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RESUMO 
 

A obesidade vem sendo considerada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) 

como uma das principais causas para o desenvolvimento de Doenças Crônicas Não 

Transmissíveis (DCNT) se tornando, dessa forma, um tema de crescente 

preocupação, em todas as faixas etárias. Objetiva-se neste estudo descritivo com 

delineamento transversal, analisar a relação entre o estado nutricional 

antropométrico e os marcadores de risco cardiovascular em 302 adolescentes, com 

idade com média de 12,55 anos (±1,46), da cidade de Mossoró-RN. Serão utilizados 

como instrumentos o questionário PeNSE e ABEP, balança Omron®, fita métrica 

inelástica, Questionário de Frequência Alimentar Simplificado, IPAQ, coleta 

sanguínea, aparelho digital Omron®. Dos entrevistados, 72% apresentaram histórico 

familiar positivo para crônicas não transmissíveis, sendo o diabetes o mais 

prevalente com 40,7%. Com relação ao estado nutricional, percebeu-se uma 

prevalência de excesso de peso de 35,1%. Quanto aos marcadores de risco, a 

composição corporal foi elevada em 54,6% dos adolescentes, a circunferência da 

cintura em 30,1%, o consumo alimentar excessivo esteve presente em 73,5% e a 

inatividade física em 59,9%. Em relação aos marcadores bioquímicos, o colesterol 

elevado esteve presente em 51,7%, o LDL-c em 19,9%, o baixo HDL-c em 18,9% e 

o triglicerídeo em 20,9% dos adolescentes, levando a um quadro de dislipidemia em 

48% dos estudados, e a glicose alterada representou apenas 1% da população. A 

pressão arterial elevada foi constatada em 14,6% e o consumo de álcool e tabaco 

em 15,9% e 3%, respectivamente. Ao ser feita a análise do odds ratio verificou-se 

associação significativa do sexo, circunferência da cintura, composição corporal, 

consumo alimentar, nível de atividade física, colesterol total, LDL-c, HDL-c, 

triglicerídeo, dislipidemia e pressão arterial frente aos estados nutricionais. Quando 

realizada a análise ajustada, os marcadores composição corporal, consumo 

alimentar, dislipidemia e pressão arterial se mantiveram com associações 

significativas frente as classificações dos estados nutricionais. A partir do exposto, 

percebe-se que o aumento do excesso de peso influencia diretamente na aquisição 

e agravamento dos marcadores de risco cardiovascular.  

 

 PALAVRAS CHAVES: Adolescente. Marcadores de risco cardiovascular. Estado 

nutricional. Consumo Alimentar. Nível de Atividade Física. 
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ABSTRACT 

 
 
Obesity is being considered by the World Health Organization (who) as one of the 

main causes for the development of chronic non-communicable diseases (NCD) 

becoming thus a subject of growing concern in all age groups. Objective in this 

descriptive study with cross-sectional delineation, analyze the anthropometric 

nutritional status and cardiovascular risk markers in 302 adolescents, with an 

average of 12,55 years (± 1,46), of the city of Mossoró-RN. Will be used as think and 

survey instruments ABEP (data on life habits, family history for chronic non-

communicable diseases and information biossociais), scale Omron ®, tape measure 

inelastic, Simplified Food Frequency questionnaire, IPAQ, blood collection, Omron ® 

digital apparatus. Of those surveyed, 72% presented family history positive for 

chronic non-communicable diseases, and diabetes the more prevalent with 40,7%. 

The nutritional status, it was noticed a prevalence of overweight to 35,1%. As for the 

risk markers, body composition was elevated in 54,6% adolescents, the waist 

circumference in 30,1%, the excessive food consumption was present at 73,5% and 

physical inactivity in 59,9%. In relation to biochemical markers, high cholesterol was 

present at 51.7, LDL-c in 19.9, low HDL-c 18,9% and triglyceride in 20,9% of 

adolescents, leading to a framework of Dyslipidemia in 48 of the studied, and glucose 

changes represented only 1% of the population. High blood pressure was observed 

in 14,6% and the consumption of alcohol and tobacco in 15,9% and 3, respectively. 

To be done the odds ratio analysis it was found a significant Association of gender, 

waist circumference, body composition, food consumption, physical activity level, 

total cholesterol, LDL-c, HDL-c, triglyceride, Dyslipidemia and arterial pressure in 

front of nutritional States. When analysis set, body composition markers, food 

consumption, Dyslipidemia and arterial pressure remained with the front significant 

associations of nutritional States. From the above, one can see that the increase of 

overweight influences directly on the acquisition and increase of markers of 

cardiovascular risk. 

 
KEYWORDS: Adolescents. Cardiovascular risk markers. Nutritional Status. Food 

Ingestion. Level of Physical Activity.  
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I INTRODUÇÃO 
 

 

1.1 O PROBLEMA 

 

 

As transformações ocorridas nas últimas décadas no mundo, decorrentes do 

processo de urbanização associadas ao desenvolvimento tecnológico e à 

industrialização resultaram em modificações no modo de viver da população sendo 

retratadas, por exemplo, por uma maior ingestão de alimentos de fácil e rápido 

acesso – alimentos de alta densidade calórica -, e a diminuição dos níveis de prática 

de atividade física, levando a um comportamento sedentário (PEARSON; BIDDLE, 

2011; SILVA et al., 2014; TARDIDO; FALCÃO, 2006).  

Os fatores citados acima possuem relação direta com o processo de transição 

nutricional que ocorreu no mundo e no Brasil, em que se percebem modificações 

nos padrões nutricionais dos indivíduos, resultando na diminuição dos casos de 

desnutrição e no aumento da prevalência de sobrepeso e obesidade na população, 

fato este que é considerado atualmente pela Organização Mundial da Saúde (OMS) 

de caráter epidêmico (BAKER; FRIEL, 2014; BATISTA FILHO; RISSIN, 2003; 

CAVAZZOTTO et al., 2014). 

A obesidade é caracterizada como uma doença multifatorial decorrente de 

fatores genéticos e ambientais, dos quais esses últimos são considerados os 

principais por causar pandemias e epidemias no mundo moderno. Devido a isso, tal 

patologia é definida como uma doença crônica não transmissível decorrente, 

principalmente, da mudança no perfil nutricional unida à redução da prática de 

atividade física (ABESO, 2009). 

Por esse motivo, a obesidade está se tornando um sério problema em muitos 

países em desenvolvimento, bem como naqueles considerados desenvolvidos, 

resultando em implicações negativas para a saúde e qualidade de vida, bem como 

no bem-estar e, consequentemente, acaba refletindo no crescimento econômico, 

social e psicológico do indivíduo, podendo ocasionar um decréscimo nos avanços de 

tais facetas (ROCHA-BRISCHILIARI et al., 2014). 

Tal evento está ocorrendo em todas as faixas etárias, incluindo crianças e 

adolescentes, ocorrendo principalmente nos primeiros anos de vida da infância e na 
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adolescência (EBBELING; PAWLAK; LUDWIG, 2002). Por serem considerados 

grupos especiais, olhares devem se voltar para os mesmos, pois essa população 

serão os “adultos de amanhã”, responsáveis pelo crescimento socioeconômico e 

futuro do país. 

Com o episódio dessas transformações, não houveram mudanças só com 

relação ao perfil nutricional, mas também ocorreram alterações no perfil de 

morbidade e mortalidade da população, sendo denominado de transição 

epidemiológica, na qual se caracteriza pela substituição das principais causas de 

óbitos - ocorridas anteriormente em razão de doenças infecciosas e parasitárias – 

para as chamadas doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) (DUNCAN et al. 

2012; SILVA et al., 2014).  

Atualmente, as DCNT’s estão sendo consideradas como a principal causa de 

mortalidade e incapacidade no mundo, inclusive no Brasil (GUIMARÃES et al., 

2015). Nesta ocasião, indivíduos cada vez mais jovens estão sendo acometidos, 

levando a mortalidade prematura (REY-LÓPEZ et al., 2013).  

Ela, a doença crônica não transmissível, é assim chamada por não ser uma 

doença infectocontagiosa, mas sim, um aglomerado de várias doenças – diabetes, 

hipertensão, câncer, doença cardiovascular – que acometem os indivíduos devido a 

junção de diversos fatores ambientais ou comportamentais, como alimentação 

inadequada, inatividade física, tabagismo, etilismo, sendo estes considerados 

modificáveis e, consequentemente, acabam influenciando no desenvolvimento ou 

não das DCNT’s (BRAZ; BARROS FILHO; BARROS, 2013). 

Devido a tal fato, a OMS elaborou o plano de ações para a prevenção e 

controle de doenças não transmissíveis abordando em suas estratégias quatro 

doenças crônicas que são responsáveis por 60% de mortes em todo mundo, sendo 

elas as doenças cardiovasculares, respiratórios, diabetes e câncer, na qual a doença 

cardiovascular é responsável por 48% dos óbitos, correspondendo a 17 milhões de 

pessoas (BRASIL, 2011; CECCHINI et al., 2010; RIBEIRO; COTTA; RIBEIRO, 2012; 

WHO, 2011).  

No Brasil, dados oficiais informam que as DCNT constituem o problema de 

saúde de maior magnitude e correspondem a 72% das causas de mortes, percentual 

que representa mais de 742 mil mortes por ano. Em se tratando da principal causa 

de morte por doença crônica estão as doenças do aparelho circulatório, dentre elas 

a doença arterial coronariana (DAC) decorrente da aterosclerose, fazendo com que 
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a mortalidade por estas doenças seja mencionada como um dos mais importantes 

problemas de saúde pública atuais. No Brasil, as doenças cardiovasculares (DCV) 

são responsáveis por 31,3% dos óbitos da população (BRASIL, 2011) e, no ano de 

2013, pelo menos 4,2% (6,1 milhões) de pessoas de 18 anos ou mais de idade 

obtiveram algum diagnóstico médico de alguma doença do coração (IBGE, 2013). 

As doenças do aparelho circulatório estão atingindo a população cada vez 

mais cedo, resultando em aposentadorias precoces, ou seja, ainda na fase produtiva 

da vida. Com isso, há perdas e geram alto custo para os sistemas econômico, de 

saúde e da previdência social, posto que as doenças cardiovasculares figuram como 

importante elemento no cenário das causas de hospitalização e incapacitação física 

(BRASIL, 2010; CARDOSO et al., 2011; MATHESON et al., 2013). 

Diante dos dados alarmantes, as DCV são mais comumente percebidas na 

população em idade adulta, porém é necessário ressaltar que a manifestação destas 

doenças é resultante da interação de fatores de risco adquiridos ainda em idade 

precoce (BRANDÃO et al., 2004; BRASIL, 2011; SIMÃO et al., 2014). 

Normalmente, as manifestações são acrescidas de processos ateroscleróticos 

que se iniciam na infância, com a formação de placas gordurosas na camada íntima 

da aorta, ainda aos três anos de idade e nas coronárias e que, durante o período da 

adolescência, tende a agravar e progredir com o avançar da idade e a exposição 

aos fatores de risco (BRANDÃO et al., 2004; GALVÃO et al., 2013; GERBER; 

ZIELINSKY, 1997).  

Dessa forma, alguns fatores como inatividade física e comportamento 

alimentar inadequado são os principais componentes que desencadeiam outros 

marcadores de risco, como por exemplo, excesso de peso, circunferência da cintura 

alterada, dislipidemias, elevação da pressão arterial, entre outros (BARBOSA 

FILHO; CAMPOS; LOPES, 2014; FARIAS JÚNIOR et al., 2009; JENSEN et al., 

2014).  

Portanto, os hábitos alimentares e a rotina de exercícios, adquiridos enquanto 

o adolescente alcança progressivamente sua independência, podem potencializar ou 

prejudicar os estilos de vida saudáveis para o resto da vida adulta (JACOBSON; 

EISENSTEIN; COELHO, 1998), e a escola torna-se um elo para proporcionar bons 

hábitos alimentares para os escolares e, consequentemente, prevenir o 

aparecimento precoce de possíveis doenças crônicas (PNAE, 2008).  
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Com base nisso, acredita-se que a prevenção primária das doenças 

cardiovasculares deve ser iniciada de forma precoce por meio de ações para a 

promoção da educação em saúde cardiovascular seja no âmbito escolar, domiciliar 

ou social, dando ênfase na importância da adoção de hábitos de vida saudáveis, 

como por exemplo, alimentação adequada e realização de prática regular de 

atividade física ao longo da vida, visto que essas ações mostram ganhos 

importantes no que diz respeito a qualidade de vida (ROMALDINI et al., 2004; 

SANTOS et al., 2008; SIMÃO et al., 2014). 

A partir disso, verifica-se a importância do acompanhamento regular e 

implantação de políticas de saúde voltadas para a saúde do escolar com o intuito de 

aconselhar, educar e incentivar a aquisição de hábitos saudáveis, além de moldar e 

modificar aqueles que são considerados inapropriados e que acarretam no prejuízo 

a curto e/ou a longo prazo da qualidade de vida e saúde. Tais acompanhamentos 

servirão para proporcionar melhores condições e conhecimentos da importância de 

hábitos saudáveis, principalmente, consumo alimentar e atividade física. 

Diante de tal temática, faz-se necessário buscar informações que serão 

utilizadas para subsidiar práticas de intervenções voltadas para as políticas públicas 

na saúde do adolescente na escola. Deste modo, surge o seguinte questionamento: 

qual a relação entre o estado nutricional e os marcadores de risco de doenças 

cardiovasculares em adolescentes? 

 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

 

1.2.1 Geral 

 

 

 Analisar a relação entre o estado nutricional antropométrico e os marcadores 

de risco cardiovascular em adolescentes. 
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1.2.2 Específicos 

 

-  Identificar o estado nutricional (peso corporal, estatura e IMC) dos adolescentes; 

 

- Averiguar a prevalência dos marcadores de risco cardiovascular dos adolescentes; 

 

- Verificar a associação do estado nutricional e indicadores de risco cardiovascular 

em adolescentes. 

 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

 

Devido ao crescente aparecimento do sobrepeso/obesidade em crianças e 

adolescentes resultante de hábitos alimentares inadequados e inatividade física e a 

sua relação com o surgimento precoce de doenças crônicas não transmissíveis, 

como por exemplo as doenças cardiovasculares, as pesquisas científicas têm se 

voltado consideravelmente para esse público com o intuito de instituir políticas 

públicas que auxiliem na mudança de hábitos inadequados que resultam em 

alterações na saúde dessa população.  

Este estudo torna-se relevante por se tratar de uma pesquisa epidemiológica 

com caráter preventivo. Nele serão apresentadas informações sobre perfil nutricional 

e marcadores de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares em 

adolescente, visto que é perceptível que as manifestações evidentes da DVC 

raramente apareçam antes da idade adulta, porém os fatores de risco para tal 

doença estão frequentemente presentes nos adolescentes. Diante disso, é 

importante ampliar e destinar os estudos para a fase da adolescência, pois é nesse 

período em que ocorrem diversas mudanças fisiológicas, psicológicas, sociais e 

comportamentais, tornando-se um grupo vulnerável a aquisição dos fatores de risco 

que podem agravar o processo aterosclerótico.  

Dessa forma, os resultados poderão fornecer elementos para futuras 

intervenções para educadores e escolares, podendo ser instituída e efetivada 

práticas pedagógicas e políticas públicas de incentivo a hábitos de vida saudáveis, 
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promovendo assim, uma melhor qualidade de vida dos adolescentes, podendo 

persistir até a idade adulta.  

Portanto, a implementação de propostas de prevenção às DCV depende das 

características sociais, culturais e psicológicas da população. Por isso, 

levantamentos epidemiológicos são essenciais para o êxito e otimização de 

programas por permitirem conhecer as especificidades de tais características de 

cada região.  

Habitualmente, esse tipo de estudo é realizado, normalmente, em cidades de 

grande porte e, por esse motivo, essa pesquisa foi desenvolvida em uma cidade de 

pequeno/médio porte, proporcionando um olhar diferenciado sobre o perfil desses 

municípios, nos quais o gerenciamento em saúde passa por processos distintos 

daqueles dos grandes centros, possibilitando um melhor planejamento e 

organização dos serviços locais de saúde. 

Nesse contexto, fomentar políticas de saúde e educação em meio a 

população, de forma individualizada para cada município, pode direcionar para o 

aumento e melhoria da percepção de cada indivíduo em relação ao conceito de 

saúde e qualidade de vida.  

Tais medidas incentivam a participação popular, a partir do conhecimento dos 

benefícios provocados por determinadas políticas que possam ser instituídas, 

resultando, possivelmente, em uma grande demanda de aquisição e, 

consequentemente, de efeitos benéficos para a população como um todo. Essas 

políticas podem ser iniciadas em ambientes socioeducativos, como escolas e praças 

e, posteriormente, no âmbito municipal como um todo, sendo utilizadas intervenções 

baseadas na comunidade. 
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. II REVISAO DA LITERATURA 

 

 

2.1 ADOLESCENTE E ESTADO NUTRICIONAL: Indicadores de transformação 

 

 

 A definição de adolescente compreende o período que perpassa a idade de 

10 a 19 anos. Trata-se de um período peculiar do ser humano, pois é nessa fase em 

que ocorre a transição gradual da infância à idade adulta marcada por aparecimento 

de sinais de puberdade e caracterizada por importantes transformações fisiológicas, 

psicológicas e sociais (WHO, 2005). 

 O período da adolescência pode ser dividido em duas principais etapas: a 

primeira ocorre de 10 a 14 anos, acontecendo principalmente a fase do estirão – 

aumento rápido da secreção de vários hormônios e o aparecimento de 

características sexuais secundárias (conhecida como puberdade); a segunda 

acontece dos 15 aos 19 anos, fase final, em que há uma desaceleração desse 

processo, aproximando-se mais do estágio adulto (LOURENÇO; QUEIROZ, 2012). 

 É durante a infância e a adolescência que, normalmente, ocorrem diversas 

mudanças da composição corporal em que a transformação fisiológica se torna mais 

aparente nesse período de transição da infância para a fase adulta, destacando o 

aumento da velocidade do crescimento. Nesse momento são adquiridos 15% da sua 

estatura final, 45% da massa esquelética máxima e 50% do seu peso corporal 

(CAMPOS JÚNIOR; BURNS; LOPEZ, 2014; CAMPOS; LEITE; ALMEIDA, 2007).

 Trata-se de um período de elevada demanda nutricional e, por essa razão, a 

nutrição se torna de fundamental importância para o crescimento e desenvolvimento 

saudável do adolescente. A alimentação adequada é de grande valia para que o 

adolescente possa expressar o seu potencial genético em relação ao crescimento e 

desenvolvimento (FORTES et al., 2014; KOPS; ZYS; RAMOS, 2013; VIEIRA; 

CIAMPO; CIAMPO, 2014). Porém, um hábito alimentar inadequado pode interferir 

diretamente no crescimento e na maturação sexual (OLIVEIRA; FRUTUOSO; 

GAMBARDELLA, 2014; VIEIRA; CIAMPO; CIAMPO, 2014).   

 Os adolescentes podem ser considerados um grupo de risco devido à sua 

inadequação na dieta e a inatividade física. Práticas alimentares com elevado 
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consumo de alimentos com alto teor calórico e baixa quantidade de nutrientes 

associado a inatividade física são componentes preponderantes para a gênese da 

obesidade (ENES; SLATER, 2010; GUIMARÃES, 2013; WHO, 2002).  

 Apesar de ser imensamente marcada por processos bio-psicológicos, a 

adolescência não deve ser observada apenas como conjunto de acontecimentos de 

crescimento e desenvolvimento somático e mental, pois as transformações pelos 

quais eles passam também estão relacionadas aos contextos sociais em que estão 

inserido, sejam eles históricos, políticos e/ou econômico e o ambiente familiar e/ou 

escolar, sendo determinantes para mudanças no comportamento e no estilo de vida 

que será obtido (HACKENHAAR et al, 2013; PIETRUSZYNSKI et al., 2011). 

 Com isso, percebe-se que essa fase é composta por um momento de 

experimentações no comportamento, marcada por uma crescente autonomia e 

confiança que, de outra forma, direcionam outras formas de ser e de aparecer 

(LANCAROTTE et al., 2010). Diante disso, destaca-que nesse período da vida 

acontece o segundo maior ápice de plasticidade neural – ou seja, há uma maturação 

cerebral -, deixando o adolescente mais susceptível a adesão de novos hábitos e 

comportamentos de vida, variando de acordo com a localização social desse 

adolescente (AVERIYANOVA; RYANJVA, 2013; OLIVEIRA; SCIVOLETTO; CUNHA, 

2010). Portanto, esses hábitos e comportamentos adquiridos na adolescência, 

tendem a perdurar por toda a vida adulta (ALIZADEH; KHOSRAVI; BORNA, 2013; 

SOUZA et al., 2014) 

 Dessa forma, aprende-se, habitualmente, que “os adolescentes de hoje serão 

os nossos adultos de amanhã, tornando-se, portanto, o futuro do país”. Na realidade, 

essa população será a grande responsável pelo futuro socioeconômico dos países, 

influenciando diretamente o “caminho” que o ele tomará, pois essa fase é marcada 

pela inclusão psicossocial, profissional e econômica. Para isso, o jovens adultos 

devem estar saudáveis e serem proativos, bem como, economicamente ativos. Com 

isso, a adolescência torna-se um ótimo período para a preparação do indivíduo 

iniciar hábitos de vida saudável, evitando, assim, o aparecimento de doenças na 

vida adulta, especialmente as crônicas (CAVAZZOTTO et al., 2014; WHO, 2005). 

