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RESUMO 

O presente estudo foi realizado com o objetivo de desenvolver e validar equações 

preditivas para estimar o Volume de Gordura Visceral (VGV) e posteriormente 

determinar a prevalência de obesidade visceral a partir da referida equação e avaliar sua 

associação com fatores de risco cardiovasculares em mulheres jovens do estado de 

Pernambuco. Para o desenvolvimento e validação da equação foram estudadas 48 e 16 

mulheres entre 19 a 36 anos, respectivamente. Para o desenvolvimento do modelo 

estatístico aplicou-se uma regressão linear múltipla do tipo stepwise, adotando-se o 

VGV avaliado através da Ultra-Sonografia (USG) como variável dependente e as 

variáveis que apresentaram correlação significativa com o VGV como variáveis 

independentes (idade, peso, Índice de Massa Corporal - IMC, Circunferência da Cintura 

- CC, Razão Cintura-Estatura - RCE e Glicemia de Jejum - GJ). Para a validação da 

equação utilizou-se o teste t de Student para amostras pareadas, adotando-se o nível de 

significância de 5% para rejeição da hipótese de nulidade. Para a determinação da 

prevalência de obesidade visceral e avaliação de sua associação com fatores de risco 

cardiovasculares, realizou-se um estudo transversal, com dados oriundos da “III 

Pesquisa Estadual de Saúde e Nutrição”, envolvendo 517 mulheres entre 25 a 36 anos. 

As seguintes variáveis foram avaliadas: IMC, CC, RCE, VGV estimado por meio da 

equação preditiva desenvolvida, Pressão Arterial Sistólica e Diastólica (PAS, PAD), 

Colesterol Total (CT), Triglicerídeo (TG) e GJ. Foram propostas e validadas três 

equações para estimativa do VGV: Equação 1: VGV= -31,888 + (4,044xIMC); Equação 

2: VGV= -51,891 + (248,018xRCE); Equação 3: VGV= -130,941 + (198,673xRCE) + 

(1,185xGJ), com poder preditivo de 34%, 24% e 45% e erro padrão de estimativa de 

18,53cm
2
, 19,92cm

2
 e 15,19cm

2
, respectivamente. A prevalência de obesidade visceral 

estimada por meio da equação 3 foi de 30,6%. Valores de IMC, PAS, PAD e TG foram 

superiores no grupo com obesidade visceral. Idade, PAS, PAD, TG e CT apresentaram 

correlação positiva e estatisticamente significativa com o VGV. As equações propostas 

pelo presente estudo, particularmente a equação 3, podem ser utilizadas para cálculo do 

VGV de mulheres jovens quando os exames de imagem não estiverem disponíveis, 

sendo uma ferramenta valiosa para estudos epidemiológicos e serviços de saúde. Foi 

verificada no estudo uma elevada prevalência de obesidade visceral, estando 

estatisticamente correlacionada a fatores de risco cardiovasculares. 

 

 

Descritores: Gordura Intra-Abdominal; Obesidade Abdominal; Ultrassonografia, 

Antropometria; Estudos de Validação; Prevalência. 
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ABSTRACT 

This study was conducted in order to develop and validate predictive equations to 

estimate the Visceral Fat Volume (VFV) and subsequently determine the prevalence of 

visceral obesity from that equation and evaluate its association with cardiovascular risk 

factors in young women of Pernambuco’s State. For the development and validation of 

the equation, 48 and 16 women between 19 to 36 years old, respectively, were studied. 

To develop the statistical model a stepwise multiple regression was applied, adopting 

the VFV measured by Ultrasonography (USG) as the dependent variable and the 

variables that were significantly correlated to the VFV as independent variables (age, 

weight, Body Mass Index - BMI, Waist Circumference - WC, Waist-Height Ratio - 

WHR and Fasting Plasma Glucose - FPG). To validate the equation the Student t test 

for paired samples was used, adopting a significance level of 5% to reject the null 

hypothesis. To determine the prevalence of visceral obesity and analyze of its 

association with cardiovascular risk factors, a cross-sectional study was conducted with 

data from the "Third State Research on Health and Nutrition", involving 517 women 

aged 25 to 36 years old. The following variables were assessed: BMI, WC, WHR, VFV 

estimated from the predictive equation developed, Systolic and Diastolic Blood Pressure 

(SBP, DBP), Total Cholesterol (TC), Triglycerides (TG) and FPG. Three equations 

were proposed and validated to estimate the VFV: Equation 1: VFV = -31,888 + (4,044 

xBMI); Equation 2: VFV = -51,891 + (248,018 xWHR); Equation 3: VFV = -130,941 + 

(198,673 xWHR) + (1,185xFPG), with predictive power of 34%, 24% and 45% and 

estimate standard error of 18,53 cm
2
, 19,92 cm

2
 and 15,19 cm

2
, respectively. The 

prevalence of visceral obesity estimated by equation 3 was 30,6%. Values of BMI, SBP, 

DBP and TG were higher in the group with visceral obesity. Age, SBP, DBP, TG and 

TC were statistically significant and positively correlated with VFV. The equations 

proposed by this study, particularly the equation 3, can be used to calculate the VFV of 

young women when imaging tests are not available, being a valuable tool for 

epidemiological studies and health services. The study verified a high prevalence of 

visceral obesity, being statistically correlated with cardiovascular risk factors. 

 

 

Key-Words: Intra-Abdominal Fat; Obesity, Abdominal; Ultrasonography; 

Anthropometry; Validation Studies; Prevalence. 
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APRESENTAÇÃO 

1.0 CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA 

Há muito tempo se discute a importância da distribuição da gordura corporal e 

sua relação com as complicações metabólicas, sendo o professor Vague o pioneiro em 

tal reconhecimento, tendo classificado a obesidade como andróide ou ginecóide 

(VAGUE, 1947). A obesidade andróide, também conhecida como obesidade abdominal, 

é considerada um fator de risco para diversas morbidades, representando risco 

diferenciado quando comparada com outras formas de distribuição de gordura corporal
 

(OLINTO et al. 2006),
 
sendo composta por dois compartimentos distintos de gordura: a 

subcutânea e a visceral
 
(SAMPAIO et al. 2007). 

O tecido adiposo visceral (TAV) apresenta uma associação mais forte com a 

maioria dos fatores de risco metabólicos quando comparado ao tecido adiposo 

abdominal subcutâneo (FOX et al. 2007), estando associado a diversos efeitos 

deletérios, tais como elevados níveis de triglicerídeos séricos (TG), baixos níveis de 

lipoproteína de alta densidade (HDL), sensibilidade à insulina (TAKSALI et al. 2008; 

SANDEEP et al. 2010), aumento na glicemia, peptídeo C, (TAKSALI et al. 2008), 

síndrome metabólica (DEMERATH et al. 2008; TAKSALI et al. 2008; SANDEEP et al. 

2010), disfunção endotelial (ROMERO-CORRAL et al. 2010), esteatose muscular e 

hepática, baixos níveis de peptina e adiponectina (TAKSALI et al. 2008), além de 

lipoproteína de baixa densidade (LDL) menor e mais densa (MATSUZAWA, 2010), 

sendo considerado o principal fator de risco para as doenças cardiovasculares (DCV), 

bem como para as doenças metabólicas (MATSUZAWA, 2010). 

 A medida do TAV tem, portanto, uma aplicação particular na saúde pública 

(RANKINEN et al. 1999), sendo de grande importância clínica a capacidade de 

diagnosticar o tecido adiposo intra-abdominal (SIEGEL et al. 2007). Diversos métodos 

são utilizados para avaliação da distribuição da gordura corporal e quantificação da 

adiposidade visceral (RIBEIRO-FILHO et al. 2006). Dentre eles destacam-se os 

métodos de imagem, tais como a Tomografia Computadorizada (TC), a Ressonância 

Nuclear Magnética (RNM) e a Ultra-Sonografia (USG), que conseguem diferenciar a 

adiposidade subcutânea da visceral. No entanto, apresentam algumas limitações, tais 

como o alto custo, a pouca disponibilidade de aparelhos e no caso da TC, a submissão 

dos indivíduos à radiação (RIBEIRO-FILHO et al. 2003; STOLK et al. 2001; LEITE et 

al. 2000), tornando-os, portanto, inviáveis para avaliação em grandes grupos de 
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indivíduos, impossibilitando a sua utilização como ferramenta de triagem para a 

população em geral (CABALLERO, 2007).  

As medidas antropométricas são as mais amplamente utilizadas na avaliação do 

estado nutricional dos indivíduos e dos riscos associados à inadequação das mesmas 

(RIBEIRO-FILHO et al. 2006), devido à facilidade de aplicação, inocuidade, baixo 

custo e menores restrições culturais, uma vez que utilizam medidas externas das 

dimensões corporais (VASQUES et al. 2010). No entanto, apesar de diferentes 

indicadores antropométricos estarem disponíveis para avaliar a gordura abdominal, tais 

como a circunferência da cintura (CC), a relação cintura-estatura (RCE), o diâmetro 

abdominal sagital (DAS), o índice de conicidade (IC) e a relação cintura-quadril (RCQ)
 

(VASQUES et al. 2009) estas medidas representam a área abdominal total, e não a área 

do TAV em particular (BRUNDAVANI; MURTHY; KURPAD, 2006), não sendo 

capazes de diagnosticar separadamente a gordura abdominal subcutânea da visceral 

(HAYASHI et al. 2007). 

Portanto, seria desejável a obtenção de métodos simples, de baixo custo, de fácil 

execução, mas válidos para a gordura visceral (RANKINEN et al. 1999). Desse modo, o 

objetivo desse trabalho é desenvolver e validar equações preditivas a partir de medidas 

antropométricas e dados laboratoriais para estimar a área de TAV em mulheres jovens. 

Além disso, objetiva-se também determinar a prevalência de obesidade visceral de 

mulheres jovens do estado de Pernambuco e avaliar a associação entre a gordura 

visceral e alguns fatores de risco para o aparecimento de DCV. 

  

1.1 PERGUNTAS CONDUTORAS 

É possível estimar a gordura visceral através de uma equação preditiva contendo 

apenas medidas antropométricas e dados laboratoriais em mulheres jovens? 

Qual a prevalência de obesidade visceral em mulheres jovens do estado de 

Pernambuco? 

Que fatores de risco associados ao aparecimento das DCV encontram-se 

relacionados à gordura visceral? 
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1.2 JUSTIFICATIVA 

Diante da atual epidemia mundial das DCV e do reconhecido impacto da 

distribuição central de gordura para a morbidade e mortalidade das populações, é 

altamente desejável às autoridades de saúde o acesso a métodos práticos, inócuos, 

eficazes e de baixo custo para identificação de indivíduos com adiposidade visceral e de 

alto risco cardiovascular. Estas atitudes poderão representar importantes passos para 

que, em futuro breve, identifiquem-se indivíduos de alto risco para as DCV, estabeleça-

se seu diagnóstico e intervenha-se precocemente, minimizando o impacto sobre a 

mortalidade decorrente de suas complicações. 

Portanto, a possibilidade da utilização de uma equação preditiva simples, barata, 

de fácil interpretação e, principalmente, que pode ser realizada pelos profissionais de 

saúde como forma de triagem em programas de promoção da saúde e prevenção dos 

fatores de risco cardiovasculares, estimulou a realização deste estudo. 

  

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 GERAL 

Desenvolver, validar e aplicar uma equação preditiva para estimativa da gordura 

visceral em mulheres jovens. 

 

1.3.2 ESPECÍFICOS 

 Estimar a gordura visceral por meio da USG; 

 Avaliar o estado nutricional pondero-estatural e o padrão de distribuição da 

gordura corporal através de diferentes indicadores antropométricos; 

 Desenvolver e validar uma equação preditiva a partir de variáveis 

antropométricas e dados laboratoriais utilizando a USG como padrão ouro;  

 Estimar a prevalência de obesidade visceral em mulheres jovens do estado de 

Pernambuco a partir de equação preditiva; 

 Avaliar a associação entre a gordura visceral e alguns fatores de risco para o 

aparecimento de DCV. 
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1.4 ESTRUTURA DA TESE 

A tese foi elaborada no formato de um capítulo de Revisão da Literatura, um 

capítulo referente aos Métodos e dois artigos originais de divulgação científica, 

intitulados conforme descrito abaixo, os quais foram submetidos para publicação nos 

Arquivos Brasileiros de Cardiologia:  

 1º Artigo Original: “Desenvolvimento e validação de equação preditiva 

da gordura visceral em mulheres jovens”; 

 2º Artigo Original: “Prevalência de obesidade visceral estimada por 

equação preditiva em mulheres jovens Pernambucanas”. 
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2.0 REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 Obesidade Abdominal 

A obesidade é uma doença crônica não transmissível caracterizada pelo acúmulo 

excessivo de energia, sob a forma de triglicérides, no tecido adiposo distribuído pelo 

corpo, em extensão tal que acarreta prejuízos à saúde dos indivíduos (FAGUNDES et 

al. 2008; PINHEIRO; FREITAS; CORSO, 2004). Atualmente é considerada um grave 

problema de saúde pública, atingindo proporções epidêmicas tanto em países 

desenvolvidos como naqueles em desenvolvimento (VELASQUEZ-MELENDEZ; 

PIMENTA; KAC, 2004; SOUZA et al. 2003), estando relacionada com uma alta taxa de 

morbi-mortalidade (OLIVEIRA et al. 2009). 

A literatura aponta que diferentes compartimentos de gordura podem estar 

associados a riscos metabólicos diferenciados (FOX et al. 2007), sendo a obesidade 

abdominal referida como melhor preditora do risco coronariano elevado (PITANGA; 

LESSA, 2007; PEIXOTO et al. 2006). 

A obesidade abdominal ou a obesidade andróide, isto é, o aumento de tecido 

adiposo na região abdominal, é considerada um fator de risco para diversas morbidades, 

representando risco diferenciado quando comparada com outras formas de distribuição 

de gordura corporal (OLINTO et al. 2006), predispondo os indivíduos a diabetes, 

hipertensão, alterações desfavoráveis no perfil das lipoproteínas plasmáticas, resistência 

insulínica, síndrome metabólica e problemas cardiovasculares (RIBEIRO-FILHO et al. 

2006; SILVA et al. 2006; FRANCISCHI et al. 2000). Esta é composta de gordura 

subcutânea e visceral (SAMPAIO et al. 2007). 

2.2 Tecido Adiposo Visceral 

O TAV é definido como a gordura localizada em torno das vísceras e no 

peritônio, na borda dorsal do intestino e na superfície ventral do rim (DESPRÉS, 2006), 

e vem sendo citado como o único depósito de gordura patogênico e denominado como 

um órgão metabólico, já que secreta adipocitocinas e outras substâncias vasoativas que 

podem influenciar o risco de desenvolvimento de eventos metabólicos adversos (FOX et 

al. 2007). É considerado o principal fator de risco para as DCV, bem como para as 

doenças metabólicas (MATSUZAWA, 2010).  

Apesar do mecanismo molecular exato responsável por tal associação ser 

desconhecido, o efeito pode ocorrer devido à localização anatômica da gordura dentro 

do abdômen (cuja proximidade com o sistema venoso portal leva à drenagem direta de 
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metabólitos e produtos de secreção como ácidos graxos livres para o fígado, resultando 

em resistência insulínica hepática e, conseqüentemente, aumento na gliconeogênese) ou 

devido às diferenças nas propriedades metabólicas (recurso lipolítico mais ativo dos 

adipócitos viscerais comparado aos subcutâneos) (SANDEEP et al. 2010), além de uma 

super secreção de adipocitocinas ofensivas (inibidor do ativador do plasminogênio 1 - 

PAI1 e fator de necrose tumoral alfa - TNF- ) e hipo secreção de adipocitocinas 

defensivas (adiponectina) (MATSUZAWA, 2010), que podem também estar envolvidas 

no desenvolvimento da aterosclerose (LEAR et al. 2007).  

2.3 Métodos de avaliação da gordura visceral 

 Técnicas de imagem, tais como a TC, a RNM e a USG são métodos criteriosos 

para quantificar o tecido adiposo total e regional e, em particular, o tecido adiposo 

abdominal subcutâneo e visceral (LEE; JANSSEN; ROSS, 2004; RIBEIRO-FILHO et 

al. 2003). 

A TC tem sido considerada a técnica mais acurada e reprodutível para medição 

da gordura corporal, sendo considerado desde 1990 o método “padrão-ouro” para 

determinação da gordura visceral (RIBEIRO-FILHO et al. 2006; STOLK et al. 2003; 

RIBEIRO-FILHO et al. 2003). No entanto, esta não pode ser usada como um teste de 

rotina por ser dispendiosa, submeter o indivíduo à radiação, além da pouca 

disponibilidade dos aparelhos (LEITE et al. 2000; STOLK et al. 2003; RIBEIRO-

FILHO et al. 2003). 

A RNM é uma técnica não invasiva que possibilita estimar a gordura visceral 

com boa acurácia (RIBEIRO-FILHO et al. 2006) e reprodutibilidade 

(WAJCHENBERG, 2000), promovendo resultados similares à TC, com a vantagem de 

não expor os indivíduos à radiação ionizante (RIBEIRO-FILHO et al. 2006; 

WAJCHENBERG, 2000). Entretanto, também apresenta limitações para uso na prática 

clínica, como o fato de os indivíduos grandes (com Índice de Massa Corporal - IMC > 

40 Kg/m
2
) não caberem no campo de visão, já que o mesmo na maioria das vezes é 

limitado a 48 x 48 cm, as pessoas claustrofóbicas sentirem dificuldade para serem 

examinadas, e, principalmente, o alto custo da aquisição do aparelho e do 

processamento dos dados (LEE; GALLAGHER, 2008), sendo este considerado ainda 

mais proibitivo que o da TC para uso na rotina clínica e em pesquisas (RIBEIRO-

FILHO et al. 2003). 
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A USG também é considerada um método não invasivo e de boa 

reprodutibilidade, com a vantagem de não expor os indivíduos à radiação, sendo 

considerado ainda um método rápido, de fácil manuseio e baixo custo, quando 

comparado com a TC e a RNM, aparentando ser um exame útil e de boa aplicabilidade 

para mensurar a espessura visceral (LEITE et al. 2000; RIBEIRO-FILHO et al. 2001; 

RIBEIRO-FILHO et al. 2003).  

2.3.1 Ultra-Sonografia 

Diversos estudos encontraram uma boa correlação entre a quantidade de TAV 

medido pela USG e pela TC (HIROOKA et al. 2005; STOLK et al. 2001; STOLK et al. 

