normalidade apenas após transformação logarítmica (LDL-c e HDL-c).  

Na descrição das proporções, a distribuição binomial foi aproximada à distribuição 

normal, pelo intervalo de confiança de 95%. As variáveis com distribuição normal tiveram 

suas médias comparadas pelos testes de “t” student e as variáveis nas quais os critérios de 

normalidade e/ ou homocedasticidade não foram atingidos, utilizou-se o teste U - de 

MannWhitney para comparação das medianas.  A verificação de possíveis correlações foi 

realizada através da correlação de Pearson, pois pelo menos uma das variáveis envolvidas 

apresentou distribuição Gaussiana. Na verificação de associação estatística aplicou-se o teste 

de Qui-quadrado com correção de Yates ou teste exato de Fisher, quando os critérios para 

28 



 

aplicação do primeiro não foram atingidos. A razão de prevalência foi utilizada como medida 

de efeito, considerando as dislipidemias como variáveis dependentes. Adotou-se o nível de 

significância de 5% para rejeição de hipótese de nulidade.  

 

3.7. 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 

pelo Comitê de Ética do Instituto Materno Infantil de Pernambuco (Registro CEP/IMIP nº 

1024/07).   

 Os adolescentes que aceitaram participar do estudo foram previamente informados dos 

objetivos da pesquisa, bem como dos métodos a serem adotados. Mediante o seu 

consentimento, cada pai ou responsável pelo adolescente assinou um termo de compromisso 

livre e esclarecido (Apêndice C).  
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4.0. RESULTADOS – ARTIGOS ORIGINAIS  

 

4.1. Primeiro Artigo:  

 

Dislipidemias em escolares de Recife-PE 

Dyslipidemias among schoolchildren from Recife- PE 

 
Dislipidemia em escolares 

Dyslipidemia among schoolchildren 

 

Descritores: dislipidemias, adolescente, sobrepeso, obesidade, doenças cardiovasculares. 

Key- words: dyslipidemias, adolescent, overweight, obesity, cardiovascular diseases. 

 

           

 

 

 

         Artigo que será submetido à publicação nos Arquivos Brasileiros de Cardiologia
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RESUMO 

 

Fundamento: A ocorrência de dislipidemias é crescente na população infanto-juvenil. Níveis 

alterados do perfil lipídico estão relacionados com maior incidência de hipertensão e doença 

aterosclerótica. Objetivos: Avaliar a magnitude das dislipidemias e investigar a relação do 

perfil lipídico com o excesso de peso e obesidade abdominal em escolares da cidade do 

Recife-PE. Métodos: Foram coletados dados pessoais, situação socioeconômica, medidas 

antropométricas e perfil lipídico de 470 adolescentes de 10 a 14 anos, de ambos os sexos, da 

rede pública de ensino de Recife-PE. A análise estatística foi realizada com os programas Epi-

info 6.04 e SPSS 13.0. Adotou-se o nível de significância de 5%. Resultados: A maior parte 

da população era dislipidêmica (63,8%, IC95% 59,3-68,2), sendo a hipoalfalipoproteinenia a 

dislipidemia mais prevalente (56%, IC95% 51,3-60,5). Adolescentes com excesso de peso ou 

com obesidade abdominal apresentaram valores mais elevados de triglicerídeo e mais baixos 

de HDL-colesterol (p < 0,05). As concentrações do colesterol total e frações não diferiram em 

relação ao sexo. Conclusões: Ficou demonstrada elevada ocorrência do perfil lipídico 

desfavorável, o que faz alertar para a necessidade da dosagem do perfil lipídico já nesta faixa 

etária. Medidas de estilo de vida saudável devem ser incentivadas nessa população.  
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INTRODUÇÃO  

 

Dislipidemia é um quadro clínico caracterizado por concentrações anormais de lipídios 

ou lipoproteínas no sangue e é determinada por fatores genéticos e ambientais. Evidências 

demonstraram que níveis elevados de colesterol total (CT), LDL colesterol (LDL-c) e 

triglicerídeos (TG), assim como níveis reduzidos de HDL colesterol (HDL-c) estão 

relacionados com maior incidência de hipertensão e doença aterosclerótica1.  

A aterogênese tem início com a formação de estrias gordurosas precursoras das placas 

de ateroma. Estas começam a surgir na aorta a partir dos três anos de idade e, na adolescência, 

passam a atingir as coronárias, progredindo subseqüentemente nas outras fases do ciclo vital2. 

Tem evolução lenta e silenciosa, e suas manifestações clínicas na vida adulta repercutem sob 

diversas condições mórbidas do aparelho circulatório que culminam nas elevadas taxas de 

mortalidade3. A literatura aponta para início da aterosclerose já na infância pelo aumento do 

colesterol plasmático, que pode ser potencializado no decorrer da vida pela obesidade e outros 

fatores, como história familiar, inatividade física, dieta inadequada e hipertensão arterial4. 

 As publicações atualizadas em nosso meio indicam avanço das dislipidemias em 

crianças e jovens5-7. A prevalência neste grupo varia no mundo todo entre 2,9 e 33% , com 

aumento progressivo destas taxas ao longo dos anos 8,9.  

 A dislipidemia freqüentemente é secundária à obesidade infantil, existindo uma 

associação positiva entre incidência da obesidade e dislipidemia em crianças e adolescentes3. 

Pesquisas vêm relatando a relação de parâmetros antropométricos que classificam o excesso 

de peso e obesidade abdominal com o perfil lipídico alterado, neste grupo10, 11.  

Tendo em vista o número crescente de crianças e adolescentes que apresentam risco de 

doenças cardiovasculares, e considerando os poucos estudos de base populacional sobre a 

prevalência de dislipidemias em adolescentes brasileiros, é de fundamental importância à 

realização de pesquisas que avaliem esse problema na faixa etária infanto-juvenil.  

 Deste modo, o presente estudo teve como objetivo avaliar a magnitude das 

dislipidemias e investigar a relação do perfil lipídico com o excesso de peso e obesidade 

abdominal em adolescentes escolares da rede pública da cidade do Recife, estado de 

Pernambuco.  
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MÉTODOS  

 

Foi realizado um estudo observacional do tipo transversal em 31 escolas públicas que 

oferecem educação fundamental e fazem parte da rede oficial de ensino da cidade do Recife - 

PE, no período de outubro a dezembro de 2007. A população foi composta por adolescentes 

em idade escolar, na faixa etária de 10 a 14 anos, de ambos os sexos, regularmente 

matriculados nestas escolas, no ano de 2007.  

 O tamanho amostral foi determinado com base nos dados de prevalência de 

dislipidemia de estudo similar realizado em Camaragibe/PE12. A dislipidemia encontrada em 

menor percentual (hipertrigliceridemia) foi utilizada para o cálculo do tamanho da amostra. 

Desse modo, adotando-se uma prevalência de 15%, com a margem de erro aceitável de 5%, 

uma confiabilidade de 95% e uma população maior que 9000 escolares, o tamanho amostral 

ficou em torno de 196 estudantes. Como o processo de seleção da amostra foi do tipo poli-

etapas, cujas unidades amostrais foram a escola (1º conglomerado) e a turma (2º 

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

de um fator de correção da ordem de 2.1, totalizando um número mínimo de 412 adolescentes. 

Para corrigir eventuais perdas, esse valor foi acrescido em 15%, perfazendo uma amostra em 

torno de 470 estudantes. 

 Excluíram-se do estudo os adolescentes com: história pessoal referida de patologias 

(diabetes mellitus tipo II, hipotireoidismo, síndrome nefrótica, insuficiência renal crônica, 

doença hepática, síndrome de cushing, anorexia nervosa e bulimia) e/ou uso referido de 

medicamentos (anti-hipertensivos, corticóides, esteróides, isotretinoína, inibidores de protease) 

que pudessem alterar o perfil lipídico. 

 As informações sobre dados pessoais, situação socioeconômica, dados antropométricos 

e as amostras de sangue dos participantes foram obtidas na mesma ocasião, nas próprias 

escolas e anotadas em formulários específicos.  

 Para as dosagens bioquímicas de CT, LDL-c, HDL-c e TG, foram colhidos cerca de 5 

ml de sangue por punção venosa, de cada escolar, após jejum de 12 a 14 horas, em tubos 

Vacuntainer. Os frascos foram acondicionados em caixas de isopor contendo gelo reciclável, 

vedadas e transportadas para o processamento das amostras. O soro foi separado das hemácias 

por centrifugação a 3000 RPM durante 10 minutos à 4ºC até duas horas após punção venosa. 

O soro foi colocado em microtubos e armazenados a -20ºC para posterior dosagem das 
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frações lipídicas. O material foi analisado em laboratório de análises clínicas, sendo os níveis 

séricos de CT, HDL-c e TG determinados por métodos enzimáticos (Roche Diagnostics) e os 

de LDL-c estimados, utilizando-se a fórmula de Friedewald: LDL-c = CT – (HDL + TG/5)13.  

 Foram utilizados como critérios de anormalidade para os lipídeos e lipoproteínas 

aqueles definidos pela I Diretriz Brasileira de Prevenção da Aterosclerose na Infância e na 

Adolescência9 (I DPAIA). Os pontos de corte estabelecidos foram: CT ≥ 150mg/dL 

(limítrofe) e CT ≥ 170mg/dL (aumentado); LDL-c ≥ 100 mg/dL (limítrofe) e LDL-c ≥ 130 

mg/dL (aumentado); HDL-c < 45 mg/dL (não desejável); TG ≥ 100mg/dL (limítrofe) e TG ≥ 

130mg/dL (aumentado); sendo adotados para o diagnóstico das dislipidemias os valores 

aumentados ou alterados.  Considerou-se como portador de dislipidemia o indivíduo que 

apresentasse, entre esses exames, pelo menos um valor alterado. 

A avaliação antropométrica constou de dupla tomada do peso, altura e circunferência 

da cintura dos adolescentes; sendo utilizada a média dos valores. Para consistência dos dados, 

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

cm para a altura e 0,3 cm para a circunferência da cintura. O peso corporal foi obtido em 

balança eletrônica digital, da marca Plenna-MEA-03140®, com capacidade máxima de 150 

Kg e precisão de 100g. A altura foi aferida com o uso de fita métrica Stanley® milimetrada, 

com precisão de 1mm e exatidão de 0,5 cm, segundo as normas preconizadas por Lohman14. 

A circunferência da cintura (CC) foi obtida no ponto médio entre o último arco costal e a 

crista ilíaca com fita métrica flexível e inelástica sem comprimir os tecidos15. 

 O diagnóstico do excesso de peso foi realizado pelo índice de massa corporal (IMC) 

de acordo com os valores indicados por Cole e cols.16, ajustado pra idade e sexo. O 

diagnóstico da obesidade abdominal foi realizado pela avaliação da CC e da relação CC (cm) 

/Altura (cm) (WHtR). O ponto de corte utilizado para classificação da circunferência da 

cintura foi o recomendado por Taylor e cols15, no qual define obesidade abdominal como CC 

≥ percentil 80, ajustado para idade e sexo. Em relação à WHtR, adotou-se os preconizados por 

Li e cols.17 , sendo utilizado como ponto de corte para definição de obesidade abdominal o 

valor ≥ 0,5. 