 A partir daí, percebe-se que a fase da adolescência tem se tornado alvo de 

diversos estudos em todo o mundo, visto que, apresentam uma elevada adesão a 

comportamentos de risco à saúde, como o decréscimo do hábito regular de atividade 
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física, hábitos alimentares inadequados e transtornos psicológicos (BALOCCHINI et 

al., 2013; SILVA; BITTAR, 2012).  

 Diante disso, nota-se que um dos locais mais apropriados para “educar” os 

adolescentes - não só com relação a conhecimentos intelectuais, mas também 

noções sobre saúde e qualidade de vida -, é o ambiente escolar. É neste espaço 

que o indivíduo (desde a infância até a adolescência) passa a maior parte do seu 

tempo, rodeado de amigos e educadores. Por este motivo, a escola é, além do 

ambiente familiar, um dos locais adequados para promover ações de promoção da 

saúde e influenciar a aquisição de novos hábitos por aqueles que a frequentam 

(PIETRUSZYNSKI et al., 2011). 

Partindo disso, com a crescente industrialização, urbanização e globalização, 

a população mundial, inclusive a do Brasil, iniciou um processo de mudança e 

adaptação do estilo de vida a esse novo modo de viver da sociedade. Com isso, 

mulheres saíram de suas casas para trabalhar, o dia a dia ficou mais agitado e a 

opção pela praticidade tomou conta do sentido real de bem estar (DUARTE; 

BARRETO, 2012; HIDALGO et al., 2014; MARTINEZ et al., 2014; PIPERATA et al., 

2011). 

 A partir daí, os hábitos saudáveis foram modificados e, com isso, resultou na 

redução da prática de atividade física e a busca por alimentos prontos, 

industrializados e de fácil acesso tomou o lugar dos alimentos naturais e saudáveis 

devido ao trabalho excessivo e a “falta de tempo” (PIPERATA et al., 2011; POPKIN, 

2014). 

 Carecido a esse processo, o mundo ficou conhecendo a mudança ocorrida 

também na saúde, em que a população passou de um quadro severo e quase 

totalitário de desnutrição, principalmente nas regiões Norte e Nordeste do Brasil, 

para um quadro de sobrepeso/obesidade. Esse processo ficou conhecido como 

transição nutricional (DU et al., 2014; MARTINEZ et al., 2014). 

 A transição nutricional está diretamente ligada às mudanças dos padrões 

alimentares, modificando a dieta das pessoas e se correlacionando, paralelamente, 

com mudanças demográficas, socioeconômicas e relacionadas à saúde. No entanto, 

a característica básica foi o crescimento da dieta rica em gorduras, açúcares, 

alimentos refinados e a redução dos carboidratos complexos, frutas e vegetais e das 

fibras (alimentos considerados protetores). Comumente, o aumento da obesidade 

está associado a esta dieta, juntamente com a redução da prática da atividade física. 
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Ela ocorre, em grande maioria, nas regiões urbanas devido o agito do dia a dia da 

população, mas pode acontecer também com a população das regiões rurais 

(BAKER; FRIEL, 2014; POPKIN, 2001). 

 Não se pode afirmar, com toda convicção, que o país passou por um 

processo de transição nutricional, pois o processo ainda não está concluído devido a 

existência de casos de desnutrição. Nesse contexto, afirma-se que existe uma 

superposição dos perfis nutricionais, em que vivenciam-se casos de desnutrição e, 

em paralelo, de sobrepeso e obesidade (DOAK et al., 2005; DUARTE; BARRETO, 

2012; PINHEIRO; FREITAS; CORSO, 2004; POPKIN, 2001). 

 Dessa forma, a desnutrição pode ser considerada como um quadro nutricional 

em que há déficit de algo. É uma manifestação clínico-social com natureza 

multifatorial cujas raízes se encontram na pobreza. Pode estar relacionada ao déficit 

de micronutrientes ou de macronutrientes, sendo esta última caracterizada como 

desnutrição energético-proteica e tida como um processo real, visível e conhecido 

da população em geral, enquanto que a anterior é percebida após uma avaliação 

mais “profunda”, como através dos exames laboratoriais (BRASIL, 2005; BRASIL, 

[s.d.]). 

 A desnutrição se torna mais grave em crianças e adolescentes, pois elas são 

mais vulneráveis do ponto de vista biológico e mais dependentes social e 

economicamente e, também, é nessa faixa etária que ocorre o desenvolvimento 

físico e mental. Por esse motivo, os focos dos estudos tendem a relatar os 

acontecimentos nesse período da vida (BRASIL, [s.d.]).   

Esse quadro clínico pode ser classificado em crônico ou agudo quando se 

leva em consideração a altura da criança. A desnutrição crônica, é conhecida como 

nanismo, e a criança tem o crescimento comprometido em processo de longa 

duração. Em relação a aguda, caracterizada como emaciamento, reflete em um 

comprometimento mais pronunciado no peso. Já o índice que tem foco apenas o 

peso para a idade, é tido como um índice isolado, não podendo ser levado em conta 

para caracterizar o processo da perda de peso (TEIXEIRA; HELLER, 2004). 

 Dados mostram que o quadro de desnutrição da população mundial vem 

decrescendo no mesmo momento em que o sobrepeso e a obesidade vem 

ganhando proporções assustadoras (BELAHSEN, 2014). Segundo a Organização 

Mundial da Saúde citado pela Unicef (2006), estima-se que a Ásia apresente um 

percentual de 32,8%, a África de 27,9% e a América Latina com 8,3% no ano de 
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1996, enquanto que nos países desenvolvidos os percentuais de desnutrição 

chegam próximos a 1%. 

Em algumas pesquisas bases realizadas no Brasil, como o Estudo Nacional 

de Despesa Familiar (ENDEF), realizada em 1974 e 1975; a Pesquisa Nacional de 

Saúde e Nutrição (PNSN), em 1989 e pela Pesquisa Nacional de Demografia e 

Saúde (PNDS), no ano de 1996, mostram que a desnutrição infantil teve uma queda 

de 18,4% para 7,0% e, posteriormente, 5,7%, respectivamente, como visto no 

quadro 1 (UNICEF, 2006).  

 

 1974 1989 1996 
Baixo peso para a idade 18,4% 7% 5,7% 
Baixa estatura para a idade (desnutrição 
crônica) 

32% 15,4% 10,5% 

Baixo peso para a estatura (desnutrição 
aguda) 

5% 2% 2,3% 

QUADRO 1 – Desnutrição infantil no Brasil por critérios de classificação  
(1974 – 1996) 

Fonte: ENDEF (1974/1975); PNSN (1989); PNDS (1996) 
 

 

 O quadro 2 mostra a prevalência da desnutrição por classificação e região do 

Brasil no ano de 1996. 

 

 Centro-
Oeste 

Nordeste Norte Sudeste Sul 

Baixo peso para a idade 3% 8,3% 7,7% 4,8% 2% 
Baixa estatura para a idade 
(desnutrição crônica) 

8,2% 17,9% 16,2% 5,3% 5,1%

Baixo peso para a estatura 
(desnutrição aguda) 

2,9% 2,8% 1,2% 2,5% 0,9%

 

QUADRO 2 – Prevalência da desnutrição infantil por região do Brasil e por critérios 
de classificação 

Fonte: PNDS (1996) 
 

 Como mostram as pesquisas epidemiológicas anteriormente citadas, a 

prevalência da desnutrição energético-proteica (DEP) no Brasil tem diminuído. 

Porém, a doença continua sendo um relevante problema de Saúde Pública devido 

às consequências que podem ocorrer principalmente nas regiões Norte e Nordeste, 



28 

na área rural do Brasil e nos locais de pobreza das periferias das grandes 

metrópoles (BRASIL, 2005; ENDEF, 1974 e 1975; PNDS, 1996; PNSN, 1989). 

 O quadro 3 apresenta a prevalência de desnutrição nas regiões brasileiras em 

quatro pesquisas nacionais, reafirmando o seu decréscimo. 

 

 Estudos Epidemiológicos 
Regiões do Brasil ENDEF  

(1974/1975) 
PNSN 
(1989) 

PNDS  
(1996) 

POF 
(2002/2003) 

Norte + Centro-Oeste 46,1 31,3 10,7 11,6 
Nordeste 56,5 46 8,3 5,4 

Sul + Sudeste 38,6 20,6 6,8 6,9 
QUADRO 3 – Prevalência da desnutrição infantil por região do Brasil (%) 

Fonte: ENDEF (1974); PNSN (1989); PNDS (1996); POF (2002) 
 

Em relação ao sobrepeso e a obesidade, comumente, são consideradas a 

mesma coisa apenas com denominações diferentes. Porém, apesar do sentido da 

nomenclatura serem parecidos, tem significados diferentes. A denominação 

“sobrepeso” é utilizada quando há apenas o acúmulo exclusivo de peso que pode 

ser revertido, enquanto que a obesidade é caracterizada por ser uma doença 

crônica, resultante do aumento excessivo de gordura corporal em consequência do 

balanço energético positivo, ou seja, consome mais energia do que aquela que é 

gasta com atividades diárias ou prática de atividade física, podendo levar a diversas 

outras patologias (TARDIDO; FALCÃO, 2006; WHO, 2000). 

Em se tratando de estudos sobre tendência secular em relação ao Índice de 

Massa Corporal (IMC) em adultos, é apresentado um aumento considerável da 

prevalência de sobrepeso e obesidade, principalmente em países desenvolvidos. 

Em um estudo realizado com 199 países e territórios desde 1980 até 2008, mostra 

que a obesidade quase dobrou no mundo, afetando hoje cerca de 205 milhões de 

homens (9,8%) e 297 milhões de mulheres (13,8%), ou seja, mais de meio bilhão de 

adultos acima de 20 anos. Em 1980, no início desse estudo, os percentuais de 

sobrepeso e obesidade encontravam-se em 4,8% (homens) e 7,9% (mulheres) 

sendo assim, considerado um aumento alarmante desse quadro (FINUCANE et al., 

2011). 

Os Estados Unidos aparecem, em 2008, em primeiro lugar, desde 1980, na 

taxa de obesidade em relação aos países ricos. O Brasil, no ranking mundial 

de obesidade, está na 19ª posição quanto ao sexo masculino e na 15ª posição no 
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sexo feminino. Com isso, acredita-se que pelo menos 1 bilhão de pessoas apresente 

excesso de peso, nas quais 300 milhões obesidade, e que até 2025 o Brasil atinja 

20% da população com obesidade (ABESO, 2011; OMS, [s.d] apud CONDE; 

BORGES, 2011).  

 No Brasil, foram realizados estudos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) através do Programa de Orçamento Familiar (POF), na qual a 

última se deu nos anos de 2008 e 2009. Nesses estudos, são mostrados os índices 

de prevalência da obesidade, como é apresentado na figura a seguir. 

 

 

FIGURA 1 – Evolução do estado nutricional antropométrico na população com 20 
anos ou mais 

Fonte: IBGE (2010) 
 

A prevalência de déficit de peso em adultos com 20 anos ou mais mostra 

tendência de declínio ao longo das quatro investigações. De 1974/1975 para 

2008/2009 houve uma redução de 8% para 1,8% no sexo masculino e de 11,8% 

para 3,6% no sexo feminino. No caso de sobrepeso/obesidade, o processo é o 

inverso, ocorre um aumento no percentual de prevalência, passando de 18,5% para 

50,1% e de 2,8% para 12,4% de excesso de peso e obesidade, respectivamente, no 

sexo masculino, no mesmo período. Já no sexo feminino, passa de 28,7% para 48% 

e de 8% para 16,9% (IBGE, 2010). 

Diversos estudos mostram que o aumento excesso de peso não ocorre 

apenas na idade adulta, mas sim está surgindo em idades cada vez mais cedo. Com 

isso, todas as fases da infância são importantes para o estudo da obesidade, no 
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entanto, a adolescência representa um período crítico não só pelo desenvolvimento 

do excesso de peso, mas também porque nesse período acontece o próprio 

aumento de células adiposas. Nessa etapa do crescimento, o indivíduo adquire 

aproximadamente 25% da sua estatura final e 50% da sua massa corporal.  

(ABESO, 2011; CABRERA, 2014; CAMPOS; LEITE; ALMEIDA, 2007).  

 

FIGURA 2 – Evolução do estado nutricional na população de 10 a 19 anos 
Fonte: IBGE (2010) 

 

Na adolescência, fase em que há diversas mudanças psicológicas, sociais e 

ambientais, também houve decréscimo quanto ao déficit de peso. Já o excesso de 

peso e a obesidade vêm aumentando nos últimos anos, passando de 4,1% (3,7% de 

sobrepeso e 0,4% de obesidade) para 27,3% nos meninos e 8,3% para 23,4% nas 

meninas (IBGE, 2010). 

 Reafirmando que o aumento dessa prevalência de excesso de peso não 

acontece apenas no Brasil e que vem desde algumas décadas, foi realizado um 

estudo no Brasil (1975 e 1997), Rússia (1992 e 1998), Estados Unidos (1971-1974 e 

1988-1994) e na China (1991 e 1997). Os dados desse estudo mostram o quanto o 

excesso de peso vem se alastrando por todo o mundo, em que no Brasil houve um 

aumento de 4,1% para 13,9%, China de 6,4% para 7,7% e nos Estados Unidos de 

15,4% para 25,6%. Apenas na Rússia, um caso isolado, o excesso de peso diminuiu 

de 15,6% para 9,0% e o baixo peso aumentou de 6,9% para 8,1%; enquanto que 

nos outros países, Brasil, China e Estados Unidos, o baixo peso vem diminuindo 
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com 14,8% para 8,6%, 14,5% para 13,1%, e 5,1% para 3,3%, respectivamente 

(WANG; MONTEIRO; POPKIN, 2002).  

Confirmando os estudos anteriores, foi desenvolvido um outro estudo, apenas 

no Brasil, com o objetivo de verificar a tendência de baixo peso e 

sobrepeso/obesidade na população infanto-juvenil através de um estudo longitudinal 

do ano de 2005 a 2011. Os resultados desse estudo mostraram que a prevalência 

de baixo peso foi de 2,11% e a de sobrepeso e obesidade foram de 22,27% e 6,8%, 

respectivamente (FLORES et al., 2013). 

Devido ao importante aumento em sua prevalência e a sua associação com 

diversas condições mórbidas, a obesidade vem se tornando tema de crescente 

preocupação. Em países desenvolvidos, é considerada um importante problema de 

saúde pública, e pela OMS, uma epidemia global (CAVAZZOTTO et al, 2014). 

Essa patologia pode ser desencadeada por diversos fatores, entre eles 

genéticos, endócrinos, neurológicos, psicológicos e ambientais, podendo 

desempenhar, em diferentes indivíduos, papéis importantes. É difícil definir os 

fatores que contribuem para o aparecimento da obesidade em uma determinada 

pessoa, porém está claro que ela não é uma doença única, mas um grupo misto de 

distúrbios, todos manifestados pelo excesso de gordura (DEPRÉS, 2012; PINHO et 

al, 2014).  

Dentre os fatores que podem desencadear a obesidade, além do fator 

genético – fator não modificável -, encontram-se o hábito alimentar e a prática de 

atividade física – fatores modificáveis -, na qual são os principais determinantes para 

o balanço energético. Portanto, os hábitos alimentares e a rotina de exercícios, 

adquiridos enquanto o indivíduo alcança progressivamente sua independência, 

podem potencializar ou prejudicar os estilos de vida saudáveis para o resto da vida 

adulta (JACOBSON; EISENSTEIN; COELHO, 1998; PEARSON; BIDDLE, 2011). 

Em crianças e adolescentes, essa patologia se associa ao aparecimento 

precoce das DCNT, dentre elas as doenças cardiovasculares, Diabetes Mellitus tipo 

2, dislipidemias, hipertensão arterial, problemas psicológicos, além de comprometer 

a postura e causar alterações no aparelho locomotor, e trazer desvantagens 

socioeconômicas na vida adulta. Por isso, a preocupação em relação à prevenção, 

diagnóstico e tratamento da obesidade tem-se voltado para a infância e 

adolescência (LAVRADOR et al, 2011).  
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2.2 DOENÇA CRÔNICA NÃO TRANSMISSÍVEL: A mudança do modelo 

epidemiológico resultando em graves consequências para a saúde 

 
 
 Desde muito tempo, a história da saúde no Brasil e no mundo é tema de 

constante preocupação, visto que a abrangência de suas consequências atinge toda 

a população, seja ela em país em desenvolvimento ou em países já desenvolvidos 

(PAIM et al., 2012). 

 Por volta do século XX, o Brasil era atingido, em quase sua totalidade, por 

doenças infectocontagiosas (viral, parasitária e fúngica), levando a óbito quase que 

imediato aqueles que eram acometidos por tais doenças. Após muita revolta, porém 

com bastante eficácia, foi instituída a vacinação para erradicar tais patologias. Com 

a consolidação da vacina e a constante modernização, as doenças 

infectocontagiosas começaram a ser “esquecidas”. A partir daí, devido as grandes 

transformações políticas, demográficas, sociais e econômicas nos últimos 40 anos, 

novas doenças começaram a surgir, dando início a uma nova denominação, as 

doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), levando a uma possível transição 

epidemiológica (ACHUTTI, 2014; PAIM et al., 2012). 

O que caracteriza uma transição epidemiológica são as modificações, a longo 

ou a curto prazo, dos padrões de morbidade, invalidez e morte que caracteriza uma 

população específica devido a interação dos determinantes econômicos, sociais e 

demográficos, gerando um processo de substituição que altera os perfis 

epidemiológico e humano com o desaparecimento de certas doenças, ou a 

diminuição da sua frequência (DUARTE; BARRETO, 2012). 

No Brasil há na verdade uma superposição de perfis, ou seja, ainda há 

índices de doenças infectocontagiosas ou transmissíveis, porém em menor escala e, 

em concomitância, há prevalência e incidência das doenças e agravos crônicos e 

não transmissíveis, sendo esta mais “saliente”. Desse modo, a diminuição da 

mortalidade geral e o aumento da expectativa de vida ocorreram devido o avanço 

tecnológico e cientifico deixando, com isso, a população com um maior risco de 

desenvolver DCNT (ACHUTTI, 2014; DUARTE; BARRETO, 2012).   

Diante disso, percebe-se que o envelhecimento, as mudanças sociais e 

econômicas, a urbanização e globalização impactaram o desenvolvimento, o estilo 

de vida – forma de viver, trabalhar e se alimentar – e o comportamento da 
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população, influenciando diretamente nos fatores de risco para o desenvolvimento 

de DCNT, atingindo, principalmente, crianças, adolescentes e mulheres (DUARTE; 

BARRETO, 2012; GOLDANI et al., 2012; MALTA, 2014). 

No país as doenças não transmissíveis estão acarretando um impacto cada 

vez mais em relação ao adoecimento, as mortes e incapacidades e, 

consequentemente, para os sistemas de saúde e para a economia (ACHUTTI, 2014; 

MATHESON et al., 2013). Com isso, é importante conhecer e combater os fatores de 

risco para o desenvolvimento das DCNT, pois será a partir deles que o índice de 

morbimortalidade e os prejuízos no desenvolvimento socioeconômico poderão ser 

minimizados. 

A vigilância epidemiológica das DCNT e de seus fatores de risco é de 

fundamental importância para a implementação de políticas públicas de saúde, 

voltadas para a prevenção, controle e prevenção dessas doenças. Muitos dos 

fatores que influenciam o aparecimento dessas doenças são comuns a várias 

doenças e podem ser previsíveis, como por exemplo os maus hábitos alimentares, 

sedentarismo, o tabagismo, o uso de drogas lícitas e ilícitas, estresse, violências e 

acidentes (MALTA et al., 2011; OLIVEIRA-CAMPOS et al., 2013). 

Portanto, as doenças crônicas não transmissíveis são doenças multifatoriais e 

têm em comum fatores comportamentais de risco modificáveis e não modificáveis. 

Dentre os fatores comportamentais de risco modificáveis destacam-se o tabagismo, 

o consumo excessivo de bebidas alcoólicas, a obesidade, a ingestão insuficiente de 

frutas e hortaliças e a falta de atividade física; e quanto aos não modificáveis 

encontra-se a hereditariedade (ISER, 2011; ROCHA-BRISCHILIARI et al., 2014). 

Como DCNT mais comuns e mais conhecidas, têm-se as doenças 

cardiovasculares, neoplasias, doenças respiratórias crônicas, diabetes, hipertensão, 

entre outras. O aparecimento de tais doenças dá-se após longo tempo de exposição 

aos fatores de risco. Devido a essa exposição, a partir dos últimos anos da década 

de 90 e desde o início do século 21, as doenças cardiovasculares vêm se tornando a 

causa mais comum de morbidade e a principal causa de mortalidade no Brasil e no 

mundo e, com isso, a prevenção para as DCNT vem sendo preocupação de várias 

organizações internacionais, pois há uma projeção para o aumento da mortalidade 

por DCNT em 15% em todo o mundo entre os anos de 2010 e 2020 (RIBEIRO; 

COTTA; RIBEIRO, 2012; WHO, 2011).  
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No Brasil, estima-se que as doenças crônicas não transmissíveis sejam 

responsáveis por 74% dos óbitos, e que as doenças cardiovasculares representem 

31%, seguido do câncer com 17% (WHO, 2014).   

Ao se observar o comportamento das doenças cardiovasculares (DCVs), 

percebe-se que esta possui o mesmo comportamento, neste início de século, que 

tinham as grandes endemias dos séculos passados (SBC, 2014). 