2003; RIBEIRO-FILHO et al. 2001; RIBEIRO-FILHO et al. 2003), mostrando uma 

concordância de 74% com a mesma (RIBEIRO-FILHO et al. 2003). Todavia, não há 

um consenso na literatura de um ponto de corte para o diagnóstico da obesidade visceral 

que poderia indicar um maior risco cardiovascular (RIBEIRO-FILHO et al. 2001; 

RIBEIRO-FILHO et al. 2003) e nem do protocolo a ser utilizado (RIBEIRO-FILHO et 

al. 2003; LEITE et al. 2000; RIBEIRO-FILHO et al. 2001; HIROOKA et al. 2005).  

Em um estudo realizado por Ribeiro-Filho et al. (2003), que avaliou 120 

mulheres obesas com idade entre 20 e 65 anos, a gordura visceral foi definida como a 

distância entre a face interna do músculo reto-abdominal e a parede anterior da aorta, 

sendo encontrado um valor de 6,90 cm como um ponto de corte diagnóstico para 

obesidade visceral baseado na área de gordura visceral de 130 cm
2
 pela TC. 

Leite et al. (2000) mediram a espessura da gordura intra-abdominal pela USG 

considerando a distância entre a parede posterior do músculo reto abdominal e a parede 

posterior da aorta na região da bifurcação da aorta abdominal, na linha xifo-umbilical, 

em 231 mulheres e 191 homens entre 20 e 60 anos e estabeleceram como pontos de 

corte os valores de 7 cm como limite superior da normalidade e melhor preditor de risco 

cardiovascular moderado em ambos os sexos e 8 cm e 9 cm para alto risco nas mulheres 

e homens, respectivamente. Esses mesmos autores encontraram uma boa associação 

entre as medidas da USG e os fatores de risco cardiovascular, sendo esta mais evidente 

nos grupos classificados como de alto risco (LEITE et al. 2000). 

Ribeiro-Filho et al. (2001) definiram a gordura intra-abdominal como a distância 

entre a face interna do músculo reto-abdominal e a parede anterior da aorta e 

encontraram uma concordância entre os critérios de obesidade visceral pela USG e TC 

de 65%, com um coeficiente de variação inter e intra-observador inferior a 2%.   
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Usando análise multivariada, Hirooka et al. (2005), ao estudarem 87 pacientes 

com idade média de 54,9  16,7 anos e IMC médio de 25,3  2,92 Kg/m
2
, propuseram 

uma equação para avaliar o Volume de Gordura Visceral (VGV), com forte correlação 

com o volume descrito pela TC, que leva em consideração a distância entre a superfície 

interna do músculo reto e da veia esplênica, a distância entre a superfície interna do 

músculo reto e a parede posterior da aorta no umbigo e a espessura da camada de 

gordura da parede renal posterior direita, conforme descrito a seguir: 

[VGV] = -9,008 + 1,191 x [a distância entre a superfície interna do músculo reto 

e da veia esplênica (mm)] +  0,987 x [a distância entre a superfície interna do músculo 

reto e a parede posterior da aorta no umbigo (mm)] + 3,644 x [a espessura da camada de 

gordura da parede renal posterior direita com uma correlação significativa (mm)] 

(HIROOKA et al. 2005). 

Um volume de gordura visceral maior que 100 cm
2 

foi citado pelos autores como 

largamente aceito no diagnóstico da obesidade visceral e proposto como ponto de corte 

(HIROOKA et al. 2005). 

Devido às limitações de tais técnicas (TC, RNM, USG), tais como o alto custo, a 

pouca disponibilidade de aparelhos e no caso da TC, a submissão dos indivíduos à 

radiação (RIBEIRO-FILHO et al. 2003; STOLK et al. 2001; LEITE et al. 2000), torna-

se inviável a sua aplicação em grandes grupos de indivíduos, impossibilitando a sua 

utilização como ferramenta de triagem para a população em geral (CABALLERO, 

2007).  

2.4 Métodos antropométricos para avaliação da gordura abdominal 

A facilidade na aplicação de métodos antropométricos, aliada à sua inocuidade, 

ao baixo custo e às menores restrições culturais, uma vez que utilizam medidas externas 

das dimensões corporais, tornam estes métodos os de maior aplicabilidade na prática 

clínica e nos estudos epidemiológicos que envolvem grandes amostras (VASQUES et 

al. 2010). Diferentes indicadores antropométricos encontram-se atualmente disponíveis 

para avaliar a gordura abdominal, tais como a CC, a RCE, o DAS, o IC e a RCQ
 

(VASQUES et al. 2009). 

2.4.1 Circunferência da Cintura 

A CC é o método mais comumente usado na literatura para avaliar a adiposidade 

abdominal (RIBEIRO-FILHO et al. 2003) por sua simplicidade,  facilidade de 

execução, baixo custo e reprodutibilidade (GUEDES, 2006; SARNI et al. 2006; 
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FERREIRA et al. 2006). Entretanto tem sido demonstrada sua fragilidade como variável 

preditora da quantidade de gordura corporal em razão de suas dimensões incluírem 

outros tecidos e órgãos além do tecido adiposo (GUEDES, 2006) e principalmente por 

não separar gordura visceral da subcutânea (LEITE et al. 2000).  

A comparação das medidas antropométricas com exames de diagnóstico por 

imagens, como a RNM e a TC, mostrou que a CC foi a variável antropométrica que 

apresentou melhor correlação com o TAV (PEIXOTO et al. 2006; HAN et al. 1997; 

RANKINEN et al. 1999; PU et al. 2008; JIA et al. 2003; JIA et al. 2002; BRAMBILLA 

et al. 2006). Jia et al. (2002) demonstraram ainda que este indicador apresentou melhor 

sensibilidade e especificidade no diagnóstico da obesidade visceral. Nos estudos 

realizados por Han et al. (1997) e Brambilla et al. (2006), a CC explicou 77,8% e 64,8% 

do VGV, respectivamente.  

A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda que a CC seja medida com 

uma fita métrica não extensível diretamente sobre a pele na região mais estreita entre o 

tórax e o quadril ou, em caso de não haver ponto mais estreito, no ponto médio entre a 

última costela e a crista ilíaca, sendo a leitura feita no momento da expiração
 
(WHO, 

1998). No entanto, embora seja uma medida antropométrica amplamente utilizada, 

existem descrições diferentes para a medição da cintura, e, conseqüentemente, um 

consenso entre os pesquisadores e os protocolos emitidos pelas autoridades de saúde é 

atualmente inexistente, o que pode gerar um conflito durante o processo de tomada de 

decisão a cerca de que protocolo seguir, além de tornar difícil a comparação entre os 

resultados de diferentes estudos (SANT´ANNA et al. 2009). Wang et al. (2003) 

encontraram através de revisão na literatura, 14 diferentes locais de aferição para a CC, 

com inexistência de um método universalmente aceito para tal medição. Tais autores 

realizaram comparações entre as medidas de CC tomadas em quatro locais distintos e 

encontraram diferenças em ambos os sexos, sendo esta superior no sexo feminino, 

mostrando que os quatro locais de medição não são intercambiáveis, portanto, as 

comparações entre os estudos só são válidas se o local de medição utilizado for o 

mesmo em todos eles (WANG et al. 2003). 

O ponto de corte determinado pela OMS é de 94 cm e 80 cm, como medida de 

risco metabólico aumentado para homens e mulheres, respectivamente, e 102 cm e 88 

cm, como indicação de risco metabólico muito elevado para morbidades associadas à 
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obesidade (WHO, 1995). Este ponto de corte foi recomendado também por Lean, Han e 

Morison (1995) e pelo National Cholesterol Education Program - NCEP (2001).  

Questiona-se, entretanto, o uso universal desses pontos de corte, visto que a 

sensibilidade desses na identificação dos fatores de risco associados à obesidade pode 

variar entre os grupos etários e as diversas populações e etnias (PEIXOTO et al. 2006; 

RIBEIRO-FILHO et al. 2006; PICON et al. 2007). Ribeiro-Filho et al. (2003) 

determinaram um ponto de corte de 107 cm para a CC como valor discriminador 

correspondente à obesidade visceral diagnosticada através da TC (82,7% de 

especificidade e 60,6% de sensibilidade), enquanto que Jia et al. (2002) propuseram um 

ponto de corte de 90 cm para esta mesma finalidade, quando comparada com a RNM. 

Seo et al. (2009) realizaram um estudo envolvendo indivíduos Koreanos idosos, com 

idade superior ou igual a 63 anos, de ambos os sexos, visando propor novos pontos de 

corte para a CC para identificação de pessoas com risco de desenvolver síndrome 

metabólica e identificaram valores correspondentes a 86,5cm para homens e mulheres. 

Vale ressaltar que neste estudo a CC foi aferida no nível da cicatriz umbilical (SEO et 

al. 2009). 

2.4.2 Relação Cintura-Estatura 

A RCE tem sido descrita mais recentemente na literatura como um indicador 

antropométrico da distribuição de gordura corpórea útil para identificação do risco 

cardiovascular (ALVAREZ et al. 2008; KOCH et al. 2007; KOCH et al. 2008), 

apresentando como vantagens a  simplicidade de sua determinação e o fato de basear-se 

em medidas de fácil obtenção (ALVAREZ et al. 2008; PEREIRA; SICHIERI; 

MARINS, 1999), sendo determinada pela divisão da CC (cm) pela estatura (cm) 

(ALVAREZ et al. 2008; KOCH et al. 2008, KOCH et al. 2007; OLIVEROS; 

SOBERANIS, 2005; PITANGA; LESSA, 2004).  

Estudos têm demonstrado a forte associação desta medida com o risco 

coronariano elevado, sendo esta relação maior que com outros indicadores 

antropométricos, como IMC e RCQ (OLIVEROS; SOBERANIS, 2005; KOCH et al. 

2008; PITANGA; LESSA, 2004; HSIEH; MUTO, 2006; SCHNEIDER et al. 2007; LIN 

et al. 2002; KOCH et al. 2007; SAYEED et al. 2003). Recentemente, Lee et al. (2008), 

numa meta-análise, compararam os diversos índices de obesidade abdominal na 

avaliação do risco cardiovascular. Estes autores demonstraram que a RCE foi o melhor 

preditor de distúrbios metabólicos em homens e mulheres (LEE et al. 2008), enquanto 
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Kahn, Imperatore e Cheng (2005) demonstraram que este parâmetro melhor identificou 

fatores de risco cardiovasculares em crianças e adolescentes. 

Uma vez que a baixa estatura é um preditor independente para a DCV e para a 

mortalidade (KOCH et al. 2008; SILVENTOINEN et al. 2006; DAVEY et al. 2000; 

FORSEN et al. 2000), o ajuste da CC pela estatura corporal permitiria expressar melhor 

o risco associado à obesidade visceral (HSIEH; MUTO, 2006; SCHNEIDER et al. 

2007; LIN et al. 2002; SAYEED et al. 2003). Este indicador apresenta-se ainda como 

um bom marcador para monitorar excesso de peso em jovens, por considerar o 

crescimento tanto da cintura quanto da estatura. Nesta faixa etária, índices 

antropométricos que utilizem a medida da circunferência do quadril podem ser 

inapropriados, pois a largura pélvica modifica-se rapidamente durante o estirão do 

crescimento, e estes índices poderiam estar refletindo mais essa variação do que, 

propriamente, o acúmulo de gordura (ALVAREZ et al. 2008). Além disso, justifica-se o 

uso da estatura pelo fato de as mulheres poderem ser mais baixas do que os homens no 

mesmo grau de risco (ASHWELL; COLE; DIXON, 1996). No entanto, Han et al. 

(1997) mostraram que a altura não influencia de forma importante o VGV em ambos os 

sexos.   

Ashwell e Hsieh (2005) identificaram um ponto de corte único (0,50) que indica 

risco à saúde a homens, mulheres, crianças, adultos e a diferentes grupos étnicos, 

permitindo, assim, a utilização deste parâmetro em diferentes populações. Segundo 

estes autores, comunicar a mensagem: “Mantenha a sua CC inferior à metade da sua 

altura” é uma medida simples e efetiva para prevenir desordens metabólicas à população 

(ASHWELL; HSIEH, 2005). Outros autores também sugeriram o ponto de corte 

superior ou igual a 0,50 como discriminador da obesidade abdominal e risco 

cardiovascular em ambos os sexos (OLIVEROS; SOBERANIS, 2005; KOCH et al. 

2008). Contudo, outros pontos de corte diferentes também foram propostos (LIN et al, 

2002; PITANGA; LESSA, 2006).  

Em estudo realizado com amostra de 55.563 adultos em Taiwan, com objetivo 

de identificar os pontos de corte da RCE para discriminar pelo menos um fator de risco 

cardiovascular (diabetes, hipertensão ou dislipidemia), Lin et al. (2002) encontraram 

valores de 0,48 e 0,45 para homens e mulheres, respectivamente, evidenciando ainda 

forte associação da RCE com hipertensão arterial, intolerância à glicose, diabetes e 

dislipidemias. Pitanga e Lessa (2006) estudando 968 adultos de 30-74 anos de idade de 
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Salvador, Brasil, encontraram valores de 0,53 e 0,52 para homens e mulheres, 

respectivamente. Os achados desse estudo sugerem a realização de novos que possam 

comparar a RCE com outros indicadores de obesidade mais comumente utilizados para 

discriminar o risco coronariano elevado, recomendando também que sejam realizados 

estudos com crianças, adolescentes e adultos de diferentes grupos etários para que se 

possa observar o poder discriminatório da RCE para o risco cardiovascular nestes 

subgrupos específicos (PITANGA; LESSA, 2006). 

2.4.3 Diâmetro Abdominal Sagital 

Estudos recentes têm apontado o DAS como uma medida antropométrica 

preditora da gordura visceral que apresenta estreita correlação com as variáveis de risco 

cardiovascular, como resistência à insulina (IRIBARREN et al. 2006; PETERSSON; 

DARYANI; RISÉRUS, 2007; RISÉRUS et al. 2004; EMPANA et al. 2004), elevação 

dos níveis de lipídeos e ácido úrico, pressão arterial e síndrome metabólica (SAMPAIO 

et al. 2007; ÖHRVALL; BERGLUND; VESSBY, 2000; PETERSSON; DARYANI; 

RISÉRUS, 2007).  

Trata-se de uma medida simples, não invasiva, que apresenta boa 

reprodutibilidade e precisão (SAMPAIO et al. 2007; ÖHRVALL; BERGLUND; 

VESSBY, 2000; IRIBARREN et al. 2006),
 
baseada no fato de que para os indivíduos 

em posição de decúbito dorsal (supina) o acúmulo de gordura visceral mantém a altura 

do abdômen, no sentido sagital, ao mesmo tempo que a gordura subcutânea é reduzida, 

porque se espalha para os lados, devido à força de gravidade (SAMPAIO et al. 2007; 

IRIBARREN et al. 2006).
  

Zamboni et al. (1998) encontraram uma associação significante entre o TAV 

avaliado pela TC e o DAS em homens e mulheres, sendo esta associação mantida após 

ajuste pelo IMC. Estes mesmos autores obtiveram uma precisão inter e intra-observador 

muito elevada, demonstrando a utilidade do DAS para predizer a gordura visceral 

(ZAMBONI et al. 1998).  

Uma limitação da utilização do DAS na prática clínica é a inexistência de 

consenso para os pontos de corte adotados e a ausência de definição dos protocolos de 

medição que melhor discriminam o risco de DCV (IRIBARREN et al. 2006).  

Estudos sugerem que a medição seja realizada com o indivíduo em posição 

supina, aferindo com um antropomêtro a distância entre o dorso em contato com a 

superfície e o ponto mais elevado do abdômen, entre a última costela e a crista ilíaca 
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(SAMPAIO et al. 2007; LEITE et al. 2000; PETERSSON; DARYANI; RISÉRUS, 

2007; RISÉRUS et al. 2004).
 
No entanto, outros métodos de aferição têm sido descritos 

na literatura (ÖHRVALL; BERGLUND; VESSBY, 2000; IRIBARREN et al. 2006). 

Öhrvall, Berglund e Vessby (2000) recomendam que a medida seja tomada no nível da 

cicatriz umbilical e Iribarren et al. (2006) adotaram como procedimento a tomada da 

medida com o indivíduo em pé. 

Sampaio et al. (2007), em estudo inédito no Brasil e em um país em 

desenvolvimento, com a finalidade de identificar os pontos de corte que melhor 

representam associação com as DCV em comparação com a TC, encontraram valores 

limites de 20,5 cm e 19,3 cm em homens e mulheres, respectivamente, segundo a curva 

ROC, correspondente a um VGV de 130 cm² segundo a TC, que é relacionado a 

profundas deteriorações metabólicas. 

2.4.4 Índice de Conicidade 

No início da década de 90, o IC foi proposto como mais uma opção 

antropométrica para avaliação da obesidade e distribuição da gordura corporal. Esse 

índice baseia-se no pressuposto de que o perfil morfológico do corpo humano, ao 

apresentar maior concentração de gordura na região central, apresenta um formato 

parecido com um duplo cone com uma base comum, enquanto que aqueles com menor 

quantidade de gordura na região central teriam a aparência de um cilindro (PITANGA; 

LESSA, 2004; GUEDES, 2006). 

A boa correlação do IC com a obesidade central e com os fatores de risco 

predisponentes às DCV e metabólicas (PITANGA; LESSA, 2004; GUEDES, 2006) 

determina este indicador como um bom preditor de risco a saúde (GOMES et al. 2006). 

As maiores limitações para seu uso são a inexistência de pontos de corte que possam 

discriminar alto risco coronariano e a dificuldade de se calcular o denominador da 

equação proposta para sua determinação, limitando sua utilização em estudos 

populacionais (PITANGA; LESSA, 2004; GUEDES, 2006). Por outro lado, não ser 

necessária a medida da circunferência do quadril para sua determinação é uma 

vantagem (PITANGA; LESSA, 2006). Para o seu cálculo são envolvidas as medidas do 

perímetro da cintura e da estatura, expressas em metros, e do peso corporal (kg), através 

da seguinte equação matemática (PITANGA; LESSA, 2005; TARASTCHUK et al. 

2008): 
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√ 
Índice de Conicidade =    Perímetro da cintura (m)   

    0,109  Peso Corporal (kg) 

             Estatura (m) 

Valdez et al. (1993) sugeriram adotar valores de ponto de corte próximos de 1,00 

(perfil morfológico similar a de um cilindro perfeito) como indicativo de baixo risco e 

valores próximos de 1,73 (perfil morfológico similar a de um duplo cone perfeito) como 

indicativo de elevado risco para o aparecimento e o desenvolvimento de disfunções 

cardiovasculares e metabólicas.  

Pitanga e Lessa (2004), com o objetivo de selecionar através da sensibilidade e 

especificidade os melhores pontos de corte para o IC como discriminador de risco 

coronariano elevado, encontraram valores de 1,25 para homens (sensibilidade de 

73,91% e especificidade de 74,92%) e 1,18 para mulheres (sensibilidade de 73,39% e 

especificidade de 61,15%). Este estudo foi o primeiro a publicar pontos de corte para a 

utilização do IC como discriminador de risco coronariano elevado e foi posteriormente 

utilizado por outros estudos (GOMES et al. 2006; TARASTCHUK et al. 2008; 

JACOBINA et al. 2007).  