Para fins de classificação socioeconômica das famílias utilizou-se os “Critérios de 

Classificação Econômica do Brasil”, estabelecidos pela Associação Brasileira de 

Antropologia e Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa18.  
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A construção do banco de dados e a análise estatística foram realizadas com os 

programas Epi-info versão 6.04 e SPSS versão 13.0. Os dados foram digitados com dupla 

entrada e verificados com o VALIDATE, módulo do Programa Epi-info versão 6.04, para 

checar a consistência e validação dos dados.  

As variáveis contínuas foram testadas quanto à normalidade da distribuição, pelo teste 

de Kolmogorov Smirnof e aquelas que não obtiveram distribuição normal foram convertidas 

para seu logaritmo neperiano e testadas novamente quanto à normalidade. Após essa 

transformação, apenas o TG e a idade apresentaram distribuição não Gaussiana, sendo seus 

dados descritos em mediana e intervalo interquartílico. Os dados das variáveis de distribuição 

normal foram expressos na forma de média e desvio padrão; e na forma de média geométrica 

e seus respectivos intervalos de confiança, para as variáveis que apresentaram normalidade 

apenas após transformação logarítmica. Na descrição das proporções, a distribuição binomial 

foi aproximada à distribuição normal, pelo intervalo de confiança de 95%. A investigação de 

correlações foi realizada pela correlação de Pearson, pois pelo menos uma das variáveis 

envolvidas apresentou distribuição Gaussiana. As variáveis com distribuição normal tiveram 

suas médias comparadas pelos testes de “t” student e aquelas nas quais os critérios de 

normalidade e/ ou homocedasticidade não foram atingidos, utilizou-se o teste U- de Mann 

Whitney.  Adotou-se o nível de significância de 5% para rejeição de hipótese de nulidade.  

 O trabalho foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética do Instituto Materno 

Infantil de Pernambuco (Registro CEP/IMIP nº 1024/07).  Todos os adolescentes que 

participaram do estudo foram previamente informados dos objetivos da pesquisa bem como 

dos métodos a serem adotados; mediante o seu consentimento, cada pai ou responsável pelo 

adolescente assinou um termo de compromisso livre e esclarecido. 

 

Fontes de Financiamento do Estudo: 

 Este estudo foi realizado com dados obtidos no Projeto “Transtorno do 

comportamento alimentar em escolares da cidade do Recife-PE”, financiado pelo CNPq 

(processo 474146/2006-5) e pelo MCT (01.0265.000/2005- MCT). 
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RESULTADOS  

 

 Das 470 amostras sanguíneas, uma dosagem de LDL-c e três de CT foram perdidas 

por problemas técnicos na análise das frações, enquanto foram descartados: 3 dados referentes 

ao peso, 11 de altura e 13 de circunferência da cintura, pois apresentaram inconsistência entre 

as duas aferições realizadas. 

 Entre os adolescentes incluídos no estudo, a maior parte foi do sexo feminino (55,3%; 

IC 95%: 50,7 – 59,9; p ≥ 0,05). A mediana de idade foi de 11 anos (IQ: 10-12 anos), não 

havendo diferenças da mesma em relação ao sexo. No que se refere à classe sócio-econômica, 

houve predomínio de estudantes da classe C2 (43,6%; IC 95% 38,5 – 48,9). 

Considerando como dislipidêmico o adolescente com alteração em pelo menos uma 

fração do perfil lipídico, a maior parte dos participantes (63,8%) enquadrou-se como 

portadores desta patologia (IC 95% 59,3-68,2; p ≥ 0,05). 

 As prevalências de alterações nas diferentes taxas do perfil lipídico estão apresentadas 

na tabela I. Foi detectada baixa freqüência para o aumento do LDL-c. Diferentemente, foram 

registradas maiores prevalências para a alteração do HDL-c; ficando a 

hipoalfalipoproteinemia como dislipidemia mais freqüente.  

 Quando analisada a ocorrência de dislipidemias simultâneas, a mais freqüente na 

população estudada foi o aumento de TG combinado com a redução do HDL-c (12,1%), 

(Tabela II). Na figura I são mostrados os gráficos de correlação entre diferentes frações 

lipídicas. Foram observadas correlações significativas (p < 0,01) entre todas as variáveis 

analisadas, sendo que a melhor correlação encontrada foi com os valores de TG e de HDL-c 

(r= - 0,38).   

 Na tabela III são expressas as comparações dos lípides e lipoproteínas entre os gêneros 

e entre a presença ou não de excesso de peso e de obesidade abdominal.  

As concentrações de todo perfil lipídico não diferiram em relação ao sexo (p ≥ 0,05) e 

os indivíduos com excesso de peso, segundo o IMC, mostraram valores mais elevados de TG 

e mais reduzidos de HDL-c; fato semelhante foi encontrado nos estudantes com obesidade 

abdominal, segundo o indicador CC. De acordo com o indicador WHtR, os adolescentes com 

obesidade abdominal apresentaram além de valores superiores nas concentrações de TG e 

inferiores nas de HDL-c, valores mais altos de LDL-c. Os níveis de CT foram os únicos que 

não diferiram em relação a este parâmetro.  

 

 

36 



 

DISCUSSÃO  

 

No Brasil ainda são escassos os trabalhos sobre a prevalência de alterações lipídicas na 

faixa etária infanto-juvenil. Os resultados encontrados no presente estudo são importantes 

sinalizadores para o fato de que as dislipidemias fazem parte de uma realidade preocupante e 

precisam ser mais investigadas entre os adolescentes do país. 

Além disso, a falta de padronização nas amostragens e metodologias, principalmente 

na definição dos intervalos de referência, prejudica a comparação deste fenômeno 

epidemiológico nos diferentes estudos. Muitos trabalhos utilizam os pontos de corte 

recomendados pela III Diretrizes Brasileiras sobre Dislipidemias19 (III DBSD), que adotam os 

valores do National Cholesterol Education Program estabelecidos para crianças e 

adolescentes dos Estados Unidos20. Esta prática pode induzir potenciais vieses, pois 

desconsidera diferenças étnicas, socioeconômicas, hábitos alimentares e a constituição física 

da população brasileira21. Estudos realizados em uma cidade de São Paulo, com crianças e 

adolescentes, identificaram intervalos de referência divergentes dos valores propostos pelas 

III DBSD 22,23. Assim, em 2005, a I Diretriz da Prevenção da Aterosclerose na Infância e 

Adolescência (I DPAIA) propôs valores de referência de lipídios e lipoproteínas para crianças 

e adolescentes brasileiros9. 

A prevalência de dislipidemia encontrada no nosso estudo (63,8%) foi bastante alta, o 

que é um fato alarmante. Gama e cols24 em investigação realizada no sudeste do país, com 

crianças, utilizando os pontos de corte propostos pela I DPAIA registraram uma prevalência 

de dislipidemia similar (68,4%). 

A hipoalfalipoproteinemia foi a principal alteração lipídica. Esse fato merece atenção 

por se tratar de uma população jovem e por ser o HDL-colesterol importante fator protetor 

contra o desenvolvimento de doenças crônicas, particularmente da aterosclerose3. Trabalhos 

de Carvalho e cols2 e Grillo e cols25 em crianças e adolescentes, também apontaram a 

ocorrência de HDL- baixo como a dislipidemia mais freqüente nesta faixa etária. Em 

contraposição, no estudo de Gama e cols.24 o aumento de CT foi a dislipidemia mais 

prevalente e o percentual de alteração de HDL-c foi inferior a observada neste estudo (35,1% 

vs 56%).  

Em estudo de metodologia semelhante, a freqüência de TG aumentado foi inferior à 

encontrada neste trabalho (3,5% vs 15%); enquanto as de LDL-c e CT foram superiores 

(18,6% vs 2,1%; 43,8% vs 11,6%, respectivamente)24. Em outras pesquisas também foram 

mostrados maiores percentuais de CT aumentado,quando considerado valores superiores a 
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170 mg/dL1,5,6. Por outro lado, nossos achados são concordantes com os Scherr e cols.7 que 

encontraram menor magnitude de hipercolestrolemia entre os jovens de escolas 

públicas/filantrópicas (14%). 

Neste estudo, o percentual de LDL-c aumentado foi baixo. No entanto, é importante 

destacar que existem subclasses de LDL, uma LDL é pequena e densa (LDL tipo B) e a outra, 

de maior tamanho. As partículas de LDL tipo B, pelo seu menor tamanho e maior densidade, 

atravessam mais facilmente a barreira endotelial e são mais facilmente oxidáveis, o que as 

tornam também mais aterogênicas26. Assim, mesmo em indivíduos com níveis normais de 

LDL-c, o seu perfil lipídico pode ser menos favorável, dada à proporção entre as subclasses 

de suas lipoproteínas 27. 

A ocorrência de valores considerados aumentados de TG juntamente com os reduzidos 

de HDL-c foi o tipo de dislipidemia concomitante mais freqüente nesses adolescentes. E 

quando foram analisadas as correlações entre as variáveis lipídicas, essas frações foram as que 

apresentaram melhor correlação. Essa ocorrência deve ser interpretada de forma cuidadosa já 

que a razão TG/HDL-c correlaciona-se diretamente com o nível de LDL tipo B no plasma, 

podendo assim indicar um perfil lipídico mais aterogênico28. 

Os valores médios obtidos nos lipides e lipoproteínas dos estudantes de escola pública, 

em Recife, encontram-se abaixo dos apresentados em outros estudos1,5,6,10, exceto dos 

relatados por Moura5 e Franca1 em que o TG mostrou-se ligeiramente inferior.  Apesar dos 

trabalhos a respeito da influência do nível socioeconômico no perfil lipídico não serem 

consensuais, pesquisas realizados no Brasil mostram médias inferiores de CT, TG e LDL para 

o grupo com condições menos favorecidas6,7,25. Quando comparamos os achados desta 

pesquisa com os observados entre alunos apenas de escolas públicas, obtivemos níveis de TG 

superiores e de HDL-c inferiores, enquanto os níveis de CT e LDL foram similares7,25. 

Uma série de publicações, em nosso meio, mostra níveis mais elevados da maior parte 

das lipoproteínas e lipídes em crianças e adolescentes do gênero feminino1,6,10,29. No entanto, 

não verificamos diferença estatisticamente significante em relação ao sexo, apesar dos valores 

serem mais altos nas meninas, com destaque para o TG. 

Com base nos nossos dados e levando-se em consideração a relação entre parâmetros 

antropométricos que classificam o excesso de peso e obesidade com o perfil lipídico alterado, 

relatadas em vários estudos2,10,11, 25,30, os níveis médios de TG e HDL-c tanto dos participantes 

com excesso de peso como dos com obesidade abdominal apresentaram-se menos favoráveis. 