As DCVs significam doenças do coração e dos vasos sanguíneos em que 

consistem de eventos (ataques cardíacos e acidentes vasculares cerebrais – AVC) 

agudos e são, principalmente, decorrentes de obstruções que impedem a passagem 

do sague para o coração ou cérebro. Essa obstrução é, normalmente, causada por 

depósitos de gordura na parede desses vasos que fazem a irrigação do sangue para 

os órgãos citados anteriormente, sendo, portanto, chamado de processo 

aterosclerótico (BRANDÃO et al., 2004; WHO, 2013). 

As alterações metabólicas adjuntas as doenças cardiovasculares, 

principalmente a doença arterial coronariana (DAC) decorrente do processo 

aterosclerótico, constituem a principal causa de morbimortalidade no mundo. No 

Brasil, representa a principal causa de morte com 31% dos óbitos. Por esse motivo, 

as DCVs estão entre as grandes preocupações de saúde pública nos países 

desenvolvidos e em desenvolvimento (MALTA et al., 2006; WHO, 2013, 2014). 

A aterosclerose não é uma doença nova e nem com características 

modernas. Ela era considerada, anteriormente, como uma doença crônico-

degenerativa que acometia exclusivamente adultos. Porém, após alguns estudos, 

ficou sendo considerado um modelo de doença subclínica que estava presente 

também em crianças (CORRÊA-CAMACHO; DIAS-MELICIO; SOARES, 2007; 

FORD, 2003).  

Portanto, verificou-se que o processo aterosclerótico inicia na infância e que, 

após alguns estudos, foi relatado que todas crianças com três anos de idade ou 

mais já eram portadoras de estrias gordurosas precursoras das placas 

ateroscleróticas na camada íntima da aorta e que todas as pessoas com 20 ou mais 

anos de idade tinham estrias gordurosas nas artérias coronárias. Estas lesões, 

observadas em crianças, tem relação com as lesões vistas mais tarde em adultos 

(FORD, 2003; HOLMAN et al., 1958; ROMALDINI et al., 2004). 

As estrias gordurosas são a alteração inicial presente após o nascimento. 

Devido ter um aparecimento cedo e sem correlação com nenhum fator de risco, essa 
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estria é considerada uma lesão benigna universal. A partir daí, a estria de gordura se 

transformará em placa fibrosa (lesão aterosclerótica) de acordo com o tempo de 

exposição aos fatores de risco modificáveis (GALVÃO et al., 2013; HOLMAN et al., 

1958; KELISHADI et al., 2014). 

O “Bogalusa Heart Study” e o PDAY (Pathobiological Determinants of 

Atherosclerosis in Youth) realizaram pesquisas com o intuito de mostrar as primeiras 

evidências de que as transformações ateroscleróticas iniciam na infância. Com base 

nisso, o PDAY apresentou em sua pesquisa que cerca de 20% dos adolescentes 

compreendidos entre 15 e 19 anos possuíam placas de ateromas no interior da aorta 

e essa prevalência passava para 40% para os indivíduos na idade adulta 

(BERENSON; SRINIVASAN; NICKLAS, 1998; MCGILL et al., 2000).  

Portanto, a doença cardiovascular e, principalmente, o processo 

aterosclerótico, está associado a uma variedade de fatores de risco, ou seja, a 

exposição a determinadas situações que elevam a probabilidade da ocorrência de 

alguma doença. Com isso, quanto maior a presença de fatores de risco, maior a 

chance de ocorrer um evento coronariano (GERBER; ZIELINSKY, 1997). 

O conceito de “fator ou marcador de risco cardiovascular” foi utilizado pela 

primeira vez em 1948, no Estudo Framingham realizado nos Estados Unidos. O 

conceito foi então empregado para denominar aquelas características que 

contribuíam, estatisticamente, para o desenvolvimento de coronariopatias. Os 

resultados iniciais apresentados mostraram uma interação entre os fatores e a 

potencialização do risco à medida que mais de um fator de risco estivesse presente 

(DAWBER; MEADORS; MOORE JÚNIOR, 1951). Portanto, a aterosclerose é um 

processo que se inicia na infância e se intensifica na vida adulta, dependendo da 

carga de fatores genéticos (não modificáveis) e da interação com fatores ambientais 

(modificáveis). 

A história familiar, idade e sexo são considerados fatores de risco não 

modificáveis. Já o sedentarismo, consumo alimentar inadequado, etilismo, 

tabagismo, níveis elevados de colesterol total, triglicerídeo e Low Density 

Lipoproteins (LDL – proteína de baixa baixa densidade), baixo nível de High Density 

Lipoproteins (HDL – proteína de alta densidade), obesidade abdominal, obesidade, 

hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, síndrome metabólica são tidos 

como importantes fatores de risco modificáveis (MAKKES et al., 2013; MALTA et al., 
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2011; PEREZ et al., 2014; SIMÃO et al., 2014; STAIANO; GUPTA; KATZMARZYK, 

2014).  

Diversos outros estudos mostram o crescimento e a prevalência de 

adolescentes que aderiram ao tabaco e ao etilismo, contribuindo para maior 

exposição e aquisição dos fatores de risco (BARBOSA FILHO; BARRETO et al., 

2014; CAMPOS; LOPES, 2012; COUTINHO et al., 2013; FALER et al., 2013; LIMA 

et al., 2015; PRECIOSO et al., 2012). Além disso, há o “fator” histórico familiar, 

amentando as chances, devido ao fator genético, de apresentar, de forma precoce, 

eventos cardiovasculares (CASTILHO et al., 2014; PAYAB et al., 2015; RIBAS; 

SILVA, 2014; SILVA et al., 2014; VIEIRA et al., 2011). 

 A partir disso, percebe-se que todo indivíduo que possua algum histórico de 

doença cardiovascular já tem uma predisposição para a ocorrência de um possível 

evento e que, com o avançar da idade, a possibilidade aumenta 2,5 vezes para o 

óbito devido a doença (SBC, 2014). No estudo realizado por Romaldini e cols. 

(2004), foi observado que, das 109 crianças e adolescentes com história familiar de 

DCV prematura, 41,1% apresentaram um ou mais fatores de risco para a 

aterosclerose.  

Assim, para que ocorra a diminuição de morte prematura em 25% - em 

grande parte as mortes prematuras decorrentes das doenças crônicas não 

transmissíveis são evitáveis e, dos 38 milhões de óbitos ocorridos em 2012 por 

DCNT, 42% eram prematuras e evitáveis, ou seja, 16 milhões de pessoas - deve-se 

atuar diretamente nos fatores de risco modificáveis. Para isso, é necessário uma 

conscientização com base em informações e ações que possam reduzir a influência 

de tais fatores sobre o desenvolvimento e agravamento das DCVs. Essas ações 

devem ser voltadas para modificações no estilo de vida da população, 

principalmente em relação aos hábitos alimentares e a prática regular de atividade 

física, fatores estes que são preponderantes para o desencadeamento dos demais 

indicadores de risco (PEARSON; BIDDLE, 2011; SBC, 2014; WHO, 2015). 

Nesse caso, é importante avaliar os fatores de risco na primeira infância com 

o objetivo de estabelecer possíveis diagnósticos das alterações, como dislipidemia e 

obesidade, na tentativa de designar um tratamento precoce que possa evitar uma 

possível progressão da estria de gordura. Desse modo, a promoção da saúde e de 

ações de prevenção na infância poderá resultar na minimização dos riscos de 

doenças cardiovasculares na vida adulta (GALVÃO et al., 2013). 
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 Os marcadores de risco cardiovascular como a obesidade, elevação das 

lipoproteínas aterogênicas, hipertensão arterial, diabetes mellitus, tabagismo, 

alcoolismo - que contribuem para o desenvolvimento das doenças cardiovasculares 

apresenta uma infinidade de combinações que aceleram esse processo, em homens 

e mulheres, desde o nascimento até a velhice. Quanto aos marcadores de risco, 

podem ser considerados modificáveis (hábitos de vida) e não modificáveis 

(genética). Os fatores comportamentais modificáveis, como consumo alimentar 

adequado e atividade física são determinantes nesse processo, podendo reduzir os 

eventos cardiovasculares e aumentar a sobrevida dos indivíduos (BRASIL, 2011; 

DEBOER, 2013; LOPES et al., 2013).  

 Devido ao grande impacto que o estilo de vida causa no desenvolvimento das 

doenças cardiovasculares, estudos começaram a ser desenvolvidos. Em uma 

pesquisa realizada em São Paulo, Brasil, mostra que 22,09% dos adolescentes com 

excesso de peso tiveram mais de três fatores de risco em comparação com apenas 

6,12% dos adolescentes eutróficos (COBAYASHI et al., 2010). 

 Reafirmando que os fatores de risco estão aparecendo cada vez mais cedo 

nos adolescentes, um determinado estudo foi realizado e mostrou que pelo menos 

60% dos adolescentes apresenta um fator de risco para DCV e que pelo menos 30% 

já apresentam mais de dois fatores (LAVRADOR et al., 2011). Outro estudo afirma 

que pelo menos ¼ dos adolescentes apresentam risco relativo de mortalidade 

cardiovascular (ROCHA et al., 2014). Diferentes pesquisas foram desenvolvidas e 

mostraram que os adolescentes estão cada vez mais propensos a desenvolverem 

risco cardiometabólico (BUDAK et al., 2010; BUSTOS et al., 2010; CAMHI; 

KATZMARZYK, 2011; JAGO et al., 2013; MCCRINDLE et al., 2010; MIRHOSSEINI 

et al., 2012; SILVA et al., 2012; SILVA et al., 2014).  

A obesidade é uma doença crônica não transmissível decorrente do excesso 

de gordura corporal que, em níveis elevados, podem ocasionar diversas outras 

doenças, dentre elas a doença cardiovascular. Os efeitos que essa doença pode 

ocasionar, na DCV e na síndrome metabólica (SM), são diversos e estão ocorrendo 

cada vez mais cedo (ALIZADEH; KHOSRAVI; BORNA, 2013; ERVIN et al., 2014). 

A etiologia da obesidade não é de fácil compreensão, uma vez que é 

decorrente de fatores variados em seu início, dentre eles os fatores ambientais e 

genéticos. Os seres humanos, provavelmente, carregam uma série de genes que 

estão diretamente relacionados com o aumento do peso corporal. Dessa forma, a 
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combinação desses dois fatores determinantes, ambientais e genéticos, é o que 

ocasionará a mudança fenotípica (ABESO, 2007; SBEM, 2005).  

A obesidade pode estar distribuída no corpo do indivíduo de duas maneiras, 

androide (conhecida como obesidade alta) e ginóide (conhecida como obesidade 

baixa). Na obesidade androide, a distribuição da gordura corporal, está na parte 

central do corpo, estando mais relacionada com alterações da síndrome metabólica 

e apresenta elevado impacto sobre as DCV do que com a gordura periférica 

(obesidade ginóide) (PITANGA, 2011). Um estudo desenvolvido na Filadélfia, Estado 

Unidos, mostra que os adolescentes com maior adiposidade central estão mais 

propensos a desenvolver fatores de risco cardiometabólico (WEBER et al., 2014). 

Diante disso, levando em conta apenas os fatores genéticos, aqueles 

indivíduos que não possuem nenhum dos pais obesos tem apenas 9% de chance de 

desenvolver obesidade, enquanto que quando um dos genitores é obeso sobe a 

50% e passa a ser 80% quando ambos são obesos (MARQUES-LOPES et al., 

2004). 

Já os fatores ambientais, estão ligados, principalmente, a atividade física e ao 

hábito alimentar que são determinantes para o balanço energético. Porém, o 

desequilíbrio crônico entre a ingestão e o gasto levará à obesidade ao longo do 

tempo. A obesidade é considerada um fator de risco independente para doenças 

cardiovasculares (ESCRIVÃO et al., 2010; HUBERT et al., 1983; PEARSON; 

BIDDLE, 2011; SOUZA et al., 2010). 

Com isso, o acúmulo excessivo de gordura no organismo, pode estar 

vinculado ao acometimento de diversas doenças e podem surgir ainda na infância. 

Diante disso, a identificação precoce da obesidade infantil é muito importante, pois 

uma criança obesa poderá ser o adulto obeso de amanhã (HOEHR et al., 2014; 

MALTA; SILVA JÚNIOR, 2014). 

Uma pesquisa desenvolvida com crianças e adolescentes ao longo de alguns 

anos teve o intuito de analisar o comportamento da obesidade. Nesse estudo, o 

pesquisador chegou a possível conclusão de que quando uma criança é obesa até 

os três anos de idade dificilmente será um adulto obeso. Porém, a partir dessa 

idade, o excesso de peso torna-se determinante na obesidade futura. Se uma 

criança é obesa aos seis anos de idade ela terá 50% de chance de ser um adulto 

obeso. Se essa condição passa a ser na adolescência a estimativa sobe de 70% a 

80% de chance de ser adulto obeso (MORAN, 1999).  
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A partir disso, diversos estudos vêm sendo desenvolvidos com o intuito de 

mostrar o aumento da prevalência da obesidade não só em adultos, mas também 

em crianças e adolescentes, devido a sua associação com condições mórbidas 

(IBGE, 2010). Em um estudo desenvolvido com adolescentes do estado de 

Pernambuco, mostra que 13,3% estão acima do peso. Vale frisar, nesse estudo, que 

os indivíduos que se encontram na zona urbana de Recife, seja no interior urbano ou 

na região metropolitana, alcançaram índices de 36,9% enquanto que na zona rural 

apenas 9,8% de excesso de peso (LEAL et al., 2012). Este fato é decorrente de que 

os indivíduos com maior poder aquisitivo estão com prevalência maior de excesso 

de peso do que aqueles com menor renda (IBGE, 2010). 

Confirmando o estudo anterior, houve uma análise com adolescentes da 

Macedônia e nela chegaram ao resultado de que indivíduos do sexo feminino com 

maior poder aquisitivo apresentaram uma prevalência maior de 

sobrepeso/obesidade do que aquelas com menor renda, sendo de 13,2% e 6,7%, 

respectivamente (STOJANOSKA et al., 2014).  

Outro estudo reafirma a alta prevalência de excesso de peso e obesidade 

mostrando que no sexo feminino houve um percentual de 27,4% de excesso de 

peso e 7,3% de obesidade, enquanto que o sexo masculino apresentou índices de 

23,8% e 8,5%, respectivamente (OLIVEIRA; FRUTUOSO; GAMBARDELLA, 2014). 

Confirmando a pesquisa de Oliveira, Frutuoso e Gambardella (2014), o estudo 

desenvolvido em Pernambuco mostra que 30,1% dos adolescentes apresentaram 

sobrepeso (BARRETO NETO et al., 2015). 

Outras pesquisas desenvolvidas no Brasil e no mundo mostram a prevalência 

do excesso de peso em adolescentes, tornando-se alvo de diversos estudos com o 

intuito de reduzir tal prevalência e, consequentemente, as outras associações 

mórbidas que surgem precocemente, como as doenças cardiovasculares 

(BROYLES et al., 2010; ERVIN et al., 2014; HOEHR et al., 2014; MIRHOSSEINI et 

al., 2012; PINHO et al., 2014; SOUZA et al., 2014; RAMIRES et al., 2014).  

 Outros estudos vêm associando a circunferência da cintura como preditor 

isolado de síndrome metabólica e que tem relação com o aumento da predisposição 

ao desenvolvimento de doença cardiovascular, pois ela está diretamente associada 

a índices alterados de LDL, HDL, triglicerídeos e insulina (HIRSCHLER et al., 2005; 

ROMERO-VELARDE et al., 2013).  
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A circunferência da cintura é um método antropométrico de baixo custo, fácil 

aplicação e de grande importância para aferição e identificação de desenvolvimento 

de riscos metabólicos em crianças e adolescentes, já que detecta a distribuição da 

gordura central, importante indicador de síndrome metabólica (BOZZA et al, 2009; 

LUNARDI; PRETROSKI, 2008).  

Dessa forma, por notar-se uma forte associação entre o aumento de gordura 

visceral, marcada pelo aumento da circunferência da cintura, com o 

desenvolvimento de Diabetes Mellitus II, Hipertensão Arterial e Dislipidemia, a CC 

mostra-se como um importante medidor e de grande utilidade de saúde pública, 

principalmente em crianças e adolescentes (PERGHER et al, 2010).  

Por ser considerado um marcador isolado, a CC está presente em diversos 

estudos, mostrando se a sua alteração possui relação ou não com o risco 

cardiovascular e quanto está presente em adolescentes. Em um estudo 

desenvolvido com adolescentes do sexo feminino é apontado que a circunferência 

da cintura mostrou-se, de forma independente, como fator de risco cardiovascular 

(WHITE; JAGO, 2013). 

Outra pesquisa mostra que 28% das adolescentes apresentaram 

circunferência da cintura alterada, elevando a possibilidade de eventos 

cardiovasculares (APPANNAH et al., 2015). 

Discordando do estudo anterior, uma pesquisa realizada em Pernambuco – 

Brasil, mostra que apenas 4,2% dos adolescentes estudados apresentaram 

circunferência da cintura alterada (BARRETO NETO et al., 2015). 

Em contrapartida, um estudo desenvolvido com adolescentes Jamaicanos, 

aponta que 28,6% dos mesmos estão com circunferência da cintura alterada, 

elevando o risco cardiovascular (BARRETT et al., 2013). 

Reafirmando o estudo anterior, uma pesquisa desenvolvida com adolescentes 

de uma cidade do Piauí, Brasil, mostra que 21,4% dos mesmos apresentaram 

circunferência da cintura alterada, elevando a probabilidade de desenvolver outros 

distúrbios como a PA (COSTA et al., 2012). 

Confirmando que a CC é um marcador isolado que eleva o risco do 

aparecimento de fatores para eventos cardiovasculares, foi desenvolvido um estudo 

com adolescentes de 31 províncias chinesas e o mesmo mostrou que àquelas que 

possuem circunferência abdominal alterada apresentam um maior risco de 
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desenvolver hipertensão arterial, chegando a quase 3 vezes o número de chances a 

mais do que aquelas com CC adequada (DONG et al., 2015). 

Outros estudos mostram a prevalência de circunferência da cintura alterada 

em adolescentes (ARANGO et al., 2014; BOZZA et al., 2014; MINDELL et al., 2012; 

NASREDDINE et al., 2014; SCHRÖDER et al., 2014; TAYLOR et al., 2014; ZHANG 

et al., 2013; ZHANG; WANG, 2014).  

Com relação ao consumo alimentar, tem-se observado que a indústria 

alimentícia tem se voltado cada vez mais a comercialização (divulgação) de 

produtos com alto teor calórico vinculando a propaganda desses itens com saúde, 

beleza, bem-estar, juventude e, muitas vezes, une o alimento ao brinde. Nesse 

intuito, a indústria da propaganda atinge, principalmente, crianças e adolescentes. 

Os indivíduos que se enquadram nessa faixa etária possuem uma maior 

probabilidade de ganhar peso, devido ao alto investimento em propagandas e a 

maior predisposição que as crianças e adolescentes tem de formar ou moldar o 

hábito alimentar de acordo com o contexto (FRENCH; STORY; JEFERY, 2001; 

TARDIDO; FALCÃO, 2006).  

Estudo realizado no Brasil mostra que 60% dos produtos alimentares 

anunciados em propagandas pertencem ao grupo alimentar dos doces e gorduras 

(MOURA, 2010). Em outra pesquisa, os dados apresentam que 12,9% dos alimentos 

divulgados são apenas para as crianças e adolescentes e, como nessa fase não há 

discernimento suficiente para tomar decisões, a obesidade infantil pode estar 

relacionada, também, com o marketing negativo dessas propagandas, já que é 

estimado que eles passem de 5h a 6h por dia de frente para a televisão e número de 

comerciais que estimulam o consumo de alimentos pobres em nutrientes aumentou 

de 11 para 40 por hora nas últimas duas décadas (HENRIQUES et al., 2012; 

MOURA, 2010). 

Com isso, há uma maior tendência de se consumir alimentos com alto valor 

calórico, pobre em nutrientes e industrializados (grupo dos doces, gorduras, 

refrigerantes, embutidos e enlatados) do que aqueles alimentos considerados 

protetores que são ricos em vitaminas, minerais e fibras (grupo dos vegetais, frutas, 

leguminosas, cereais integrais) (IBGE, 2011), assim como o consumo irregular das 

principais refeições (desjejum, almoço e jantar) vem sendo, de forma insistente, 

relacionado à baixa qualidade nutricional da dieta (ARORA et al., 2012; 

DESHMUKH-TASKAR et al., 2013). Devido a isso, existe uma alta probabilidade de 
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elevar os fatores de risco cardiovascular, como a obesidade, hipertensão, diabetes 

mellitus e alteração dos lípides sanguíneo, podendo causar dislipidemias (AZEVEDO 

et al., 2014; POPKIN, 2011; TARDIDO; FALCÃO, 2006). 

A partir daí, iniciaram diversas pesquisas em relação ao consumo alimentar 

da população, inclusive em adolescentes. Esses estudos tiveram o intuito de mostrar 

a prevalência do consumo deficitário de alimentos protetores e a alta ingestão de 

alimentos gordurosos, o que prejudicaria a qualidade de vida estando relacionado ao 

aumento de doenças crônicas. 

Um estudo desenvolvido mostra que há o consumo de 21,5% de alimentos 

gordurosos e produtos industrializados, enquanto houve ingestão de apenas 7,8% 

de arroz, feijão e leite e 6,1% de frutas, legumes e ovos (RODRIGUES et al., 2012). 

Em outra pesquisa, corroborando com a de Rodrigues e colaboradores, apresenta 

23,26% dos adolescentes consumiram alimentos de alto valor calórico, no mesmo 

momento em que houve apenas 6,9% de ingestão de alimentos considerados 

saudáveis (frutas, legumes, cereais folhosos, lácteos desnatados) (PINHO et al., 

2014).  