 Estudo realizado com o objetivo de avaliar qual indicador antropométrico 

melhor se correlaciona com o risco cardiovascular identificou o IC como um dos 

melhores indicadores. No mesmo estudo a CC e o IMC foram descritos com 

intermediário e baixo poder discriminatório do risco, respectivamente (PITANGA; 

LESSA, 2005). No entanto, no estudo realizado por Conway et al. (1995), o IC não se 

mostrou significativamente correlacionado com o TAV. 

2.4.5 Relação Cintura-Quadril 

A RCQ é um indicador amplamente utilizado na aferição da distribuição 

centralizada do tecido adiposo em avaliações individuais e coletivas (GUEDES, 2006; 

FERREIRA et al. 2006), apresentando baixo custo e praticidade (ALVAREZ et al. 

2008; REZENDE et al. 2006). 

Este indicador é determinado pela divisão dos perímetros da cintura (cm) e do 

quadril (cm) e deve ser obtido pela aferição da região do quadril na área de maior 

protuberância e da cintura na área mais estreita entre o tórax e o quadril (WHO, 1998), 

fazendo parte dos critérios diagnósticos para a síndrome metabólica propostos pela 

OMS (WHO, 1998).  
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Os pontos de cortes estabelecidos pela OMS para discriminar valores adequados 

da RCQ são inferiores a 0,85 e 1,0 para os sexos feminino e masculino, respectivamente 

(WHO, 1998). No entanto, outros pontos de corte têm sido sugeridos como preditores 

do risco cardiovascular. Pereira, Sichieri e Marins (1999), em estudo de base 

populacional realizado no município do Rio de Janeiro, mostraram que a utilização dos 

pontos de corte de 0,95 para homens e 0,80 para mulheres associava-se melhor à 

predição da hipertensão arterial. Ferreira et al. (2006), estudando adultos do sexo 

masculino, apontaram um ponto de corte de 0,90 como melhor indicador para 

hipertrigliceridemia e relação colesterol/HDL elevada. Ribeiro-Filho et al. (2003) e Jia 

et al. (2002) propuseram um ponto de corte de 0,97 e 0,93 como discriminador da 

obesidade visceral diagnosticada pela TC e RNM, respectivamente. 

Entretanto, vale ressaltar que estudos vêm evidenciando uma pobre correlação 

entre o TAV avaliado por métodos de imagem e a RCQ (WEERARATHNA; 

LEKAMWASAM; RODRIGO, 2008; RANKINEN et al. 1999; GORAN et al. 1998), 

devendo portanto ser evitado seu uso como medida substituta da gordura visceral 

(RANKINEN et al. 1999).  

Devido a diferenças na estrutura óssea pélvica e na quantidade de tecido adiposo 

subcutâneo e massa muscular, a variabilidade da circunferência do quadril é muito 

maior em mulheres do que em homens, sendo assim, Rankinen et al. (1999) não 

recomendam o uso da RCQ para o sexo feminino. Além disso, outros fatores também 

estão relacionados a uma inabilidade deste método em avaliar de forma adequada a 

obesidade abdominal: a perda de peso, que está associada à redução na CC e na 

circunferência do quadril, faz com que a RCQ permaneça inalterada ou levemente 

diminuída, mesmo quando o TAV diminui significativamente, mostrando que esta 

relação é inadequada para avaliar mudanças na quantidade de gordura visceral durante a 

perda ou o ganho de peso (VASQUES et al. 2010); e a perda muscular periférica, que 

ocorre em pacientes diabéticos não insulino-dependentes, leva a uma menor 

circunferência do quadril do que a esperada para a idade e IMC (RANKINEN et al. 

1999). 

Semiz, Ozgören e Sabir (2007) não encontraram relação entre a RCQ e a 

gordura visceral medida pela USG sugerindo que a RCQ não é um bom índice para 

medir depósito de gordura visceral em crianças e adolescentes. 
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2.5 Equações para predição da obesidade visceral  

A maior limitação em relação aos métodos antropométricos descritos acima está 

relacionada ao fato de estas medidas representarem a área abdominal total, e não a área 

do TAV em particular (BRUNDAVANI; MURTHY; KURPAD, 2006), não sendo 

capazes de diagnosticar separadamente a gordura abdominal subcutânea da visceral 

(KIM et al. 2004; HAYASHI et al. 2007). 

Por conta disso, pesquisadores têm se focado na procura por uma ferramenta 

simples, barata e fácil de ser executada para avaliação da adiposidade visceral, que 

possa ser incluída como parte da avaliação física na prática clínica quando uma medida 

rápida é requerida e nenhum recurso econômico está disponível ou em estudos 

epidemiológicos, quando a população é grande (GAURALET et al. 2006; RANKINEN 

et al. 1999).   

 Em vista disso, vários estudos foram realizados em diferentes populações com o 

objetivo de desenvolver e validar equações preditivas para avaliação da obesidade 

visceral a partir de variáveis simples (GAURALET et al. 2006; GOEL et al. 2008; 

GORAN et al. 1998; NAGAI et al. 2008b; DEMURA; SATO, 2007).  

Alguns estudos foram realizados no Japão (NAGAI et al. 2008a; NAGAI et al. 

2010; DEMURA; SATO, 2007). Nagai et al. (2008a; 2010) desenvolveram e validaram 

uma equação a partir de uma regressão linear múltipla para avaliar a área de gordura 

visceral utilizando a TC como método de referência, incluindo na mesma além de 

variáveis antropométricas, a impedância bioelétrica (BIA). Demura e Sato (2007) 

também validaram a massa gorda do tronco avaliada pela BIA como método para 

predizer a gordura visceral. Em outro estudo, Nagai et al. (2008b), ao estudar 100 

homens com idade média de 44,4 18,4 anos, propuseram uma equação para predizer o 

VGV usando como variáveis a RCE e o TG (VGV = 857,66 x RCE + 0,22 x TG – 

378,31), apresentando alta sensibilidade e especificidade (0,833 e 0,900, 

respectivamente) quando a discriminação de um VGV  100cm
2
 ou < 100cm

2
 foi usado 

por esta equação.  

Outros estudos foram desenvolvidos na China (RAN et al. 2003; LIU et al. 

2006). Ran et al. (2003) propuseram equações para avaliar a área visceral utilizando 

como variáveis a CC e a idade para o sexo masculino e a RCQ, o peso e a idade para o 

sexo feminino, enquanto que Liu et al. (2006) incluíram o IMC e a CC para a equação 

preditiva da área visceral em pacientes diabéticos tipo 2 do sexo masculino.  
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Com o objetivo de desenvolver e validar equações preditivas usando variáveis 

antropométricas simples para obesidade abdominal e generalizada numa população de 

Asiáticos Indianos, Goel et al. (2008) estudaram 168 indivíduos com idade média de 

32,2  9,5 anos e IMC 22,9  4,0 Kg/m
2
 e propuseram a seguinte equação para estimar 

o TAV baseado na RNM, com um poder preditivo de 52%: 

TAV = -238,7 + 16,9 x idade + 934,18 x sexo + 578,09 x IMC – 441,06 x 

circunferência do quadril + 434,2 x CC; considerando o sexo masculino = 1 e o sexo 

feminino = 2. 

Kekes-Szabo et al. (1994) elaboraram e validaram uma equação capaz de 

predizer 73% do TAV de homens brancos adultos, utilizando como variáveis a idade, a 

CC, as circunferências do meio e inferior da coxa e a prega cutânea abdominal vertical.  

Goran et al. (1998) estimaram o TAV em crianças Caucasianas e Afro - 

Americanas com idade entre 4 e 10 anos com e sem a utilização da Absorciometria de 

Raios X de Dupla Energia (DEXA) utilizando as seguintes variáveis no modelo: 

gordura do tronco e total (avaliadas pela DEXA) e prega cutânea abdominal (r
2
 = 0,85; 

sendo que a gordura do tronco avaliada pela DEXA isoladamente explicou 78% da 

variância); prega cutânea abdominal, etnia e prega cutânea subescapular (r
2
 = 0,82), 

respectivamente. Brambilla et al. (2006), ao estudarem crianças e adolescentes 

Caucasianas e Hispânicas com idade entre 7 e 16 anos, propuseram e validaram a 

seguinte equação para predizer o TAV: TAV (cm
2
) = 1,1 x CC (cm) – 52,9. Já a 

equação preditiva do TAV proposta por Owens et al. (1999), ao avaliarem 76 crianças e 

adolescentes obesos brancos e negros entre 7 e 16 anos aparentemente saudáveis, foi: 

TAV = -124.06 + 16.67 (etnia) + 4.15 (diâmetro sagital) + 100.89 (RCQ), onde a etnia 

foi codificada como negros = 0 e brancos = 1. O modelo explicou 63% na variância do 

TAV e esteve associado a um erro de medida de 23,9% (Owens et al. 1999). 

Em um estudo desenvolvido na Espanha, Gauralet et al. (2006) desenvolveram 

uma equação antropométrica para avaliar a relação entre a área visceral e a área 

subcutânea utilizando 61 pacientes entre 30 e 70 anos, de ambos os sexos, com 

sobrepeso ou obesidade. A equação foi posteriormente validada com um grupo de 32 

pacientes. A equação final para classificar a obesidade visceral no total da população 

estudada foi: área visceral/ área subcutânea = 0,868 + 0,064 x DAS (cm) – 0,036 x 

diâmetro coronal (cm) – 0,022 x prega cutânea triciptal (mm). O diâmetro coronal foi 

medido no nível da crista ilíaca, com o paciente deitado na posição supina e o 
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antropômetro posicionado perpendicular ao corpo. Um ponto de corte superior a 0,42 

foi proposto para classificação da obesidade visceral. Os resultados indicaram que a 

equação preditiva é válida quando comparada com a TC (GAURALET et al. 2006).   

Contrariamente aos estudos citados, Bonora et al. (1995) sugerem que o TAV 

não pode ser estimado através da idade e de medidas antropométricas simples, apenas o 

tecido adiposo subcutâneo. A equação proposta por esses mesmos autores incluiu a CC 

para os homens e a CC e a idade para as mulheres e explicou apenas 56% e 68% da 

variabilidade do TAV, respectivamente, mostrando uma grande diferença entre este 

tecido predito através da equação e observado através da RNM, com tendência a 

superestimação em ambos os sexos (BONORA et al. 1995).    

Existem limitações para a aplicabilidade universal dessas equações atualmente 

disponíveis, já que existem evidências bem documentadas que ocorrem diferenças nas 

áreas de TAV entre as populações (BRUNDAVANI; MURTHY; KURPAD, 2006), 

sendo demonstrado pela literatura que a distribuição de gordura varia entre sexo, idade e 

raça (FERNÁNDEZ et al. 1996; HAN et al. 1997; STANFORTH et al. 2004; HILL et 

al. 1999; CARROLL et al. 2008). 

Schreiner et al. (1996) encontraram uma menor área de gordura intra-abdominal 

nas mulheres do que nos homens (109.5cm
2
 Vs 152,9cm

2
, respectivamente), apesar 

destas apresentarem uma maior área de gordura subcutânea; dados também 

demonstrados por Brundavani; Murthy e Kurpad, 2006, que encontraram valores de 

TAV de 97,28  49,73 cm
2
 para as mulheres e 128,14  67,97 cm

2
 para os homens, com 

diferença estatisticamente significativa entre eles (p<0,001), enquanto que as mulheres 

apresentaram depósitos de gordura subcutânea significativamente maior do que os 

homens (221,09  74,94 cm
2
 Vs 163,39  69,67 cm

2
, p < 0,001).  

Com o avanço da idade, ocorrem mudanças na composição corporal de tal forma 

que a massa livre de gordura diminui e a massa gorda geralmente aumenta, sendo 

armazenada intra-abdominal e intra-muscularmente, em vez de subcutaneamente, como 

no adulto jovem (CERVI; FRANCESCHINI; PRIORE, 2005). Portanto, o TAV 

generosamente acumula-se com o aumento da idade (SCHWARTZ et al. 1990; 

KOTANI et al. 1994), sendo esta uma importante variável para a predição do acúmulo 

de tecido adiposo intra-abdominal (DESPRÉS et al. 1991).  

Stanforth et al. (2004) observaram um maior TAV entre mulheres e homens 

brancos quando comparados aos negros, independente do IMC, RCQ, CC e idade, 
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sendo a diferença maior no sexo masculino. Este resultado também foi observado por 

Hill et al. (1999) para o sexo masculino. Já no sexo feminino, esses autores observaram 

que as mulheres negras eram mais obesas do que as brancas tendo, portanto, uma 

quantidade maior de TAV, no entanto esta diferença desapareceu quando corrigida pela 

gordura corporal total (HILL et al. 1999). Carroll et al. (2008) também evidenciaram 

diferenças raciais/étnicas na distribuição do TAV, particularmente entre as mulheres, 

evidenciando que mulheres e homens afro-americanos tiveram menor TAV quando 

comparados aos brancos e hispânicos, apesar de não haver diferença entre a CC e o IMC 

entre os grupos. Perry et al. (2000) encontraram em seu estudo que as mulheres 

caucasianas tiveram valores significativamente maiores de volume e área de TAV 

quando comparadas às mulheres afro-americanas, mesmo apresentando IMC similares.  

Tais achados tornam evidente que um único método de quantificação não pode 

ser adotado para mensurar os depósitos de TAV da população como um todo, 

suportando a observação de que equações específicas para idade, sexo e raça são 

requeridas para estimar o TAV a partir de medidas antropométricas. A validação dessas 

medidas em cada população é de fundamental importância para maior acurácia das 

estimativas a serem realizadas para o TAV (VASQUES et al. 2010). 

2.6 Prevalência de obesidade visceral 

Possivelmente devido às limitações dos métodos de imagem capazes de 

diferenciar os componentes da gordura abdominal em subcutâneo e visceral (TC, RNM 

e USG) (RIBEIRO-FILHO et al. 2003; STOLK et al. 2001; LEITE et al. 2000) e da 

inabilidade das medidas antropométricas para representar a área do TAV em particular 

(BRUNDAVANI; MURTHY; KURPAD, 2006), poucos estudos que determinaram a 

prevalência de obesidade visceral foram encontrados na literatura (TADOKORO et al. 

2010; PIERNAS SÁNCHEZ et al. 2010; NAGAI et al. 2008b). 

Piernas Sánchez et al. (2010) aplicaram uma equação preditiva proposta por 

Gauralet et al. em uma população de 230 mulheres, com idade média de 39  12 anos e 

IMC médio de 29  5 Kg/m
2
 e encontraram uma prevalência de obesidade visceral de 

28,7%. Pou et al. (2009), ao avaliar 3.348 participantes da pesquisa Framingham Heart 

Study Offspring and Third Generation Cohorts com média de idade de 52,2  9,9 anos, 

encontraram prevalência de obesidade visceral de 44% no sexo feminino. Já Tadokoro 

et al. (2010), ao analisar estudantes japoneses do ensino médio entre 15 e 16 anos de 
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ambos os sexos, encontraram uma prevalência de 9,6% de obesidade visceral, sendo 

9,8% no sexo feminino e 10,3% no masculino.  

Outros estudos são necessários a fim de desenvolver e validar equações que 

utilizem apenas variáveis simples e que possam ser utilizadas para estimar a gordura 

visceral de homens e mulheres de diferentes faixas etárias, visando conhecer a 

prevalência de obesidade visceral da população em geral, além dos fatores de risco e das 

complicações associadas à mesma, a fim de que estratégias de intervenção precoce 

possam ser propostas para diminuir a morbi-mortalidade associada às DCV.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Equação preditiva para avaliação da gordura visceral em mulheres jovens   31 

 

PETRIBÚ, M.M.V. Tese de Doutorado. UFPE, 2011. 

3.0 MÉTODOS 

3.1 Desenho, amostragem e local do estudo 

Para o desenvolvimento e validação das equações preditivas foi realizado um 

estudo metodológico envolvendo 64 mulheres jovens entre 19 e 36 anos, estudantes da 

graduação ou pós graduação da área de saúde da Universidade Federal de Pernambuco 

(UFPE) no ano de 2009. As estudantes foram recrutadas através de anúncios na 

universidade. Nenhuma seleção foi feita segundo o tipo corporal, grau de obesidade ou 

atividade física. Foram excluídas as estudantes que referiram ter realizado cirurgia 

abdominal recente, além das gestantes, já que tais características poderiam influenciar 

as medidas de gordura visceral. As mulheres foram divididas em dois grupos: grupo 1, 

utilizado para o desenvolvimento da equação preditiva do VGV; grupo 2, utilizado para 

a validação da referida equação, compostos por 48 e 16 mulheres, respectivamente. 

A fim de verificar a prevalência de obesidade visceral em mulheres jovens do 

estado de Pernambuco, foi realizado um estudo de corte transversal, de base 

populacional, a partir de dados oriundos da “III Pesquisa Estadual de Saúde e Nutrição” 

(III PESN), realizada em áreas urbanas e rurais do estado de Pernambuco no período de 

maio a outubro de 2006. O presente estudo envolveu apenas adultos do sexo feminino, 

na faixa etária de 25 a 36 anos de idade.  

Para o cálculo amostral, considerou-se uma prevalência de obesidade visceral de 

28,7% (PIERNAS SÁNCHEZ et al. 2010), um erro de estimação de 4% e um nível de 

confiança de 95%, totalizando 491 indivíduos. O banco de dados da III PESN contém 

um total de 669 mulheres na faixa etária de 25 a 36 anos, porém, destas, 152 foram 

excluídas por apresentarem ausência de dados clínicos (exames laboratoriais ou pressão 

arterial), sendo utilizado, portanto, o universo de 517 mulheres que dispunham de todas 

as variáveis utilizadas no presente estudo. Vale ressaltar que a III PESN adotou como 

critério de exclusão as gestantes e as mulheres portadoras de alguma limitação física 

que comprometesse a aferição das medidas antropométricas. 

3.2 Descrição e operacionalização das variáveis 

3.2.1 Volume de Gordura Visceral aferido através da Ultra-Sonografia 

A gordura visceral foi estimada pela USG, realizada com os indivíduos em jejum 

de no mínimo 8 horas. A máquina utilizada foi uma Logiq 5 US Machine (GE  Systems, 

Milwaukee, WI, USA). A gordura visceral foi avaliada utilizando-se um transdutor 

convexo banda larga de 2,5 a 5,0 mHz enquanto que a gordura subcutânea foi avaliada 
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através de um transdutor linear de 7,5 a 12,0 mHz, com os indivíduos em posição 

supina após uma exalação normal. A distância e a espessura dos parâmetros foram 

medidas como segue: 1) A distância entre a superfície interna do músculo abdominal e 

da veia esplênica; 2) A distância entre a superfície interna do músculo abdominal e a 

parede posterior da aorta na altura do umbigo; 3) A espessura da camada de gordura da 

parede posterior do rim direito no espaço Peri-renal posterior direito; 4) A espessura de 

ambas camadas de gordura subcutânea e pré-peritoneal no processo xifóide. O 

transdutor foi colocado verticalmente contra a pele tão suave quanto possível para 

prevenir a compressão das camadas de gordura (HIROOKA et al. 2005). 