Esses dados corroboram com os encontrados por Suárez e cols.11, que observaram diferenças 

significativas nos valores de lipídeos (TG e HDL-c) entre a população total e aquela com 
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sobrepeso e obesidade. Grillo e cols.25 acharam associação significativa entre os níveis de  

HDL-c baixo e a presença de obesidade, definida pelo IMC, em escolares de 3 a 14 anos. Em 

relação ao TG, pesquisadores31 avaliaram o perfil lipídico de adolescentes e encontraram 

maiores valores de TG e menores valores de HDL-c no grupo com excesso de peso em 

relação aos valores observados no grupo com peso normal; enquanto os valores de CT e LDL-

c, assim como no estudo em questão, não diferiram entre os dois grupos. Em relação aos 

valores de CT e LDL-c, nossos achados concordam parcialmente com os encontrados por 

Suárez e cols.11 e Silva e cols.32, que não relataram diferenças nos valores de LDL-c segundo 

o estado nutricional; porém encontraram valores de CT superiores naqueles escolares com 

excesso de peso e obesidade, respectivamente.  

A obesidade abdominal tem emergido como um importante preditor de complicações 

metabólicas, efeitos adversos à saúde e está relacionada com o aumento do risco 

cardiovascular e metabólico em crianças e adolescentes17. A CC e a razão CC /Altura (WHtR) 

são medidas simples e efetivas de mensurar obesidade abdominal em crianças e podem ser 

melhores preditores do risco de doença cardiovascular do que o IMC15.  

Contudo, a CC tem sido criticada por não trazer no seu cálculo diferenças na altura 

corporal, e a razão da circunferência da cintura pela altura (WHtR) tem sido proposta como o 

melhor preditor de risco cardiovascular33. Estudo de Schneider e cols.33, realizado em adultos 

e idosos, verificou que a WHtR pode predizer prevalência de dislipidemia melhor do que os 

outros parâmetros antropométricos, respectivamente: CC e IMC. No presente trabalho, 

adolescentes com excesso de peso e obesidade abdominal (segundo o indicador CC) não 

apresentaram valores mais elevados de LDL-c em comparação aos outros estudantes; fato só 

observado nos que foram classificados como obesos central, de acordo com o indicador 

WHtR. Esses achados poderiam sugerir o WHtR como melhor indicador de possíveis 

alterações no perfil lipídico. 
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CONCLUSÕES:   

 

O percentual de dislipidemia em adolescentes é alto, o que faz alertar para a 

necessidade de dosagem do perfil lipídico já nesta faixa etária. O excesso de peso e a 

obesidade central exercem influência nos valores médios dessas frações. 

 Os dados aqui apresentados lançam um alerta para a equipe multiprofissional sobre a 

necessidade de incentivo a medidas de estilo de vida saudável na referida população, 

principalmente no que diz respeito à prática de atividade física e a hábitos alimentares 

saudáveis.  
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Tabela I – Classificação do perfil lipídico, segundo os valores recomendados pela I Diretriz Brasileira de Prevenção  
da Aterosclerose na Infância e na Adolescência, em adolescentes de 10 a 14 anos de Recife – 2007 

 
 
 
 
 
 
 

* IC - Intervalo de confiança de 95%; CT - colesterol total; LDL-c- lipoproteína de baixa densidade; HDL-c - lipoproteína de alta densidade; TG- 
triglicerídeos. 

 
 

 

 

Tabela II – Prevalência de dislipidemias mistas, segundo os valores 
recomendados pela I Diretriz Brasileira de Prevenção da Aterosclerose 
na Infância e na Adolescência, em adolescentes de 10 a 14 anos de 
Recife – 2007 

  
 

 
 
 
 
 

 
 

*IC - Intervalo de confiança de 95%; CT - colesterol total; TG- triglicerídeos; HDL-c - 
lipoproteína de alta densidade; LDL-c- lipoproteína de baixa densidade. 

 
 

Figura I – Correlações entre variáveis lipídicas de adolescentes de 10 e 14 anos de Recife, 2007 
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Lipídio  Desejável   Limítrofe   Alterado  
 n % IC* n % IC* n % IC* 
CT 298 63,8 59,3-68,2 115 24,6 20,8 - 28,8 54 11,6 8,8 - 14,8 
LDL-c 401 85,5 82,0- 88,6 58 12,4 9,5 - 15,7 10 2,1 1,0 – 3,9 
HDL-c 207 44,0 39,5- 48,7 - - - 263 56,0 51,3 – 60,5 
TG 304 64,7 60,2 – 69,0 95 20,2 16,7 - 24,1 71 15,1 12,0 – 18,6 

Dislipidemias Mistas  Alterado  
 n % IC* 
CT + TG  21 4,5 2,8 – 6,8 
CT + HDL-c  23 4,9 3,1 – 7,3 
TG + HDL-c 57 12,1 9,3 – 15,4 
CT + LDL-c  10 2,1 1,0 – 3,9 
TG +LDL-c  2 0,4 0,1 – 1,5 
HDL-c + LDL-c  5 1,1 0,3 – 2,5 
CT + HDL-c + TG 13 2,8 1,5 – 4,7 
CT + HDL-c + LDL-c + TG 2 0,4 0,1 – 1,5 

r = + 0,25 
p < 0,01 

 

r = + 0,33 
p < 0,01 

 

r = - 0,38 
p < 0,01 
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Tabela III - Concentrações lipídicas, segundo o sexo e diferentes parâmetros de classificação do estado nutricional em adolescentes de 10 a 14 anos de 
Recife-2007 
 

* IC - Intervalo de confiança de 95%; † IQ - intervalo interquartílico; CT-colesterol total; LDL-c- lipoproteína de baixa densidade; HDL-c - lipoproteína de alta densidade; TG- 
triglicerídeos ; ‡ - índice de massa corpórea; § - circunferência da cintura; ⁄⁄ ⁄ - circunferência da cintura/altura; ¶ - teste t de Student para dados pareados e teste U- de Mann-Whitney 
para dados não pareados.  

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variáveis  
CT 

mg/dL 
   

LDL-c 
mg/dL 

   
HDL-c 
mg/dL 

   
TG 

mg/dL 
 

 n Média ±DP  n Méd. Geo IC*  n Méd. Geo IC*  n Mediana IQ† 
Sexo 
 

               

Masculino 209 
 

140 
 

±27  209 
 

74 
 

72 - 77  210 
 

43 
 

42- 44  210 
 

84 
 

68- 106 

Feminino 258 
 

144 
 

±27  260 
 

77 
 

74 - 80  260 
 

43 
 

42 - 45  260 
 

90 
 

73- 118 

p¶  0,10    0,10    0,10    0,05  
                
IMC‡ (Kg/m2) 
 

               

Sem excesso de peso  370 141 ±26  371 
 

75 
 

73 - 77  372 
 

44 
 

43- 45  372 
 

84 
 

68- 106 

Com excesso de peso  
 

83 
 

146 
 

±30  84 
 

79 
 

73- 84  84 
 

41 
 

39 - 43  84 
 

96 
 

74- 119 

p¶  0,13    0,18    0,01    0,01  
                
CC§ (cm) 
 

               

Sem obesidade abdominal  396 142 ±27  397 
 

75 
 

73 - 77  398 
 

44 
 

43- 45  398 
 

84 
 

69- 110 

Com obesidade abdominal  58 
 

145 
 

±28  59 
 

79 
 

73 - 85  59 
 

39 
 

37 - 41  59 
 

102 
 

80- 122 

p¶  0,35    0,26    < 0,01    < 0,01  
                
WHtR ⁄⁄ ⁄ 

 
               

Sem obesidade abdominal  397 141 ±27  398 
 

75 
 

73 - 77  399 
 

44 
 

43- 45  399 
 

84 
 

69- 110 

Com obesidade abdominal  48 
 

149 
 

±30  49 82 75 - 90  49 
 

39 
 

37 - 41  49 
 

102 
 

78- 122 

p¶  0,06    0,03    < 0,01    < 0,01 
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4.2. Segundo Artigo:   

 

Dislipidemia em adolescentes: excesso de peso e história familiar positiva para doenças 

cardiovasculares? 

Dyslipidemia among adolescents: excess weight and family history of cardiovascular 

diseases? 
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RESUMO  

A ocorrência de dislipidemias é crescente na população infanto-juvenil. Com o objetivo de 

investigar suas associações com o excesso de peso, obesidade abdominal e história familiar 

positiva para doenças cardiovasculares, foi desenvolvido um estudo transversal com 470 

adolescentes de 10 a 14 anos, de ambos os sexos, da rede pública de ensino de Recife-PE. 

Além do sangue, coletaram-se informações sobre estado nutricional (peso, altura, 

circunferência da cintura e relação circunferência da cintura/altura) e história familiar. A 

análise estatística foi realizada com os programas Epi-info 6.04 e SPSS 13.0. Adotou-se o 

nível de significância de 5%. Os resultados não mostraram associação da hipercolesterolemia 

com as condições avaliadas. A hipertrigliceridemia foi a única dislipidemia associada à 

história familiar de doença cardiovascular precoce (p = 0,034). Quanto às alterações de LDLc 

e HDL-c, essas apresentaram associações com excesso de peso (p = 0,022; p= 0,004) e 

obesidade abdominal (p < 0,05). A distribuição central de gordura classificada pelo indicador 

circunferência da cintura/altura, foi o maior fator de risco para alterações de LDL-c (RP 5,47; 

IC 1,58 – 18,52); enquanto a definida pela circunferência da cintura apresentou-se como o 

maior risco para os níveis de HDL-c reduzidos (RP 1,39; IC 1,17 – 1,66). Os resultados 

demonstram a necessidade de implantação de medidas de prevenção e/ou controle do excesso 

de peso e da obesidade abdominal como forma de reduzir possíveis alterações lipídicas.  

Palavras chave: dislipidemias, adolescente, obesidade, doenças cardiovasculares, 

hereditariedade.  
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ABSTRACT - Dyslipidemia among adolescents: excess weight and family history of 

cardiovascular diseases?  

The occurrence of dyslipidemia is on the rise among the young population. The aim of the 

present study was to investigate associations between dyslipidemias and excess weight, 

abdominal obesity and a family history of cardiovascular diseases. A cross-sectional study 

was carried out with 470 male and female adolescents between 10 and 14 years of age in the 

public school system of the city of Recife (Brazil). Blood samples were taken and information 

was collected on nutritional status (weight, height, waist circumference and waist 

circumference/height ratio) and family history. Statistical analysis was carried out using the 

Epi-info 6.04 and SPSS 13.0 programs, with the level of significance set at 5%. The results 

revealed no association between hypercholesterolemia and the conditions evaluated. 

Hypertriglyceridemia was the only form of dyslipidemia associated to a family history of 

early cardiovascular disease (p = 0.034). Abnormal LDLc and HDL-c values were associated 

to excess weight (p = 0.022; p= 0.004) and abdominal obesity (p < 0.05). Central fat 

distribution classified by the waist circumference/height indicator was the greatest risk factor 

for abnormal LDL-c values (RP 5.47; IC 1.58 – 18.52), whereas fat distribution defined by 

waist circumference was the greatest risk factor for low HDL-c levels (RP 1.39; IC 1.17 – 

1.66). The results demonstrate the need for prevention and/or control measures regarding 

excess weight and abdominal obesity as a way to reduce possible lipid abnormalities.  