Reafirmando os estudos anteriores da alta prevalência de alimentos 

gordurosos em relação aos alimentos saudáveis e ricos em fibras, foram 

desenvolvidas outras pesquisas tanto no Brasil como em outros países 

(ALCÂNTARA NETO et al., 2012; AMBROSINI et al., 2010; APPANNAH et al., 2015; 

BARRETO NETO et al., 2015; CAMPOS et al., 2012; CHIARELLI et al., 2011; IBGE, 

2011, 2013; KHALIL et al., 2010; LEVY et al., 2010; SISVAN, 2013; TORNARITIS et 

al., 2014; VIEIRA; CIAMPO; CIAMPO, 2014), devido a sua associação com o 

aumento do risco de desenvolvimento dos principais agravos à saúde e DCNT. 

Associada ao marcador alimentar, outro fator determinante para o risco 

cardiovascular, destaca-se a inatividade física, a qual tem sido considerada um 

grande problema de saúde pública em diferentes faixas etárias devido a sua redução 

em níveis alarmantes. Em crianças e adolescentes, um nível aumentado de prática 

de atividade física contribui para a melhora do perfil lipídico e metabólico e auxilia na 

redução da prevalência da obesidade. A atividade física nessa faixa etária significa, 

em maior probabilidade, que se torne um adulto ativo e com isso reduz a prevalência 

de sedentarismo e melhora a qualidade de vida (ANDRADE et al., 2014; FARIAS 

JÚNIOR et al., 2012; LAZZOLI et al., 1998). 
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O sedentarismo ou inatividade física é caracterizado pela diminuição ou 

inexistência da atividade física no lazer, trabalho, escola, deslocamento e é 

determinado pelo aumento de atividades que não gastam energia acima dos níveis 

de repouso, como ficar sentado assistindo televisão, jogando vídeo game (sendo 

considerado como tempo de tela), entre outros que pode causar danos à saúde 

(MALTA et al., 2009).  

Com isso, a Academia Americana de Pediatria (AAP, 2001) define como 

comportamento sedentário em adolescentes aqueles que passam mais de duas 

horas diárias ocupados pelo uso de meios de comunicação e entretenimentos 

eletrônicos. E, para ser classificado como ativo, deve-se praticar no mínimo 300 

minutos por semana, ou seja, 60 minutos por dia, segundo a recomendação da 

atividade física para adolescentes (SBP, 2008). 

Desse modo, o sedentarismo é considerado um fator de risco de grande 

impacto para doenças cardiovasculares (BAERT et al., 2012; BRASIL, 2011; LOPES 

et al., 2013). Assim, a prática regular de atividade física é tida como um fator protetor 

para a prevenção e controle das DCV, podendo influenciar também quase todos os 

outros fatores de risco (DIAS; MONTENEGRO; MONTEIRO, 2014).  

Segundo a Organização Mundial da Saúde (2002) há uma estimativa de que 

22% das doenças cardíacas, 10 a 16% dos casos de diabetes tipo II e de cânceres 

de mama, cólon e reto poderiam ser evitados com a prática de atividade física dentro 

das recomendações específicas para as faixas etárias. Outro estudo, realizado 

através de uma revisão sistemática, mostra que a atividade física tem se mostrado 

como um meio eficaz para a redução do risco cardiovascular, influenciando 

diretamente nos outros agravos à saúde como síndrome metabólica e resistência à 

insulina (AHMED et al., 2012). 

A partir disso, surgiram diversos estudos no mundo e no Brasil com o intuito 

de observar a prevalência de inatividade física para que possa haver alguma medida 

preventiva de acordo com os resultados. Diante disso, foi desenvolvido um estudo 

na Venezuela apontando que 63% dos adolescentes apresentaram baixo nível de 

atividade física e com isso outros fatores de risco foram sendo desencadeados 

(GARCIA et al., 2013). 

Outra pesquisa, realizada em Lisboa – Portugal, afirma que 81% dos 

adolescentes apresentaram nível insuficiente de atividade física (ROCHA et al., 
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2014). Com prevalência próxima ao estudo anterior, identificou-se um alto índice de 

adolescentes sedentários na China (CHEN et al., 2014). 

Verificando que a alta prevalência de adolescentes inativos fisicamente não 

ocorre somente no exterior, um estudo desenvolvido no Brasil afirma que 66,2% dos 

adolescentes estão sedentários (RIBAS; SILVA, 2014). Reafirmando o estudo 

anterior, outra pesquisa apresenta 65,1% dos seus adolescentes inativos 

fisicamente (TENÓRIO et al., 2010).  

No Brasil, foi desenvolvido a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar – 

PeNSE (2012), que classificou 63,1% dos adolescentes como insuficientemente 

ativos e que 78,6% relataram passar duas horas ou mais assistindo televisão, sendo 

considerados como sedentários (IBGE, 2013). 

Outro estudo, realizado com mais de 40 países da Europa e da América do 

Norte, obtido no período de 2009 a 2010, mostrou que 56,0% dos alunos com 11 

anos de idade descreveram ter o hábito de assistir duas horas ou mais de televisão 

por dia, e que entre os alunos de 13 anos e 15 anos de idade esses percentuais 

foram de 65,0% e 63,0%, respectivamente (CURRIE et al., 2012). 

Um estudo mostra que do total de adolescentes que estava com sobrepeso e 

obesidade, 57,89% e 57,14%, respectivamente, passavam até três horas em frente 

à televisão, computador ou videogame e que, apenas um adolescente de todos os 

avaliados não assistia televisão (DANTAS et al., 2010). 

Outra pesquisa, com 27 províncias iranianas, aponta que àqueles 

adolescentes que passam duas horas ou mais em frente à televisão, computador ou 

videogame são os que possuem maior poder aquisitivo, ou seja, se encontram em 

classes sociais mais altas (BAYGI et al., 2015). 

Em uma pesquisa desenvolvida com adolescentes nos Estados Unidos, 

mostrou que 30,2% das mulheres e 26,4% dos homens passam duas horas ou mais 

assistindo televisão. Em contrapartida, os homens estão em maiores percentuais 

quando se trata de computador ou videogame, em que 27,6% e 19,2%, homens e 

mulheres, respectivamente, passam duas horas ou mais em frente a estes 

aparelhos. Esses adolescentes, que passam mais tempo em frente à televisão ou 

computador, acabam consumindo mais alimentos fast-foods e bebidas açucaradas 

(LOWRYY et al., 2015). 

Discordando do estudo anterior, foi realizada uma pesquisa com meninas 

chilenas, apresentando que 63,2% delas ultrapassam o limite determinado de tempo 
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de tela, que são de duas horas diárias, levando-as para serem definidas como 

sedentárias (AGUILAR et al., 2015). 

Reafirmando o estudo anterior, 59% das adolescentes canadenses relataram 

passar duas horas ou mais em frente à televisão. Em relação aos meninos, esse 

percentual sobe para 74% (HERMAN; HOPMAN; SABISTON, 2015). 

Outros estudos mostram que os adolescentes estão ultrapassando o tempo 

limite de tela diária, podendo acarretar em outras consequências como obesidade, 

devido ao hábito alimentar inadequado e o comportamento sedentário (ARANGO et 

al., 2014; BUSSCHAERT et al., 2015; HOUGHTON et al., 2015; MANDIC et al., 

2015; MINGES et al., 2015).  

Com a redução do índice de praticantes de atividade física, um estudo, com 

mais de 100 países, mostra que apenas 20,0% dos adolescentes realizam atividade 

física diária com duração de uma hora ou mais, sendo este percentual maior entre 

os meninos (CURRIE, 2008). O Brasil, apresenta uma média próxima a esse estudo, 

em que 22% dos meninos e 9% das meninas atingiram a atual recomendação para 

serem classificados como ativos (SANTOS et al., 2010).  

Como consequência da inatividade física e do consumo alimentar 

inadequado, a dislipidemia é decorrente da alteração dos lípides sanguíneos que 

podem acarretar algum dano à saúde. É caracterizada pela elevação das 

concentrações de colesterol total (CT), triglicerídeo (TG) e sua fração LDL-c 

associado à diminuição dos valores de HDL-c. Esse distúrbio é um dos principais 

fatores determinantes que leva a doença cardiovascular e a sua aparição, durante a 

infância e a adolescência, podendo ocasionar lesões precoces de aterosclerose nos 

primeiros anos de vida, em consequência da formação de placas ateromas 

(lipídicas) que se depositam no interior da parede arterial, podendo obstruir a 

passagem do sangue pelos vasos (FRANCA; ALVES, 2006; GRILLO et al., 2005; 

RAGHUVEER, 2010). 

Devido a importante associação da dislipidemia com o desenvolvimento de 

doenças cardiovasculares, ainda há uma escassez relevante de estudos na fase da 

infância e adolescência. Com isso, há necessidade de avaliar os parâmetros 

relacionados a dislipidemias como as frações de LDL-c, HDL-c e triglicerídeos para 

analisar o risco de doença cardiovascular nessa população (MOURA et al., 2000; 

SCHERR et al., 2007). 
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Outro fator que agrava essa situação é o consumo alimentar, onde podemos 

verificar entre os adolescentes que ingerem uma grande quantidade de gorduras, 

principalmente da forma saturada, aumentam os níveis de LDL-C e, dessa forma, 

apresentam maiores chances de desenvolver aterosclerose. Com isso há 

necessidade de melhorar o consumo alimentar e hábito de vida para que se possa 

interferir diretamente no aparecimento precoce da DCV (KRAUSS et al., 2000; 

LICHTENSTEIN et al., 2006; PEARSON et al., 2002).  

Portanto, é considerado uma tendência mundial investigar, prevenir e 

combater os fatores de risco o quanto antes, pois é estudado e provado que a 

aterosclerose que se inicia na infância poderia ser extinta se detectada 

precocemente, evitando um alto índice de morbimortalidade na idade adulta 

(POSITION, [s.d.]). 

De acordo com o “Bogalusa Heart Study” citado por Scherr, Magalhães e 

Malheiros (2007, p.73-74), “cerca de 50% das crianças com um ano de idade têm 

lesões ateromatosas na aorta; e a partir dos 10 anos, 100% delas apresentam 

estrias gordurosas na aorta e no leito coronário, correlacionadas aos níveis séricos 

de colesterol de lipoproteína de baixa densidade (LDL - colesterol)”. 

No Brasil, estudos têm mostrado altas prevalências de dislipidemia. Um 

estudo desenvolvido em oito cidades do estado de São Paulo apresentou uma 

prevalência total de 12,2% de dislipidemias, não havendo diferença significativa 

entre as cidades (FERNANDES et al., 2011). Já na Bahia 25,5% dos adolescentes 

escolares apresentam dislipidemia (ALCÂNTARA NETO et al., 2012). Confirmando 

os resultados encontrados com adolescentes da Bahia, em Florianópolis 23% 

apresentaram baixo HDL-c, confirmando a presença de dislipidemia (GIULIANO et 

al., 2011). Outra pesquisa expõe que 48,1% dos adolescentes apresentaram 

dislipidemias (RIBAS; SILVA, 2014).  

Em outra pesquisa, em Campina Grande – PB, 85,3% dos adolescentes 

apresentaram dislipidemias, dos quais 43,8% tinham apenas HDL-c baixo; 1,8%, 

LDL-c alto e 0,5%, TG alterado. Já quando avaliadas as interações entre os lipídeos, 

observou-se que 24,9% apresentaram HDL-c baixo em associação com o aumento 

dos triglicerídeos; 9,2% mostrou alterações associadas entre HDL-c, TG e LDL-c; 

4,6% com as duas frações de colesterol simultaneamente alteradas (HDL-c e LDL-c) 

e, por fim, 0,5% de LDL-c e TG aumentados (RAMOS et al., 2011). Discordando um 

pouco desses resultados, em Santa Catarina, 76,6% dos estudantes apresentaram 
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concentração sérica de CT superior ao desejável; HDL-c baixo em 37,7%; alteração 

de LDL-c em 54,2% e 26,1% de TG elevados (ROSINI et al., 2015). 

Reafirmando alterações nas lipoproteínas e estando com valores próximos ao 

encontrado por Ramos e colaboradores (2011) em relação ao HDL-c, outro estudo 

mostra que há prevalência elevada de alterações no HDL-c entre adolescentes, 

correspondendo a 54,8% no sexo masculino e 38,7% no sexo feminino (CAMPOS et 

al., 2010). 

Como há uma tendência em todo o mundo, um estudo desenvolvido em 

Lisboa mostra que 14% dos adolescentes estudados apresentaram dislipidemia 

(ROCHA et al., 2014). E, apoiando estudos desenvolvidos no Brasil, a pesquisa 

desenvolvida na Venezuela apresenta 40,3% dos seus adolescentes com baixo 

HDL-c, fator de risco para o desenvolvimento de placas de ateroma no interior da 

aorta (GARCIA et al., 2013).  

Outro marcador de risco utilizado frequentemente devido as alterações e 

comorbidades que acometem aos mais variados pacientes é alteração da glicose 

sanguínea, conhecida como Diabetes.  

Tal patologia, é definida como um conjunto de alterações fisiometabólicas 

caracterizada pela presença do acúmulo de glicose (açúcar) – hiperglicemia – no 

sangue ou pelo déficit da produção ou ação da insulina no organismo. Essas 

alterações estão associadas a diversos outros processos mecânicos, fisiológicos e 

metabólicos que acarretam complicações, insuficiências e disfunções de alguns 

órgãos como rins, coração e cérebro, aumentando de forma significativa o número 

de óbitos, insuficiências renais crônicas e graves e DCV (BRASIL, 2006). 

Portanto, o DM pode ser característico de um processo auto imune ou 

decorrente da mudança no estilo de vida, podendo ser classificado como Diabetes 

Mellitus tipo I e Diabetes Mellitus tipo II, respectivamente (ADA, 2013). O DM I é 

responsável por cerca de 5% a 10% dos casos, enquanto que o DM II corresponde a 

90% a 95%. Com relação ao DM II, os hábitos alimentares inadequados e a 

inatividade física são os principais componentes do estilo de vida que podem 

desencadear o seu aparecimento, não deixando de citar histórico familiar para 

diabetes, etnia e aumento da idade. Portanto, para que esse quadro seja revertido, o 

indivíduo/paciente portador do DM II deve proporcionar a si mesmo mudanças no 

estilo de vida, principalmente nas duas variáveis mais influentes citadas 

anteriormente (SBD, 2015). 
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Diante desse princípio, o DM vem se tornando cada vez mais presente na 

população mundial em que, desde o início do século XXI ela se encontra como a 

quinta principal causa de morte (SBD, 2015). Atualmente, está atingindo cerca de 

387 milhões de pessoas (8,3%). No Brasil, essa média atinge 133,8 milhões de 

indivíduos (8,7%), percentual este maior do que a média mundial, tornando-se um 

importante problema de saúde pública devido a sua taxa de incidência e alta 

morbimortalidade, influenciando cada vez mais no decréscimo da qualidade de vida 

do indivíduo. Nota-se que, no mundo, a cada 7 segundos 1 pessoa morre vítima do 

Diabetes, correspondendo a 4,9% da população. No Brasil, 1 a cada 12 indivíduos é 

portador do DM, levando a óbito cerca de 116.383 pessoas (IDF, 2014).  

Por ter uma crescente taxa de incidência, o impacto sócio econômico que 

essa patologia vem causando se torna alarmante. Dados da International Diabetes 

Federation (2014), mostra que são investidos uma média 612 bilhões de dólares em 

saúde no mundo e, no Brasil, são gastos cerca de 1.527 dólares por pessoa. 

Acredita-se que, na proporção em que a doença se encontra, em até 2035 o número 

de portadores praticamente dobre no mundo, passando de 387 para 592 milhões de 

pessoas, ou seja, passe a atingir cerca de 10,1% da população mundial. 

Devido ao aumento substancial no crescimento de tal patologia, não só em 

adultos, mas também em crianças e adolescentes resultante, principalmente o DM II, 

dos maus hábitos de vida e saúde, as pesquisas buscam constantemente retratar, a 

níveis nacionais e mundiais, que cada vez mais o início da doença ocorre de forma 

precoce. 

Seguindo nesse contexto, foi desenvolvido um estudo na cidade de 

Fortaleza/CE, em que foram avaliados 720 adolescentes, dos quais 5% 

apresentavam variação na glicemia em relação ao valor padrão, estando alterada ou 

duvidosa (por se tratar da realização de apenas uma coleta). Porém, 51,1% 

relataram ter antecedentes familiares de 1º e 2º grau para DM tipo II 

(VASCONCELOS et al., 2010). 

Reafirmando o estudo anterior, o estudo ERICA realizado em 5 cidades 

brasileiras, mostra que 5,3% dos adolescentes estão com a glicemia alterada 

(ERICA, 2012). 

Outro estudo, mostra que 84,8% dos adolescentes jamaicanos estavam com 

a glicemia normal e que, 1,1% apresentavam valores de glicemia de jejum acima do 

recomendado (BARRETT et al., 2013). 
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Uma triagem realizada com indivíduos indianos mostra que 8%, 79% e 13% 

apresentam, respectivamente, chances alta, moderada e baixa de desenvolver 

diabetes no futuro (PRANITA et al., 2012).  

Um outro estudo, desenvolvido apenas com adolescentes obesos, mostra que 

3,6% dos meninos e 4,5% das meninas estiveram com a glicemia de jejum alterada, 

apresentando que a condição de já estar obeso aumenta o risco de desenvolvido de 

distúrbios cardiometabólicos na fase adulta (ROMUALDO; NÓBREGA; ESCRIVÃO, 

2014). 

Alguns outros estudos foram desenvolvidos mostrando o percentual de 

alteração na glicemia de jejum e outros apresentando o índice de adolescentes que 

possuem parentes de 1º ou 2º com diabetes mellitus tipo 2, elevando a probabilidade 

de desencadeamento no mesmo (CAMHI et al., 2015; COSTA et al., 2012; FARIA et 

al., 2014; YI et al., 2014). 

Em um outro estudo, sendo este comparativo, mostrou que, ao elevar o 

conhecimento dos adolescentes sobre o DM e suas implicações à saúde houve, de 

forma significativa, a percepção dos mesmos em querer mudar os hábitos 

alimentares e incluir a prática de atividade física (MOURA et al., 2015). Dessa forma, 

há possibilidades de agir, de forma interveniente, em âmbitos escolares a fim de 

alcançar o mesmo resultado, possibilitando mudanças no estilo de vida dos 

adolescentes e, consequentemente, melhora na qualidade de vida presente e futura. 

Os estudos da prevalência ou incidência em adolescentes portadores de 

diabetes tipo 2 ainda são escassos, necessitando de que olhares se voltem a esse 

grupo etário, principalmente pela grande possibilidade de permanecer no mesmo 

quadro quando adultos (SBD, 2015). 

A hipertensão arterial (HAS), assim como os outros marcadores já citados, é 

um importante marcador de risco cardiovascular, em que é responsável por 12,8% 

das mortes. Mundialmente, cerca de 40% dos adultos com 25 anos ou mais têm 

pressão arterial elevada em 2008. No Brasil, há uma prevalência de 42, 3% de 

pessoas com 25 anos ou mais com hipertensão arterial (WHO, 2003, 2008). 

De acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS, 2010), a 

hipertensão arterial está relacionada à ocorrência de diversos eventos 

cardiovasculares, sendo responsável por 40% dos óbitos de acidente vascular 

encefálico, 25% das DAC’s e, quando une-se ao diabetes, torna-se responsável por 

metade dos casos de insuficiência renal terminal.  
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A HAS é definida como uma condição multifatorial, que não costuma 

apresentar sintomas, caracterizada por níveis elevados da pressão arterial (PA) e 

está associada a alterações metabólicas, funcionais e hormonais podendo levar a 

hipertrofia cardíaca, sendo fatal ou não. Ela possui altas prevalências e baixas taxas 

de controle e é considerada um dos principais fatores de risco modificáveis (SBH, 

2010). 

De acordo com a Sociedade Brasileira de Hipertensão (2010), a mortalidade 

por doença cardiovascular aumenta progressivamente a medida que ocorre a 

elevação da PA a partir de 115/75mmHg de forma linear e contínua.  

A HAS pode ser classificada de duas maneiras: primária quando não há uma 

etiologia definida; e secundária quando está associada a causas identificáveis, 

passíveis ou não de correção. Quando há possibilidade de cura, deve-se realizar o 

tratamento da doença primária (SBH, 2006). 

A hipertensão na infância está associada, em grande maioria, por fatores 

secundários (obesidade, má alimentação, sedentarismo), enquanto que nos adultos 

a sua prevalência é, prioritariamente, primária. Com isso, diversos estudos vêm 

sendo desenvolvidos e apresentando a HAS com um alto índice de prevalência entre 

crianças e adolescentes (SBH, 2006; STEINBERGER; DANIELS, 2003).  

A partir disso, foi estabelecido, recentemente, que a pressão arterial deve ser 

verificada em exames físicos nas idades precoces e não somente em adultos, 

possibilitando uma detecção precoce de tal enfermidade (SALGADO; 

CARVALHAES, 2003). 

O aumento da PA pode ser decorrente de fatores ambientais e genéticos. 