O VGV foi avaliado através da equação proposta por Hirooka et al. (2005), que 

apresenta forte correlação com o volume descrito pela TC: 

[VGV] = -9,008 + 1,191 x [a distância entre a superfície interna do músculo reto 

e da veia esplênica (mm)] +  0,987 x [a distância entre a superfície interna do músculo 

reto e a parede posterior da aorta no umbigo (mm)] + 3,644 x [a espessura da camada de 

gordura da parede renal posterior direita (mm)] 

Para o diagnóstico da obesidade visceral, foi adotado o ponto de corte de 100 

cm
2 

(HIROOKA et al. 2005). O mesmo avaliador treinado realizou todas as medições 

ultra-sonográficas do TAV, segundo o protocolo descrito anteriormente. 

3.2.2 Variáveis antropométricas 

O peso corporal foi obtido utilizando-se balança digital (Modelo MEA-

03200/Plenna), com capacidade de 150 kg e escala de 100 gramas, com o indivíduo 

descalço e indumentária mínima. No estudo de desenvolvimento e validação da equação 

a altura foi determinada com estadiômetro portátil com precisão de 1mm em toda a sua 

extensão (marca Ghrum Polar Manufacture, Suíça). No segundo momento do estudo, 

com dados secundários da III PESN, foi utilizado um estadiômetro da marca  

Alturaexata, Ltda. Os indivíduos foram colocados em posição ereta, descalços, com 

membros superiores pendentes ao longo do corpo, os calcanhares, o dorso e a cabeça 

tocando a coluna de madeira. 

Para classificação do estado nutricional pondero-estatural utilizou-se o IMC 

determinado pelo quociente da relação do peso (kg)/ altura² (metros),
 
sendo utilizados 

os limites de corte recomendados pela OMS (1998): 

- Baixo peso: IMC< 18,5kg/m²; 

- Eutrofia: IMC≥18,5kg/m² e <25kg/m/²; 
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√ 

- Sobrepeso: IMC≥25kgm/²; 

- Obesidade: IMC≥30kgm/². 

A CC foi aferida no ponto médio entre a última costela e a crista ilíaca, com uma 

fita métrica inextensível, de acordo com o protocolo estabelecido pela OMS (1998), 

considerando-se normais os valores inferiores a 80cm e elevado valores iguais ou 

superiores a 80cm.  

Para avaliação da RCQ, foi realizada a circunferência do quadril na área de 

maior protuberância glútea. A RCQ foi obtida pela divisão dos valores da CC (cm) 

pelos da circunferência do quadril (cm), sendo considerados normais os valores 

inferiores a 0,85 e elevados aqueles iguais ou superiores a 0,85 (WHO, 1998). 

A RCE foi determinada pela divisão da CC (cm) pela altura (cm) e o ponto de 

corte adotado para discriminação da obesidade abdominal e risco cardiovascular foi ≥ 

0,53 (HAUN; PITANGA; LESSA, 2009). 

O IC foi calculado através da equação matemática (PITANGA; LESSA, 2004): 

Índice de Conicidade =    Perímetro da cintura (m)   

       0,109  Peso Corporal (kg) 

               Estatura (m) 

O ponto de corte adotado foi o proposto por Pitanga e Lessa (2004) de 1,18 para 

mulheres para discriminar o risco coronariano elevado.  

3.2.3 Interferência da fase do ciclo menstrual nas medidas antropométricas   

  A fim de avaliar a possível relação entre a fase do ciclo menstrual e as mudanças 

nas medidas antropométricas, foi realizado um estudo piloto com uma amostra de 28 

estudantes dos cursos de graduação da área de saúde da UFPE. Não foram incluídas no 

estudo mulheres que referiram disfunções menstruais (polimenorréia – quando a 

menstruação ocorre a intervalos menores que 21 dias; oligomenorréia – quando a 

menstruação ocorre a intervalos maiores que 35 dias; amenorréia - falta de menstruação 

por período maior que 3 ciclos prévios; hipermenorréia – quando a menstruação dura 

mais de 8 dias e hipomenorréia – quando a menstruação dura menos de 2 dias) e uso de 

anticoncepcional. A duração do ciclo menstrual foi considerada de acordo com o 

número de dias, desde o 1º dia de sangramento até um dia antes de começar o seguinte 

episódio. O ciclo menstrual foi considerado normal quando a mulher apresentou 

menstruação regular de 21 a 31 dias intervalados. O peso e os indicadores nutricionais 

(IMC, CC, RCQ, RCE e IC) foram aferidos três vezes ao longo do ciclo menstrual: 
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durante a fase folicular (compreendida entre o 1º dia da menstruação e o último dia 

antes da ovulação), na fase ovulatória (periodicidade do ciclo menos 14 dias; no ciclo de 

28 dias é o 14º) e na fase lútea (compreendida entre o período após a ovulação e o 

último dia antes da próxima menstruação). As médias das três medidas foram 

comparadas através do teste “t” de Student para amostras pareadas. 

3.2.4 Pressão Arterial 

A pressão arterial sistólica e diastólica (PAS e PAD) foi verificada com a 

utilização de esfigmomanômetro aneróide devidamente calibrado (Premium CE 0483), 

na posição sentada após cinco minutos de repouso, mantendo o indivíduo com o 

membro superior à altura do coração com palma da mão voltada para cima e cotovelo 

ligeiramente fletido, onde foi utilizada a classificação da VI Diretriz Brasileira de 

Hipertensão (2010) (VI DIRETRIZES BRASILEIRAS DE HIPARTENSÃO 

ARTERIAL, 2010). 

3.2.5 Exames Bioquímicos 

O perfil lipídico (colesterol total - CT, LDL, HDL, TG) e a glicemia de jejum 

(GJ) foram avaliados em sangue venoso, mediante punção cubital, com os indivíduos 

em jejum noturno de 12 horas. Para avaliação do perfil lipídico, as amostras de sangue 

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

Laboratório de Bioquímica do Departamento de Nutrição da UFPE, onde foram 

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

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

análises. Os níveis do perfil lipídico foram determinados em mg/dL por fotometria de 

absorção com método enzimático. O cálculo do LDL foi feito através da fórmula de 

Friedewald, Levi e Fredrickson (1972). A GJ foi avaliada através de um glucômetro 

Advantage (Roche Diagnostics e Accutrend GCT, para o 1º e 2º artigo, 

respectivamente). Os valores de referência adotados para o perfil lipídico foram os 

preconizados pela III Diretrizes Brasileiras sobre Dislipidemias e Diretriz de Prevenção 

da Aterosclerose (2001) e para a GJ foi utilizado os critérios recomendados pela 

American Diabetics Association (2010), sendo valores inferiores a 100mg/dL 

considerados normais. 

3.2.6 Volume de Gordura Visceral estimado através de equação preditiva 
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Para estimativa do VGV de mulheres jovens do estado de Pernambuco, utilizou-

se uma equação preditiva desenvolvida no 1º artigo, que utiliza como variáveis 

independentes a RCE e a GJ, como segue: 

VGV = -130,941 + (198,673 x RCE) + (1,185 x GJ); 

Tal equação é capaz de predizer o VGV em aproximadamente 45%, com erro 

padrão de estimativa de  15,19cm
2 

(dados ainda não publicados). Para o diagnóstico da 

obesidade visceral, foi adotado o ponto de corte de 100cm
2 

(HIROOKA et al. 2005). 

3.3 Processamento e análise dos dados 

Para o desenvolvimento de equações preditivas do VGV, em primeiro momento 

recorreu-se ao teste de Shapiro Wilk, a fim de verificar se a distribuição dos dados 

atenderam aos pressupostos de normalidade. As mulheres foram divididas em dois 

grupos sendo o primeiro utilizado para o desenvolvimento da equação e o segundo para 

a validação da mesma. Para identificar quais as variáveis que seriam incluídas no 

modelo estatístico, realizou-se uma análise de correlação de Pearson. Posteriormente, 

para o desenvolvimento do modelo estatístico aplicou-se a regressão linear múltipla do 

tipo stepwise e análise residual, adotando-se o VGV como variável dependente e as 

variáveis que apresentaram correlação significativa com o VGV como variáveis 

independentes. Todos os possíveis modelos de regressão foram explorados para 

selecionar o melhor modelo preditivo para estimar o TAV. Para a validação da equação 

utilizou-se o teste “t” de Student para amostras pareadas. Foi adotado o nível de 

significância de 5% para rejeição da hipótese de nulidade. O pacote estatístico utilizado 

no presente estudo foi o SPSS for Windows, versão 10.0. 

No 2º artigo, que envolveu o banco de dados da III PESN, a base de dados foi 

compilada no Programa Epi Info versão 6.04 (CDC/WHO, Atlanta, GE, USA), com 

dupla entrada, e posterior uso do modo validate para checar eventuais erros de 

digitação. Para as análises estatísticas, foi empregado o SPSS versão 10.0
 
(SPSS Inc., 

Chicago, IL, USA). Inicialmente, as variáveis contínuas foram testadas segundo a 

normalidade da distribuição pelo teste de Kolmogorov-Smirnov. Quando apresentaram 

distribuição não normal foram transformadas ao seu logaritmo natural e retestadas 

quanto à normalidade (idade, peso, PAS, PAD, GJ, TG, CT, IMC, VGV). Quando 

mantiveram a distribuição não Gaussiana (idade, PAS, PAD, GJ, CT), foram descritas 

na forma de mediana e intervalo interquartílico e os testes não paramétricos foram 

aplicados.  
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A comparação entre as medianas foi realizada pelo teste de Mann Whitney. A 

associação entre as variáveis contínuas foi realizada pelo teste de correlação linear de 

Spearman. Foi adotado o nível de significância de 5% para rejeição da hipótese de 

nulidade. 

3.4 Considerações Éticas 

Os projetos de pesquisa foram aprovados pelo Comitê de Ética do Centro de 

Ciências da Saúde/ UFPE (CCS/ UFPE), sob protocolo nº 067/2008 em 19 de março de 

2008 (ANEXO A) e pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos do Instituto 

de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP) (ANEXO B) sob o número de 

protocolo 709/2006, em 12 de janeiro de 2006, referentes ao 1º e 2º artigo, 

respectivamente. Inicialmente os entrevistadores explicavam os objetivos da pesquisa, 

bem como a confidencialidade dos dados, sendo assinado o termo de consentimento 

livre e esclarecido (TCLE) pelas mulheres que concordaram em participar da pesquisa 

(APÊNDICE A e ANEXO C). 
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4.0 RESULTADOS 

Os resultados deste estudo serão apresentados sob a forma de dois artigos 

originais que serão divulgados em veículos científicos, conforme regulamentação do 

Colegiado de Pós Graduação do Centro de Ciências da Saúde da UFPE: 

 1º Artigo: intitulado “Desenvolvimento e validação de equação preditiva 

da gordura visceral em mulheres jovens”, o qual apresenta como objetivos 

desenvolver e validar equações preditivas a partir de medidas 

antropométricas e dados laboratoriais para estimar a área de TAV em 

mulheres jovens na faixa etária de 19 a 36 anos, e foi submetido à avaliação 

para publicação no Periódico “Arquivos Brasileiros de Cardiologia” 

(ANEXO D), fator de impacto 1.316, cujas normas para elaboração 

encontram-se em anexo (ANEXO E). 

 2º Artigo: intitulado “Prevalência de obesidade visceral estimada 

por equação preditiva em mulheres jovens Pernambucanas”, o qual 

apresenta como objetivos determinar a prevalência de obesidade visceral de 

mulheres jovens do estado de Pernambuco, Brasil, a partir de uma equação 

preditiva, além de avaliar a associação da gordura visceral com os fatores de 

risco para as DCV, e também foi submetido à apreciação para publicação no 

Periódico “Arquivos Brasileiros de Cardiologia” (ANEXO F). 
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RESUMO 

Fundamento: Os métodos atualmente disponíveis para avaliação da obesidade visceral 

apresentam limitações, tornando-os inviáveis para avaliação em grandes grupos de 

indivíduos. Objetivo: Desenvolver e validar equação preditiva para estimar a área de 

tecido adiposo visceral em mulheres jovens. Métodos: Foram estudadas 64 mulheres 

entre 19 e 36 anos. As seguintes variáveis foram avaliadas: volume de gordura visceral 

(VGV) (medido pela ultra-sonografia), Índice de Massa Corporal (IMC), Circunferência 

da Cintura, Razão Cintura-Estatura (RCE), Razão Cintura-Quadril, Índice de 

Conicidade, Perfil Lipídico e Glicemia de Jejum (GJ). A análise estatística foi realizada 

no SPSS (10.0). Resultados: As mulheres foram divididas em dois grupos: 

desenvolvimento (n=48) e validação (n=16) da equação. Foram propostas e validadas 

três equações para estimativa do VGV: Equação 1: VGV=-31,888+(4,044xIMC); 

Equação 2: VGV=-51,891+(248,018xRCE); Equação 3: VGV=-

130,941+(198,673xRCE)+(1,185xGJ), com poder preditivo de 34%, 24% e 45%, 

respectivamente. Não foi observada diferença estatisticamente significante entre os 

valores de VGV avaliados pela ultra-sonografia e estimados por meio das equações 

preditivas no grupo de validação. Conclusões: As equações propostas podem ser 

utilizadas para cálculo do VGV de mulheres jovens quando os exames de imagem não 

estiverem disponíveis, sendo uma ferramenta valiosa para estudos epidemiológicos e 

serviços de saúde. 

 

Palavras-chave: Gordura Intra-Abdominal; Obesidade Abdominal; 

Ultrassonografia, Antropometria; Estudos de Validação. 
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ABSTRACT 

Background: The currently available methods for evaluation of visceral obesity have 

limitations, making them impractical for evaluation in large groups of individuals. 

Objective: To develop and validate a predictive equation to estimate the area of visceral 

adipose tissue in young women. Methods: We studied 64 women between 19 and 36 

years. The following variables were evaluated: visceral fat volume (VFV) (measured by 

ultrasonography), Body Mass Index (BMI), Waist Circumference, Waist-Height Ratio 

(WHR), Waist-Hip Ratio, Conicity Index, Lipid Profile and Fasting Glycemia (FG). 

Statistical analysis was performed using SPSS (10.0). Results: Women were divided 

into two groups: development (n = 48) and validation (n = 16) of the equation. Three 

equations were proposed and validated to estimate the VFV: Equation 1: VFV =- 

31.888 + (4.044 xBMI) Equation 2: VFV =- 51.891 + (248.018 xWHR) Equation 3: 

VFV =- 130.941 + (198.673 xWHR) + (1.185 xFG) with predictive power of 34%, 24% 

and 45% respectively. There was no statistically significant difference between the 

values of VFV assessed by ultrasonography and estimated by the equations in the 

validation group. Conclusions: The proposed equations can be used to calculate the 

VFV of young women when imaging testes are not available, being a valuable tool for 

epidemiological researches and health services.  

 

Key-words: Intra-Abdominal Fat; Obesity, Abdominal; Ultrasonography; 

Anthropometry; Validation Studies.   
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INTRODUÇÃO 

A obesidade abdominal é composta de gordura subcutânea e visceral
1
, 

representando esta última um maior valor preditivo para doença cardiovascular
2
. Dentre 

os métodos utilizados para quantificação do tecido adiposo visceral (TAV) destacam-se 

a Tomografia Computadorizada (TC), a Ressonância Nuclear Magnética (RNM) e a 

Ultra-Sonografia (USG). No entanto, tais métodos apresentam desvantagens, como o 

alto custo, a pouca disponibilidade de aparelhos e no caso da TC (atual padrão ouro), 

submissão dos indivíduos à radiação
3,4

, tornando-os, portanto, inviáveis para avaliação 

em grandes grupos de indivíduos
5
. 

 A facilidade na aplicação de métodos antropométricos, aliada a sua inocuidade, 

baixo custo e menores restrições culturais, tornam estes métodos os de maior 

aplicabilidade na prática clínica e nos estudos epidemiológicos
6
. No entanto, apesar de 

diferentes indicadores antropométricos estarem disponíveis para avaliar a gordura 

abdominal, tais como a circunferência da cintura (CC), a relação cintura-estatura (RCE), 

o diâmetro abdominal sagital (DAS), o índice de conicidade (IC) e a relação cintura-

quadril (RCQ)
7
, estas medidas não são capazes de diagnosticar separadamente a gordura 

abdominal subcutânea da visceral
8
. Portanto, pesquisadores tem se focado na procura 

por uma ferramenta simples, barata e fácil de ser executada para avaliação da 

adiposidade visceral
9,10

.  

Em vista disso, vários estudos foram realizados em diferentes populações com o 

objetivo de desenvolver e validar equações preditivas para avaliação da obesidade 

visceral a partir de variáveis antropométricas
9,11-14

. No entanto, existem limitações para 

a aplicabilidade universal dessas equações, já que a literatura demonstra que a 

distribuição de gordura varia entre sexo, idade e raça
15-19

, tornando evidente que um 

único método de quantificação não pode ser adotado para mensurar os depósitos de 
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TAV da população como um todo. Por isso, este estudo foi desenvolvido com o 

objetivo de desenvolver e validar equações preditivas a partir de medidas 

antropométricas e dados laboratoriais para estimar a área de TAV em mulheres jovens. 

MÉTODOS 

 O presente estudo avaliou 64 mulheres entre 19 e 36 anos, estudantes da 

graduação ou pós-graduação da área de saúde da Universidade Federal de Pernambuco 

(UFPE), no ano de 2009. Foram excluídas as estudantes que realizaram cirurgia 

abdominal recente, além das gestantes, já que tais características poderiam influenciar 

as medidas de gordura visceral.  

A gordura visceral foi estimada pela USG, realizada com os indivíduos em jejum 

de no mínimo 8 horas. A máquina utilizada foi uma Logiq 5 US Machine (GE  Systems, 

Milwaukee, WI, USA). A gordura visceral e a gordura subcutânea foram avaliadas 

utilizando-se um transdutor convexo banda larga de 2,5 a 5,0 mHz e um transdutor 

linear de 7,5 a 12,0 mHz, respectivamente, com os indivíduos em posição supina após 

uma exalação normal. Foram medidas a distância e a espessura dos seguintes 

parâmetros: 1) Distância entre a superfície interna do músculo abdominal e da veia 

esplênica; 2) Distância entre a superfície interna do músculo abdominal e a parede 

posterior da aorta na altura do umbigo; 3) Espessura da camada de gordura da parede 

posterior do rim direito no espaço Peri-renal posterior direito; 4) Espessura de ambas 

camadas de gordura subcutânea e pré-peritoneal no processo xifóide. O transdutor foi 

colocado verticalmente contra a pele tão suave quanto possível para prevenir a 

compressão das camadas de gordura
20

. 