Keywords: dyslipidemias, adolescent, obesity, cardiovascular diseases, heredity.  
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INTRODUÇÃO  

As dislipidemias são consideradas um dos principais fatores determinantes para o 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares (1). Evidências acumuladas ao longo de várias 

décadas demonstraram que níveis elevados de colesterol total (CT), colesterol LDL (LDL-c) e 

triglicerídeos (TG), associados à diminuição nos valores de colesterol HDL (HDL-c), 

aumentam a probabilidade do desenvolvimento de doença aterosclerótica (2).  

A história familiar de doença arterial coronariana (DAC) prematura constitui um dos 

principais fatores de risco para o desenvolvimento de aterosclerose na infância e adolescência, 

sendo que estes jovens apresentam em geral um perfil de fatores de risco mais desfavorável 

(3). Além disto, estudiosos têm demonstrado que a hipercolesterolemia é mais freqüente em 

crianças e adolescentes cujos pais têm dislipidemias e/ou cuja enfermidade coronária é 

manifestada precocemente (4,5). 

 No entanto, a alta prevalência de dislipidemias em jovens, mesmo sem história familiar 

de DAC prematura, é um achado que vêm sendo cada vez mais descrito (3) e pesquisas vêm 

relatando a associação de parâmetros antropométricos que classificam o excesso de peso com 

o perfil lipídico alterado (6,7).  

Tendo em vista o número crescente de crianças e adolescentes que apresentam 

dislipidemias e sabendo-se da relação das mesmas com o desenvolvimento de doenças 

cardivasculares é de fundamental importância o conhecimento de fatores associados às 

dislipidemias, para que os mesmos sejam utilizados como indicadores de alerta de um perfil 

lipídico alterado na faixa etária infanto-juvenil.  

 Deste modo, o presente estudo teve como objetivo avaliar as associações das 

dislipidemias com o excesso de peso, obesidade abdominal e história familiar positiva para 

doenças cardiovasculares em adolescentes da rede pública da cidade do Recife-PE. 
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METODOLOGIA  

Estudo transversal desenvolvido em 31 escolas públicas da rede oficial de ensino da 

cidade do Recife – PE com adolescentes na faixa etária de 10 a 14 anos, no período de 

outubro a dezembro de 2007.  

A amostra constituiu-se de 470 escolares de ambos os sexos e regularmente 

matriculados nas escolas no ano de 2007. O tamanho amostral foi determinado com base nos 

dados de prevalência de dislipidemia de estudo similar realizado em Camaragibe/PE (8), 

utilizando-se a menor prevalência de dislipidemia encontrada para o referido cálculo. Desse 

modo, adotando-se uma prevalência de 15%, com a margem de erro aceitável de 5%, uma 

confiabilidade de 95% e uma população maior que 9000 escolares, o tamanho amostral ficou 

em torno de 196 estudantes. Como o processo de seleção da amostra foi do tipo poli-etapas, 

cujas unidades amostrais foram a escola (1º conglomerado) e a turma (2º conglomerado), o 

“n” amostral foi ajustado pelo efeito do desenho do estudo, mediante o uso de um fator de 

correção da ordem de 2.1, totalizando um número mínimo de 412 adolescentes. Para corrigir 

eventuais perdas, esse valor foi acrescido em 15%, perfazendo uma amostra de cerca de 470 

escolares.  

Os critérios de exclusão adotados foram: adolescentes com história pessoal referida de 

patologias (diabetes mellitus tipo II, hipotireoidismo, síndrome nefrótica, insuficiência renal 

crônica, doença hepática, síndrome de cushing, anorexia nervosa e bulimia) e/ou uso referido 

de medicamentos (anti-hipertensivos, corticóides, esteróides, isotretinoína, inibidores de 

protease) que pudessem alterar o perfil lipídico. 

 As informações sobre dados pessoais, estado nutricional (peso, altura, circunferência da 

cintura e relação circunferência da cintura/altura), história familiar positiva para doenças 

cardiovasculares, e as amostras de sangue dos participantes foram obtidas na mesma ocasião, 

nas próprias escolas.  
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 A coleta de sangue foi realizada por punção venosa, após jejum de 12 a 14 horas. O soro 

foi analisado em laboratório de análises clínicas, sendo os níveis séricos de CT, HDL-c e TG 

determinados por métodos enzimáticos (Roche Diagnostics) e os de LDL-c estimados, 

utilizando-se a fórmula de Friedewald (9): LDL-c = CT – (HDL + TG/5).  

 Foram utilizados como critérios de anormalidade para os lipídeos e lipoproteínas 

aqueles definidos pela I Diretriz Brasileira de Prevenção da Aterosclerose na Infância e na 

Adolescência (10). Os pontos de corte estabelecidos foram: CT ≥ 170mg/dL (aumentado); 

LDL-c ≥ 130 mg/dL (aumentado); HDL-c < 45 mg/dL (não desejável); TG ≥ TG ≥ 130 

mg/dL (aumentado). 

A avaliação antropométrica constou de dupla tomada do peso, altura e circunferência 

da cintura dos adolescentes; sendo utilizada a média dos valores. Para consistência dos dados, 

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

cm para a altura e 0,3 cm para a circunferência da cintura. O peso corporal foi obtido em 

balança eletrônica digital, da marca Plenna-MEA-03140®, com capacidade máxima de 150 

Kg e precisão de 100g. A altura foi aferida com o uso de fita métrica Stanley® milimetrada, 

com precisão de 1mm e exatidão de 0,5 cm, segundo as normas preconizadas por Lohman 

(11). A circunferência da cintura (CC) foi obtida no ponto médio entre o último arco costal e a 

crista ilíaca com fita métrica flexível e inelástica sem comprimir os tecidos (12). 

 O diagnóstico do excesso de peso foi realizado pelo índice de massa corporal (IMC) 

de acordo com os valores indicados por Cole e cols.(13), ajustado pra idade e sexo. O 

diagnóstico da obesidade abdominal foi realizado pela avaliação da CC e da relação CC (cm) 

/Altura (cm) (WHtR). O ponto de corte utilizado para classificação da circunferência da 

cintura foi o recomendado por Taylor e cols. (12), no qual define obesidade abdominal como 

CC ≥ percentil 80, ajustado para idade e sexo. Em relação à WHtR, adotou-se os preconizados 
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por Li e cols.(14) , sendo utilizado como ponto de corte para definição de obesidade 

abdominal o valor ≥ 0,5. 

As informações referentes à história familiar positiva para doenças cardiovasculares 

foram coletadas mediante o preenchimento de um questionário enviado para o domicílio do 

aluno e foi preenchido pelo pai ou responsável. Os dados coletados foram agrupados, de 

acordo com resposta “sim” ou “não”, da seguinte forma: pais com CT e/ou TG aumentado; 

pais com diabetes melittus e/ou hipertensão arterial; e pais ou avós com doenças ou morte por 

patologia cardiovascular precoce, antes dos 50 anos. 

A construção do banco de dados e a análise estatística foram realizadas com os 

programas Epi-info versão 6.04 (15) e o Statistical Package for Social Sciences - SPSS versão 

13.0 (16). Aplicou-se o teste de Kolmogorov Smirnof para a variável contínua (quanto à 

normalidade de distribuição). Na verificação de associação estatística foi usado o teste de 

Qui-quadrado com correção de Yates ou teste exato de Fisher, quando os critérios para 

aplicação do primeiro não foram atingidos. A razão de prevalência foi utilizada como medida 

de efeito, considerando as dislipidemias como variáveis dependentes. Adotou-se o nível de 

significância de 5% para rejeição de hipótese de nulidade.  

O presente estudo obteve aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa em seres Humanos 

do Instituto Materno Infantil de Pernambuco (Registro CEP/IMIP nº 1024/07), atendendo as 

exigências da Resolução nº. 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, e todos os participantes e 

responsáveis foram previamente informados dos objetivos da pesquisa bem como dos 

métodos a serem adotados. 
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RESULTADOS  

Das 470 amostras sanguíneas, uma dosagem de LDL-c e três de CT foram perdidas 

por problemas técnicos na análise das frações, enquanto foram descartados: 3 dados referentes 

ao peso, 11 de altura e 13 de circunferência da cintura, pois apresentaram inconsistências 

entre as duas aferições realizadas. 

 No que se refere à história familiar de doenças cardiovasculares, 376 responsáveis 

responderam se os escolares tinham pais com colesterol e/ou triglicerídeo alto; enquanto 397 

responderam sobre a presença de pais com hipertensão e/ou diabetes mellitus e 373 sobre a 

ocorrência em pais ou avós de morte e/ou problemas cardiovasculares precoce.   

 Entre os adolescentes incluídos no estudo, a maior parte foi do sexo feminino (55,3%; 

IC 95% 50,7 – 59,9; p ≥ 0,05). A mediana de idade da amostra foi de 11 anos (IQ: 10-12 anos), 

não havendo diferenças da mesma em relação ao sexo. 

Nos escolares com excesso de peso e/ou obesidade abdominal observou-se um maior 

percentual de hipercolesterolemia, porém sem associação significante. Os níveis elevados de 

CT também não apresentaram associação com as outras variáveis estudadas (p ≥ 0,05) 

(Tabela 1). 

 A hipertrigliceridemia só relacionou-se com a história positiva de pais e/ou avós com 

morte ou problemas cardiovasculares precoces (p =0,034). Adolescentes com essa história 

positiva apresentaram um risco de 1,83 vezes maior de serem portadores de TG elevado do 

que aqueles com história negativa (IC95% = 1,05 - 4,06) (Tabela 2). 

 A tabela 3 mostra a associação do HDL-c baixo com todas as variáveis de 

classificação do estado nutricional que definem sobrepeso e obesidade abdominal. Quando 

comparado com o excesso de peso, a distribuição central de gordura (determinada por 

qualquer um dos dois critérios de definição de obesidade abdominal) apresentou-se como 
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maior risco de HDL-c baixo, no grupo estudado. A história familiar positiva para doenças  

cardiovasculares (segundo as três variáveis) não se revelou associada a essa alteração.    

Os escolares que apresentaram LDL-c elevado não mostraram relação estatisticamente 

significante com a história familiar positiva para doenças cardiovasculares, quando observada 

as três variáveis analisadas. Ao contrário, o excesso de peso e a obesidade abdominal 

associaram-se de forma significante à presença de LDL-c alterado. Os obesos centrais 

(segundo o indicador WHtR) foram os que apresentaram o maior risco para a alteração 

mencionada anteriormente (RP = 5,47; IC95% = 1,58 - 18,52) (Tabela 4). 

 

DISCUSSÃO 

A literatura aponta para início da aterosclerose já na infância pelo aumento do 

colesterol plasmático, que pode ser potencializado no decorrer da vida pela obesidade e outros 

fatores, como história familiar, inatividade física, dieta inadequada e hipertensão arterial (17). 

Segundo Gerber e Zielinky (18), os fatores de risco para aterosclerose estão presentes na 

infância e deveriam ser investigados já nesta faixa etária.  

 Levando em conta o possível risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares 

associado à obesidade, tendo como precursor as dislipidemias, investigamos as relações entre 

esses fenômenos. As associações entre os fenômenos mostraram-se estatisticamente 

significantes para o HDL-c e LDL-c. Nossos dados são concordantes com os de Grillo e cols. 