Dentre os fatores ambientais encontram-se o estilo de vida, destacando os hábitos 

alimentares inadequados associado a inatividade física, tabagismo e uso abusivo de 

álcool. Esses hábitos levam a obesidade sendo, portanto, considerada como melhor 

preditor de hipertensão arterial em crianças e adolescentes e, a sua aparição 

precoce, aumenta o risco de doença cardiovascular no futuro (BERENSON, 

SRINIVASAN e GROUP, 2005; JUHOLA et al., 2011; MORRISON; GLUECK; 

WANG, 2012; SALGADO; CARVALHAES, 2003).  

Estudos sugerem que 75% dos casos de hipertensão estejam relacionados à 

obesidade. Tal fato pode ser explicado por um aumento na pressão sanguínea 

devido o ganho de peso e, quando há perda de peso, essa pressão diminui 

(KRAUSS et al., 1998). Em crianças e adolescentes, em um estudo realizado com 
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escolares, mostra que a chance de um indivíduo apresentar HAS é maior quando se 

há excesso de peso, uma vez que os valores de prevalência de PA foram de 42,3% 

e 20,3% para escolares com excesso de peso e eutrófico, respectivamente 

(DOMINGOS et al., 2013). 

Legitimando o estudo de Domingos e colaboradores (2013), houve uma 

pesquisa no município de Cienfuegos – Cuba, que teve 33,8% dos seus 

adolescentes com hipertensão arterial (ACOSTA et al., 2014). 

Outro estudo, realizado em São Paulo, apresenta uma prevalência muito 

inferior a pesquisa citada acima, porém com índices considerados ainda elevados 

para a população estudada, estando 15% dos adolescentes hipertensos 

(LAVRADOR et al., 2011). Reafirmando a prevalência, o estudo ERICA mostra que 

10,6% dos adolescentes argentinos estão com hipertensão e que 4,3% se 

encontram no quadro de pré-hipertensos (ABRAHAM et al., 2013). Não sendo 

diferente, uma pesquisa realizada em uma cidade brasileira, apresenta 9,7% dos 

seus adolescentes com pressão arterial alterada, corroborando com o estudo citado 

anteriormente (VASCONCELOS et al., 2010). 

Corroborando com os estudos anteriores, o estudo ERICA desenvolvido em 5 

cidades brasileiras, mostra que 12,4% dos adolescentes encontram-se com a 

pressão arterial limítrofe e que 10,3% estão com a PA elevada (ERICA, 2012). 

Devido a sua forte associação com as doenças cardiovasculares, a 

hipertensão arterial tem se tornado foco de diversos estudos, principalmente com 

crianças e adolescentes. Alguns estudos, no Brasil e no mundo, mostram índices de 

hipertensos nessa faixa etária (CARDOSO et al., 2014; GAZTELU et al., 2015; 

MAKKES et al., 2013; MARTIN et al., 2015; MORAES et al., 2014; SILVA et al., 

2013; ROSINI et al., 2015).  

Quando todos esses fatores – excesso de peso, circunferência da cintura 

alterada, dislipidemias, alteração da glicemia e alteração da pressão arterial – 

aparecem simultaneamente em um indivíduo ou pelo menos três deles, é 

caracterizado como Síndrome Metabólica (SM). Esse termo delineia uma junção de 

fatores de risco cardiovasculares que se manifestam em um indivíduo e aumentam a 

probabilidade do desenvolvimento das doenças cardiovasculares (IDF, 2007; SBC, 

2015). 

Diversas pesquisas vêm mostrando o alto índice de SM em crianças e 

adolescentes (BHALAVI et al., 2015; BUDAK et al., 2010; BUSTOS et al., 2010; 
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PASTOR et al., 2012), fato este que pode perdurar para o resto da vida, 

influenciando na qualidade de vida dessas pessoas. 
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III METODOLOGIA 

 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

 

Tratou-se de uma pesquisa de base epidemiológica com caráter descritivo e 

delineamento transversal, buscando informações relacionadas ao estado nutricional 

e aos marcadores de risco para desenvolvimento de doenças cardiovasculares em 

escolares adolescentes da rede pública municipal de ensino da cidade de 

Mossoró/RN. 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, sob o parecer de nº 1.080.953 

(Anexo A). 

 

 

3.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA  

 

 

3.2.1. População 

 

 

O Rio Grande do Norte (RN) está localizado na região Nordeste do Brasil, 

possuindo área territorial 52.811,126 km², com uma estimativa de uma população de 

3.408.510 habitantes. Ele encontra-se na 16ª posição do ranking nacional com um 

Índice de Desenvolvimento Humano (índices de renda, longevidade e educação) de 

0,684 (BRASIL, 2013). 

O estado é composto por 167 municípios, dentre eles está o Município de 

Mossoró. Este município é considerado o segundo mais populoso do RN por conter 

uma população de 259.815 habitantes, com área territorial de 2.110 km² (IBGE, 

2010). 

De acordo com a Prefeitura Municipal de Mossoró (2012) e com o Atlas do 

Desenvolvimento Humano no Brasil (2013), o município está localizado na 
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mesorregião do Oeste Potiguar, na região semiárida nordestina, com o 3º melhor 

Índice de Desenvolvimento Humano do estado, sendo ele de 0,720 e é considerado 

o maior município do estado do Rio Grande do Norte, em termos de extensão 

territorial (IBGE, 2010).  

Portanto, o presente estudo foi desenvolvido com as escolas do município de 

Mossoró, que consistia em 32 escolas na zona urbana e 29 na zona rural, com um 

quantitativo total de 26.056 alunos matriculados, seja na educação básica ou na 

educação de Jovens e Adultos (EJA). Dessas, apenas 16 escolas da zona urbana e 

8 da zona rural acolhiam adolescentes na faixa etária de 10 a 17 anos que 

corresponde as séries do 6º ao 9º, ou seja, Ensino Fundamental II, grupo alvo do 

estudo, resultando em um total de 4.196 alunos. No entanto, este estudo foi 

realizado apenas nas escolas que atendiam esse grupo etário, ou série 

correspondente, no período da manhã, resultando em 4 escolas. 

Portanto, a população do nosso estudo contou com alunos matriculados 

nessas escolas no Ensino Fundamental II, do 6º ao 9º ano, contabilizando um total 

de 768 alunos. 

 

Nome da Escola Alunos matriculados no 6º ao 
9º ano pelo turno da manhã 

Escola Municipal Francisco de Assis Batista 75 alunos 

Escola Municipal José Benjamim 117 alunos 

Escola Municipal Senador Duarte Filho 257 alunos 

Colégio Evangélico Leôncio José de Santana 319 alunos 

nTotal 768 alunos 

QUADRO 4 – Escolas e quantitativos de alunos matriculados correspondente a 
população do estudo 

Fonte: Prefeitura Municipal de Mossoró (2015) 
 

 

3.2.2. Amostra 

 

 

Para determinar o tamanho necessário de escolares, prosseguiu-se 

calculando o tamanho da amostra para populações finitas acompanhada de 

estratificação (Quadro 5), utilizando a seguinte fórmula: 
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Na qual: 

 

N = Tamanho da População, no caso deste estudo a população é composta de 768 

elementos. 

Z = Nível de confiança escolhido a 95% igual a 1,96. 

p = proporção com a qual o fenômeno se verifica. Foi utilizado um valor p = 0,50. 

Segundo Mattar (2005) se não há estimativas prévias para p admite-se 0,50 obtendo 

assim o maior tamanho de amostra possível. 

q = (1-p) é a proporção da não ocorrência do fenômeno. 

e = erro amostral expresso na unidade variável. O erro amostral é a máxima 

diferença que o investigador admite suportar entre a verdadeira média populacional. 

Nesta pesquisa foi admitido um erro máximo de 0,05. 

 

Transcrevendo os valores descritos para a formula, tem-se o seguinte cálculo 

de amostra: 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Aplicação de 257 questionários. 

 

Quando considerado 10% de perdas e 15% de rejeição, a amostra final 

totalizou 325 escolares. 

 



56 

Colégios 
Frequência 

absoluta  
Frequência 

relativa 
Tamanho 
amostral 

Amostra a ser 
coletada 

(Aproximado) 
Colégio Francisco de Assis 75 0,098% 

325 

32 

Colégio José Benjamim 117 0,154% 50 

Colégio Senador Duarte Filho 257 0,332% 109 

Colégio Evangélico 319 0,415% 135 

QUADRO 5 - Estratificação da amostra (n=325) de acordo com colégios 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Ao finalizar a coleta de dados, foram incluídos 302 adolescentes de ambos os 

sexos (Masc: 117; Fem: 185), na faixa etária de 10 a 17 anos, matriculados no 

ensino fundamental II cursando do 6º ano ao 9º ano, no período da manhã da rede 

pública municipal de ensino, da cidade de Mossoró-RN. 

No entanto, foram excluídos da pesquisa adolescentes com alguma patologia 

ou doença crônica que o impossibilitasse de responder ao questionário, gestantes e 

portadores de deficiência. 

 

 

3.3 INSTRUMENTOS DE COLETA DOS DADOS  

 

 

Ao iniciar a aplicação dos instrumentos, os adolescentes responderam um 

questionário que teve detalhes relacionados às variáveis biossociais, histórico 

familiar para doenças crônicas, hábitos de vida, dados socioeconômicos, do 

consumo alimentar e para o nível de atividade física. Para a avaliação das variáveis 

antropométricas (peso, altura, composição corporal e circunferência da cintura), 

exames bioquímicos e índices pressóricos, foi necessário a participação dos 

adolescentes em uma avaliação prévia. 

Para as questões biossociais, histórico familiar para DCNT e hábitos de vida, 

foi elaborado um questionário contendo perguntas retiradas do PeNSE - 2012 

(Apêndice A) e foi elaborado um espaço para redigir as informações obtidas do 

adolescente em relação as informações antropométricas, exames bioquímicos e 

pressão arterial (Apêndice B). 
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3.3.1 Informações Socioeconômicas 
 

 

Para a verificação dos dados socioeconômicos foi avaliado através do 

questionário de classificação socioeconômica da Associação Brasileira de Empresas 

de Pesquisa (ABEP) (Anexo B), utilizando o critério de classificação econômica do 

Brasil levando em consideração a escolaridade do chefe da família e os bens de 

consumo (BRASIL, 2012).  

Dessa forma, para definir as classes em que os adolescentes se 

enquadraram, as classes A1 e A2 foram unidas e transformadas em apenas classe 

A; as classes B1 e B2 foram consideradas apenas em classe B; as classes C1 e C2 

apenas na classe C, e as classes D e E permaneceram da mesma forma. 

Com isso, a classificação ficou da seguinte forma para adequar a situação 

econômica do escolar de acordo com a pontuação atingida proveniente do 

questionário: 

 

Classe Pontos 

A 35 – 46 

B 28 – 34 

C 17 – 22 

D 13 – 8 

E 0 – 7 

QUADRO 6 – Pontos de corte da ABEP para determinação econômica 
Fonte: ABEP (2012) 

 

 

3.3.2 Indicadores Antropométricos 

 

 
3.3.2.1 Índice de Massa Corporal 
 

 

Para a obtenção do peso corporal, foi utilizada uma balança digital portátil 

com bioimpedância acoplada Omron®, com capacidade de 150Kg e com 
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sensibilidade de 100g, onde o adolescente posicionava-se na plataforma, com 

roupas leves e descalço.  

Para mensuração da estatura (em metros), foi utilizado o estadiômetro portátil 

Sanny®, com capacidade de até 210cm de comprimento, com precisão de uma casa 

decimal, que foi fixado na parede. O participante encostou-se descalço, com os pés 

lado a lado, encostando calcanhares, nádegas e parte posterior da cabeça na 

superfície vertical do aparelho, em posição ereta e olhando para o horizonte 

(VITOLO, 2008).  

Com a obtenção de peso e altura foi calculado o Índice de Massa Corpórea 

(IMC) dos adolescentes e, posteriormente, analisado segundo a curva de 

crescimento em percentil IMC-para-Idade. A análise foi realizada através do software 

AnthroPlus© da Organização Mundial de Saúde.  

A classificação do estado nutricional dos adolescentes foi realizada de acordo 

com os critérios propostos pela WHO, 2007 e utilizados no Brasil pelo Sistema de 

Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN), apresentadas no quadro abaixo. 

 

Valores críticos Diagnóstico 
nutricional 

< Percentil 3 < Escore-z -2 Baixo IMC para idade 
ou Baixo peso 

≥ Percentil 3 e       
< Percentil 85 

≥ Escore-z -2 e < Escore-z +1 IMC adequado ou 
Eutrófico 

≥ Percentil 85 e      
< Percentil 97 

≥ Escore-z +1 e < Escore-z +2 Sobrepeso 

≥ Percentil 97 ≥ Escore-z +2 Obesidade 
QUADRO 7 – Classificação do estado nutricional de adolescentes segundo o IMC 

por idade 
Fonte: WHO (2007) 

 

 

3.3.2.2 Composição Corporal 

 

 

A avaliação da composição corporal foi feita através da utilização da balança 

Omron® com bioimpedância acoplada. Para isso, foi necessário o adolescente se 

posicionar na balança, descalço segurando com as mãos a parte móvel da balança 
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em que a corrente passava pela parte superior e inferior do corpo, pois haviam 

eletrodos acoplados abaixo dos pés e das mãos (Figura 3). 

A bioimpedância (BIA) é utilizada para estimar a composição corporal cuja 

tecnologia determina a impedância elétrica de tecidos corporais, permitindo estimar 

a água corporal total. É realizada através da condução de uma corrente elétrica de 

baixa intensidade através do corpo, sendo considerada não invasiva, segura e 

rápida que afere a massa corporal magra, gorda, quantidade de água e eletrólitos 

(CASANOVA et al., 2004; LUKASKI, 1987; SANT’ANNA; PRIORE; FRANCESCHINI 

et al., 2009). 

  

 

FIGURA 3 - Forma de utilização da balança para a realização da BIA 
Fonte: Omron (2014)  

  

Para não comprometer o resultado da avaliação realizada o adolescente foi 

orientado sobre alguns cuidados prévios como estar em jejum por pelo menos 2h, 

não consumir álcool nas 24h anteriores ao teste, não ter praticado atividade física 

por pelo menos 12h antes. 

Foram classificados com percentual de gordura corporal ideal os 

adolescentes que se enquadraram em 10% a 15% quando se referiu ao sexo 

masculino e de 16% a 23% quando se tratar do sexo feminino (LOHMAN, 1987). 
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3.3.2.3 Circunferência da Cintura 

 

 

Para a medida da circunferência da cintura (CC), foi utilizada uma fita métrica 

inelástica e inextensível, em que se verificou a circunferência mínima entre a última 

costela e a crista ilíaca (VITOLO, 2008; WHO, 1995). 

 A medida foi realizada duas vezes e o resultado foi decorrente da média 

aritmética, possibilitando maior fidedignidade do resultado.  

 

 

FIGURA 4 - Modo de mensurar a circunferência da cintura 
Fonte: MCCARTHY et al. (2001) 

 

A classificação da circunferência da cintura alterada foi realizada de acordo 

com os parâmetros propostos por Fernandez et al. (2004) segundo o sexo e a idade, 

que segundo estudo realizado por Bergmann e cols. (2010), verificaram valores de 

sensibilidade e especificidade dos pontos de cortes propostos por Fernandez e 

colaboradores (2004) foram maiores do que os de Freedmann et al (1999) e Taylor 

et al (2000).  
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Idade (anos) P10 P25 P50 P75 P90
2 43 45 47 49 50,8
3 45 47 49 51 54,2
4 47 49 51 54 57,6
5 48 51 53 56 61
6 50 52 55 59 64,4
7 52 54 57 62 67,8
8 54 56 59 64 71,2
9 55 58 61 67 74,6
10 57 60 63 69 78
11 59 62 65 71 81,4
12 61 64 67 74 84,8
13 62 65 70 77 88,2
14 64 67 72 79 91,6
15 66 69 74 82 95
16 67 71 76 85 98,4
17 69 73 78 87 102
18 71 75 80 90 105  

QUADRO 8 - Valores normativos para circunferência de cintura para meninos 
Fonte: Fernandez et al. (2004) 

 

Idade (anos) P10 P25 P50 P75 P90
2 44 45 47 50 52,2
3 45 47 49 52 55,3
4 47 48 51 54 58,3
5 49 50 53 57 61,4
6 50 52 55 59 64,4
7 52 54 57 62 67,5
8 53 55 59 64 70,5
9 55 57 61 66 73,6
10 56 59 63 69 76,6
11 58 60 65 71 79,7
12 60 62 67 74 82,7
13 61 64 69 76 85,8
14 63 65 71 78 88,8
15 64 67 73 81 91,9
16 66 69 75 83 94,9
17 67 71 77 86 98
18 69 72 79 88 101  

QUADRO 9 - Valores normativos para circunferência de cintura para meninas 
Fonte: Fernandez et al. (2004) 

 

Foram consideradas condições desfavoráveis, risco elevado, para a 

circunferência da cintura àqueles adolescentes que se encontraram com valor igual 

ou acima do percentil 75. 
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3.3.3 Consumo Alimentar 
 

 

 A verificação do consumo alimentar foi feita através da aplicação de um 

questionário de frequência simplificado voltado apenas para o consumo de alimentos 

que levam a um possível risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares, 

que apresenta uma consistência interna de 0,70 para homens e de 0,66 para 

mulheres, índice este verificado através do alfa de Cronbach (CHIARA; SICHIERI, 

2001; TEIXEIRA; VEIGA; SICHIERI, 2007) (Anexo C).  

Para classificar o consumo alimentar, adotou-se uma pontuação como 

adequado, elevado ou consumo excessivo, calculado através do somatório dos 

pontos do consumo de quantas vezes por dia e por semana em cada alimento 

listado. O total dos pontos foi classificado de acordo com o quadro abaixo. 

 

Pontuação Classificação 

Igual ou menor que 100 pontos Consumo adequado 

Entre 101 e 119 pontos Consumo elevado 

Maior ou igual a 120 pontos Consumo excessivo 

QUADRO 10 - Classificação do consumo alimentar 
Fonte: CHIARA; SICHIERI (2001) 

 

 

3.3.4 Nível de Atividade Física 

 

 

O nível de atividade física foi avaliado através do questionário IPAQ 

(International Physical Activity Questionnaire) versão curta, traduzida para o 

português (Anexo D). 

O IPAQ foi proposto inicialmente por um grupo de pesquisadores 

internacionais em 1998, com a finalidade de estimar o nível de prática habitual de 

atividade física de populações de diferentes países, inicialmente na população 

adulta. Nessa época, 12 centros de pesquisa foram selecionados pelo mundo e, a 

partir daí, se uniram para desenvolver o questionário, sendo que o Centro de 

Estudos do Laboratório de Aptidão Física de São Caetano do Sul - CELAFISCS 
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ficou responsável por essa tarefa no Brasil, que teve uma validade e 

reprodutibilidade de moderada a alta, tanto na versão longa como na versão curta 

(GARCIA et al., 2013; MATSUDO et al., 2001). 

O IPAQ também foi validado para adolescentes brasileiros e tem sido utilizado 

para avaliar o nível de atividade física nesse grupo. Com isso, a inatividade física foi 

definida como praticar atividades físicas de intensidade vigorosa e/ou moderada 

dentro ou fora da escola, de forma estruturada ou não estruturada, por um tempo 

menor que 300 minutos por semana, segundo a recomendação da atividade física 

para adolescentes (GUEDES, LOPES e GUEDES, 2005; SBP, 2008) abaixo 

descritas. 

 

Classificação Minuto/semana 

Inativo fisicamente < 300min/sem 

Ativo fisicamente ≥ 300min/sem 

    QUADRO 11 - Recomendação de minutos por semana para determinação do 
sujeito em ativo ou inativo fisicamente 

Fonte: SBP (2008) 
 
 
3.3.5 Exames Bioquímicos 

 

 

Foram determinados teores de colesterol total (CT) e frações – lipoproteínas 

de baixa densidade (LDL-C) e de alta densidade (HDL-C) –, triglicerídeos (TG) e 

glicose de jejum com a utilização dos reagentes da Biotécnica® para maior 

fidedignidade dos resultados devido a utilização, também, do calibrador e do 

controle da mesma empresa (especializada em materiais e produtos laboratoriais), 

através da coleta de uma amostra de 5mL de sangue venoso retirado por meio de 

punção venosa, no período da manhã (entre 7h e 8h) e, em seguida, analisado.  

 Para a coleta sanguínea o sujeito estava em jejum de 10h a 12h, para maior 

fidedignidade dos resultados, na qual houve uma orientação prévia aos pais e 

alunos.  

A classificação dos valores de referência para a determinação do CT, LDL-c, 

HDL-c e TG seguiram a I Diretriz de Prevenção da Aterosclerose na Infância e na 

Adolescência (SBC, 2005).  
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 Lípides Desejáveis 
(mg/dL) 

Limítrofes 
(mg/dL) 

Aumentados 
(mg/dL) 

CT <150 150-169 ≥170 

LDL-c <100 100-129 ≥130 

HDL-c ≥45   

TG <100 100-129 ≥130 

QUADRO 12 - Valores de referência lipídica propostos para a faixa etária de 
2 a 19 anos 

Fonte: SBC (2005) 
 

 Para determinar se houve ou não a presença de dislipidemia foi utilizada a 

recomendação da V Diretriz Brasileira sobre Dislipidemias e Prevenção da 

Aterosclerose (SBC, 2013). 

 

Classificação Alteração 
Hipercolesterolemia Isolada Elevação isolada do LDL-c  

Hipertrigliceridemia Isolada Elevação isolada de Triglicerídeo 

Hiperlipidemia Mista Valores alterados de LDL-c e Triglicerídeo 

HDL-c baixo ou associado Baixo HDL-c associado a elevação do LDL-c ou 

Triglicerídeo 

QUADRO 13 - Classificação de dislipidemia 
Fonte: SBC (2013) 

 

Em relação aos pontos de corte para a comparação da glicose, utilizou-se as 

Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes (2015), como mostra o quadro a 

seguir. 