O volume de gordura visceral (VGV) foi avaliado através da equação proposta 

por Hirooka et al (2005)
20

, que apresenta forte correlação com o volume descrito pela 

TC: 
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VGV= -9,008 + 1,191 x [distância entre a superfície interna do músculo reto e 

da veia esplênica (mm)] +  0,987 x [distância entre a superfície interna do músculo reto 

e a parede posterior da aorta no umbigo (mm)] + 3,644 x [espessura da camada de 

gordura da parede renal posterior direita (mm)] 

Para o diagnóstico da obesidade visceral, foi utilizado o ponto de corte de 100 

cm
2 

adotado por Hirooka et al. (2005) 
20

. O mesmo avaliador treinado realizou todas as 

medições ultra-sonográficas do TAV. 

As seguintes medidas antropométricas foram realizadas: peso corporal (através 

de balança eletrônica com capacidade de 150Kg e divisão de 100g), altura (através de 

estadiômetro portátil Ghrum Polar Manufacture, Suíça, com precisão de 1mm), CC e 

circunferência do quadril (aferidas com uma fita métrica não extensível segundo as 

normas recomendadas pela Organização Mundial de Saúde – OMS
21

).  

O peso e a altura foram mensurados segundo técnicas preconizadas por Lohman 

et al em 1991
22

 e serviram de base para o cálculo do IMC, classificado de acordo com a 

OMS (1998)
23

. Foram ainda utilizados os seguintes índices antropométricos: RCE, RCQ 

e o IC. Os indicadores CC e RCQ foram avaliados utilizando como padrão de referência 

os pontos de corte da OMS
21

. A RCE foi determinada pela divisão da CC (cm) pela 

altura (cm) e o ponto de corte adotado foi ≥ 0,53
24

. O ponto de corte adotado para 

avaliar o IC foi o proposto por Pitanga e Lessa (2004)
25

 de 1,18 para mulheres.  

O perfil lipídico (colesterol total - CT, lipoproteína de baixa densidade – LDL, 

lipoproteína de alta densidade – HDL, triglicerídeo – TG) e a glicemia de jejum (GJ) 

foram avaliados em sangue venoso, mediante punção cubital, com as estudantes em 

jejum noturno de 12 horas. Os níveis do perfil lipídico foram determinados por 

fotometria de absorção com método enzimático. O cálculo do LDL foi feito através da 

fórmula de Friedewald, Levi e Fredrickson (1972)
26

. A GJ foi avaliada através de um 
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glucômetro Advantage (Roche Diagnostics). Foram adotados os valores de referência 

citados por Duarte, 2007
27

. 

  A fim de avaliar a possível relação entre a fase do ciclo menstrual e as mudanças 

nas medidas antropométricas, foi realizado um estudo piloto com 28 estudantes dos 

cursos de graduação da área de saúde da UFPE. Não foram incluídas no estudo 

mulheres que referiram disfunções menstruais (polimenorréia, oligomenorréia, 

amenorréia, hipermenorréia e hipomenorréia) e uso de anticoncepcional. O ciclo 

menstrual foi considerado normal quando a mulher apresentou menstruação regular de 

21 a 31 dias intervalados. O peso e os indicadores nutricionais (IMC, CC, RCQ, RCE e 

IC) foram aferidos três vezes ao longo do ciclo menstrual: durante a fase folicular, na 

fase ovulatória e na fase lútea. A análise estatística foi realizada através do teste “t” de 

Student para amostras pareadas. Não foram encontradas diferenças estatisticamente 

significativas entre os valores de CC, RCQ, RCE e IC nas três fases do ciclo menstrual. 

Os valores de peso e IMC se mostraram estatisticamente superiores na fase lútea, 

quando comparados com os da fase folicular e ovulatória (apenas para o peso), porém 

sem significância do ponto de vista clínico, tendo em vista que a mudança não alterou a 

classificação do estado nutricional (peso = 57,18  10,19 Kg; 57,27  10,54 Kg; 57,56  

10,55 Kg; IMC = 21,77  2,83 Kg/m
2
; 21,83  2,97 Kg/m

2
; 21,91  2,97 Kg/m

2 
para as 

fases folicular, ovulatória e lútea, respectivamente).  

Na análise estatística em primeiro momento recorreu-se ao teste de Shapiro 

Wilk, a fim de verificar se a distribuição dos dados atenderam aos pressupostos de 

normalidade. As mulheres foram divididas em dois grupos sendo o primeiro utilizado 

para o desenvolvimento (Grupo 1) e o segundo para a validação da equação (Grupo 2). 

Os grupos foram compostos por 48 e 16 mulheres, respectivamente. Para identificar 

quais variáveis seriam incluídas no modelo estatístico, realizou-se análise de correlação 
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de Pearson. Posteriormente, para o desenvolvimento do modelo estatístico, aplicou-se a 

regressão linear múltipla do tipo stepwise e análise residual, adotando-se o VGV como 

variável dependente e as variáveis que apresentaram correlação significativa com o 

VGV como variáveis independentes. Todos os possíveis modelos de regressão foram 

explorados para selecionar o melhor modelo preditivo para estimar o TAV. Para a 

validação da equação utilizou-se o teste t de Student para amostras pareadas. Foi 

adotado o nível de significância de 5% para rejeição da hipótese de nulidade. O pacote 

estatístico utilizado foi o SPSS for Windows, versão 10.0. 

O projeto de pesquisa foi aprovado pelo comitê de ética do Centro de Ciências 

da Saúde/ UFPE, sob protocolo nº067/2008 em 19 de março de 2008. As alunas que 

concordaram em participar do estudo assinaram o termo de consentimento livre e 

esclarecido. Este estudo foi financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq), conforme processo nº478789/2007-6. 

RESULTADOS 

 A análise descritiva dos dois grupos encontra-se descrita na tabela 1. O grupo 1 

apresenta média de idade superior ao grupo 2, porém ambos são constituídos por 

mulheres jovens (24,02  3,78 e 21,75  3,30, respectivamente). No que se refere às 

medidas antropométricas, à GJ, ao perfil lipídico e ao VGV avaliado através da USG, 

não há diferença estatisticamente significativa nos valores encontrados para os dois 

grupos. Observa-se que para ambos os grupos, as médias de IMC, CC, RCQ, RCE, IC, 

GJ, CT, LDL, HDL, TG e VGV encontram-se dentro dos limites considerados 

aceitáveis. 

A tabela 2 descreve os coeficientes de correlação de Pearson das variáveis 

independentes com relação ao VGV avaliado através da USG no grupo 1. Observa-se 

que o IMC foi a variável que apresentou uma melhor correlação positiva com o VGV, 



 Equação preditiva para avaliação da gordura visceral em mulheres jovens   47 

 

PETRIBÚ, M.M.V. Tese de Doutorado. UFPE, 2011. 

seguido pela RCE, peso e CC. A altura, o IC e o perfil lipídico não apresentaram 

correlação significativa com o VGV, enquanto que a RCQ apresentou uma tendência a 

correlação com o mesmo. 

Utilizando-se como variável dependente o VGV avaliado através da USG e 

como variáveis independentes a idade e as variáveis antropométricas que apresentaram 

correlação significativa com o VGV (peso, IMC, CC e RCE) obteve-se uma equação 

antropométrica para estimativa da obesidade visceral (equação 1). Retirando-se o IMC 

das variáveis independentes incluídas no modelo, obteve-se a equação 2 e incluindo-se a 

GJ entre as variáveis independentes (excluindo o IMC e o peso), obteve-se a equação 3. 

As referidas equações encontram-se descritas na tabela 3. 

O VGV avaliado através da USG e estimado através das três equações 

antropométricas obtidas no estudo foram medidos no grupo 2 e encontram-se descritos 

na tabela 4. Não foi observada diferença estatisticamente significativa entre os valores 

de VGV avaliados e estimados. 

DISCUSSÃO 

Neste estudo, foram desenvolvidas três equações para estimar o VGV, usando 

apenas medidas antropométricas simples, fáceis de serem executadas e de baixo custo (o 

IMC e a RCE), além da GJ (equação 3). A validação destas equações para uso futuro foi 

também realizada. 

A importância destas equações se dá pelo fato do perfil de deposição de gordura 

ser específico para cada sexo e para cada etnia, além de sofrer influência da idade
6
. A 

população em estudo foi constituída apenas por mulheres jovens, com faixa etária 

variando entre 19 a 36 anos, todas brasileiras. A literatura relata que as mulheres tendem 

a apresentar uma área de TAV menor do que os homens, apesar destas apresentarem 

uma maior área de gordura subcutânea
28,29

. Além disso, indivíduos jovens tendem a 



 Equação preditiva para avaliação da gordura visceral em mulheres jovens   48 

 

PETRIBÚ, M.M.V. Tese de Doutorado. UFPE, 2011. 

armazenar a massa gorda subcutaneamente
30

, sendo citado por alguns autores que o 

TAV generosamente acumula-se com o aumento da idade
31,32

. Com relação à raça/ 

etnia, já foi observado que mulheres e homens brancos, caucasianos ou hispânicos 

apresentam um maior TAV quando comparados aos negros e aos afro-americanos
17-19, 

33
.  

Embora não tenha sido pesquisada a raça das mulheres incluídas na atual 

pesquisa, a maioria da população brasileira é composta por indivíduos miscigenados, 

com interação de diferentes raças e etnias, pois desde a chegada dos primeiros colonos 

portugueses assistiu-se à miscigenação em massa com os índios e décadas depois, com 

os escravos negros, formando-se uma população tri-híbrida. Portanto, acredita-se que a 

população brasileira apresenta uma particularidade em relação à raça, podendo-se 

concluir que a maioria apresenta contribuição genética européia, africana e de povos 

indígenas. 

Apesar de terem sido encontrados na literatura vários estudos que propuseram 

equações para estimar o VGV
9, 11-14

, tais estudos foram desenvolvidos em populações de 

raças diferentes, muitos com o sexo masculino e a maioria para uma faixa etária 

superior à da presente pesquisa, não tendo sido encontrado nenhum estudo de validação 

de equação preditiva realizado numa população brasileira jovem do sexo feminino.  

O objetivo principal deste estudo foi propor uma equação que utilizasse apenas 

variáveis antropométricas simples, de baixo custo, e fáceis de serem executadas, para 

estimar o VGV de mulheres jovens brasileiras. Ao incluir apenas as variáveis 

antropométricas que apresentaram correlação significativa com o VGV no modelo, a 

equação 1 foi desenvolvida, no entanto, tal equação apresentou como variável 

independente o IMC (Tabela 3). Apesar de alguns estudos também terem encontrado 

correlação moderada e significativa entre o IMC e a gordura visceral
34,35

, outros autores 
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encontraram resultados divergentes
36,37

. Sampaio (2004)
36

 mostrou em seu estudo que o 

IMC foi o indicador antropométrico menos adequado para discriminar o TAV em 

ambos os sexos. Além disso, Despres et al (1991)
37

 chamam a atenção para o fato de o 

IMC não ter sido considerado preditor significante e independente da variação de TAV 

em nenhuma das equações desenvolvidas em seu estudo, após a inclusão de outras 

variáveis antropométricas. 

A utilização do IMC para avaliação do estado nutricional vem sendo questionada 

na literatura
6,30

. Este índice, que é freqüentemente utilizado para representar o grau de 

adiposidade corporal dos indivíduos, representa mais um indicador de peso do que 

propriamente de adiposidade, uma vez que não consegue distinguir entre os 

componentes de massa magra e massa gorda; além disso, se correlaciona de forma 

significante com a estatura e com a massa livre de gordura
30

, sendo ainda incapaz de 

avaliar a distribuição da gordura corporal, ou seja, uma modificação no IMC não reflete 

o local anatômico em que o indivíduo pode ter perdido ou ganhado peso
6
.   

Portanto, apesar de o estudo ter demonstrado que do ponto de vista estatístico a 

equação com o IMC apresentou um melhor poder de predizer a gordura visceral e um 

menor erro padrão de estimativa quando apenas variáveis antropométricas foram 

incluídas no modelo, a incapacidade do IMC em avaliar a distribuição da gordura 

corporal relatada pela literatura
6
 limitou a utilização desta equação com o objetivo de 

predizer a gordura visceral. Sendo assim, um segundo modelo foi criado após a não 

inclusão do IMC dentre as variáveis independentes (equação 2). Tal modelo apresentou 

como variável independente a RCE, o qual concorda com o estudo realizado por Nagai 

et al (2008)
13

 que, ao estudar 100 homens com idade média de 44,4  18,4 anos, 

propuseram uma equação para predizer o VGV usando como variáveis a RCE e o TG 

(VGV = 857,66 x RCE + 0,22 x TG – 378,31), apresentando alta sensibilidade e 



 Equação preditiva para avaliação da gordura visceral em mulheres jovens   50 

 

PETRIBÚ, M.M.V. Tese de Doutorado. UFPE, 2011. 

especificidade (0,833 e 0,900, respectivamente) quando a discriminação de um VGV  

100cm
2
 ou < 100cm

2
 foi usado por esta equação. Tem sido apontado na literatura que a 

razão da CC com a altura pode ser mais fortemente correlacionada aos fatores de risco 

para as doenças coronarianas do que a CC isolada, e que a razão para usar a estatura é 

que pode levar em consideração o fato de que as mulheres podem ser mais baixas do 

que os homens no mesmo grau de risco
38

. 

A principal limitação de tais equações propostas neste estudo (equação 1 e 

equação 2) diz respeito ao baixo poder preditivo (34% e 24%, respectivamente), 

reforçando a idéia de que outros fatores, além de medidas antropométricas, contribuem 

para a variação no TAV, como descrito por Nagai et al (2008)
13

, que encontraram em 

seu estudo que um modelo de regressão utilizando dados de uma avaliação médica é 

mais preciso do que um modelo usando apenas índices antropométricos.  

Na tentativa de melhorar o poder preditivo, a GJ foi incluída no modelo 

(equação 3). Tal modelo é viável para aplicação na prática clínica, tendo em vista que a 

GJ é um exame simples, de baixo custo, e rotineiramente realizado em postos de saúde, 

hospitais, consultórios e pesquisas populacionais. Esta equação apresentou a vantagem 

de predizer o VGV em quase 45%, com valor mais próximo dos encontrados na 

literatura, que variaram entre 52 a 74%
11,28,37

, além de apresentar menor erro padrão de 

estimativa quando comparada aos outros dois modelos propostos. Porém, a sua 

desvantagem está relacionada ao menor tamanho amostral utilizado para o seu 

desenvolvimento e sua validação, tendo em vista a ausência de dados laboratoriais em 

alguns indivíduos da amostra (34 e 8 indivíduos, comparados aos 46 e 16 usados nos 

modelos anteriores para desenvolvimento e validação da equação, respectivamente). 

Chama atenção ainda o fato de 55% do VGV não ter sido explicado pelas variáveis 

incluídas no modelo (RCE e GJ). Després et al (1991)
37

 reforçam que outros fatores 
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além da gordura corporal total e distribuição do tecido adiposo subcutâneo, tais como os 

fatores genéticos, são também determinantes significantes do depósito de gordura intra-

abdominal, o que dificulta a tentativa de estimar o TAV. Demerath (2010)
39

 ressalta que 

os efeitos genéticos podem explicar aproximadamente 40 a 60% na variação do TAV. 

Diferentemente do estudo realizado por Despres et al (1991)
37

, ao estudar 

homens com idade variando de 17,2 a 41,8 anos, e IMC entre 16 e 38 Kg/m
2
, na cidade 

de Quebec, que teve a idade incluída em seu modelo como uma das variáveis 

independentes: VGV = -225,39 + [2,125 x idade (anos)] + [2,843 x CC (cm)], o efeito 

da contribuição da idade para a predição do VGV não foi evidente no presente estudo, 

apesar desta ter sido significativamente correlacionada ao depósito de gordura visceral. 

Tal fato pode ter ocorrido devido à faixa etária dos sujeitos envolvidos no estudo não 

ser muito ampla (19 a 36 anos), portanto, o efeito biológico da mobilização da gordura 

periférica para a centralização e internalização pode não ter ocorrido ainda. Brundavani 

et al (2006)
28

, em um estudo realizado numa cidade da Índia, incluindo indivíduos com 

idade entre 40 e 79 anos de ambos os sexos, também não evidenciaram contribuição da 

idade para a predição do TAV. Os mesmos discutem o fato de sua população ser 

constituída por indivíduos de idade média a elevada (com média de idade de 

aproximadamente 56 anos), quando o efeito biológico da mobilização da gordura 

periférica para a centralização e internalização já podem ter ocorrido, portanto o efeito 

da idade pode não ter sido evidente
28

. 

Este estudo apresenta como limitações o pequeno número de participantes da 

amostra, resultado da limitação de recursos financeiros, além da pequena faixa etária 

dos participantes e do fato de apenas mulheres terem sido incluídas no estudo. Além 

disso, a gordura visceral foi aferida através da USG, e não através da TC (atual padrão 

ouro) ou RNM, pelo fato de a TC expor os indivíduos à radiação ionizante e a RNM ter 
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um custo extremamente elevado
3,20

. No entanto, já foi demonstrado por diversos estudos 

que o TAV avaliado através da USG apresenta uma boa correlação com o medido pela 

TC, já tendo sido validado como instrumento de avaliação da gordura visceral
3,4,20

, o 

que justificou a sua adoção como método de referência.    

Vale ressaltar que as três equações propostas neste estudo foram posteriormente 

validadas em uma população constituída por mulheres jovens, com características 

similares à população utilizada no estudo para o desenvolvimento das equações. 

Apesar destas limitações, acredita-se que as equações propostas e validadas por 

este estudo, podem ser utilizadas para cálculo do VGV de mulheres jovens quando os 

exames de imagem (TC, RNM e USG) não estiverem disponíveis, sendo uma 

ferramenta valiosa para mais estudos epidemiológicos extensos sobre a relação entre a 

gordura visceral, as alterações metabólicas e o risco cardiovascular. Além disso, 

servirão como forma de triagem em serviços de saúde para identificar precocemente 

indivíduos de alto risco para desenvolvimento de doenças cardiovasculares, visando 

uma intervenção precoce e minimizando o impacto sobre a morbi-mortalidade, além de 

auxiliar a monitorização do estado nutricional dos indivíduos. Dentre as equações 

propostas, a que apresenta melhor aplicabilidade é a equação 3, tendo em vista a sua 

maior capacidade de predizer o VGV e seu menor erro padrão de estimativa. 