(1), que também não encontraram relação entre hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia 

com a obesidade; e sim, apenas dos níveis reduzidos de HDL-c. Esses dados concordam, em 

parte, com Santos e Spósito (19) os quais relatam que a principal dislipidemia associada à 

obesidade é caracterizada por elevações leves e moderadas do TG e diminuição do HDL-c.  
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Em relação à hipercolesterolemia, nossos achados são semelhantes aos de Faria e cols. 

(20) que também não encontraram associação desta dislipidemia com o excesso de peso em 

adolescentes. No entanto são discordantes dos achados por Carvalho e cols. (21), que 

observaram associação estatisticamente significante dos tercis de IMC com o colesterol total 

de escolares. Corroborando nossos resultados, estudo no sul do Brasil não verificou 

associação entre obesidade e hipercolesterolemia de escolares (18), o que sugere influência no 

perfil lipídico destes escolares advinda de outros fatores de risco que não a obesidade, como o 

hábito alimentar. 

Coronelli e cols. (17) estudando escolares de 7 a 10 anos, ao mesmo tempo em que 

apontou a obesidade como fator de risco para a hipercolesterolemia (CT ≥ 200 mg/dL), 

revelou que não houve associação desta dislipidemia com a história familiar positiva para 

doenças cardiovasculares. A história familiar também não se apresentou relacionada com os 

níveis elevados de CT de escolares (CT > 170 mg/dL), no estudo de Giuliano et al. (22); 

resultados esses, concordantes com os observados neste estudo.  

Quando no presente estudo se analisou os dados sobre adiposidade, observou-se que 

os achados encontrados foram parcialmente concordantes com o estudo de Carneiro e cols. 

(23), com grupos de adolescentes obesos, que revelaram associação entre adiposidade e perfil 

lipídico desfavorável para TG e HDL-c; o mesmo não ocorrendo com os dados encontrados 

por Faria e cols. (20) e Grillo e cols. (1), que mostraram não haver associação da 

hipertrigliceridemia com o excesso de peso.  

No trabalho atual, a história positiva de pais e/ou avós com morte ou problemas 

cardiovasculares precoces foi a único fator de risco para a hipertrigliceridemia. Morales e 

cols. (4) encontraram níveis de triglicerídeos significantemente mais elevados em crianças e 

adolescentes com antecedentes patológicos cardiovasculares do que os observados naqueles 

com antecedentes negativos.  
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Em nosso estudo chama atenção a relação entre os níveis de HDL-c reduzidos com o 

excesso de peso e a obesidade abdominal. Esses resultados estão de acordo com os 

encontrados por Grillo et al. (1) e Ribeiro e cols. (6), que mostraram associação da referida 

dislipidemia com obesidade e excesso de peso, respectivamente. Nossos achados mostraram 

que a distribuição central de gordura foi fator de risco mais elevado para a 

hipoalfalipoproteinemia do que o excesso de peso.  

O mesmo ocorreu com os níveis elevados de LDL-c, corroborando com os achados 

encontrados por Ribeiro e cols. (6) e Carvalho e cols. (21), os quais encontraram associação 

da distribuição central da adiposidade e do excesso de peso com os níveis de LDL-c elevados, 

respectivamente. No entanto, são discordantes dos relatados por Faria e cols. (20), onde não 

houve associação do estado nutricional com a referida dislipidemia. No presente estudo, a 

distribuição central de gordura, segundo o indicador WHtR, foi a maior medida de risco para 

os níveis elevados de LDL-c.  

O efeito da distribuição da gordura corporal sobre o perfil metabólico em crianças e 

adolescentes obesos está mais relacionado com alterações da síndrome metabólica do que a 

gordura periférica; e a gordura visceral (tecido adiposo corporal localizado dentro da cavidade 

abdominal ao redor de órgãos viscerais) é a que tem maior relação com as alterações 

metabólicas, entre elas a dislipidemia (24). Segundo Taylor e cols. (12), a CC e a WHtR são 

medidas simples e efetivas de mensurar obesidade abdominal na população infanto-juvenil e 

podem ser melhores preditores do risco de doença cardiovascular do que o IMC.  

No entanto, a CC tem sido criticada por não trazer no seu cálculo diferenças na altura 

corporal e a razão da circunferência da cintura pela altura (WHtR) tem sido proposta como o 

melhor preditor de risco cardiovascular (25). Estudo de Schneider e cols. (25), realizado em 

adultos e idosos, verificou que a WHtR pôde predizer prevalência de dislipidemia melhor do 

que os outros parâmetros antropométricos, respectivamente: CC e IMC. 
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Apesar dos estudos mostrarem níveis lipídicos mais elevados entre adolescentes com 

história familiar positiva de DAC prematura (3), e naqueles que têm pais com colesterol total 

(4) e pressão arterial alta (26); neste trabalho, a maior parte das dislipidemias não teve 

associação com a história familiar. Além do viés de memória, isto pode ser explicado pela 

eventual mudança de hábitos de vida em famílias com histórias positivas de óbito por doença 

cardiovascular, no intuito de preveni-la. Também não se encontrou associação entre 

dislipidemia e história de evento coronariano precoce. Estes dados reforçam de certa forma os 

achados do trabalho de Bento Gonçalves (18), no qual 2/3 das crianças com dislipidemia não 

tinham história precoce de doença coronariana.  

Concluindo, neste estudo, o excesso de peso e a distribuição central de gordura 

revelaram-se associadas com alterações de LDL-c e HDL-c. Mais do que uma comparação 

entre medidas antropométricas e bioquímicas, este registro demonstra a necessidade de 

adoção de medidas que visem à prevenção e/ou controle do excesso de peso e da obesidade 

abdominal, como forma de reduzir alterações lipídicas que estão relacionadas com o 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares. 
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Tabela 1 – Associações da hipercolesterolemia com o estado nutricional e história 

familiar em adolescentes de 10 a 14 anos de Recife, 2007.  

 

† índice de massa corpórea; ‡ circunferência da cintura; †† circunferência da cintura/altura; * intervalo de 

confiança; ** teste Qui-Quadrado com correção de Yates.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Colesterol Total   

Variáveis ≥ 170 
mg/dL 

< 170 
mg/dL 

Razão de 
Prevalência [IC*

95%] 
p** 

 n % n %   
IMC† (Kg/m2)       
Com excesso de peso  
 

15 18,1 68 81,9 1,72 [0,99 - 2,96] 0,084 

Sem excesso de peso  
 

39 10,5 331 89,5 1,00  

CC‡ (cm)       
Com obesidade 
abdominal  

8 13,8 50 86,2 1,21 [0,60- 2,44] 0,750 

Sem obesidade 
abdominal  

45 11,4 351 88,6 1,00  

WHtR††       
Com obesidade 
abdominal  

9 18,8 39 81,3 1,69 [0,88 - 3,25] 0,189 

Sem obesidade 
abdominal  

44 11,1 353 88,9 1,00  

Pais com COL e/ou 
TG alto 

      

Sim 5 10,2 44 89,8 0,80 [0,33 – 1,94] 0,800 
Não 41 12,7 283 87,3 1,00  
Pais com HAS e/ou 
DM 

      

Sim 8 9,1 80 90,9 0,72 [0,35 - 1,47] 0,456 
Não 39 12,7 267 87,3 1,00  
Pais e/ou avós com 
morte ou problemas 
no coração 

      

Sim 12 15,2 67 84,8 1,34 [0,73 – 2,47] 0,463 
Não 33 11,3 258 88,7 1,00  
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Tabela 2 – Associações da hipertrigliceridemia com o estado nutricional e história 

familiar em adolescentes de 10 a 14 anos de Recife, 2007.  

 
 Triglicerídeos   

Variáveis ≥ 130 
mg/dL 

< 130 
mg/dL 

Razão de 
Prevalência [IC*

95%] 
p** 

 n % n %   
IMC† (Kg/m2)       
Com excesso de peso  
 

17 20,2 67 79,8 1,47 [0,90 - 2,42] 0,178 

Sem excesso de peso 
  

51 13,7 321 86,3 1,00  

CC‡ (cm)       
Com obesidade 
abdominal  

12 20,3 47 79,7 1,44 [0,83 - 2,53] 0,286 

Sem obesidade 
abdominal  

56 14,1 342 85,9 1,00  

WHtR††       
Com obesidade 
abdominal  

10 20,4 39 79,6 1,46 [0,79 - 2,66] 0,330 

Sem obesidade 
abdominal  

56 14,0 343 86,0 1,00  

Pais com COL e/ou 
TG alto 

      

Sim 10 20,4 39 79,6 1,48 [0,80 - 2,75] 0,312 
Não 45 13,8 282 86,2 1,00  
Pais com HAS e/ou 
DM 

      

Sim 13 14,8 75 85,2 0,95 [0,54 - 1,67] 0,994 
Não 48 15,5 261 84,5 1,00  
Pais e/ou avós com 
morte ou problemas 
no coração 

      

Sim 18 22,5 62 77,5 1,83 [1,10 - 3,05] 0,034 
Não 36 12,3 257 87,7 1,00  

† índice de massa corpórea; ‡ circunferência da cintura; †† circunferência da cintura/altura; * intervalo de 

confiança; ** teste Qui-Quadrado com correção de Yates.  
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Tabela 3 – Associações da hipoalfalipoproteinemia com o estado nutricional e história 

familiar em adolescentes de 10 a 14 anos de Recife, 2007.  

 
 HDL-c   

Variáveis < 45  
mg/dL 

≥ 45 
 mg/dL 

Razão de Prevalência 
[IC*95%] 

p** 

 n % n %   
IMC† (Kg/m2)       
Com excesso de peso 
  

59 70,2 25 29,8 1,34 [1,13 - 1,59] 0,004 

Sem excesso de peso  
 

195 52,4 177 47,6 1,00  

CC‡ (cm)       
Com obesidade 
abdominal  

44 74,6 15 25,4 1,39 [1,17 - 1,66] 0,004 

Sem obesidade 
abdominal  

213 53,5 185 46,5 1,00  

WHtR††       
Com obesidade 
abdominal  

36 73,5 13 26,5 1,36 [1,13 - 1,65] 0,014 

Sem obesidade 
abdominal  

215 53,9 184 46,1 1,00  

Pais com COL e/ou 
TG alto 

      

Sim 25 51,0 24 49,0 0,90 [0,67 - 1,20] 0,538 
Não 186 56,9 141 43,1 1,00  
Pais com HAS e/ou 
DM 

      

Sim 45 51,1 43 48,9 0,88 [0,70 - 1,11] 0,312 
Não 179 57,9 130 42,1 1,00  
Pais e/ou avós com 
morte ou problemas 
no coração 

      

Sim 48 60,0 32 40,0 1,08 [0,88 - 1,33] 0,532 
Não 162 55,3 131 44,7 1,00  

† índice de massa corpórea; ‡ circunferência da cintura; †† circunferência da cintura/altura; *intervalo de 

confiança; ** teste Qui-Quadrado com correção de Yates; HDL-c – lipoproteína de alta densidade.  
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Tabela 4 – Associações do LDL-c elevado com o estado nutricional e história familiar 

em adolescentes de 10 a 14 anos de Recife, 2007.  