 

 Desejáveis 
(mg/dL) 

Limítrofes 
(mg/dL) 

Alterada  
(mg/dL) 

 
Glicose ≤ 99 100 - 125 ≥ 126 

QUADRO 14 - Recomendações da glicemia de jejum 
Fonte: SBD (2015) 

 

Quando o valor da glicose de jejum for maior ou igual a 126mg/dL, o 

adolescente foi diagnosticado com alteração da glicemia de jejum naquele exato 
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momento. Para um diagnóstico mais preciso quanto a presença de Diabetes Mellitus 

tipo II, o escolar deverá ter um melhor acompanhamento, com a realização de outros 

exames e com periodicidade do exame de glicemia de jejum. Nesse caso, o 

diagnóstico precoce da alteração da glicemia decorrente do exame realizado, poderá 

refletir na tomada rápida de decisão em relação a possíveis medidas de prevenção.  

 A coleta sanguínea foi realizada por uma técnica de enfermagem e de 

laboratório, devidamente capacitada, e posteriormente analisada por um laboratório 

especializado. 

 

 

3.3.6 Índices pressóricos 

 

 

 A medida da pressão arterial foi realizada por um aparelho da Omron® 

devidamente validado para este fim, com a consideração do valor médio de duas 

aferições. Os procedimentos seguidos foram de acordo com o que recomenda a V 

Diretrizes Brasileira de Hipertensão Arterial (2006).  

Para a verificação da PA foi previamente esclarecido ao paciente quais 

procedimentos seriam realizados. Com isso, foi explicado que o indivíduo deveria 

permanecer sentado, descansando e sem falar por cerca de 5 a 10 minutos, 

mantivesse o braço na altura do coração, livre de roupas, com a palma da mão 

voltada para cima e cotovelo ligeiramente flexionado e relaxado, descruzasse as 

pernas, ficasse encostado na cadeira e que o mesmo não tivesse praticado atividade 

física por pelo menos 60 a 90 minutos antes da realização do procedimento 

(BRASIL, 2006).  

Portanto, a pressão arterial alterada foi definida como pressão arterial sistólica 

ou diastólica maiores ou iguais ao percentil 95 para idade, sexo e altura (SBC, 

2006), em que a classificação de pré-hipertensão será denominada de limítrofe e a 

HAS estágio 1 e 2 foi denominada como PA elevada.  
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Nomenclatura Critério 

Normal PAS e PAD em percentis* <90 

Limítrofe PAS e/ou PAD em percentis* >90 e <95 ou sempre que PA 

>120/80mmHg 

HAS elevada PAS e/ou PAD em percentis* entre 95 e 99 acrescido de 
5mmHg  

ou  
PAS e/ou PAD em percentis* >99 acrescido de 5mmHg 

*Para idade, sexo, e percentil de altura 

QUADRO 15 – Classificação da pressão arterial em crianças e adolescentes 
Fonte: SBC (2006) 

 

 As classificações dos valores em seus percentis para a determinação da HAS 

estão expostos no arquivo da Sociedade Brasileira de Cardiologia no caderno V 

Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial. 

 

 

3.5 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 

Os dados foram expressos em média e desvio padrão bem como valores 

mínimos, máximos, frequência simples e porcentagem analisados através do 

software estatístico STATA (StataCorp. 2013. Stata Statistical Software: Release 13. 

College Station, TX: StataCorp LP).  

Para variáveis categóricas, associações do estado nutricional frente a marcadores 

de risco cardiovascular (consumo alimentar, indicadores bioquímicos, pressão 

arterial, nível de atividade física e circunferência de cintura) foram obtidas por uso de 

odds ratio (OR), intervalos de confiança de 95% (IC95%), e significância determinada 

através do teste do Qui-Quadrado (χ2) e exato de Fisher. Este último utilizado sempre 

que se verificar valores com frequência esperada inferior a 5. Modelo de regressão 

logística multinomial foi elaborado para se obter estimativas de OR e IC95% 

ajustados, adotando-se como variável de referência o estado nutricional eutrófico. O 

critério de inclusão de variáveis no modelo logístico foi a associação com o estado 

nutricional com valor de p<0,20. Permaneceram no modelo final, variáveis 

associadas ao desfecho com valores de p<0,05. Quando necessário, variáveis foram 

transformadas em tipo dummy.  
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IV RESULTADOS 

 
 
 A amostra final desse estudo foi composta por 302 indivíduos, com idade 

variando de 10 a 17 anos, com média de 12,55 anos (±1,46). A maioria dos 

escolares era do sexo feminino (61,3%), estavam cursando a 6ª série do ensino 

fundamental II (38,7%) e possuíam classificação C (56,3%) em relação ao nível 

socioeconômico. Em se tratando de histórico familiar para doenças crônicas, 27,2% 

relataram ter histórico para hipertensão, 40,7% para diabetes, 12,3% para doenças 

cardiovasculares, 0,7% para neoplasias e 11,6% para obesidade, totalizando 72% 

dos adolescentes com histórico familiar positivo para doenças crônicas não 

transmissíveis, como mostra a Tabela 1. 

  

TABELA 1 - Características demográficas, socioeconômico e histórico familiar para 
DCNT’s da amostra dos adolescentes de Mossoró, RN, 2015 

 

 
 

Uma pesquisa desenvolvida com adolescentes de Viçosa/MG, informou que 

77,1% apresentaram histórico para doenças crônicas não transmissíveis, sendo a 
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hipertensão arterial a mais prevalente (VIEIRA et al., 2011), semelhante aos 

resultados encontrados no nosso estudo, na qual exibe que 72% tiveram histórico 

para DCNT’s, porém a Diabetes Mellitus foi a mais prevalente, seguido da 

hipertensão arterial. 

 Contradizendo o nosso estudo, Silva e colaboradores (2014), mostraram que 

a maioria dos entrevistados (88,6%) relatou a existência de uma ou mais DCNT. 

Contudo, as mais prevalentes foram DM e HAS, sendo ambos com 50% de 

prevalência, assim como no nosso estudo.  

Diferentemente dos nossos achados, uma pesquisa mostra que apenas 

29,1% dos adolescentes estudados apresentaram histórico para doenças 

cardiovasculares (RIBAS; SILVA, 2014), enquanto no nosso estudo apenas 12,3% 

possuíram histórico familiar para DCV. 

Resultados semelhantes ao nosso foram encontrados no estudo desenvolvido 

por Payab e colaboradores (2015), informando que 45% dos adolescentes 

apresentaram histórico familiar positivo para Diabetes Mellitus. Em contrapartida, a 

hipertensão, no estudo citado, foi a mais prevalente com 54%, enquanto que nos 

nossos achados foi a segunda mais prevalente, com 27,2%. 

  Apesar dos diferentes achados, percebe-se que a presença de antecedentes 

familiares para HAS, Diabetes Mellitus, Obesidade, DCV tem relevância, uma vez 

que a história familiar é indicador precoce e predispõe o indivíduo a desenvolver 

DCNT’s, principalmente quando este fator está ligado a comportamentos e hábitos 

de vida inadequados. 

 Ao analisar as variáveis antropométricas e os marcadores de risco 

cardiovascular, verificou-se que aproximadamente 35,1% (n=106) dos adolescentes 

pesquisados estavam com sobrepeso e obesidade, sendo 18,2% (n=55) e 16,9% 

(n=51), respectivamente, e 7% (n=21) ainda apresentaram baixo peso, como mostra 

na Tabela 2.  

Prevalência semelhante foi encontrada no estudo desenvolvido por Ervin e 

colaboradores (2014), na qual mostra que os adolescentes apresentaram margens 

para sobrepeso e obesidade de 18,2% e 19%, respectivamente, porém nenhum 

dado foi pesquisado em relação ao baixo peso. 
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TABELA 2 - Características antropométricas, do consumo alimentar e 
comportamentos sedentários dos adolescentes de Mossoró, RN, 2015 

 

 

 

 Diferentemente do nosso estudo, uma pesquisa realizada em Vitória/ES, 

evidenciou que apenas 4,8% dos adolescentes pesquisados estavam com baixo 

peso, 21,3% com sobrepeso e 27,3% com obesidade (SALVADOR; KITOKO; 

GAMBARDELLA, 2014). 

 Corroborando com nossos achados, Faria e colaboradores (2014) 

apresentaram 6% dos seus adolescentes com baixo peso. Em uma outra pesquisa, 

desenvolvida com adolescentes de um município do semiárido do nordeste 

brasileiro, observou-se que os indivíduos ainda apresentaram um percentual de 9% 

de baixo peso (RAMIRES et al., 2014), resultado semelhante ao da nossa pesquisa. 

Ainda reafirmando os dados encontrados nessa pesquisa em relação ao baixo 

peso, estudo realizado em uma região brasileira de baixo desenvolvimento 

econômico apresentou que 5,2% dos adolescentes estiveram com baixo peso 

(GUEDES et al., 2013). Fato este, pode ser explicado por se tratar de uma área em 

que a maior parte da população se encontra em baixa renda, em que a renda é um 

dos fatores que interferem no estado nutricional do indivíduo, relatando que a 

população com renda domiciliar menor que 1 salário mínimo (classe D) fica mais 

susceptível a desenvolver baixo peso, enquanto que aqueles com maior renda estão 
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mais propensos ao desencadeamento do sobrepeso/obesidade (CAMPOS et al., 

2006). 

 Na Pesquisa de Orçamento Familiar, no ano de 2008 e 2009, desenvolvida 

com indivíduos de todas as regiões do país, mostra que 3%, 19,4% e 4% dos 

adolescentes de 10 a 19 anos apresentaram baixo peso, excesso de peso e 

obesidade, respectivamente (IBGE, 2010). Dados esses que assemelham-se ao 

nosso estudo apenas em relação ao excesso de peso, na qual na cidade de 

Mossoró/RN (local da pesquisa do presente estudo) possuiu um percentual de 

18,2%. Os demais índices encontram-se inferior ao referido na pesquisa aqui 

discorrida. 

Levando em consideração a composição corporal e a circunferência da 

cintura, uma pesquisa mostra que 28,4% possuíam composição corporal elevada e 

43,9% circunferência da cintura alterada (TAYLOR et al., 2014), discordando dos 

nossos achados, na qual apresentam 54,6% e 30,1%, respectivamente.  

Reafirmando o achado na presente pesquisa, Campos e colaboradores 

(2012) mostraram que 29,1% dos estudantes pesquisados tiveram alteração da 

composição corporal. Contradizendo tais achados, um estudo desenvolvido com 

adolescentes de Viçosa/MG, indicam que 61% apresentaram alto percentual de 

gordura corporal (FARIA et al., 2014). 

Discordando ainda do nosso estudo, uma outra pesquisa informou que 42,5% 

dos adolescentes estavam com a CC alterada (MINDELL et al., 2012). Discordando 

deste achado a pesquisa de Bozza e colaboradores (2014), observaram que apenas 

12,2% dos adolescentes estavam com alteração da circunferência da cintura, 

resultado muito inferior a pesquisa anterior e ao achado no nosso estudo. 

Contradizendo os nossos achados, Hoehr e cols (2014) apresentam que 42% 

dos adolescentes possuíram composição corporal alterada e 19,3% circunferência 

da cintura elevada, valores inferiores ao que foram achados nesta pesquisa. 

Uma outra pesquisa, semelhante a de Bozza e colaboradores (2014), 11,6% 

dos adolescentes apresentaram circunferência da cintura alterada (SCHRODER et 

al., 2014). 

Com resultados semelhantes aos nossos achados, o estudo de Appannah e 

cols (2015), mostra que 28% das adolescentes apresentaram circunferência da 

cintura alterada. Corroborando com esses índices, uma pesquisa desenvolvida com 

adolescentes Jamaicanos, indica que 28,6% estão com circunferência da cintura 
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alterada, elevando a possibilidade de eventos cardiovasculares (BARRETT et al., 

2013). 

Vale ressaltar que o acúmulo de gordura nessa região do corpo, na região 

abdominal, está fortemente associado com a obesidade e a alta prevalência de 

doenças crônicas na vida adulta. 

As prevalências aqui mostradas tiveram diferenças em relação a nossa 

pesquisa, na qual a maioria delas despontaram índices inferiores aos nossos. Este 

fato, pode ser explicado a partir do momento em que a PNS (2013) aponta o estado 

do Rio Grande do Norte como o de maior índice de pessoas com sopreso/obesidade 

do Nordeste e o oitavo no ranking nacional.  

Os resultados achados nos estudos concretiza o processo de transição 

nutricional ainda não concluída, delimitado pela coexistência de baixo peso e 

excesso de peso (unido a alteração da composição corporal e circunferência da 

cintura), já observado na população brasileira em geral. Especialmente o excesso de 

peso de crianças e adolescentes que, de maneira geral, pode ser reflexo das 

transições e transformações ocorridas no estilo de vida, principalmente no quesito 

hábito alimentar e atividade física. 

Corroborando com as altas prevalências encontradas no nosso estudo de 

várias antropométricas (IMC, composição corporal e CC), os adolescentes do nosso 

estudo apresentam índices de 73,5% de com consumo excessivo para alimentos 

que predispõem o ganho de peso e o risco cardiovascular, ou seja, consumo 

excessivo de gorduras saturadas e doces. Em relação a atividade física, percebe-se 

que 59,9% dos mesmos se classificaram como inativos fisicamente e 74,8% 

mostraram passar mais de 2h em frente à televisão, videogames ou celulares, 

confirmando a inatividade física, contribuindo dessa forma para o ganho de peso e 

aparição de diversos outros fatores que acarretam agravos à saúde. 

Os hábitos alimentares têm papel central no desenvolvimento de doenças 

coronárias através dos efeitos sobre lipídios e desenvolvimento de gordura corporal, 

principalmente quando associado a prática de atividade física. 

Em um estudo que analisou o consumo de alimentos não saudáveis a 

prevalência variou de 18% a 50,9% de biscoitos doces e embutidos e guloseimas e 

refrigerantes, respectivamente (Levy et al., 2010). Dados esses divergem do nosso 

estudo, uma vez que a maior prevalência chega a 50,9% enquanto que no presente 

estudo esse percentual alcançou o índice de 73,5%. 
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Reafirmando o nosso estudo, uma pesquisa indica que 72,6% dos 

adolescentes do sexo feminino e 77,1% do sexo masculino optaram por alimentos 

de alto teor de gordura, como os fast-foods (LOWRY et al., 2015). 

Resultados semelhantes foram encontrados no estudo realizado com 

adolescentes de uma cidade de Salvador/BA, apresentando 67,5% desses que 

consumiam alimentos de moderado a alto risco de desenvolver dislipidemias, ou 

seja, alimentos de alto teor calórico (ALCÂNTRA NETO et al., 2012). 

Diferentemente dos nossos achados, Barreto Neto e cols (2015) ao avaliar o 

consumo dos alimentos do grupo de risco (alimentos de alto teor calórico, doces, 

embutidos, refrigerantes, leite integral) assim como no nosso estudo, apresentam 

um índice de 30,1% de consumo desses alimentos por parte dos adolescentes. 

Corroborando com o nosso percentual, a pesquisa desenvolvida pelo IBGE 

(2012), através da PeNSE, mostra que 76% dos adolescentes consumiram 

alimentos denominados como não saudáveis. Em outro estudo de âmbito nacional, 

79% se alimentaram entre 1 dia da semana ou todos os dias da semana com 

alimentos de alto teor calórico (SISVAN, 2014), assemelhando-se assim com os 

nossos achados. 

Ao extrair o relatório de consumo de alimentos de alto teor de gordura de 

adolescentes do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (2014), apenas da 

cidade de Mossoró/RN, local em que aconteceu pesquisa aqui detalhada, chegando 

a um índice de 87%, pesquisa desenvolvida com 801 indivíduos. Tal índice 

ultrapassa a média nacional e a encontrada nessa pesquisa. Contudo, vale ressaltar 

que o relatório foi extraído do ano de 2014 e a presente pesquisa ocorreu no ano de 

2015, havendo assim uma melhora no consumo alimentar dos adolescentes em 

relação a alimentos de alto teor de gordura, porém os índices aqui discutidos 

continuam com altas prevalências. 

Saindo do território nacional, Tornaritis e colaboradores (2014), verificaram 

em seu estudo uma variação de 32,1% a 59% entre meninos e meninas de idade de 

9 a 19 anos, diferindo dos nossos resultados, uma vez que a prevalência chega a 

73,5%, mesmo não havendo comparação entre grupos. 

Outra pesquisa desenvolvida em Quebec, foi visto que 96,4% dos indivíduos 

estudados consumiram alimentos de alto teor de gordura acima do que é 

recomendado para a idade, caracterizando como consumo excessivo, divergindo 

dos resultados encontrados no presente estudo (Khalil et al., 2010). 
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No Líbano, a prevalência de adolescentes que consomem de forma 

exagerada alimentos com alto teor de gordura é inferior (11,4%) a todos os outros 

aqui explanados, bem como do presente estudo. Porém, não deixa de ser 

preocupante uma vez que os alimentos considerados de risco continuam com o 

consumo maior do que os alimentos ditos protetores (frutas, legumes e vegetais), 

sendo 11,4% vs 2,1% (NASREDDINE et al., 2014). 

Percebe-se que, os resultados da presente pesquisa estão em conformidade 

com as mudanças ocorridas na dieta, não só dos brasileiros, mas também dos 

adolescentes no exterior, nas últimas décadas, na qual houve redução no consumo 

de alimentos saudáveis, como arroz, feijão, frutas e legumes, e o aumento no 

consumo de alimentos processados, como salgados, embutidos, doces e 

refrigerantes (MONTEIRO et al., 2011). 

A partir disso, deve-se lembrar que as políticas de saúde e de incentivo a 

alimentação saudável desde a infância devem permanecer e impactar ainda mais o 

seu funcionamento para melhores resultados.   

Levando em consideração a prática de atividade física, Barbosa Filho; 

Campos e Lopes (2014) desenvolveram uma revisão sistemática com 48 estudos, 

dos quais 28 (58,3%) apresentaram prevalências de inatividade física superiores a 

50%, dados esses que se assemelham a nossa pesquisa, uma vez que a 

prevalência foi de 59,9%. 

Apoiando o índice encontrado no nosso estudo, uma pesquisa com 

adolescentes de Anápolis/GO, Venâncio; Teixeira e Silva (2013) identificaram que 

60% dos mesmos eram inativos ou insuficientemente ativos. 

Reafirmando os índices alarmantes, inclusive na pesquisa aqui descrita, a 

PeNSE (2012) afirmam que 63,1% do adolescentes brasileiros estão inativos 

fisicamente, corroborando com os dados do nosso estudo. Com valores ainda 

próximos ao da nossa pesquisa, Garcia e colaboradores (2013) realizaram um 

estudo com adolescentes Venezuelanos e com isso apontou que 63% dos mesmos 

apresentaram baixo nível de atividade física, sendo considerados insuficientemente 

ativos ou sedentários. 

Legitimando os dados acima citados e o percentual encontrado nesse estudo, 

Tenório e cols (2010) apresentam 65,1% dos seus adolescentes pesquisados como 

inativos fisicamente.  
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Discordando do nosso estudo, uma pesquisa desenvolvida em Santa 

Catarina/RS, Brasil, os indivíduos estudados apresentaram 76,3% como inativos 

fisicamente (SILVA et al., 2014). Outra pesquisa, realizada por Chen e 

colaboradores (2014), identificou que 80% dos adolescentes Chineses como 

sedentários. Com percentuais ainda assombrosos, um estudo feito em Lisboa, 

Portugal, afirma que 81% dos adolescentes são insuficientemente ativos (ROCHA et 

al., 2014), contradizendo os valores encontrados no nosso estudo. 

Contrariando todos os índices aqui mostrados, inclusive do presente estudo, 

foi observado em uma pesquisa que apenas 2% a 3% dos adolescentes do sudeste 

da Ásia e 7% a 8% do leste do Mediterrâneo, apresentaram-se como inativos 

fisicamente (LEE et al., 2012). Outro estudo evidencia a prevalência de 2,7% de 

inatividade física (MATSUDO et al., 2010). Confirmando que a prevalência da 

inatividade está cada vez maior, mesmo que existam locais com índices 

considerados baixos para a atualidade, na revisão sistemática com a utilização de 

48 estudos, apenas 4 (8,3%) deles indicaram percentuais abaixo de 20% 

(BARBOSA FILHO; CAMPOS; LOPES, 2014).  

Devido a todos os índices aqui mostrados e a presença de diversos outros 

estudos apresentando a inatividade física entre adolescentes, Farias Júnior e 

colaboradores (2012) afirmam que este fator é considerado como um dos principais 

problemas de saúde pública da atualidade, uma vez que representa um componente 

primordial para um estilo de vida saudável. Diante disso, a erradicação da 

inatividade física poderá trazer benefícios para a qualidade de vida, aumentando 

assim a expectativa devido a eliminação de mortes prematura por tal fator (LEE et 

al., 2012). 

Contudo, comparar os resultados do presente estudo com os encontrados na 

literatura podem se tornar um pouco limitados, uma vez que avaliar o consumo 

alimentar e o nível de atividade física pode se tornar complexo devido à variabilidade 

metodológica, pois há utilização de diferentes instrumentos para coleta de dados e 

critérios de classificação. 