Mais estudos devem ser realizados visando à obtenção de outras equações que 

possam ser utilizadas em diferentes faixas etárias e no sexo masculino, além de 

equações que incluam outras variáveis de fácil obtenção e que apresentem um poder 

explicativo da variabilidade do TAV superior a estas. 
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Tabela 1 – Características gerais da amostra usada para desenvolvimento e validação 

das equações antropométricas para avaliação da obesidade visceral em mulheres jovens.  

Variável  Grupo 1   Grupo 2                        P* 

 N Média DP N Média DP  

Idade (anos) 48 24,02 3,78 16 21,75 3,30 0,0359 

Peso (Kg) 47 57,23 8,30 16 54,31 8,83 0,2331 

Estatura (m) 47 1,62 0,05 16 1,60 0,06 0,2296 

IMC (Kg/m
2
) 47 21,95 3,36 16 21,14 2,63 0,3841 

CC (cm) 46 70,90 7,03 14 68,49 4,75 0,2353 

CQ (cm) 44 99,16 5,63 13 95,69 6,91 0,0688 

RCQ 44 0,71 0,05 13 0,71 0,02 0,9702 

RCE 46 0,44 0,05 14 0,43 0,03 0,4399 

IC 45 1,09 0,05 14 1,08 0,02 0,4406 

GJ (mg/dl) 34 85,53 10,92 9 83,66 3,79 0,3688 

CT (mg/dl) 35 169,68 35,23 11 163,40 33,02 0,6034 

LDL (mg/dl) 33 98,32 29,46 11 88,40 18,62 0,3016 

HDL (mg/dl) 34 54,05 10,72 11 55,52 19,27 0,6322 

TG (mg/dl) 33 77,65 33,17 10 97,98 47,96 0,1342 

VGV (cm
2
) 48 57,20 22,47 16 52,00 9,12 0,2568 

IMC - Índice de Massa Corporal; CC - Circunferência da Cintura; CQ - Circunferência do Quadril; RCQ - Razão Cintura-Quadril; 
RCE - Razão Cintura-Estatura; IC - Índice de Conicidade; GJ - glicemia de jejum; CT - colesterol total; LDL - lipoproteína de baixa 

densidade; HDL - lipoproteína de alta densidade; TG - triglicerídeo; VGV - Volume de Gordura Visceral avaliado através da Ultra-

Sonografia; Grupo 1 - amostra utilizada para desenvolvimento da equação antropométrica; Grupo 2 - amostra utilizada para 
validação da equação antropométrica; DP - desvio padrão; *Teste t de Student para amostras não pareadas.  
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Tabela 2 – Correlação entre o Volume de Gordura Visceral e a idade, as variáveis 

antropométricas, o perfil lipídico e a glicemia de jejum das estudantes utilizadas no 

estudo para desenvolver uma equação antropométrica para avaliação da obesidade 

visceral. 

Variáveis VGV (cm
2
) 

(r*) 

P* 

Idade (anos) 0,288 0,047 

Peso (Kg) 0,485 0,001 

Altura (m) -0,257 0,081 

CC (cm) 0,447 0,002 

CQ (cm) 0,409 0,006 

IMC (Kg/m
2
) 0,580 0,000 

RCQ 0,298 0,050 

RCE 0,505 0,000 

IC 0,105 0,493 

GJ (mg/dl) 0,377 0,028 

CT (mg/dl) 0,083 0,635 

LDL (mg/dl) 0,225 0,208 

HDL (mg/dl) -0,122 0,493 

TG (mg/dl) -0,022 0,904 

 

CC - Circunferência da Cintura; CQ - Circunferência do Quadril; IMC - Índice de Massa Corporal; RCQ - Razão Cintura-Quadril; 

RCE - Razão Cintura-Estatura; IC - Índice de Conicidade; GJ - glicemia de jejum; CT - colesterol total; LDL - lipoproteína de baixa 
densidade; HDL - lipoproteína de alta densidade; TG - triglicerídeo; VGV - Volume de Gordura Visceral avaliado através da Ultra-

Sonografia; *Teste de Correlação de Pearson. 

  

 

 

 



 Equação preditiva para avaliação da gordura visceral em mulheres jovens   55 

 

PETRIBÚ, M.M.V. Tese de Doutorado. UFPE, 2011. 

Tabela 3 - Equações elaboradas para estimar a obesidade visceral a partir de um grupo 

de mulheres jovens. 

 N Modelo* p R  R
2
aj EPE 

(cm
2
) 

Variáveis 

independentes 

incluídas no modelo 

Equação 1 46 VGV = -31,888 + (4,044 x IMC) 0,000 0,597 0,342 18,53 Idade, peso, IMC, CC, 

RCE 

Equação 2 46 VGV = -51,891 + (248,018 x RCE) 0,000 0,505 0,239 19,92 Idade, peso, CC, RCE 

Equação 3 34 VGV = -130,941 + (198,673 x RCE) + 

(1,185 x GJ) 

0,000 0,694 0,446 15,19 Idade, CC, RCE, GJ 

*Modelo de Regressão Linear do tipo stepwise; R - correlação de Pearson; R2aj - R2 ajustado; EPE - Erro Padrão de 
Estimativa; IMC - Índice de Massa Corporal; CC - circunferência da cintura; RCE - Razão Cintura Estatura; GJ - 

Glicemia de Jejum.  
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Tabela 4 – Volume de Gordura Visceral avaliado através da ultra-sonografia e estimado 

através de três equações preditivas elaboradas para avaliação da obesidade visceral em 

mulheres jovens.  

 n VGV predito pela 

USG 

VGV estimado 

pela equação 

t* p* 

Equação 1 16 52,00  9,12 53,61  10,64 -0,515 0,614 

Equação 2 14 53,70  8,28 54,95  6,80  -0,562 0,583 

Equação 3 8 53,36  7,94 54,28  9,79 -0,318 0,760 

* Teste t de Student pareado; VGV - Volume de Gordura Visceral; USG - Ultra-sonografia; Equação 1 - VGV = -31,888 + (4,044 x 

IMC); Equação 2 - VGV = -51,891 + (248,018 x RCE); Equação 3 - VGV = -130,941 + (198,673 x RCE) + (1,185 x GJ); IMC - 
Índice de Massa Corporal; RCE - Razão Cintura Estatura; GJ - Glicemia de jejum. 
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RESUMO 

Fundamento: O acúmulo de gordura visceral é considerado o principal fator de risco 

para as doenças cardiovasculares e metabólicas. Objetivo: Determinar a prevalência de 

obesidade visceral e avaliar sua associação com fatores de risco cardiovasculares em 

mulheres jovens do estado de Pernambuco. Métodos: Estudo transversal, realizado com 

dados da “III Pesquisa Estadual de Saúde e Nutrição”, envolvendo mulheres entre 25 a 

36 anos. Avaliaram-se as variáveis: Índice de Massa Corporal (IMC), Circunferência da 

Cintura (CC), Razão Cintura-Estatura (RCE), Volume de Gordura Visceral (VGV) 

estimado por equação preditiva, Pressão Arterial Sistólica e Diastólica (PAS, PAD), 

Colesterol Total (CT), Triglicerídeo (TG), Glicemia de Jejum (GJ). Resultados: Foram 

avaliadas 517 mulheres, com mediana de idade de 29 anos (27-32) e prevalência de 

obesidade visceral de 30,6%. Valores de IMC, PAS, PAD e TG foram superiores no 

grupo com obesidade visceral. Idade, PAS, PAD, TG e CT apresentaram correlação 

positiva e significante com o VGV. Conclusão: Verificou-se uma elevada prevalência 

de obesidade visceral, estando estatisticamente correlacionada a fatores de risco 

cardiovasculares. 

 

Descritores: Gordura Intra-Abdominal; Obesidade Abdominal; Prevalência; 

Antropometria.  
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ABSTRACT 

Background: The accumulation of visceral fat is considered a major risk factor for 

cardiovascular and metabolic diseases. Objective: To determine the prevalence of 

visceral obesity and to analyze its association with cardiovascular risk factors in young 

women of Pernambuco´s State. Methods: Cross-sectional study with data from the 

"Third State Research on Health and Nutrition", involving women aged 25 to 36 years 

old. The following variables were evaluated: Body Mass Index (BMI), Waist 

Circumference (WC), Waist-Height Ratio (WHR), Visceral Fat Volume (VFV) 

estimated by a predictive equation, Systolic and Diastolic Blood Pressure (SBP, DBP), 

Total Cholesterol (TC), Triglycerides (TG), Fasting Plasma Glucose (FPG). Results: A 

total of 517 women were evaluated, with median age 29 years old (27-32) and visceral 

obesity prevalence of 30.6%. Values of BMI, SBP, DBP and TG were higher in the 

group with visceral obesity. Age, SBP, DBP, TG and TC were significantly and 

positively correlated with VFV. Conclusion: There was a high prevalence of visceral 

obesity, being statistically correlated with cardiovascular risk factors. 

 

Keywords: Intra-Abdominal Fat; Obesity, Abdominal; Prevalence; 

Anthropometry.  
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INTRODUÇÃO 

A obesidade abdominal é considerada um fator de risco para diversas 

morbidades, representando risco diferenciado quando comparada com outras formas de 

distribuição de gordura corporal
1
, sendo composta por dois compartimentos distintos de 

gordura: a subcutânea e a visceral
2
. 

Vários autores demonstraram que a gordura visceral e não a gordura subcutânea 

encontra-se associada a diversos efeitos deletérios, tais como elevados níveis de 

triglicerídeos séricos (TG), baixos níveis de lipoproteína de alta densidade (HDL), 

sensibilidade à insulina
3,4

, aumento na glicemia, peptídeo C
4
, síndrome metabólica

3-5
, 

disfunção endotelial
6
, esteatose muscular e hepática, baixos níveis de peptina e 

adiponectina
4
, além de lipoproteína de baixa densidade (LDL) menor e mais densa

7
. 

Desta forma, o acúmulo de gordura visceral é considerado o principal fator de risco para 

as doenças cardiovasculares (DCV) e metabólicas
7
. Apesar do mecanismo molecular 

exato responsável por tal associação ser desconhecido, o efeito pode ocorrer devido à 

localização anatômica da gordura dentro do abdômen ou devido às diferenças nas 

propriedades metabólicas
3
.   

Sendo assim, a redução da gordura visceral pode ser uma medida preventiva 

essencial para a síndrome metabólica e as DCV
7
. A medida do tecido adiposo visceral 

(TAV) tem, portanto, implicação particular na saúde pública
8
, sendo de grande 

importância clínica a confiabilidade da medida do tecido adiposo intra-abdominal
9
.  

Poucos estudos determinaram a prevalência de obesidade visceral em diferentes 

populações
10-12

, provavelmente devido às limitações dos métodos radiológicos, capazes 

de diferenciar os componentes da gordura abdominal em subcutâneo e visceral 

(Tomografia Computadorizada - TC, Ressonância Magnética Nuclear - RNM e Ultra-

Sonografia - USG), que apresentam um custo elevado, pouca disponibilidade de 
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aparelhos e, no caso da TC, submete os indivíduos à radiação
13,14

, tornando-os, portanto, 

inviáveis para avaliação em grandes grupos de indivíduos, impossibilitando a sua 

utilização como ferramenta de triagem para a população
15

, além da inabilidade das 

medidas antropométricas para representar a área do TAV em particular
16

.  

Este estudo objetivou, portanto, determinar a prevalência de obesidade visceral 

de mulheres jovens do estado de Pernambuco, Brasil, a partir de uma equação preditiva, 

além de avaliar a associação da gordura visceral com os fatores de risco para as DCV. 

MÉTODOS 

Estudo de corte transversal, de base populacional, realizado a partir de dados 

oriundos do módulo de Doenças Crônicas não Transmissíveis da “III Pesquisa Estadual 

de Saúde e Nutrição (III PESN)”, realizada em áreas urbanas e rurais do estado de 

Pernambuco no período de maio a outubro de 2006.  

O presente estudo envolveu apenas adultos do sexo feminino, na faixa etária de 

25 a 36 anos de idade. Para o cálculo amostral, considerou-se uma prevalência de 

obesidade visceral de 28,7%
11

, um erro de estimação de 4% e um nível de confiança de 

95%, totalizando 491 indivíduos. O banco de dados da III PESN contém um total de 

669 mulheres na faixa etária de 25 a 36 anos, porém, destas, 152 foram excluídas por 

apresentarem ausência de dados clínicos (exames laboratoriais ou pressão arterial), 

sendo utilizado no presente estudo, portanto, o universo de 517 mulheres que 

dispunham de todas as variáveis utilizadas. Vale ressaltar que a III PESN adotou como 

critério de exclusão as gestantes e as mulheres portadoras de alguma limitação física 

que comprometesse a aferição das medidas antropométricas. 

A aplicação dos questionários de pesquisa e a coleta das medidas 

antropométricas foram realizadas por duplas de técnicos treinados. A altura foi 

determinada com estadiômetro portátil (Alturaexata, Ltda), com precisão de 1mm em 
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toda a sua extensão. Os indivíduos foram colocados em posição ereta, descalços, com 

membros superiores pendentes ao longo do corpo, os calcanhares, o dorso e a cabeça 

tocando a coluna de madeira. O peso foi obtido utilizando-se balança digital (Modelo 

MEA-03200/Plenna), com capacidade de 150kg e escala de 100g, com o indivíduo 

descalço e indumentária mínima. Para garantir a acurácia das mensurações foram 

aferidas duas medidas de peso e altura e quando a diferença entre as avaliações 

excediam 0,5cm para altura e 100g para o peso, repetia-se a mensuração e anotavam-se 

as duas medições com valores mais próximos, sendo utilizada a média destas. 

Para classificação do estado nutricional pondero-estatural utilizou-se o IMC 

determinado pelo quociente da relação do peso (kg)/ altura² (m),
 
sendo utilizados os 

limites de corte recomendados pela OMS, 1998
17

. 

A circunferência da cintura (CC) foi aferida em duplicidade no ponto médio 

entre a última costela e a crista ilíaca, com uma fita métrica inextensível, de acordo com 

o protocolo estabelecido pela Organização Mundial de Saúde (OMS), 1998
18

, 

considerando-se normais os valores inferiores a 80cm e elevado valores iguais ou 

superiores a 80cm
18

.  

A Razão Cintura- Estatura (RCE) foi determinada pela divisão da CC (cm) pela 

altura (cm) e o ponto de corte adotado para discriminação da obesidade abdominal e 

risco cardiovascular foi ≥ 0,53
19

. 

As dosagens de colesterol total (CT), TG e glicose de jejum (GJ) foram 

avaliadas em sangue venoso, mediante punção venosa cubital com as mulheres em 

jejum noturno de 12 horas. As amostras de sangue para dosagem de CT e TG foram 

identificadas, acondicionadas em isopor com baterias de gelo e transportadas ao 

laboratório de bioquímica do Departamento de Nutrição da UFPE, onde foram 

centrifugadas (3000 rpm), originando cerca de 2ml de soro. As concentrações 
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plasmáticas de CT e TG foram determinadas em mg/dL por fotometria de absorção com 

método enzimático. Os valores de referência adotados foram os preconizados pela III 

Diretriz Brasileira de Dislipidemia
20

. A dosagem de GJ foi realizada com o 

equipamento ACCUTREND GCT, de leitura imediata, após punção venosa. Como 

ponto de corte para a GJ foi utilizado os critérios recomendados pela American 

Diabetics Association, 2010
21

, sendo valores inferiores a 100mg/dL considerados 

normais.  

A pressão arterial sistólica e diastólica (PAS e PAD) foi verificada com a 

utilização de esfigmomanômetro aneróide devidamente calibrado (Premium CE 0483), 

na posição sentada após cinco minutos de repouso, mantendo o indivíduo com o 

membro superior à altura do coração com palma da mão voltada para cima e cotovelo 

ligeiramente fletido, adotando-se a classificação da VI Diretriz Brasileira de 

Hipertensão (2010)
22

.  

O volume de gordura visceral (VGV) foi estimado a partir de uma equação 

preditiva proposta por Petribu et al (dados ainda não publicados) que utiliza como 

variáveis independentes a RCE e a GJ, como segue: 

VGV = -130,941 + (198,673 x RCE) + (1,185 x GJ); 

Tal equação é capaz de predizer o VGV em aproximadamente 45%, com erro 

padrão de estimativa de  15,19cm
2
. Para o diagnóstico da obesidade visceral, foi 

adotado o ponto de corte de 100cm
2 23

.
 

A base de dados foi compilada no Programa Epi Info versão 6.04 (CDC/WHO, 

Atlanta, GE, USA), com dupla entrada, e posterior uso do modo validate para checar 

eventuais erros de digitação. Para as análises estatísticas, foi empregado o SPSS versão 

10.0
 
(SPSS Inc., Chicago, IL, USA). Inicialmente, as variáveis contínuas foram testadas 

segundo a normalidade da distribuição pelo teste de Kolmogorov-Smirnov. Quando 
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apresentaram distribuição não normal foram transformadas ao seu logaritmo natural e 

retestadas quanto à normalidade (idade, peso, PAS, PAD, GJ, TG, CT, IMC, VGV). 

Quando mantiveram a distribuição não Gaussiana (idade, PAS, PAD, GJ, CT), foram 

descritas na forma de mediana e intervalo interquartílico e os testes não paramétricos 

foram aplicados.  

A comparação entre as medianas foi realizada pelo teste não paramétrico de 

Mann Whitney. A associação entre as variáveis contínuas foi realizada pelo teste de 

correlação linear de Spearman. Foi adotado o nível de significância de 5% para rejeição 

da hipótese de nulidade. 

O projeto de Pesquisa da III PESN foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa em Seres Humanos do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando 

Figueira (IMIP), em 12 de janeiro de 2006, sob o número de protocolo 709/2006. 

Inicialmente os entrevistadores explicavam os objetivos da pesquisa, bem como a 

confidencialidade dos dados, sendo assinado termo de consentimento livre e esclarecido 

pelas mulheres que concordaram em participar da pesquisa. 

Este estudo foi financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq) (Processos N.º 505540/2004-5 e 501989/2005-4), 

sendo um estudo colaborativo das seguintes instituições: Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE), IMIP e Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco (SES-PE). 

RESULTADOS 

A amostra total foi constituída por 517 mulheres jovens do estado de 

Pernambuco, com mediana de idade de 29 anos (27-32). De uma forma geral, observa-

se uma população com sobrepeso de acordo com o IMC além de elevada concentração 

de gordura na região abdominal, evidenciada por meio da CC e RCE, cujas médias se 

mostraram acima dos pontos de corte recomendados. Em relação à PAS e PAD, aos 
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parâmetros laboratoriais (GJ, TG e CT) e ao VGV estimado pela equação preditiva, os 

valores correspondentes à média ou mediana se mostraram abaixo da referência (Tabela 

1). 