 
 LDL-c   

Variáveis ≥ 130 
mg/dL 

< 130 
mg/dL 

Razão de Prevalência 
[IC*

95%] 
p** 

 n % n %   
IMC† (Kg/m2)       
Com excesso de peso  
 

5 6,0 79 94,0 4,61 [1,31 - 14,91] 0,022 

Sem excesso de peso  
 

5 1,3 366 98,7 1,00  

CC‡ (cm)       
Com obesidade 
abdominal  

4 6,8 55 93,2 4,53 [1,30 - 15,43] 0,029 

Sem obesidade 
abdominal  

6 1,5 391 98,5 1,00  

WHtR††       
Com obesidade 
abdominal  

4 8,2 45 91,8 5,47 [1,58 – 18,52] 0,016 

Sem obesidade 
abdominal  

6 1,5 392 98,5 1,00  

Pais com COL e/ou 
TG alto 

      

Sim 3 6,1 46 93,9 4,07 [0,98 - 16,18] 0,073 
Não 5 1,5 321 98,5 1,00  
Pais com HAS e/ou 
DM 

      

Sim 2 2,3 86 97,7 1,00 [0,21 - 4,73] 1,000 
Não 7 2,3 301 97,7 1,00  
Pais e/ou avós com 
morte ou problemas 
no coração 

      

Sim 4 5,0 76 95,0 2,94 [0,80 - 10,62] 0,104 
Não 5 1,7 287 98,3 1,00  

† índice de massa corpórea; ‡ circunferência da cintura; †† circunferência da cintura/altura; *intervalo de 

confiança; ** teste exato de Fisher; LDL-c – lipoproteína de baixa densidade.  
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5.0. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Foi alto o percentual de dislipidemia encontrado nos adolescentes, o que faz alertar 

para a necessidade de dosagem do perfil lipídico já nesta faixa etária. Além disso, o excesso 

de peso e a obesidade central revelaram-se como fatores de risco para alterações de LDL-c e 

HDL-c. Ainda em relação ao LDL-c, o indicador WHtR foi o único capaz de mostrar 

diferenças nos valores médios dessa fração.  

Mais do que uma comparação entre medidas antropométricas e bioquímicas, os dados 

aqui apresentados lançam um alerta para a equipe multiprofissional sobre a necessidade de 

adoção de medidas que visem à prevenção e/ou controle do excesso de peso e da obesidade 

abdominal, como forma de reduzir alterações lipídicas que estão relacionadas com o 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares, e sugere o uso do indicador circunferência da 

cintura (cm)/altura (cm) (WHtR) como instrumento para detectar possíveis alterações no 

perfil lipídico desses adolescentes. 
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APÊNDICE A – Questionário da Pesquisa  

 

Estudo: Obesidade e dislipidemia em escolares de 10 a 14 anos da cidade do Recife/PE 

 
Nº DO QUESTIONÁRIO: _______                                 DATA DA ENTREVISTA: ____/_____/______ 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: 

Escola: _______________________________________________________ Série: ______ 
Tipo de escola?      (  ) Municipal         (  ) Estadual      
Nome do aluno: ___________________________ Sexo: (   ) 1. Masculino    (  ) 2. Feminino 
Idade: _______ (anos)   
Responsável pela criança: (   ) 1. Pai   (  ) 2. Mãe   (   ) 3. Outro       
 
DADOS FAMILIARES: 
 
Escolaridade do pai: 1) Analfabeto; 2) 1º grau completo; 3)1° grau incompleto; 4) 2º grau 
completo; 5) 2º grau incompleto; 6) 3º grau completo; 7) 3º grau incompleto; 8) pós-
graduação; 9) não sabe 
 
Escolaridade da mãe: 1) Analfabeta; 2) 1º grau completo; 3)1° grau incompleto; 4) 2º grau 
completo; 5) 2º grau incompleto; 6) 3º grau completo; 7) 3º grau incompleto; 8) pós-
graduação; 9) não sabe 

AVALIAÇÃO NUTRICIONAL: 

 
Peso 1: _______ Kg                                                       Peso 2: ________Kg 
Altura 1: _______cm                                                     Altura 2: _______cm 
CC 1: ________cm                                                        CC 2: ________cm   
 
AVALIAÇÃO BIOQUÍMICA: 
 
COL-t: _______ mg/dL;  LDL-c: ______mg/dL;  HDL-c: ______mg/dL ; TG : ______mg/dL 
 
DADOS SOBRE O NÍVEL SÓCIOECONÔMICO: 
 
Marque com um X os itens que você possui em sua casa e a quantidade. 
 

Itens NÃO 01 02 03 04 OU + 
Televisor em cores      
Rádio      
Banheiro      
Automóvel de passeio      
Empregada doméstica      
Aspirador de pó      
Máquina de lavar      
Videocassete e/ou 
DVD 

     

Geladeira      
Freezer      
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APÊNDICE B – Carta aos Pais  
 

 
Estudo: Obesidade e dislipidemia em escolares de 10 a 14 anos da cidade do Recife/PE 

Coordenador: Prof. Dr. Alcides da Silva Diniz 

Contato: Departamento de Nutrição da UFPE, fone: 81 – 2126-8470 

Pesquisadora: Patrícia Brazil Pereira. Programa de Pós-Graduação em Nutrição/UFPE 

 

 Esta pesquisa pretende estimar a ocorrência de excesso de peso, colesterol e 

triglicerídeos elevados em escolares da rede pública da cidade do Recife, visando identificar 

distúrbios nutricionais, que possam afetar a saúde e o desenvolvimento do adolescente. Sua 

participação é extremamente importante, pois estudos recentes mostram elevada prevalência 

de excesso de peso com todas as suas conseqüências em adolescentes brasileiros. 

 Por favor, responda as questões abaixo que ajudará no diagnóstico nutricional e 

avaliará a saúde do seu filho: 

 

1. O escolar apresenta algum problema de saúde?  1. Sim           2. Não 

Se sim, qual: ________________________________________________________________ 

 

2. O escolar faz uso de algum medicamento? 1. Sim                   2. Não 

Se sim, qual: ________________________________________________________________ 

 

3. O pai, a mãe ou algum parente próximo têm colesterol ou triglicerídeo alto?  

1. Sim                   2. Não                    Se sim, quem: _________________________________ 

 

4. O pai ou a mãe tem hipertensão ou diabetes? 1. Sim                     2. Não 

 

5. Tem algum parente próximo que sofra do coração ou que tenha morrido por problemas no 

coração antes dos 50 anos? 1. Sim            2. Não    Se sim, quem:_______________________ 
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APÊNDICE C – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e Pós-Informado  
 
 

 
Estudo: Obesidade e dislipidemia em escolares de 10 a 14 anos da cidade do Recife/PE 

Coordenador: Prof. Dr. Alcides da Silva Diniz 
Contato: Departamento de Nutrição da UFPE, fone: 81 – 2126-8470 
Pesquisadora: Patrícia Brazil Pereira. Programa de Pós-Graduação em Nutrição/UFPE 
 
 Pelo presente documento, Eu _____________________________________________ 
concordo que meu filho(a) participe da pesquisa “Obesidade e dislipidemia em escolares de 
10 a 14 anos da cidade do Recife/PE que será realizada na escola 
______________________________ e, caso aceite participar, estou ciente que: 
 
1. O estudo tem como objetivo avaliar o peso, a altura e a circunferência abdominal de 
escolares na faixa etária de 10 a 14 anos, visando identificar distúrbios a saúde e o 
desenvolvimento do adolescente. 
2. Também serão identificados (através de exame de sangue) os escolares com colesterol e 
triglicerídeo elevados, os quais receberão orientação nutricional posterior e/ou 
encaminhamento para procurar um médico. 
3. Não existem riscos à saúde dos examinados. Caso ocorra algum dano, desconforto, 
sensação de dor na picada da agulha ou possível formação de hematoma, decorrente do 
procedimento de coleta de sangue, os pesquisadores se responsabilizarão pela assistência 
adequada. 
4. Receberei respostas a perguntas ou esclarecimento a qualquer dúvida acerca dos 
procedimentos, riscos, benefícios e outras dúvidas relacionadas com a pesquisa. 
5. Será aplicado um questionário, com questões sobre saúde e desenvolvimento do 
adolescente. 
6. O pai ou responsável poderá acompanhar o menor em todas as fases da coleta dos dados. 
 

Declaro para devidos fins que tenho conhecimento sobre os objetivos e procedimentos da 
pesquisa, tendo, portanto consciência que não haverá nenhum tipo de procedimento que possa 
oferecer risco à saúde do meu filho. 

Em caso de dúvida ou maiores esclarecimentos entrar em contato com o professor Alcides 
da Silva Diniz no Dept de Nutrição – fone: 2126-8470 

 

Assinatura:_______________________________________________________________ 

Pesquisador:______________________________________________________________ 

Testemunha:______________________________________________________________ 

Testemunha:______________________________________________________________ 

 

Por favor, caso concorde que seu filho faça parte do estudo, não deixe de assinar o termo 
de consentimento. Lembre-se que, para o exame de sangue, o aluno deverá estar em jejum. 
Após o exame, será oferecido um lanche (Suco+ Biscoito). 
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ANEXO A – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa  
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ANEXO B – Normas para publicação nos arquivos brasileiros de cardiologia  

 
 

Preparação de originais 
 

 INSTRUÇÕES 
 
FORMATAÇÃO DE ARTIGOS 
 
Limites por tipo de publicação  
 
Os critérios abaixo delineados devem ser observados para cada tipo de publicação. A 
contagem eletrônica de palavras deve incluir a página inicial, resumo, texto, referências e 
legenda de figuras. Os títulos têm limite de 100 caracteres (contando-se os espaços) para 
Artigos Originais e Artigos de Revisão e de 80 caracteres (contando-se os espaços) para as 
demais categorias. IMPORTANTE: OS ARTIGOS SERÃO DEVOLVIDOS 
AUTOMATICAMENTE SEM ENVIO PARA REVISÃO CASO NÃO ESTEJAM DENTRO 
DOS PADRÕES DA REVISTA. 

 
 Artigo Original  

Nº 
máximo de 

autores 
10 

Resumo 
Nº 

máximo de 
palavras 

250 

Nº 
máximo de 

palavras 
5.000 

Nº 
máximo de 
referências 

40 

Nº 
máximo de 
tabelas + 
figuras 

8 

  
 

 
 

SEÇÕES DO MANUSCRITO 
 

Os manuscritos deverão seguir a seguinte ordem: 
 
Página de título  
Texto  
Agradecimentos  
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Legendas de figuras   
Tabelas  
Figuras  
Referências  
Primeira página 
 
Deve conter o título completo do trabalho de maneira concisa e descritiva, em português e 
inglês, assim como um título resumido (inferior a 50 caracteres, incluindo espaços) para ser 
utilizado no cabeçalho das demais páginas do artigo.  
 
Nome completo dos autores e suas afiliações institucionais e o nome das instituição(ões) onde 
o trabalho foi elaborado.  
 
Nome e endereço completo do autor correspondente, incluindo telefone, fax e e-mail, assim 
como endereço para pedidos de cópias, caso diferente do mencionado.  
 