Além da inatividade física, a permanência dos adolescentes em frente a 

televisões, computadores, videogames e celulares por 2h ou mais, estão cada vez 

maiores, reafirmando o acréscimo dos índices de inatividade.  
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Corroborando com o percentual encontrado no presente estudo (74,8%), o 

IBGE (2013) realizou uma pesquisa com adolescentes brasileiro e concluiu, após 

relato dos mesmos, que 78,6% passavam duas horas ou mais assistindo televisão. 

Reafirmando a nossa pesquisa, Herman; Hopman e Sabiston (2015) 

observaram que 74% dos adolescentes passaram mais de duas horas em frente à 

televisão ou outros aparelhos eletrônicos. Resultados semelhantes foram 

encontrados na pesquisa de Houghton e colaboradores (2015), em que 80% dos 

adolescentes excederam o tempo de duas horas em frente à tela. 

Contradizendo o nosso estudo, foi realizada uma pesquisa com adolescentes 

de Monteria, Colômbia, na qual encontrou que 62,3% ultrapassaram o limite de duas 

horas em frente à tela (ARANGO et al., 2014), sendo considerados como 

sedentários de acordo com a AAP (2001). 

Reafirmando o estudo anterior e discordando do nosso achado, Busschaert e 

cols (2015) mostraram um percentual de até 64,2% quando referiram-se ao uso de 

duas horas ou mais em frente à tela durante o final de semana e durante a semana 

esse índice chegou a 50,8%. 

Divergindo ainda do nosso estudo, a pesquisa realizada com adolescentes da 

Nova Zelândia, Austrália, informou que 60% desses indivíduos passaram da 

determinação delimitada pela Associação Americana de Pediatria (2001) em relação 

ao tempo de tela quando deslocavam para outros lugares de forma passiva e 

àqueles que mexiam-se de um local para outro de forma ativa teve um percentual 

inferior, porém ainda alto, com 40% (MANDIC et al., 2015), totalizando um índice de 

37,1% de adolescentes com mais de duas horas em frente à tela, 

independentemente da forma de locomoção.  

Outro estudo, com índices inferiores a todos os outros aqui mostrados, relata 

que 12,1% dos pesquisados passaram duas horas ou mais em frente a meios de 

comunicação e entretenimentos eletrônicos. 

A inatividade física e a permanência de 2h ou mais em frente a tela, seja ela 

computador, televisão, videogame ou celular, caracteriza o indivíduo como 

sedentário. Com isso, Ahmed e cols (2012), evidenciaram que o adolescente ou 

qualquer outro indivíduo que se torne ativo, dispõe de um meio eficaz que contribui 

para a redução do risco cardiovascular e de outros agravos à saúde.  

Entretanto, caso o indivíduo permaneça inativo e com hábitos alimentares 

inadequados, a proporção da aparição e existência dos agravos tornam-se 
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alarmantes, dentre elas há a alteração dos lípides sanguíneos, podendo ocasionar a 

dislipidemia. Com isso, pode-se observar os percentuais de prevalência do presente 

estudo quando levado em considerado os lípides sanguíneos, glicemia de jejum 

pressão arterial, consumo de álcool e tabaco (Tabela 3).  

 

Tabela 3 - Características bioquímicas, pressão arterial, consumo de álcool e tabaco 
dos adolescentes de Mossoró, RN, 2015 

 

 

No presente estudo, houve um percentual de 48% de adolescentes com 

dislipidemia. Corroborando com nossos achados, Ribas e Silva (2014) informaram 

que 48,1% dos seus entrevistados apresentaram dislipidemias. 

Outros três estudos indicaram a prevalência de dislipidemias dos 

adolescentes pesquisados em que tais resultados divergem da prevalência aqui 

encontrada. Alcântra Neto e cols (2012) apresentaram 25,5%, Rocha e 

colaboradores (2014) observaram 14% e Fernandes e colaboradores (2011) 12,2% 

de dislipidemia. 
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Partindo para as alterações das frações lipídicas, o presente estudo 

apresentou 51,7% dos adolescentes com colesterol elevado, 19,9% LDL-c alterado, 

18,9% HDL-c baixo e 20,9% com triglicerídeos elevado. Tais alterações, de acordo 

com a SBC (2007) caracteriza a dislipidemia, podendo ser apenas um lípide alterado 

ou todos eles. 

Discordando de tais resultados, uma pesquisa realizada em Santa Catarina 

indicou que 76,6% dos indivíduos analisados tiveram concentração sérica de CT 

superior ao recomendado, 54,2% apresentaram alterações no LDL-c, 37,7% com 

baixo HDL-c e 26,1% com TG elevado, sendo este último o que mais se assemelhou 

ao nosso estudo (ROSINI et al., 2015). 

A alteração dos lípides que acarretam a dislipidemia acaba se tornando um 

dos principais fatores de risco para eventos cardíacos precoces, pois são 

responsáveis pelo desenvolvimento das placas de ateromas, ou seja, placas de 

gordura, no interior da aorta, causando o seu entupimento.  

 Outro indicador que era considerado uma entidade em adolescentes, era o 

DM tipo 2. Porém, com as mudanças nos hábitos de vida, principalmente o 

sedentarismo e o consumo alimentar inadequado – ocasionando a obesidade – e o 

histórico familiar para esta doença, são considerados os principais causadores da 

aquisição de DM tipo 2 nesta faixa etária e, por esse motivo, a prevalência e 

incidência nessa faixa etária vem crescendo cada vez mais. 

 No presente estudo, foi encontrado um percentual de 5% dos adolescentes 

com glicemia de jejum no indicador limítrofe e 1% com percentual elevado para a 

faixa etária, padrões recomendados pela SBD (2015).   

 Um estudo realizado por Faria e colaboradores (2014) foi apresentado que 

0,5% dos adolescentes apresentaram glicemia de jejum elevada, resultados 

semelhantes aos nossos. Outra pesquisa, corroborando com nossos resultados, 

informou que 0,8% dos pesquisados apresentaram glicemia de jejum alterada, 

quando se referiram a adolescentes metabolicamente saudáveis (CAMHI et al., 

2015). 

 Contradizendo os resultados acima, bem como nosso estudo, Yi e 

colaboradores (2014), encontraram um alto percentual de jovens adultos com a 

presença de elevação da glicemia de jejum, sendo este de 5,2%. 

 Ainda há poucas evidencias e estudos que relatem a prevalência de Diabetes 

Mellitus tipo 2 em adolescentes, tanto em relação percentuais limítrofes quando 
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elevados de glicemia de jejum, tornando-se escassos estudos para elevarem a 

discussão com a presente pesquisa. Porém, olhares deveriam se voltar a esse 

público etário, uma vez que o percentual de incidência está crescendo a cada dia, 

contribuindo para uma maior prevalência e, consequentemente, para maiores risco à 

saúde tanto no presente, quanto adolescente, como no futuro, quando adulto.  

Entretanto, foram constatadas evidencias, na literatura, que quando um 

adolescente apresenta DM tipo 2 há maior probabilidade de ser decorrente do Índice 

de Massa Corporal elevado e, com isso, acaba possuindo maior probabilidade de 

aparição da HAS e da doença cardiovascular (PARK et al., 2012), motivo esse que 

leva a preocupações em relação a ações que incentivem a mudança do estilo de 

vida dessa população. 

 Portanto, mesmo com o baixo índice aqui encontrado de DM tipo 2, as altas 

prevalências de sobrepeso e obesidade e de inatividade física elevaram a 

probabilidade da aparição da HAS, na qual foi visto que 14,6% dos estudados 

apresentaram pressão arterial elevada e 7% limítrofe. 

 Em resultados semelhantes ao do nosso estudo, Griz e colaboradores (2010) 

mostraram valores de 16,9% de pressão arterial elevada. Ainda reafirmando os 

nossos valores, Freitas e cols (2010) obtiveram um percentual de 11,7% de PA 

alterada. Confirmando os nossos achados, Gaztelu e colaboradores (2015) 

encontraram em adolescentes espanhóis um percentual de 12% de pressão arterial 

elevada. 

 Contradizendo nossos achados, com valores bem abaixo do que 

encontramos, Jardim e colaboradores (2011) mostraram um percentual de apenas 

3,8% de PA elevada nos adolescentes estudados. Ainda com prevalências 

inferiores, Moraes e cols (2014) exibiram um percentual de 3,4% para pressão 

arterial limítrofe e 3,7% para PA elevada. 

 Outro estudo, com adolescentes do sul do Brasil, obteve um valor de 4,5% 

dos mesmos com PA elevada (ROSINI et al., 2015), discordando dos nossos 

achados. Ainda diferindo dos nossos resultados, com prevalência inferior, porém 

elevada com base nos três últimos estudos citados, os adolescentes de 

Taguatingua/DF, expuseram um percentual de 9,1% de elevação da pressão arterial 

(SILVA et al., 2013). 

 Em condições opostas de baixas prevalências aqui já citadas, Martin e 

colaboradores (2015) informaram índices variando de 35% a 39% em grupo étnicos 
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diferenciados que residiam na Europa Central, contradizendo, inclusive, nossos 

estudos. 

 Reafirmando o alto índice e divergindo do nosso estudo, uma pesquisa 

realizada com adolescentes Holandeses resultou em um percentual de 31,2% dos 

mesmos com elevação da pressão arterial (MAKKES et al., 2013). 

 Indicando que a pressão arterial alterada não acontece apenas em territórios 

internacionais, Costa e colaboradores (2012) realizaram um estudo com escolares 

na cidade de Picos/PI, exibindo que 52,4% dos pesquisados estavam com PA 

elevada. Portanto, foi discutido e comprovado aqui que a presença de HAS nessa 

faixa etária está se tornando cada vez mais comum, revelando-se uma realidade 

bastante preocupante. 

 Vale ressaltar ainda que, dados inferiores, superiores ou semelhantes aqui 

encontrados, possuem maior proporção ao relembrar que os jovens adultos de hoje 

possuem grandes probabilidades de tornam-se adultos hipertensos (GRIZ et al., 

2010). Em resumo, sugere-se a aplicação de ações aplicadas desde os primeiros 

anos de vida que reestabeleçam a saúde e aprimorem a qualidade de vida.  

 Outros dois comportamentos de risco que está cada vez mais se tornando 

comum nos jovens adultos da atualidade é o consumo de álcool e tabaco, tornando-

se agravantes no processo saúde-doença desse grupo etário. 

 No presente estudo, tais fatores apresentaram prevalências de 15,9% e 3% 

para etilismo e tabaco, respectivamente. Uma revisão sistemática, com a inclusão de 

21 estudos, evidenciou que a variação do percentual de consumo de álcool e tabaco 

variou de 23% a 67,7% e 2,4% a 22%, respectivamente (BARBOSA FILHO; 

CAMPOS; LOPES, 2012). Desse modo, observa-se que o valor aqui encontrado 

para consumo de bebidas alcoólicas foi inferior a variação vista nos estudos 

incluídos na revisão sistemática, enquanto que o uso de tabaco do presente estudo 

estava dentro dos parâmetros da revisão. 

 Discordando dos nossos achados e apresentando índices superiores, Malta e 

colaboradores (2011) encontraram percentuais de 27,3% para álcool e 6,3% em 

relação ao tabaco. Reafirmando a alta prevalência do consumo e divergindo dos 

nossos achados, adolescentes do sul do Brasil explanaram índices de 19% e 9% 

para álcool e tabaco, respectivamente (COUTINHO et al., 2013). 

 Uma pesquisa, corroborando com nossos achados, apresentou 2,9% de 

adolescentes fumantes ou que experimentaram o tabaco (PRECIOSO et al., 2012). 
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Com isso, resultados com valores descritos acima daqueles que foram achados 

nesse estudo, apenas confirmam a crescente aquisição dos adolescentes em 

relação a esses dois componentes de risco. 

É percebido, frequentemente, que o sobrepeso e a obesidade vem sendo 

relacionada, diretamente, com o agravamento de outros marcadores. Na nossa 

pesquisa, verificou-se que os adolescentes estudados apresentaram altas 

prevalências de consumo alimentar inadequado e inatividade física, o que ocasiona 

o aumento de peso e da composição corporal, bem como a alteração dos lípides 

sanguíneos. Esses últimos são responsáveis por agravar e/ou desencadear a 

dislipidemia, marcador responsável pelo eventos cardiovasculares precoces. 

 Deste modo, percebe-se que a tendência de continuar o consumo de ambos 

ao tornar-se mais velho é cada vez maior e, com isso, a saúde desses adolescentes 

tanto em relação ao psicológico quanto ao físico, acaba causando perdas imediatas 

e futuras no que diz respeito a qualidade de vida e leva a uma maior possibilidade 

da utilização de outros tipos de drogas, afetando ainda mais no processo saúde-

doença e, consequentemente, no bem estar.  

Na Tabela 4, percebe-se que nenhuma das variáveis estudadas tiveram 

associação significativa com o estado nutricional, diferentemente dos estudos de 

Pinho e colaboradores (2014), Leal e cols (2012) e Vieira e colaboradores (2011) 

quando se referiram ao gênero, condições socioeconômicas e histórico familiar para 

DCNT, respectivamente, informando que aqueles que possuem maior adiposidade 

se associa de forma significativa com as variáveis citadas. 
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Tabela 4 - Valores de frequência simples (%) dos tipos nutricionais distribuídos nas 
variáveis demográficas, socioeconômicas e histórico familiar para DCNT dos 

adolescentes de Mossoró, RN, 2015 
 

 

 

Porém, corroborando com nosso estudo, os estudos de Chiarelli, Ulbrich e 

Bertin (2011) e de Guedes e colaboradores (2013), afirmaram em seu estudo que o 

sexo não se associa com o IMC e que as meninas se mostraram em maior 

percentual como eutróficas. No estudo citado, os autores não relataram variáveis de 

condições socioeconômicas e de histórico familiar para doenças crônicas.  

Na Tabela 5, observa-se que a circunferência da cintura, composição 

corporal, consumo alimentar e atividade física tiveram associação significativa com 

as classificações do Índice de Massa Corporal.  

Perez e colaboradores (2014) afirmam que a obesidade localizada na região 

abdominal está diretamente relacionada com as alterações metabólicas e a elevação 

do impacto sobre as doenças cardiovasculares do que àquela distribuída de maneira 

periférica. Reafirmando o estudo aqui desenvolvido e o que foi citado anteriormente, 

o estudo de Weber e cols (2014), desenvolvido com adolescentes da Filadélfia que 
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apresentaram adiposidade centrada na região abdominal teve significância 

estatística em relação ao IMC e, com isso, possuíram maior probabilidade de 

desenvolver os demais fatores de risco. 

 

Tabela 5 - Valores de frequência simples (%) dos tipos nutricionais distribuídos nas 
variáveis antropométricas, do consumo alimentar e comportamentos sedentários dos 

adolescentes de Mossoró, RN, 2015 
 

 

 

Com resultados semelhantes, Bustos e colaboradores (2010) afirmaram que 

cerca de 90% dos adolescentes com sobrepeso/obesidade apresentaram alteração 

da circunferência da cintura enquanto que aqueles classificados como eutróficos 

possuíram 4,4%. Devido à elevação da circunferência da cintura, os adolescentes 

também apresentaram alterações metabólicas. A partir disso, percebe-se que a 

utilização concomitante da circunferência da cintura e do IMC tornam-se mais 

sensíveis para a identificação de alterações cardiometabólicas e de outros fatores de 

risco para doenças crônicas não transmissíveis.  

Quanto à composição corporal, observamos que os adolescentes que 

apresentaram excesso de peso (sobrepeso/obesidade) compuseram 61,8% de 

composição alterada, enquanto apenas 2,9% estiveram adequados quando 

possuem excesso de peso. Quando ressaltamos o percentual de indivíduos 
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eutróficos que estavam com composição corporal alterada, 38,2%, percebemos que 

nem sempre àqueles com eutrofia são classificados com composição corporal dentro 

da normalidade.  

Com a apresentação desses resultados, é necessário ressaltar que, mesmo 

com significância estatística, o IMC não deve ser utilizado de forma isolada para 

predizer o estado nutricional, uma vez que os adolescentes podem apresentar 

alteração da composição corporal mesmo estando classificado como eutrófico, pois 

o IMC classifica o indivíduo apenas a partir do seu peso e estatura, podendo esta 

última influenciar diretamente no resultado do índice de massa corporal. Por esse 

motivo, a utilização de outros padrões antropométricos, como circunferência da 

cintura e composição corporal, devem ser mensurados para melhor determinar a 

classificação nutricional do indivíduo. 

A partir do exposto, percebe-se que a composição corporal foi um marcador 

que teve significância estatística em relação ao IMC, notando-se que não são 

apenas aqueles que possuem excesso de peso que é composto por composição 

corporal alterada. Consolidando tal afirmação, Mirhosseini e colaboradores (2012), 

mostraram em seu estudo que a composição corporal possuiu significância 

estatística em relação ao IMC, estando assim relacionada ao aumento de fatores de 

risco cardiovascular. Eles afirmam que a gordura corporal, incluindo a gordura 

abdominal, é um importante determinante e condicionante do “estado” 

cardiovascular e seus fatores de risco na adolescência. 

Outro estudo, reafirmando o que foi aqui mostrado, apresenta um maior 

percentual de adolescentes com estudo nutricional adequado, mas a composição 

corporal alterada foi vista em percentual considerável nesses eutróficos e naqueles 

com sobrepeso/obesidade. Nesse estudo, há confirmação de que eutróficos nem 

sempre estão com composição corporal adequada e, com isso, afirmam que esses 

fatores de risco, composição corporal e IMC, com significância estatística, tem a 

capacidade de induzir e interferir na doença cardiovascular aterosclerótica (FARIA et 

al., 2014). 

Quando partimos para os dois marcadores, considerados como principais 

para o desencadeamento do excesso de peso e, consequentemente, para os 

demais marcadores de risco, o consumo alimentar e a atividade física se mostraram 

alarmantes quanto ao consumo elevado e excessivo e inatividade física em relação 

as classificações dos estados nutricionais antropométricos, sendo assim significante. 
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Percebeu-se que no estudo de Chiarelli, Ulbrich e Bertin (2011), houve um 

alto consumo de gordura saturada, assim como no encontrado no presente estudo. 

Porém, não houve caracterização e relação do consumo alimentar em relação ao 

IMC, não sendo possível a comparação com esse estudo. No entanto, é valido 

ressaltar que o consumo elevado e/ou excessivo de gordura saturada é considerado 

o principal fator que determina a elevação das concentrações plasmáticas de LDL-c 

e triglicerídeos, contribuindo para o desenvolvimento da dislipidemia.  

No estudo de Ambrosini e colaboradores (2010), realizado com adolescentes 

australianos, foi mostrado que o consumo alimentar, independente daquilo que foi 

consumo, não teve significância estatística frente a qualquer classificação do índice 

de massa corporal, discordando do presente estudo. 

Confirmando que o consumo de alimentos de alto valor calórico foi elevado, 

Khalil e colaboradores (2010), indicaram que o consumo não foi significativo, 

contradizendo os dados aqui expostos.  

Em linhas gerais, observou-se que não há muitos estudos que relatem a 

significância estatística do consumo alimentar em relação ao IMC e, aqueles que 

nos mostram, evidenciam que não há significância estatística. No entanto, mesmo 

não apresentando estudos que corroborem com os nossos achados, deve-se levar 

em consideração a influência que um consumo inadequado traz para a qualidade de 

vida do indivíduo. Esse consumo, associado a prática de atividade física, é capaz de 

predizer o balanço energético do adolescente, podendo ser positivo (ganho de 

peso), neutro (adequação do peso) ou negativo (perda de peso) (COSTA; ASSIS, 

2012) e, assim, caso seja positivo, acarretar danos à saúde. 

Quando levamos em consideração a atividade física, percebemos que os 

adolescentes com sobrepeso/obesidade eram, em percentual mais elevado, inativos 

e que, tal marcador, teve significância estatística frente as classificações do estado 

nutricional antropométrico. Como citado com Costa e Assis (2012), a atividade física 

é um componente fundamental na determinação da classificação do estado 

nutricional.  

Com resultados opostos ao aqui encontrados, Antonini e colaboradores 

(2014) informaram que não há diferença estatística entre a atividade física e os 

estratos do estado nutricional antropométrico.  

Reafirmando o que foi falado anteriormente e discordando dos nossos 

achados, um estudo com adolescentes bolivianos mostra que não há diferença 
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estatística entre atividade física e estado nutricional antropométrico (MASUET-

AUMATELL et al., 2013). 

Ainda discordando dos nossos resultados, Nhantumbo e colaboradores 

(2013), afirmam que não houve diferença estatística entre o estado nutricional e a 

atividade física em adolescentes de Moçambique.  

Apesar da relação da atividade física com o aumento ou diminuição do peso 

corporal, grande parte dos estudos não retrata a associação entre essas duas 

variáveis ou relatam que não há diferença significativa entre os estados nutricionais 

antropométricos e atividade física. Na maioria dos estudos é levado em 

consideração a diferença entre os gêneros. Esse fato, não foi mostrado no presente 

estudo e com isso, houve dificuldade de encontrar artigos que relatassem a 

associação da atividade física com o índice de massa corporal. 

Contudo, percebe-se a mudança no consumo alimentar e na prática de 

atividade física, decorrente do efeito de globalização, acarretam em alterações 

significativas da composição corporal e, consequentemente, na diminuição da 

qualidade de vida. 

Com isso, percebe-se o quão importante é desenvolver hábitos saudáveis, 

principalmente em relação a alimentação e atividade física, uma vez que serão 

influenciáveis na manutenção da vida adulta e, consequentemente, na redução do 

risco de obesidade e seus agravos, podendo influenciar na aquisição de doenças 

crônicas. 