Com relação ao estado nutricional observa-se uma baixa prevalência de baixo 

peso e uma elevada prevalência de sobrepeso e obesidade a partir do IMC. Cerca de 

30% das mulheres avaliadas apresentaram obesidade visceral, segundo estimativa da 

equação preditiva do VGV, e mais da metade apresentaram obesidade abdominal 

segundo a CC e a RCE (Tabela 2). 

Na avaliação da pressão arterial, cerca de 10% das mulheres apresentaram PAS 

e/ou PAD alterada. A prevalência de hiperglicemia se aproximou dos 30%, enquanto 

quase 40% apresentaram TG aumentado. Em relação ao CT, apenas 13% apresentaram 

hipercolesterolemia (Tabela 3). 

A tabela 4 apresenta a comparação entre as medianas de IMC, PAS, PAD, TG e 

CT em mulheres com e sem obesidade visceral. Com exceção do CT, que não 

apresentou diferença estatisticamente significativa entre os dois grupos, todos os 

parâmetros foram maiores no grupo com obesidade visceral (p<0,002). 

As correlações entre PAS, PAD, TG e CT e o VGV estimado através da equação 

encontram-se descritas na figura 1. Todas as variáveis analisadas apresentaram 

correlação positiva e significativa com o VGV. Além destas, a idade também apresentou 

correlação positiva e significativa com o mesmo (r = 0,171; p<0,0001). 

DISCUSSÃO 

 A prevalência de obesidade visceral de mulheres jovens do estado de 

Pernambuco foi estimada a partir de uma equação preditiva proposta por Petribu et al. 

Tal equação, elaborada a partir de uma análise de regressão múltipla, é capaz de 

explicar aproximadamente 45% da variância do VGV obtido a partir da USG e foi 
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proposta como sendo uma valiosa ferramenta para estudos epidemiológicos extensos e 

para aplicação em serviços de saúde, quando os exames de imagem (TC, RNM ou 

USG) não estiverem disponíveis para estimativa da gordura visceral (dados ainda não 

publicados). 

 A população analisada no presente estudo foi classificada como sobrepeso 

segundo a média de IMC apresentada, além de possuírem valores médios de CC e RCE 

superiores aos pontos de corte na avaliação da obesidade abdominal. Apesar disso, 

apresentaram média de VGV inferior a 100cm
2
, sendo tal valor largamente aceito no 

diagnóstico da obesidade visceral
23

. Dados similares foram observados por Piernas 

Sánchez et al (2010)
11

, que aplicaram uma equação preditiva proposta por Gauralet et al 

em uma população de 230 mulheres, com idade média de 39  12 anos e IMC médio de 

29  5 Kg/m
2
 e observaram que, apesar de apresentar sobrepeso, elevado percentual de 

gordura corporal e alto risco cardiovascular segundo a CC e a RCQ, as mulheres foram 

classificadas como apresentando gordura subcutânea e não visceral. Tais autores 

chamam a atenção para o fato de que as mulheres tendem a ganhar mais gordura 

subcutânea na região abdominal, o que poderia justificar tais achados
11

.  

Diferentemente do exposto, Onat et al (2004)
24

 encontraram em seu estudo que 

também envolveu mulheres classificadas como sobrepeso e obesidade abdominal 

segundo a média de IMC e CC, respectivamente, uma média de VGV bastante superior 

à da presente pesquisa (120,5  58 cm
2
). No entanto vale ressaltar que o estudo foi 

realizado em uma população com média de idade de 49  8,7 anos e com elevada 

prevalência de síndrome metabólica (34%)
24

. Os referidos autores ressaltaram ainda 

aumento significativo do TAV com a idade e média 42% superior no grupo com 

síndrome metabólica
24

, o que pode explicar a diferença encontrada quando comparado 

com a presente pesquisa, que envolveu mulheres mais jovens, com menor probabilidade 
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de apresentar síndrome metabólica. Em relação ao aumento do VGV de acordo com a 

idade, tais resultados também foram descritos por Pascot et al (1999)
25

, que encontraram 

uma média de VGV de 63,7  40,9 cm
2
 em mulheres jovens (27,4  7,5 anos) e 116,1 

67,5cm
2
 em mulheres em idade média (49,5  5,3 anos), sendo esta diferença 

significante. A presente pesquisa também observou uma correlação positiva entre a 

idade e o VGV.   

A literatura relata que a prevalência de obesidade abdominal tem aumentado na 

última década e que hoje ultrapassa a prevalência de obesidade global, com taxas de 

61,3% em mulheres
26,27

. Tal evidência também foi verificada na presente pesquisa, que 

encontrou prevalência de obesidade global de 17% e de obesidade abdominal segundo a 

CC de 62,9%. A prevalência de obesidade visceral foi inferior à de obesidade 

abdominal, ficando em torno de 30%, o que já era esperado, tendo em vista que a CC 

encontra-se mais fortemente relacionada com a gordura subcutânea do que com a 

gordura visceral e que o processo de envelhecimento está associado com perda de 

gordura subcutânea e aumento de gordura no depósito visceral
28

, ou seja, a população 

do estudo, constituída exclusivamente por adultos jovens, provavelmente possui uma 

maior quantidade de gordura abdominal subcutânea do que visceral. Além disso, Pou et 

al (2009)
28

 chamam a atenção para o fato de que em seu estudo aproximadamente um 

quarto dos indivíduos obesos ou com elevada CC não apresentaram elevado TAV, 

enquanto 10% das mulheres e 20% dos homens com CC normal apresentaram TAV 

elevado, sugerindo que existem erros de classificação entre as categorias de adiposidade 

clínica
28

. 

A prevalência de obesidade visceral encontrada na presente pesquisa foi similar 

à descrita por Piernas Sánchez et al (2010)
11

, que encontraram prevalência de 28,7% 

entre mulheres. Pou et al (2009)
28

, ao avaliar 3.348 participantes da pesquisa 
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Framingham Heart Study Offspring and Third Generation Cohort com média de idade 

de 52,2  9,9 anos, encontraram prevalência de obesidade visceral de 44% no sexo 

feminino. No entanto, além de a população ser mais velha do que a da presente 

pesquisa, os autores usaram um ponto de corte para classificação da obesidade visceral 

diferenciado
28

, o que pode ter influenciado na elevada prevalência observada. 

Concordando com os achados de Tadokoro et al (2010)
10

, observou-se que os 

valores de IMC foram superiores no grupo com obesidade visceral. Tal achado também 

foi descrito por Pou et al (2009)
28

, que observaram que a prevalência de TAV aumentou 

com o aumento da categoria do IMC.  

Quando comparados os valores de TG e CT entre os grupos com e sem 

obesidade visceral, verificaram-se valores estatisticamente mais elevados no primeiro 

grupo apenas em relação ao TG. Tal achado pode ser explicado pelo fato de que com o 

aumento do TAV, os ácidos graxos livres são facilmente direcionados para o fígado 

para uma maior produção de glicose, TG e lipoproteína de muito baixa densidade 

(VLDL)
29

. Outros estudos também observaram níveis séricos de TG superiores no 

grupo de indivíduos com elevado TAV
4,28,30

. No entanto, tais estudos encontraram 

valores de HDL inferiores nestes indivíduos
4,28,30

. Uma limitação da presente pesquisa 

foi o fato de não ter estudado as frações do colesterol (HDL, LDL e VLDL), pois o fato 

do CT não ter sido diferente entre os dois grupos pode ter ocorrido devido a uma 

possível diminuição do HDL no grupo com obesidade visceral. Tadokoro et al (2010)
10

 

e Reyes et al (2010)
30

 também não observaram diferença significante entre os valores 

médios de CT entre os dois grupos. 

Em relação à pressão arterial, foi verificado valores de PAS e PAD superiores no 

grupo com obesidade visceral. No entanto, tal achado não foi observado em outros 

estudos
4,10,30,31

. Romero-Corral et al (2010)
6
 chamam a atenção para o fato de que o 
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aumento da gordura visceral está associado à disfunção endotelial, mesmo na ausência 

de alterações na pressão arterial. Uma possível explicação para o aumento na pressão 

encontrada nos indivíduos com obesidade visceral é o fato de as adipocinas e citocinas 

viscerais poderem contribuir para a resistência insulínica
32

. A hiperinsulinemia pode 

elevar a pressão arterial por intermédio da ativação do sistema nervoso simpático, do 

comprometimento da vasodilatação periférica, da maior resposta à angiotensina e do 

aumento da reabsorção renal de sódio e água, com consequente sobrecarga de volume
33

. 

O VGV esteve positivamente correlacionado com múltiplos fatores de risco 

metabólicos na presente pesquisa (PAS, PAD, TG e CT). Tal achado também foi 

verificado por outros autores
31,34

. Kotronen et al (2011)
31

 encontraram em seu estudo 

correlação positiva e significativa entre a gordura visceral e os níveis de TG, PAS e 

PAD (r = 0,36; 0,28 e 0,24, respectivamente) e correlação negativa com o HDL (r = -

0,38). Hayes et al (2010)
34

 encontraram entre mulheres muito obesas (IMC 31 a 67 

Kg/m
2
) correlação significante e positiva entre a gorduravisceral e a PAS (r = 0,35), a 

PAD (r = 0,31) e negativa com o HDL (r = -0,34). A correlação com o TG se aproximou 

de uma significância estatística (r=0,31; p=0,054)
34

. Fox et al (2007)
35

, estudando 

indivíduos com idade média de 50 anos do Framingham Heart Study encontrou 

associação significativa entre a PAS (r=0,30), PAD (r=0,28), GJ (r=0,34), TG (r=0,46) e 

HDL (r=-0,35) com o TAV em mulheres.  Por outro lado, Tadokoro et al (2010)
10

 

encontraram uma correlação positiva e significativa entre a gordura visceral e a PAS e 

TG apenas no sexo masculino, enquanto o CT e a PAD não apresentaram correlação 

significativa com a gordura visceral em ambos os sexos. Foi observada ainda uma 

correlação negativa entre o HDL e a gordura visceral no sexo feminino, porém tal 

estudo foi desenvolvido com adolescentes, com idade média de aproximadamente 15 

anos
10

, o que pode ter contribuído para tais achados. 
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O presente estudo apresentou como ponto positivo o fato de os participantes 

serem adultos jovens, permitindo a avaliação da relação entre o compartimento de 

gordura e os fatores de risco cardiovasculares na ausência de co-morbidades 

significativas. Como limitações do estudo destacam-se dois fatores. Primeiramente, o 

fato de não ter sido utilizado métodos de imagem na determinação da gordura visceral 

(CT, RNM ou USG) devido ao elevado custo dos mesmos, no entanto, a equação 

proposta foi previamente validada para uso em mulheres jovens brasileiras. Em segundo 

lugar, a pesquisa possuiu um desenho transversal, portanto as associações não são 

prospectivas e a causalidade não pode ser inferida.  

A prevalência de obesidade visceral encontrada (30,6%) chama a atenção, pelo 

fato de se tratar de uma população jovem e do sexo feminino que geralmente possui 

menos gordura na região visceral quando comparada a pessoas mais velhas e ao sexo 

masculino. O estudo mostra ainda que a gordura visceral esteve correlacionada com a 

idade e com fatores de risco  para desenvolvimento das DCV (PAS, PAD, CT, TG). A 

redução da gordura visceral pode, portanto, contribuir para uma menor incidência de 

DCV em idades mais avançadas. Mais estudos são necessários para avaliar 

prospectivamente o impacto da redução do TAV na incidência dos fatores de risco 

relacionados à síndrome metabólica e às DCV. 
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Tabela 1 – Características gerais das mulheres na faixa etária  

de 25 a 36 anos do Estado de Pernambuco, 2006 

 

Variáveis Mulheres de 25-36anos (n=517) 

Média DP 

Idade (anos)* 29,0 27, 0 – 32, 0 

Peso (Kg) 62,84 13,17 

Altura (m) 156,75 6,21 

IMC (Kg/m
2
) 25,52 4,82 

CC (cm) 85,11 12,20 

RCE 0,54 0,08 

PAS (mmHg)* 116,0 101,0 - 126,0 

PAD (mmHg)* 70,0 66,0 – 80,0 

GJ (mg/dl)* 88,0 78,0 – 103,0 

TG (mg/dl)* 148,54 55,36 

CT (mg/dl)* 163,0 150,0 – 182,0 

VGV (cm
2
) 87,39 33,92 

*Mediada e Intervalo Interquartílico; IMC - Índice de Massa Corporal; CC - Circunferência da cintura; RCE -  Razão Cintura-

Estatura; PAS -  Pressão Arterial Sistólica; PAD - Pressão Arterial Diastólica; GJ - Glicemia de Jejum; TG - Triglicerídeo sérico; 

CT - Colesterol Total; VGV - Volume de Gordura Visceral estimado a partir da equação VGV = -130,941 + (198,673 x RCE) + 

(1,185 x GJ).  
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Tabela 2 – Estado Nutricional segundo o Índice de Massa Corporal e prevalência de 

obesidade visceral e abdominal de mulheres na faixa etária de 25 a 36 anos do Estado de 

Pernambuco, 2006. 

Variáveis Total 

     N=517       % 

IC 95% 

IMC (Kg/m
2
) 

       18,5 

       18,5 a 24,9 

      24,9 a 29,9 

       30,0 

 

19 

242 

168 

88 

 

3,7 

46,8 

32,5 

17,0 

 

2,3 – 5,8 

42,4 – 51,2 

28,5 – 36,7 

13,9 – 20,6 

VGV (cm
2
) 

      100cm
2
 

      100cm
2
 

 

359 

158 

 

69,4 

30,6 

 

65,2 – 73,3 

26,6 – 34,8 

CC (cm) 

       80cm 

       80 cm 

 

192 

325 

 

37,1 

62,9 

 

33,0 – 41,5 

58,5 – 67,0 

RCE 

       0,53 

       0,53 

 

233 

284 

 

45,1 

54,9 

 

40,7 – 49,5 

50,5 – 59,3 

IC - Intervalo de Confiança; IMC - Índice de Massa Corporal; VGV - Volume de Gordura Visceral estimado a partir da equação 

VGV = -130,941 + (198,673 x RCE) + (1,185 x GJ); CC - Circunferência da cintura; RCE - Razão Cintura-Estatura. 
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Tabela 3 – Pressão Arterial, perfil lipídico e glicídico de mulheres na faixa etária de 25 

a 36 anos do Estado de Pernambuco, 2006. 

 Total 

     N=517       % 

IC 95% 

PAS (mmHg) 

      <140 

       140 

 

467 

50 

 

90,3 

9,7 

 

87,4 – 92,7 

7,3 – 12,6 

PAD (mmHg) 

      <90 

       90 

 

475 

42 

 

91,9 

8,1 

 

89,1 – 94,0 

6,0 – 10,9 

GJ (mg/dl) 

      ≤ 99 

       99 

 

369 

148 

 

71,4 

28,6 

 

67,2 – 75,2 

24,8 – 32,8 

TG (mg/dl) 

      < 150 

       150 

 

312 

205 

 

60,3 

39,7 

 

56,0 – 64,6 

35,4 – 44,0 

CT (mg/dl) 

      < 200 

       200 

 

450 

67 

 

87,0 

13,0 

 

83,8 – 89,7 

10,2 – 16,1 
IC - Intervalo de Confiança; PAS - Pressão Arterial Sistólica; PAD - Pressão Arterial Diastólica; GJ - Glicemia de Jejum; TG - 

Triglicerídeo sérico; CT - Colesterol Total. 
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Tabela 4 – Comparação entre a mediana de fatores de risco cardiovascular em mulheres 

na faixa etária de 25 a 36 anos do Estado de Pernambuco, 2006, com e sem obesidade 

visceral  

 VGV normal  

( 100cm
2
) 

      Md                IQ 

VGV 

aumentado ( 

100cm
2
) 

   Md             IQ 

P* 

IMC (Kg/m
2
) 

      

23,9 21,5 – 26,4 28,0 25,0 – 31,4 <0,0001 

PAS (mmHg) 

 

112,0 100,0 – 122,0 120,0 110,0 – 130,0 <0,0001 

PAD (mmHg) 

      

70,0 63,0 – 80,0 74,0 70,0 – 80,0 0,01 

TG (mg/dl) 

      

131,0 104,0 – 161,0 156,0 115,0 – 203,2 <0,0001 

CT (mg/dl) 

      

161,0 150,0 - 180 164,0 152,0 – 189,0 0,22 

Md - Mediada; IQ - Intervalo interquartílico; VGV - Volume de Gordura Visceral; *Mann-Whitney; IMC - Índice de Massa 

Corporal; PAS - Pressão Arterial Sistólica; PAD - Pressão Arterial Diastólica; TG - Triglicerídeo Sérico; CT - Colesterol Total. 
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Figura 1 – Correlação entre o Volume de Gordura Visceral estimado a partir de uma 

equação preditiva e a Pressão Arterial Sistólica e Diastólica, Triglicerídeo Sérico e 

Colesterol Total em mulheres na faixa etária de 25 a 36 anos do Estado de Pernambuco, 

2006.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VGV - Volume de Gordura Visceral; PAS - Pressão Arterial Sistólica; PAD - Pressão Arterial Diastólica; TG - Triglicerídeo Sérico; 

CT - Colesterol Total; r - Correlação de Spearman  
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5.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As equações desenvolvidas e validadas pelo presente estudo podem ser 

utilizadas para o cálculo do VGV de mulheres jovens brasileiras quando os exames de 

imagem (TC, RNM e USG) não estiverem disponíveis, sendo uma ferramenta valiosa 

para estudos epidemiológicos extensos que objetivem estimar a prevalência de 

obesidade visceral e analisar a sua associação com as alterações metabólicas e o risco 

cardiovascular. Além disso, servirão como forma de triagem em serviços de saúde para 

identificar precocemente indivíduos de alto risco para desenvolvimento de DCV, 

visando uma intervenção precoce e minimizando o impacto sobre a morbi-mortalidade. 

Dentre as equações propostas, a que apresenta melhor aplicabilidade é a equação 3: 

VGV= -130,941 + (198,673xRCE) + (1,185xGJ), tendo em vista a sua maior capacidade 

de predizer o VGV e seu menor erro padrão de estimativa. Mais estudos devem ser 

realizados visando à obtenção de outras equações que possam ser utilizadas em 

diferentes faixas etárias e no sexo masculino. 

A prevalência de obesidade visceral encontrada (30,6%) chama a atenção, pelo 

fato de se tratar de uma população jovem e do sexo feminino, que geralmente possui 

menos gordura na região visceral quando comparada a pessoas mais velhas e ao sexo 

masculino. A gordura visceral esteve correlacionada com a idade e com fatores de risco  

para desenvolvimento das DCV (PAS, PAD, CT, TG). A redução da gordura visceral 

pode, portanto, contribuir para uma menor incidência de DCV em idades mais 

avançadas. Mais estudos são necessários para avaliar prospectivamente o impacto da 

redução do TAV na incidência dos fatores de risco relacionados à síndrome metabólica 

e às DCV. 
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APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 (1º artigo) 
 

 Pelo presente documento, Eu _________________________________________ 

concordo em participar da pesquisa “Adultos jovens e risco cardiovascular: um 

estudo em alunos da área de saúde de uma universidade pública do Recife” que 

será realizada no campus da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e, caso aceite 

participar, estou ciente que: 

1. O estudo tem como objetivo avaliar a freqüência de alguns fatores de risco 

cardiovasculares em universitários da cidade do Recife.  