Deve ser incluída a contagem eletrônica total de palavras. Esta contagem deve incluir a página 
inicial, resumo, resumo em inglês, texto, referências e legenda de figuras. 

 
Também devem ser incluídos de três a cinco descritores (palavras-chave), assim como a 
respectiva tradução para os Key-words (descriptors). Os descritores devem ser consultados 
nos sites: http://decs.bvs.br/, que contém termos em português, espanhol e inglês ou 
www.nlm.nih.gov/mesh, para termos somente em inglês.  
 
  
 

 
Segunda página 
 
Resumo 
O resumo deve ser estruturado em cinco seções: Fundamento (racional para o estudo), 
Objetivos, Métodos (breve descrição da metodologia empregada), Resultados (apenas os 
principais e mais significativos) e Conclusões (frase(s) sucinta(s) com a interpretação dos 
dados). Evitar abreviações. O número máximo de palavras segue as recomendações da tabela. 
Nos Relatos de Casos, o resumo deve ser não estruturado (informativo). O mesmo vale para o 
abstract. Não cite referências no resumo. Limite o emprego de acrônimos e abreviaturas 
 
Texto 
Deve ser dividido em Introdução, Métodos, Resultados, Discussão e Conclusão. As 
referências devem ser citadas numericamente, por ordem de aparecimento no texto, 
formatadas sobrescritas. Se forem citadas mais de duas referências em seqüência, apenas a 
primeira e a última devem ser digitadas, sendo separadas por um traço (Exemplo: 5-8). Em 
caso de citação alternada, todas as referências devem ser digitadas, separadas por vírgula 
(Exemplo: 12, 19, 23). As abreviações devem ser definidas na primeira aparição no texto. Ao 
final da sessão de métodos, indicar as fontes de financiamento do estudo.  
 
Introdução: Não ultrapassar mais que 350 palavras. Faça uma descrição dos fundamentos e do 
racional do estudo, justificando com base na literatura.  
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Métodos: descreva detalhadamente como foram selecionados os sujeitos da pesquisa  
observacional ou experimental (pacientes ou animais de experimentação, incluindo o grupo 
controle, quando houver), incluindo idade e sexo. A definição de raças só deve ser utilizada 
quando for possível de ser feita com clareza e quando for relevante para o tema explorado. 
Identifique os equipamentos e reagentes utilizados (incluindo nome do fabricante, modelo e 
país de fabricação) e dê detalhes dos procedimentos e técnicas utilizadas de modo a permitir 
que outros investigadores possam reproduzir os seus dados. Justifique o emprego dos seus 
métodos e avalie possíveis limitações. Descreva todas as drogas e fármacos utilizados, doses e 
vias de administração. Descreva o protocolo utilizado (intervenções, desfechos, métodos de 
alocação, mascaramento e análise estatística). Em caso de estudos em seres humanos indique 
se o trabalho foi aprovado por um Comitê de Ética em Pesquisa e se os pacientes assinaram 
termo de consentimento livre e esclarecido.  

 
Resultados: sempre que possível, subdivididos em itens para maior clareza de exposição e 
apoiados em número não excessivo de gráficos, tabelas, quadros e figuras. Orienta-se evitar 
superposição dos dados como texto e tabela.  
 
Discussão: relacionada diretamente ao tema a luz da literatura, salientando os aspectos novos 
e importantes do estudo, suas implicações e limitações. O último período deve expressar 
conclusões ou, se pertinentes, recomendações e implicações clínicas.  
 
Agradecimentos 
Devem vir após o texto. Nesta seção é possível agradecer a todas as fortes de apoio ao projeto 
de pesquisa, assim como contribuições individuais. Cada pessoa citada na seção de 
agradecimentos deve enviar uma carta autorizando a inclusão do seu nome, uma vez que pode 
implicar em endosso dos dados e conclusões. Não é necessário consentimento por escrito de 
membros da equipe de trabalho, ou colaboradores externos, desde que o papel de cada um 
esteja descrito nos agradecimentos. 
 
 

  
 

REFERÊNCIAS 
 
De acordo com as Normas de Vancouver, as referências devem ser numeradas 
seqüencialmente conforme aparição no texto. As referências não podem ter o parágrafo 
justificado e sim alinhado à esquerda. Comunicações pessoais e dados não publicados não 
devem ser incluídos na lista de referências, mas apenas mencionados no texto e em nota de 
rodapé na página em que é mencionado. Citar todos os autores da obra se forem seis ou 
menos ou apenas os seis primeiros seguidos de et al, se forem mais de seis. As abreviações 
das revistas devem estar em conformidade com o Index Medicus/Medline - na publicação List 
of Journals Indexed in Index Medicus ou através do site 
http://www.nlm.nih.gov/pubs/libprog.html at http://locatorplus.gov. Só serão aceitas citações 
de revistas indexadas, ou, em caso de livros, que possuam registro ISBN (International 
Standard Book Number). 
 
Resumos apresentados em congressos (abstracts) só serão aceitos até dois anos após a 
apresentação e devem conter na referência o termo "resumo de congresso" ou "abstract".  
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POLÍTICA DE VALORIZAÇÃO: Os editores estimulam a citação de artigos publicados nos 
Arquivos Brasileiros de Cardiologia.  

 
 
 
 
 
 

TABELAS 
 

Devem ser apresentadas quando necessárias para a efetiva compreensão do trabalho, não 
contendo informações redundantes já citadas no texto e numeradas por ordem de 
aparecimento. Devem ser apresentadas em página separada e configuradas em espaço-duplo. 
Devem ser enumeradas em número arábico e ter um título curto. Utilize a mesma fonte que a 
utilizada no texto. Indicar os marcadores de rodapé na seguinte ordem: *, †, ‡, §, //, , #, **, 
††, etc. 

 
  
 

FIGURAS 
 
Para a submissão, as figuras devem ter boa resolução para serem avaliadas pelos revisores. As 
legendas das figuras devem ser formatadas em espaço duplo, estar em páginas numeradas e 
separadas, ordenadas após as Referências. As abreviações usadas nas ilustrações devem ser 
explicitadas nas legendas.  
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ANEXO C – Normas para publicação nos archivos latinoamericanos de nutrición  
 

Requisitos para la presentación de manuscritos 
 
Resumen de los requisitos técnicos  

• Todas las partes del manuscrito estarán a doble espacio. 

• Revise la secuencia: página del titulo, resumen y palabras clave, texto agradecimientos, referencias, cuadros 
(cada uno en página aparte), pies e epígrafes de las ilustraciones. 

• Las ilustraciones se presentaran en forma de impresiones fotográficas sin tomar, y no deberán exceder de 
203 x 254 mm. 

• Incluya la autorización para reproducir material publicado con anterioridad o para usar ilustraciones en las 
que se pueda identificar a los sujetos humanos. 

• Adjunte la transferencia de los derechos de autor y otros formularios. 

• Presente el número exigido de copias impresas del artículo (ALAN exige original, 3 copias y el diskete 
correspondiente, en el caso de envío por correo postal). 

• Para el envío por correo electrónico consulte las direcciones que aparecen en la primera contraportada de la 
revista. 

• Guarde copias de todo lo que envie. 

 
 
Principios generales 

El texto de los artículos de observación y experimentales se divide generalmente, aunque no por fuerza, en 
secciones que llevan estos encabezamientos: introducción, métodos, resultados y discusión. En los artículos 
largos puede ser necesario agregar subtítulos dentro de estas secciones, sobre todo en las de resultados y 
discusión, a fin de hacer más claro el contenido. Es probable que otro tipo de artículos -como los informes de 
casos, las revisiones y los editoriales- exijan otra estructura. Para mayor orientación, los autores deberán 
consultar la revista en la que pretenden publicar. 
 
Mecanografíese el manuscrito en papel bond blanco de 216 x 280 mm. Usar doble espacio en todas las 
palabras del manuscrito -es decir, la portada, el resumen, el texto, los agradecimientos, las referencias, cada 
cuadro y los pies o epígrafes de las figuras-, así como márgenes amplios, permite que los editores, revisores 
y correctores corrijan el texto línea por línea y anoten observaciones y preguntas directamente en el original 
impreso. Si los manuscritos se presentan en formato electrónico, los archivos deben venir a doble espacio. 
Siempre numere las páginas. 

 
Portada 

La portada debe llevar la siguiente información: 
 
1) El título del artículo. Los títulos concisos son más fáciles de leer que los largos y enrevesados. Sin 
embargo, los títulos demasiado cortos pueden omitir información importante, como el diseño del estudio (que 
es particularmente importante para identificar los ensayos controlados aleatorizados). Los autores deben 
incluir en el título toda la información que permita que la recuperación electrónica del artículo sea al mismo 
tiempo sensible y específica; 2) Los nombres y la afiliación institucional de los autores. Algunas revistas 
publican el grado académico más alto de cada autor, mientras que otras no lo hacen; 3) El nombre de los 
departamentos e instituciones a los que debe atribuirse el trabajo; 4) Las cláusulas de descargo de 
responsabilidad, si las hubiera; 5) Los autores corresponsales. Hay que anotar el nombre, dirección postal, 
número de teléfono y de fax y dirección de correo electrónico del autor encargado de la correspondencia 
acerca del manuscrito (el “autor corresponsal”); 6) Nombre y dirección del autor a quien se dirigirán las 
solicitudes de separatas, o nota informativa de que los autores no las proporcionarán; 7) Procedencia del 
apoyo recibido en forma de subvenciones, equipo, medicamentos o todos ellos. 

 
Autoría 

Para concederle a alguien el crédito de autor, hay que basarse únicamente en su contribución esencial por lo 
que se refiere a los siguientes aspectos: 1) la concepción y el diseño o bien el análisis y la interpretación de 
los datos; 2) la redacción del artículo o la revisión crítica de una parte importante de su contenido intelectual; 
y 3) la aprobación final de la versión que será publicada. Las tres condiciones tendrán que cumplirse siempre. 
La participación que consiste meramente en conseguir financiamiento o recoger datos no justifica el crédito 
de autor. Tampoco basta con ejercer la supervisión general del grupo de investigación. Toda parte del artículo 
que sea decisiva con respecto a las conclusiones principales deberá ser responsabilidad de por lo menos uno 
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de los autores. Los directores de revistas podrán solicitar a los autores que describan la contribución de cada 
uno; esa información puede ser publicada. 

 
Resumen y palabras clave 

La segunda página incluirá un resumen que no sobrepasará las 250 palabras de extensión. En él indicaran los 
propósitos del estudio o investigación; los procedimientos básicos (selección de los sujetos o los animales de 
laboratorio incluidos en el estudio; métodos de observación y análisis); los hallazgos más importantes 
(proporciónense datos específicos y, de ser posibles, su significación estadística), y las conclusiones 
principales. Hágase hincapié en los aspectos nuevos e importantes del estudio o las observaciones. 
 
A continuación del resumen agréguense, debidamente rotuladas, de 3 a 10 palabras o frases cortas clave que 
ayuden a los indizadores a clasificar el artículo, las cuales se publicarán junto con el resumen. ALAN exige 
que todo trabajo deberá acompañarse de un Resumen en inglés con sus palabras clave, “key words”, si el 
trabajo original fuese en español, portugués o francés. Si el trabajo original es en inglés, el Resumen debe 
presentarse en español, con el titulo también en español e igualmente con sus palabras clave. Deberá leerse 
corrido no en secciones. 