2. Serão coletados meus dados antropométricos: Peso, altura, circunferência do 

braço e pregas cutâneas tricipital, bicipital, subescapular e supra-ilíaca. No 

questionário que irei responder haverá também perguntas sobre prática de 

atividade física, tabagismo, consumo de álcool além de informações sobre meu 

histórico familiar em relação às doenças cardiovasculares. 

3. Também terei aferida minha pressão arterial e realizarei o teste de 

bioimpedância para averiguar minha composição corporal em termos de massa 

magra e gorda. 

4. Caso aceite participar de uma segunda etapa da pesquisa, realizarei uma coleta 

de sangue para averiguar meus níveis de colesterol, triglicerídeos e glicose e 

caso também aceite, em uma terceira etapa poderei fazer uma ultra-sonografia 

para averiguar gordura intra-abdominal. Os pesquisadores deixaram claro que 

posso participar apenas da primeira etapa e me recusar a continuar na pesquisa. 

5. Receberei respostas a perguntas ou esclarecimentos a qualquer dúvida 

relacionada com os objetivos da pesquisa, e estou ciente que esse banco de 

dados servirá para o planejamento de programas de educação nutricional visando 

a prevenção das doenças cardiovasculares. 

6. Estou ciente que não existem riscos à saúde dos examinados. Na segunda etapa 

(coleta sanguínea), caso ocorra algum dano, desconforto, sensação de dor na 

picada da agulha ou possível formação de hematoma, decorrente do 

procedimento de coleta de sangue, os pesquisadores se responsabilizarão pela 

assistência adequada. 

7. Após ler o questionário, posso me recusar a participar, ou até mesmo depois de 

preenchido, posso voltar atrás e não entregá-lo aos pesquisadores.  

8. Estou ciente de que com a minha colaboração estarei contribuindo para o 

esclarecimento de questões relacionadas ao possível papel do consumo alimentar 

na prevenção das doenças cardiovasculares. 

9. Declaro para os devidos fins que tenho conhecimento sobre os objetivos da 

pesquisa.  

 

Em caso de dúvida ou maiores esclarecimentos entrar em contato com a Profª 

Drª Poliana Coelho Cabral no Dept de Nutrição/Laboratório de Saúde Pública – fones: 

21268470 ramal 9 e-mail: pccabral@uol.com.br e/ou com o comitê de ética em pesquisa 

envolvendo seres humanos do Centro de Ciência da Saúde da UFPE, fone: 21268588. 

 

Assinatura:______________________________________________________ 

Pesquisador:_____________________________________________________ 

Testemunha:_____________________________________________________ 

Testemunha:_____________________________________________________ 

 

 

 

mailto:pccabral@uol.com.br


 Equação preditiva para avaliação da gordura visceral em mulheres jovens   99 

 

PETRIBÚ, M.M.V. Tese de Doutorado. UFPE, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Equação preditiva para avaliação da gordura visceral em mulheres jovens   100 

 

PETRIBÚ, M.M.V. Tese de Doutorado. UFPE, 2011. 

ANEXO A – TERMO DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA PELO 

COMITÊ DE ÉTICA – 1º artigo 
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ANEXO B – TERMO DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA PELO 

COMITÊ DE ÉTICA – 2º artigo 
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ANEXO C – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

2º artigo 
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ANEXO D – COMPROVANTE DE SUBMISSÃO DO 1º ARTIGO ORIGINAL 

AOS ARQUIVOS BRASILEIROS DE CARDIOLOGIA 

 

 Publicação de Artigos 
De: Arquivos Brasileiros de Cardiologia (abc@cardiol.br)  

Enviada: segunda-feira, 2 de maio de 2011 17:02:54 

Para:  mpetribu@hotmail.com 

Cc:  abc@cardiol.br 

Prezado(a) Dr(a). Marina de Moraes Vasconcelos Petribú 

  

Obrigado pela recente submissão do seu trabalho "DESENVOLVIMENTO E 

VALIDAÇÃO DE EQUAÇÃO PREDITIVA DA GORDURA VISCERAL EM MULHERES JOVENS 

" aos Arquivos Brasileiros de Cardiologia. 

  

Informamos que o mesmo foi submetido à análise do Conselho de 

Revisores do periódico. 

  

Cordialmente, 

  

Os Editores 

  

Os editores recomendam, na medida do possível, citar artigos 

publicados na Revista Arquivos Brasileiros de Cardiologia. 

  

Para entrar no seu artigo clique no link abaixo: 

  

http://publicacoes.cardiol.br/pub_abc/autor/mostra_artigo.asp?id=4046  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://publicacoes.cardiol.br/pub_abc/autor/mostra_artigo.asp?id=4046
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ANEXO E – NORMAS PARA PUBLICAÇÃO NOS ARQUIVOS BRASILEIROS 

DE CARDIOLOGIA 

INSTRUÇÕES AOS AUTORES 

Objetivo e política editorial 

 

ARQUIVOS BRASILEIROS DE CARDIOLOGIA (Arq 

Bras Cardiol), revista da Sociedade Brasileira de 

Cardiologia, publica artigos sobre temas cardiovasculares, 

após análise por seu Conselho Editorial. Arq Bras 

Cardiol é uma publicação mensal, catalogada no 

Cumulated Index Medicus, National Library of Medicine, 

Bethesda, Maryland, USA. Ao submeter o manuscrito, os 

autores assumem a responsabilidade do trabalho não ter 

sido previamente publicado nem estar sendo analisado 

por outra revista. Os manuscritos devem ser inéditos, ter 

sido objeto de análise de todos os autores. Artigos aceitos 

para publicação passam a ser propriedade da revista, não 

podendo ser reproduzidos sem consentimento por escrito.  

Só serão encaminhados ao Conselho Editorial os artigos 

que estejam rigorosamente de acordo com as normas 

abaixo especificadas.  

 

Preparação de originais 

 

INSTRUÇÕES 

Arquivos Brasileiros de Cardiologia (Arq Bras Cardiol) é uma publicação mensal da 

Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), indexada no Cumulated Index Medicus 

(NLM - Bethesda) - MEDLINE; EMBASE; LILACS E SCIELO e classificada como 
Qualis C internacional (Medicina, CAPES). 

Ao submeter o manuscrito, os autores assumem a responsabilidade do trabalho 

não ter sido previamente publicado e nem estar sendo analisado por outra revista. 

Todas as contribuições científicas são revisadas pelo Editor Chefe, Editor Executivo 

e Membros do Conselho Editorial. Só são encaminhados aos revisores os artigos 

que estejam rigorosamente de acordo com as normas especificadas. Os trabalhos 

também são submetidos a revisão estatística, sempre que necessário. A aceitação 

será feita na originalidade, significância e contribuição científica para o 
conhecimento da área.  

SEÇÕES 

Artigos Originais: Arquivos Brasileiros de Cardiologia aceita todos os tipos de 

pesquisa original na área cardiovascular, incluindo pesquisas em seres humanos e 

pesquisa experimental. Todos os manuscritos são avaliados para publicação no 

menor prazo possível; porém, se você acredita que o seu trabalho merece uma 

avaliação especial para publicação imediata ("fast-track"), indique isso na sua 

carta ao Editor. Se os editores concordarem com a sua avaliação, todos os 

esforços serão realizados para revisar o trabalho em menos de uma semana, 

publicar "online" em 15 dias e publicar na revista impressa em, no máximo, 8 

 

 

 

http://www.cardiol.br/
http://www.cardiol.br/
http://www.scielo.br/revistas/abc/pedboard.htm#008l
http://www.scielo.br/revistas/abc/pedboard.htm#008
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semanas. 

Editoriais: todos os Editoriais dos Arquivos Brasileiros de Cardiologia são feitos 
através de convite. Não serão aceitos editoriais enviados espontaneamente. 

Ponto de Vista: aspectos particulares de determinado assunto, principalmente os 

polêmicos, traduzindo apenas a opinião do autor, sempre que possível 
fundamentada em experiência própria já divulgada ou da literatura disponível. 

Comunicações Breves: experiências originais, cuja relevância para o 

conhecimento do tema justifique a apresentação de dados iniciais de pequenas 
séries, ou dados parciais de ensaios clínicos, serão aceitos para avaliação.  

Revisões: os Editores formulam convites para a maioria das revisões. No entanto, 

trabalhos de alto nível, realizados por autores ou grupos com histórico de 

publicações na área serão bem-vindos. Não serão aceitos nessa seção, trabalhos 

cujo autor principal não tenha vasto currículo acadêmico ou de publicações, 

verificado através do sistema Lattes (CNPQ), Pubmed ou SCIELO. Eventualmente, 

revisões submetidas espontaneamente poderão ser reclassificadas como 

"Atualização Clínica" e publicadas nas páginas eletrônicas, na internet (ver 

adiante).  

PÁGINAS ELETRÔNICAS (NOVO): 

Esse formato envolve a publicação de artigos em formato eletrônico, 

disponibilizados na página da revista na internet, devidamente diagramados no 

padrão da revista, indexados no Medline e com o mesmo valor acadêmico. Todos 

os artigos fazem parte do sumário da revista impressa, porém só poderão ser 
acessados via internet, onde poderão sem impressos. 

Atualização clínica (nova seção): Essa seção busca focar temas de interesse 

clínico, porém com potencial de impacto mais restrito. Trabalhos de alto nível, 

realizados por autores ou grupos com histórico de publicações na área serão 
aceitos para revisão. 

Relatos de Casos: casos que incluam descrições originais de observações 

clínicas, ou que representem originalidade de um diagnóstico ou tratamento, ou 

que ilustrem situações pouco freqüentes na prática clínica e que mereçam uma 

maior compreensão e atenção por parte dos cardiologistas serão aceitos para 
avaliação. 

Correlação Anatomoclínica: apresentação de um caso clínico e discussão de 

aspectos de interesse relacionados aos conteúdos clínico, laboratorial e 
anatomopatológico.  

Correlação Clínico-Radiográfica: apresentação de um caso de cardiopatia 

congênita, salientando a importância dos elementos radiográficos e/ou clínicos 

para a conseqüente correlação com os outros exames, que comprovam o 
diagnóstico. Ultima-se daí a conduta adotada.  

Imagem Cardiovascular: imagens clínicas ou de pesquisa básica, ou de exames 

complementares que ilustrem aspectos interessantes de métodos de imagem, que 

esclareçam mecanismos de doenças cardiovasculares, que ressaltem pontos 

relevantes da fisiopatologia, diagnóstico ou tratamento serão consideradas para 
publicação.  
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Cartas ao Editor: correspondências de conteúdo científico relacionadas a artigos 

publicados na Revista nos dois meses anteriores serão avaliadas para publicação. 
Os autores do artigo original citado serão convidados a responder.  

ENVIO 

Os manuscritos deverão ser enviados via Internet seguindo as instruções 

disponíveis no endereço: http://www.arquivosonline.com.br do portal da 

Sociedade Brasileira de Cardiologia. Os textos devem ser editados em Word e as 

figuras, fotos, tabelas e ilustrações devem vir após o texto, ou em arquivos 
separados. Figuras devem ter extensão JPEG e resolução mínima de 300 DPI.  

Todos os artigos devem vir acompanhados por uma carta de submissão ao Editor, 

indicando a seção em que o artigo deva ser incluído (vide lista acima), declaração 

do autor de que todos os co-autores estão de acordo com o conteúdo expresso no 

trabalho, explicitando ou não conflitos de interesse* e a inexistência de problemas 
éticos relacionados.  

* Conflito de Interesses 

Quando existe alguma relação entre os autores e qualquer entidade pública ou 

privada que pode derivar algum conflito de interesse, esta possibilidade deve ser 

comunicada e será informada no final do artigo. O formulário para declaração de 
conflito de interesse se encontra na página da revista na internet. 

Ética 

Os autores devem informar, no texto, se a pesquisa foi aprovada pela Comissão 

de Ética em Pesquisa de sua Instituição em consoante à Declaração de Helsinki. 

Nos trabalhos experimentais envolvendo animais, as normas estabelecidas no 

"Guide for the Care and Use of Laboratory Animals" (Institute of Laboratory 

Animal Resources, National Academy of Sciences, Washington, D. C. 1996) e os 

Princípios Éticos na Experimentação Animal do Colégio Brasileiro de 

Experimentação Animal (COBEA) devem ser respeitados. 

Norma 

Os Arquivos Brasileiros de Cardiologia adota as Normas de Vancouver - Uniform 

Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journal Editors - 
"Vancouver Group" (www.icmje.org) atualizado em outubro de 2004. 

Idioma 

Os artigos devem ser redigidos em português (com a ortografia vigente) e/ou 

inglês. Para os trabalhos que não possuírem versão em inglês ou que essa seja 

julgada inadequada pelo Conselho Editorial, a revista providenciará a tradução 

sem ônus para o(s) autor(es). Caso já tenha a versão em inglês, deve ser enviado 

para agilizar a publicação. As versões inglês e português serão disponibilizadas na 

íntegra no site da SBC (http://www.arquivosonline.com.br) e no site da SciElo 

(www.scielo.br) permanecendo "online" à disposição da comunidade internacional, 
com links específicos no site da SBC.  

Avaliação pelos Pares (peer review) 

 

 

http://www.arquivosonline.com.br/
http://www.icmje.org/
http://www.arquivosonline.com.br/
http://www.scielo.br/
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Todos os trabalhos enviados a Arquivos Brasileiros de Cardiologia serão 

submetidos à avaliação inicial dos Editores, que decidirão, ou não, pelo envio para 

revisão por pares (peer review). Os membros do Conselho de revisores de 

Arquivos Brasileiros de Cardiologia 

(http://www.arquivosonline.com.br/conselhoderevisores/) são pesquisadores com 

publicação regular em revistas indexadas e cardiologistas com alta qualificação. 

Os autores podem indicar até cinco membros do conselho de revisores que 

gostariam que analisassem o artigo, assim como podem indicar até cinco revisores 

que não gostariam que participassem do processo. Os revisores farão comentários 

gerais sobre o trabalho e decidirão se ele deve ser publicado, corrigido segundo as 

recomendações ou rejeitado. Os Editores, de posse desses dados, tomarão a 

decisão final. Em caso de discrepâncias entre os revisores, poderá ser solicitada 

uma nova opinião para melhor julgamento. Quando forem sugeridas modificações, 

essas serão encaminhadas ao autor principal para resposta e, em seguida, aos 

revisores para que verificarem se as exigências foram satisfeitas. Em casos 

excepcionais, quando o assunto do manuscrito assim o exigir, o Editor poderá 

solicitar a colaboração de um profissional que não conste do Conselho de 

Revisores. Os autores têm o prazo de quinze dias para proceder às modificações 

solicitadas pelos revisores e submeter novamente o artigo. A não-observância 
desse prazo implicará a retirada do artigo do processo de revisão.  

A decisão sobre a recusa sem encaminhamento para os revisores ocorrerá em até 

cinco dias; sendo aceito para revisão, o parecer inicial dos revisores deverá ser 

produzido, sempre que possível, no prazo de cinco semanas, e o parecer final em 

até oito semanas, a contar da data de seu recebimento. As decisões serão 

comunicadas por e-mail. Os Editores não discutirão as decisões por telefone, nem 

pessoalmente. Todas as réplicas deverão sem submetidas por escrito para a 

revista.  

Direitos Autorais 

Os autores dos manuscritos aprovados deverão encaminhar para Arquivos (Fax: 

011 - 3849-6438 - ramal 20), previamente à publicação, a declaração de 

transferência de direitos autorais, assinada por todos os co-autores (imprimir e 

preencher a carta no link: 

http://publicacoes.cardiol.br/pub_abc/autor/pdf/Transferencia_de_Direitos_Autora
is.pdf  

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  
Editorial  

Ponto 

de 
Vista  

Artigo 

de 
Revisão 

Relato 

de 
Caso 

Comunicação 

Breve  

Carta 

ao 
Editor 

Imagem 

Cardiovascular 

Correlação 

Clínicocirúrgica  

Correlação 

Anátomoclínica 

Nº máximo 
de autores 10 2 3 4 6 8 3 2 4 6 

Resumo Nº 
máximo de 

palavras 
250 — — — 100 — — — — — 

 

 

http://www.arquivosonline.com.br/conselhoderevisores/
http://publicacoes.cardiol.br/pub_abc/autor/pdf/Transferencia_de_Direitos_Autorais.pdf
http://publicacoes.cardiol.br/pub_abc/autor/pdf/Transferencia_de_Direitos_Autorais.pdf
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Nº máximo 

de 

palavras 
5.000 1.000 3.000 6.500 1.500 1.500 400 100 800 4.000 

Nº máximo 

de 
referências 

40 10 20 80 10 10 5 — 10 20 

Nº máximo 

de tabelas 
+ figuras 

8 2 3 8 2 2 — 1 1 6 

SEÇÕES DO MANUSCRITO 

Os manuscritos deverão seguir a seguinte ordem: 

 Página de título  

 Texto  

 Agradecimentos  

 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 

 

 

http://decs.bvs.br/
http://www.nlm.nih.gov/mesh
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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.  

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.  
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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 
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ANEXO F – COMPROVANTE DE SUBMISSÃO DO 2º ARTIGO ORIGINAL 

AOS ARQUIVOS BRASILEIROS DE CARDIOLOGIA 

 

 Publicação de Artigos 
De: Arquivos Brasileiros de Cardiologia (abc@cardiol.br)  

Enviada: segunda-feira, 2 de maio de 2011 18:31:35 

Para:  mpetribu@hotmail.com 

Cc:  abc@cardiol.br 

Prezado(a) Dr(a). Marina de Moraes Vasconcelos Petribú 

  

Obrigado pela recente submissão do seu trabalho "PREVALÊNCIA DE 

OBESIDADE VISCERAL ESTIMADA POR EQUAÇÃO PREDITIVA EM MULHERES JOVENS 

PERNAMBUCANAS " aos Arquivos Brasileiros de Cardiologia. 

  

Informamos que o mesmo foi submetido à análise do Conselho de 

Revisores do periódico. 

  

Cordialmente, 

  

Os Editores 

  

Os editores recomendam, na medida do possível, citar artigos 

publicados na Revista Arquivos Brasileiros de Cardiologia. 

  

Para entrar no seu artigo clique no link abaixo: 

  

http://publicacoes.cardiol.br/pub_abc/autor/mostra_artigo.asp?id=4047  
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