 
Introducción 

Proporcione el contexto o los antecedentes del estudio, es decir, la naturaleza del problema y su importancia. 
Enuncie la finalidad o el objetivo de investigación específico del estudio u observaciones, o bien la hipótesis 
que se ha puesto a prueba; el objetivo de investigación suele expresarse con más nitidez si se formula como 
una pregunta. Hay que expresar con claridad los objetivos principales y secundarios y describir todo análisis 
de subgrupos que haya sido especificado con anterioridad. Mencione las referencias estrictamente pertinentes 
y no incluya datos ni conclusiones del trabajo que está dando a conocer. 

 
Materiales y Métodos 

Describa claramente la forma como se seleccionaron los sujetos observados o que participaron en los 
experimentos (pacientes o animales de laboratorio, incluidos los testigos). Identifique la edad, el sexo y otras 
características importantes de los sujetos. La definición y la pertinencia de la raza o el grupo étnico son 
ambiguos. Los autores deberán ser particularmente cuidadosos con respecto a usar estas categorías.  
 
Identifique los métodos, los aparatos (nombre y dirección del fabricante entre paréntesis) y los 
procedimientos con detalles suficientes para que otros investigadores puedan reproducir los resultados. 
Proporcione referencias de los métodos acreditados, incluidos los de índole estadística (véase más adelante); 
dé referencias y explique brevemente los métodos ya publicados pero que no son bien conocidos; describa los 
métodos nuevos o que han sido sustancialmente modificados, manifestando las razones por las cuales se 
usaron y evaluando sus limitaciones. Identifique exactamente todos los medicamentos y productos químicos 
utilizados, sin olvidar nombres genéricos, dosis y vías de administración. 
 
Los informes de ensayos clínicos aleatorizados deberán presentar información sobre todos los elementos 
importantes del estudio. Para mayor información sobre estos aspectos, consulte la Sección J del Titulo III del 
documento que se indica al final. 
 
Estadística. Describa los métodos estadísticos con detalles suficientes para que el lector versado en el tema y 
que tenga acceso a los datos originales pueda verificar los resultados presentados. Siempre que sea posible, 
cuantifique los resultados y preséntelos con indicadores apropiados de error o incertidumbre de la medición 
(por ej., intervalos de confianza). No dependa exclusivamente de las pruebas estadísticas de comprobación 
de hipótesis, tales como el uso de los valores P, que no transmiten información sobre la magnitud del efecto. 
Analice la elegibilidad de los sujetos de experimentación. Proporcione los detalles del proceso de 
aleatorización. Describa los medios utilizados para enmascarar las observaciones (método ciego), indicando 
los resultados que dieron. Informe sobre las complicaciones del tratamiento. Especifique el número de 
observaciones. Mencione las pérdidas de sujetos de observación (por ej., las personas que abandonan un 
ensayo clínico). Siempre que sea posible, las referencias sobre el diseño del estudio y los métodos 
estadísticos utilizados serán de trabajos vigentes (indicando el número de las páginas), y no de los artículos 
originales donde se describieron por vez primera. Especifique cualquier programa de computación de uso 
general que se haya empleado. 

 
Resultados 

Presente los resultados siguiendo una secuencia lógica. No repita en el texto todos los datos de las Tablas ni 
de las ilustraciones; destaque o resuma tan solo las observaciones importantes. 
 
Cualquier material adicional o complementario y los detalles técnicos pueden reunirse en un apéndice, de 
manera que estén accesibles pero sin interrumpir el flujo del texto; otra posibilidad es que dicho apéndice 
solo se publique en la versión electrónica de la revista. 
 
Al resumir los datos en la sección de resultados, facilite los resultados numéricos no solo como derivados (por 
ej., porcentajes), sino también como los números absolutos a partir de los cuales se calcularon los derivados, 
y especifique los métodos estadísticos mediante los cuales se analizaron. Limite las Tablas y las Figuras al 
número necesario para explicar el argumento del artículo y evaluar los datos en que se apoya. Use gráficas 
en vez de cuadros subdivididos en muchas partes; no duplique los datos en las Gráficas y las Tablas. Evite el 
uso no técnico de términos de la estadística, tales como «al azar» (que entraña el empleo de un método de 
aleatorización), «normal», «significativo», «correlaciones» y «muestra». 

 
Discusión 

Haga hincapié en los aspectos nuevos e importantes del estudio y en las conclusiones que se derivan de ellos. 
No repita con pormenores los datos u otra información ya presentados en las secciones de introducción y de 
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resultados. Explique en la sección de discusión el significado de los hallazgos y sus limitaciones, incluidas sus  
implicaciones para la investigación futura. Relacione las observaciones con otros estudios pertinentes. 
 
En el caso de estudios experimentales, es útil empezar la discusión resumiendo brevemente los resultados 
principales; luego, analizar los posibles mecanismos o explicaciones de estos resultados; comparar y 
contrastar los resultados con otros estudios pertinentes; señalar las limitaciones del estudio; y, por último, 
explorar las implicaciones de los resultados para la investigación futura y para la práctica clínica. 
 
Establezca el nexo entre las conclusiones y los objetivos del estudio, pero absténgase de hacer afirmaciones 
generales y extraer conclusiones que no estén completamente respaldadas por los datos. En particular, los 
autores evitarán hacer afirmaciones sobre los beneficios y los costos económicos, a menos que su manuscrito 
incluya datos y análisis económicos adecuados. No reclame ningún tipo de precedencia ni mencione trabajos 
que no estén terminados. Proponga nuevas hipótesis cuando haya justificación para ello, pero identificándolas 
claramente como tales. 

 
Agradecimientos 

Todos los colaboradores que no satisfagan los criterios de la autoría deben mencionarse en la sección de 
agradecimientos. Por ejemplo, se puede agradecer la ayuda de una persona que prestó ayuda estrictamente 
técnica, de alguien que ayudó con la redacción o del director de departamento que solo brindó apoyo general. 
También debe reconocerse el apoyo económico y material. 

 
Tablas 

Mecanografíe o imprima cada tabla a doble espacio y en hoja aparte. No presente las tablas en forma de 
impresiones fotográficas. Numérelas consecutivamente siguiendo el orden en que se citan por primera vez en 
el texto, y asigne un título breve a cada una. Cada columna llevará un encabezamiento corto o abreviado. Las 
explicaciones irán como notas al pie y no en el encabezamiento. En las notas al pie se explicarán todas las 
abreviaturas no usuales empleadas en cada cuadro. Como llamadas para las notas al pie, utilícense los 
símbolos siguientes en la secuencia que se indica: *, ‡, ¦, **, ††, ‡‡.. 
 
Identifique las medidas estadísticas de variación, tales como la desviación estándar y el error estándar de la 
media. No trace líneas horizontales ni verticales en el interior de los cuadros. Cerciórese de que cada cuadro 
aparezca citado en el texto. 
 
Al aceptar un artículo, el director podrá recomendar que las tablas suplementarias que contienen datos de 
respaldo importantes, pero que son muy extensas para publicarlas, queden depositadas en un servicio de 
archivo, como el Servicio Nacional de Publicaciones Auxiliares en los Estados Unidos, o que sean 
proporcionadas por los autores a quien lo solicite. En tal caso, se agregará en el texto la nota informativa 
necesaria. Dichos tablas se presentarán junto con el artículo para su consideración por parte de los árbitros. 

 
Ilustraciones (figuras) 

Envíe los juegos completos de figuras en el número requerido por la revista. Las figuras estarán dibujadas y 
fotografiadas en forma profesional; no se aceptarán los letreros trazados a mano o con máquina de escribir. 
En lugar de los dibujos, radiografías y otros materiales de ilustración originales, envíe impresiones 
fotográficas en blanco y negro, bien contrastadas, en papel satinado y que midan 127 x 173 mm, sin exceder 
de 203 x 254 mm. Las letras, números y símbolos serán claros y uniformes en todas las ilustraciones; 
tendrán, además, un tamaño suficiente para que sigan siendo legibles incluso después de la reducción 
necesaria para publicarlos. Los títulos y las explicaciones detalladas se incluirán en los pies o epígrafes, no 
sobre las propias ilustraciones. Al reverso de cada figura pegue una etiqueta de papel que lleve anotados el 
número de la figura, el nombre del autor y cuál es la parte superior de la misma.  
 
Las figuras se numerarán en forma consecutiva de acuerdo con su primera mención en el texto. Si la figura 
ya fue publicada, se reconocerá la fuente original y se presentará la autorización por escrito que el titular de 
los derechos de autor concede para reproducirla. Este permiso es necesario, independientemente de quién 
sea el autor o la editorial; la única salvedad son los documentos considerados como de dominio público. 

 
Unidades de medida 

Las medidas de longitud, talla, peso y volumen se expresarán en unidades del sistema métrico decimal 
(metro, kilogramo, litro, etc.) o sus múltiples y submúltiplos. 
 
Las temperaturas se consignarán en grados Celsius. Los valores de presión arterial se indicarán en milímetros 
de mercurio. 
 
Todos los valores hemáticos y de química clínica se presentarán en unidades del sistema métrico decimal y de 
acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI). La redacción de la revista podrá solicitar que, antes 
de publicar el artículo, los autores agreguen unidades alternativas o distintas de las del SI. 

 
Abreviaturas y símbolos 

Utilice únicamente abreviaturas corrientes. Evite las abreviaturas en el título y el resumen. Cuando se emplee 
por primera vez una abreviatura en el texto, irá precedida del término completo, salvo si se trata de una 
unidad de medida común. 

 
Referencias 

Numere las referencias consecutivamente siguiendo el orden en que se mencionan por primera vez en el 
texto. En este, en los cuadros y en los pies o epígrafes de las ilustraciones, las referencias se identificarán 
mediante números arábigos entre paréntesis. Las referencias citadas solamente en cuadros o ilustraciones se 
numerarán siguiendo una secuencia que se establecerá por la primera mención que se haga en el texto de 
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ese cuadro o esa figura en particular.  
 
Consulte el formato que la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos usa en el Index Medicus. 
Abrevie los títulos de las revistas de conformidad con el estilo utilizado en dicha publicación. Consulte la List 
of Journals Indexed in Index Medicus [Lista de revistas indizadas en Index Medicus], que se publica 
anualmente. La lista se puede obtener asimismo en el sitio que la biblioteca mantiene en la World Wide Web 
http://www.nlm.nih.gov/ 
 
Las referencias a artículos que han sido aceptados pero que todavía no se publican se designarán como «en 
prensa» o «de próxima aparición»; los autores obtendrán por escrito el permiso para citar dichos artículos y 
también la verificación de que han sido aceptados para publicación. 
 
No cite una «comunicación personal» a menos que aporte información esencial que no pueda obtenerse de 
una fuente pública; en ese caso, el nombre de la persona y la fecha de la comunicación aparecerán entre 
paréntesis en el texto.  
 
Todas las referencias deberán presentarse de modo correcto y completo. La veracidad de la información 
contenida en ésta sección es responsabilidad del autor (de los autores). 
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