Ao relacionarmos as variáveis bioquímicas, a pressão arterial, o consumo de 

álcool e tabaco com as classificações do estado nutricional antropométrico de 

acordo com o IMC, notou-se que houve associação significativa de dislipidemia com 

os estágios do IMC, em que os níveis de HDL-c e Triglicerídeos também se 

associaram positivamente. E, outro marcador que se associou significativamente 

com as classificações do índice de massa corporal foi a pressão arterial, como 

mostra a Tabela 6. 
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Tabela 6 - Valores de frequência simples (%) dos tipos nutricionais distribuídos nas 
variáveis bioquímicas, pressão arterial, consumo de álcool e tabaco dos 

adolescentes de Mossoró, RN, 2015 
 

 

 

A presença de dislipidemia, destacando o HDL-c e o triglicerídeos, se 

associou significativamente com o índice de massa corporal, independentemente 

das classificações dos estágios, corroborando com o estudo de Oliveira e 

colaboradores (2016), foi visto associação significativa entre o HDL-c e o 

triglicerídeos e, consequentemente, a dislipidemia, com o índice de massa corporal. 

Outra pesquisa informa que o HDL-c não se associou com o IMC, 

discordando do nosso estudo. Em contrapartida, o triglicerídeo se associou 

significativamente com o índice de massa corporal, assim como no presente estudo 

(BEZERRA et al., 2011). 
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 Reafirmando o resultado achado no nosso estudo, porém não podendo se 

fazer comparação precisa devido ao público alvo, Carvalho e colaboradores (2015) 

observaram que houve associação significativa de triglicerídeos com o índice de 

massa corporal.  

Partindo para o indicador pressão arterial, em um estudo de revisão 

sistemática realizado por Corrêa Neto e Palma (2014), é percebido que dos 30 

estudos selecionados para compor a revisão foram encontradas vinte e oito 

associações significativas entre obesidade e pressão arterial e nove relataram 

inexistência da associação entre essas duas variáveis, corroborando com a nossa 

pesquisa.  

Apesar da verificação, com base estatística, que alguns marcadores de risco 

cardiovascular se associaram significativamente com o índice de massa corporal, 

independente da subdivisão dos seus estágios, Souza e colaboradores (2009), 

afirmam que para a investigação do sobrepeso e obesidade na infância e 

adolescência é necessário a utilização do IMC unido a outros métodos 

antropométricos e assim a inferência quanto a maior probabilidade do indivíduo 

apresentar risco de obesidade ou confirmação da mesma, bem como suas 

consequências (marcadores). 

Por verificar a existência de marcadores de risco não modificáveis (genéticos, 

decorrente do histórico familiar) e os modificáveis pelo estilo de vida, estes últimos 

podem reduzir os eventos cardiovasculares e aumentar a sobrevida dos indivíduos a 

partir do momento em que o indivíduo muda seus hábitos de vida, principalmente o 

consumo alimentar e a prática regular de atividade física (DEBOER, 2013). 

Os estudos que retratem a significância estatística dos marcadores de risco 

frente as classificações do IMC acabam se tornando escassos, uma vez que vários 

estudos preconizam a influência e/ou associação do IMC em relação a esses 

marcadores de risco. Por esse motivo, a discussão da significância estatística acaba 

se tornando limitada, devendo “chamar” a atenção para as Tabelas de 7 a 10 desse 

projeto, visto que as mesmas são compostas pelas associações dos marcadores de 

risco frente ao IMC. A partir disso, será verificado nas Tabelas 7, 8 e 9 a associação 

de todas as variáveis estudadas em relação aos estados nutricionais 

antropométricos através da análise bruta. 

Com relação as variáveis demográficas, socioeconômicas e do histórico 

familiar para doenças crônicas verificou-se uma associação significativa e positiva 
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na análise bruta apenas da variável gênero (p=0,04) quando levado em 

consideração o estado nutricional antropométrico “baixo peso”. Quanto as demais 

variáveis, não houve associação significativa, como mostra a Tabela 7. 

Porém, vale ressaltar, mesmo não havendo associação significativa, que o 

ambiente em que ele está inserido acaba se tornando um fator que pode contribuir 

para o aparecimento de fatores de risco na adolescência. Com isso, os indivíduos 

que residem em locais de baixa renda apresentam três vezes mais chances de 

desenvolverem tais fatores (MARTINEZ et al., 2014). 

Levando em consideração a associação significativa, o sexo masculino 

apresentou 2,5 vezes mais chances de apresentar baixo peso quando comparado 

ao sexo feminino, como visto na Tabela 7. Tal fato pode ser explicado a partir do 

comportamento fisiológico do adolescente, visto que os meninos apresentam, nesta 

faixa etária estudada, o pico do estirão do crescimento e, com isso, a proporção 

peso/estatura, calculada no IMC, leva a um decréscimo no índice, podendo 

direcionar para o baixo peso, uma vez que o corpo do adolescente ainda começará 

a ser moldado com massa muscular e gordura, após o pico do estirão (LOURENÇO; 

QUEIROZ, 2012). 

Atualmente, há escassez de estudos que relatem o estudo do baixo peso em 

adolescentes, uma vez que essa classificação do estado nutricional antropométrico 

vem descrescendo com a transição nutricional que o Brasil o mundo está passando. 

Por esse motivo, os estudos tendem a analisar apenas o sobrepeso e a obesidade – 

ou mesmo apenas o excesso de peso – e suas associações com gênero e várias 

outras variáveis.  

Diante do exposto, no estudo de Bustos e colaboradores (2010) verificou-se, 

significativamente, que o sexo feminino apresenta quase 3 vezes mais de chances 

de ser obeso do que o sexo masculino. Tal resultado, assemelha-se um pouco com 

o nosso estudo, uma vez que foi mostrado que os adolescentes do gênero 

masculino tendem a 2,5 vezes mais chances de serem baixo peso. 
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Tabela 7 - Análise de regressão logística bruta entre as variáveis 
demográficas, socioeconômicas e histórico familiar frente aos estados nutricionais 

antropométricos dos escolares do município de Mossoró, RN, 2015 
               

 

 

Na Tabela 8, observa-se que a circunferência da cintura, a composição 

corporal (percentual de gordura) e o nível de atividade física tiveram associações 

positivas e significativas com o estado nutricional classificado como sobrepeso e 

obesidade e a composição corporal e o consumo alimentar foram associados 

significativamente com o baixo peso, em que esse último se caracterizou como fator 

protetor.  

No presente estudo foi encontrado que os adolescentes que possuíram a 

circunferência da cintura alterada tiveram 206 vezes mais de chances de 

apresentarem excesso de peso (sobrepeso/obesidade), de forma significativa 

(p=<0,001). Apesar da associação ter apresentado um número de vezes bastante 

elevado ao encontrado na literatura, diversos estudos mostram que há relação entre 

o excesso de peso e a circunferência da cintura alterada, corroborando com nossos 

achados (BUDAK et al., 2010; CAHMI; KATZMARZYK, 2011; JAGO et al., 2013). 
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Tabela 8 - Análise de regressão logística bruta entre as variáveis antropométricas, 
do consumo alimentar e comportamento sedentário frente aos estados nutricionais 

antropométricos dos escolares do município de Mossoró, RN, 2015 
 

 
 

Em relação ao percentual de composição corporal (ou gordura corporal), 

percebe-se que no presente estudo, em relação ao baixo peso não houve razão de 

prevalência, pois não foram constatados indivíduos com baixo peso que 

apresentassem composição corporal elevada e, quando levado em consideração a 

classificação de sobrepeso/obesidade, notou-se que o adolescente com percentual 

elevado possui 45 vezes mais chances de se tornar um indivíduo com excesso de 

peso do que aqueles com percentual adequado. Com isso, nota-se que o excesso 

de peso influencia diretamente na alteração da composição de gordura corporal, 

visto que não houve nenhum indivíduo de baixo peso com elevação enquanto que 

foi constatado em 96% daqueles com sobrepeso/obesidade.  

Ao incluir o consumo alimentar, observou-se que o mesmo, quando 

excessivo, torna-se um “fator protetivo” para o desenvolvimento do baixo peso, 

quando comparado aqueles com consumo alimentar adequado. Tal fato, pode ser 

explicado devido a utilização do questionário simplificado, pois o mesmo permite 

apenas a identificação da quantidade ingerida pelos adolescentes e não a qualidade 

nutricional. Por esse motivo, o consumo excessivo acabou se tornando um fator 

protetivo para o baixo peso, uma vez que consumir uma grande quantidade de 

alimentos leva a um acumulo de peso. Porém, o questionário utilizado foi voltado 
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apenas para alimentos que elevam a probabilidade do desenvolvimento de 

marcadores de risco cardiovascular e, com isso, deve-se haver cautela ao mensurar 

a sua relação de “fator protetivo” frente ao baixo peso. 

Contudo, devido ao baixo valor do odds ratio informado após a análise 

estatística, pode-se levar o questionamento em relação ao enviesamento do 

questionário utilizado, causando algumas limitações na hora da aplicação durante a 

coleta. 

No quesito atividade física, observou-se, a partir de uma associação 

significativa, que os adolescentes que foram considerados inativos tiveram, 

aproximadamente, 2 vezes mais chances de se tornarem sobrepeso/obesos em 

relação aos que foram classificados como ativos. 

Resultado semelhante foi encontrado no estudo de Cárdenas-Cárdenas e 

colaboradores (2015) realizado com adolescentes mexicanos, em que se verificou 

que aqueles que eram inativos fisicamente ou realizam uma atividade física bem 

suave tinham 2,2 vezes mais chances de se tornarem sobrepeso/obesos.  

Estudo semelhante ao nosso, foi visto que aqueles adolescentes que 

praticavam menos de 300min/sem de atividade física, ou seja, eram inativos 

fisicamente, possuíam 2,1 vezes mais chances de se tornarem sobrepeso/obesos 

(BURROWS et al., 2014). 

Na pesquisa de Bingham e colaboradores (2013), evidenciou que os 

adolescentes sedentários possuíam 3,8 vezes mais de chances de se tornarem 

sobrepeso/obeso do que aqueles que eram ativos fisicamente, resultado esse que 

se assemelha com nossos achados, apesar de possuir uma razão de prevalência 

superior a que foi encontrada aqui.  

Não foram achados estudos que houvesse inferência de razão de prevalência 

inferior ao que foi achado nessa pesquisa, mostrando assim que a atividade física 

tem forte influência no desenvolvimento e/ou agravamento do sobrepeso/obesidade, 

não só em adolescentes, mas em todas as fases da vida. 

Por esse motivo, percebe-se o quão grande é a importância do conhecimento, 

compreensão e prática da atividade física para os jovens adultos, auxiliando na 

busca pela procura e frequência de realização de exercícios físicos, possibilitando 

assim uma melhora no condicionamento e redução de peso, além de se tornar um 

ambiente propício para interação e fortalecimento social (BERKOVICH et al., 2015).  
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Tal situação, além de colaborar para o crescimento e desenvolvimento social 

do adolescente, faz com que o mesmo tenha prazer em praticar atividade física, 

aumentando assim a probabilidade de permanecer com tal hábito na idade adulta e, 

consequentemente, melhorar a qualidade de vida e reduzir os riscos que o 

sobrepeso/obesidade trazem à saúde, como pôde ser observado no presente estudo 

com base em dados estatísticos.  

Quando analisada a Tabela 9, viu-se que o colesterol total, o LDL-c, o HDL-c 

e o triglicerídeos apresentaram valores de p significativos em relação aos 

adolescentes que possuíram excesso de peso ocasionando, consequentemente, um 

valor significativo de dislipidemia nesse mesmo grupo. Além dessas variáveis, a 

pressão arterial, limítrofe e elevada, também se associou significativamente com o 

sobrepeso/obesidade. 

Ao verificar os níveis de lípides sanguíneos dos adolescentes pesquisados, 

constatou-se que aqueles que possuíam colesterol total elevado, LDL-c limítrofe e 

elevado, HDL-c baixo e triglicerídeos elevados, tinham 2 vezes, 1,8 e 1,5 vezes, 2,6 

vezes e quase 3 vezes mais de chances, respectivamente, de se tornarem obesos 

quando comparados com aqueles de lípides adequados. Devido a essas alterações, 

o grupo de indivíduos classificados como sobrepeso/obesos elevaram suas chances 

em quase 2,5 vezes de apresentarem dislipidemia quando considerado o grupo que 

não possui, aumentando assim o risco de eventos cardiovasculares precoces, pois 

as placas de gorduras formadas pela elevação dos lípides são as responsáveis pelo 

entupimento das artérias. 

Como último marcador de risco cardiovascular estudado e que teve 

associação significativa, a pressão arterial limítrofe e elevada sobe em 9,4 e quase 

13 vezes no grupo que apresenta sobrepeso/obesidade. Visto isso, percebe-se que 

o excesso de peso infantil está associada diretamente com a obesidade adulta e 

hipertensão e, consequentemente, a aparição precoce da doença cardiovascular.  

Nota-se que a população mundial está com uma tendência crescente ao se 

falar em excesso de peso, principalmente na fase da adolescência. Este fato possui 

relação direta com a aquisição e/ou agravamento das doenças cardiovasculares 

(WHO, 2015), como se pôde notar no presente estudo. A partir disso, os diversos 

estudos voltados para essa temática equivalem-se a uma justificativa de que a 

obesidade, principalmente nessa faixa etária, pode causar decréscimo na qualidade 

de vida, no progresso social e econômico mundial, além de provocar eventos 
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cardiovasculares precoces e a possível permanência do estado de saúde em que se 

encontra para a idade adulta. 

 

Tabela 9 - Análise de regressão logística bruta entre as variáveis bioquímicas, 
pressão arterial, consumo de álcool e tabaco frente aos estados nutricionais 

antropométricos dos escolares do município de Mossoró, RN, 2015 
 

 
                  

 
 Com isso, ao unirmos as Tabelas 8 e 9, com as variáveis que são 

consideradas marcadores de risco e com a apresentação dos resultados do 

presente estudo já expostos, notou-se que tais resultados se assemelham aos 

achados de um estudo desenvolvido no Chile em que os marcadores circunferência 

da cintura, HDL-c e pressão arterial se associaram significativamente ao grupo de 

sobrepeso/obesidade, mostrando ter 2,23 vezes mais de chance de desenvolver o 

risco cardiovascular (BUSTOS et al., 2010). 

 Reafirmando que o sobrepeso/obesidade influencia diretamente sobre a 

doença cardiovascular prematura, McCrindle e colaboradores (2010) apresentaram 

em seu estudo com adolescentes canadenses que o nível de colesterol elevado, da 
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pressão arterial, diabetes e histórico familiar favorável para doença cardiovascular 

(DCV) foi associado significativamente ao IMC mais elevado, corroborando com 

nossos estudos quanto aos marcadores colesterol e pressão arterial e discordando 

em relação ao diabetes e histórico familiar. 

 No estudo desenvolvido no Irã, percebeu-se que alguns marcadores de risco 

cardiovascular, principalmente a pressão arterial e a concentração de triglicerídeos, 

foram maiores em adolescentes com maior percentual de gordura corporal 

(sobrepeso/obesidade) quando comparado aos de peso normal (eutrófico), estando 

associados de forma significativa (MIRHOSSEINI et al., 2012).  

 Outra pesquisa afirma que os adolescentes que se encontravam acima do 

percentil 85, ou seja, com quadro de sobrepeso/obesidade, possuíram maiores 

valores de circunferência da cintura, dislipidemia e hipertensão arterial, tendo uma 

associação significativa (LIMA; ROMALDINI; ROMALDINI, 2015), reafirmando os 

dados aqui encontrados. Porém, em tal estudo, não foram divulgados os valores de 

prevalência, não podendo inferir se os valores são aproximados ou não dos nossos 

achados. 

 Estudo realizado com adolescentes da Coréia do Sul, mostrou que aqueles 

indivíduos que possuíam sobrepeso/obesidade tinham, aproximadamente, 4,5, 6,9 e 

6,2 vezes de chances de apresentarem HDL-c baixo, TG elevado e dislipidemia, 

respectivamente. Em relação a pressão arterial elevada, nesse mesmo estudo, foi 

apresentado uma razão de prevalência de apenas 1,9 para adolescentes com 

sobrepeso/obesidade, enquanto que no nosso estudo o valor foi de, 

aproximadamente, 12,9 (LIM; XUE; WANG, 2014). Valores esses – lípides – que são 

superiores aos encontrados no presente estudo, enquanto que o resultado da PA é 

bem inferior ao achado nos dados do nosso estudo. Porém, apesar da diferença de 

valores encontrados, é reafirmado que aqueles que possuem alteração e elevação 

do IMC tem mais chances de alterarem os demais marcadores de risco. 

 No estudo de Adair e colaboradores (2014), realizado com adolescentes 

chineses, foi percebido que a razão de prevalência em relação ao LDL-c, HDL-c, TG 

e dislipidemia praticamente dobrou nos indivíduos com sobrepeso/obesidade 

quando comparado com os de peso normal, em que apresentaram valores de 1,8, 

1,6, 2 e 2,5, respectivamente, valores semelhantes aos que foram encontrados no 

presente estudo. Na pesquisa do referido autor, não foi investigado a pressão 

arterial dos adolescentes. 
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 Contradizendo o nosso estudo, apenas no quesito pressão arterial, Kumar, 

Deshmukh e Garg (2012) encontraram valores de pressão arterial limítrofe e elevada 

de 2,48 e 20,85, respectivamente, quando comparado o grupo de sobrepeso/obeso 

com o eutrófico. Com isso, percebe-se o quão influente é o sobrepeso/obesidade na 

probabilidade de elevar a pressão arterial, seja ela na infância, adolescência ou 

idade adulta. 

 Com valores inferiores ao encontrados aqui, um estudo de tendência com 

adolescentes chineses mostrou que aqueles com sobrepeso/obesidade (excesso de 

peso) apresentavam 2,21 e 4,13 vezes mais de chances de serem pré-hipertensos 

(pressão arterial limítrofe) e hipertensos (pressão arterial elevada), respectivamente 

(LIANG et al., 2011). Apesar dos valores inferiores aos nossos, a importância 

permanece, umas vez que reafirma que a alteração do peso eleva a possibilidade da 

aquisição dos fatores de risco. 

 Embora os valores de razão de prevalência possam tornar-se diferentes nos 

mais variados estudos, a sua importância não é reduzida. Tal fato pode ser 

explicado devido a verificação dos dados ter sido feita em populações distintas e 

com amostras diferenciadas. No entanto, os estudos aqui expostos e discutidos 

mostram que quando se há o excesso de peso na população estudada os 

marcadores de risco tornam-se mais evidentes e, a partir disso, elevam a 

probabilidade de ocasionar eventos precoces, sendo estes associados 

significativamente com o sobrepeso/obesidade.  

 De acordo com a tabela 10 é possível observar a análise ajustada de forma 

hierarquizada, através da regressão logística multinomial, da associação entre os 

marcadores de risco e o estado nutricional antropométrico que obtiveram 

significância. 
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Tabela 10 - Análise de regressão logística ajustada dos marcadores de risco 
associados ao estado nutricional dos escolares do município de Mossoró, RN, 2015 

 

 

Devido a elevação do IMC na população jovem, há uma tendência na 

elevação de óbitos precoces por doenças cardiovasculares no Brasil, se 

relacionando principalmente a alteração nos lípides sanguíneos e a pressão arterial 

elevada, marcadores que permaneceram com associação após o ajuste da análise e 

mantiveram razão de prevalência que mais chamaram atenção. 

Nota-se que a pressão arterial limítrofe e elevada foi o marcador, após o 

ajuste, que mostrou-se mais prevalente em relação ao excesso de peso, mesmo 

sendo considerada uma doença incomum em adolescentes. No estudo de Moreira e 

colaboradores (2013) informa que, após o ajuste, os adolescentes com 

sobrepeso/obesidade possuíam 2,27 vezes mais de chances de apresentar pressão 

arterial elevada, resultado esse que discorda do nosso por mostrar valor bem inferior 

ao encontrado aqui.  

Outro estudo contradizendo os achados aqui, mostra que o adolescente que 

possui sobrepeso/obesidade apresenta apenas, após o ajuste, 1,44 e 2,0 vezes de 

chances de ter pressão arterial limítrofe e elevada, respectivamente (ZHANG et al., 

2012). 

Contudo, a incidência de hipertensão arterial vem aumentando 

significativamente nos últimos anos e, com isso, está sendo caracterizada como um 

fator primordial de risco para o desenvolvimento de outras doenças. Acredita-se que 

aproximadamente 75% dos casos de hipertensão arterial esteja diretamente 

relacionado a obesidade. Portanto, o diagnóstico precoce é importante para o 
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tratamento e prevenção nas primeiras etapas da vida devido sua distinção como 

uma patologia de alta morbidade e por amplificar o efeito adverso que a obesidade 

causa no risco cardiovascular.  

Cabe ressaltar que não foram encontrados estudos que mostrassem 

associações de consumo alimentar, percentual de gordura e dislipidemia após o 

ajuste da análise. Apesar disso, percebe-se que tais marcadores, bem como a 

pressão arterial, tornaram-se fatores contundentes em relação ao desenvolvimento 

e/ou agravamento das doenças cardiovasculares, devendo observar principalmente 

a razão de prevalência contida quando levado em consideração o 

sobrepeso/obesidade, possuindo dados alarmantes. 

Diante do exposto, os dados aqui mostrados confirmam que, devido a 

mudança do estilo de vida adotado na atualidade, os adolescentes estão se 

tornando cada vez mais indivíduos susceptíveis a aquisição e agravamento dos 

marcadores de risco cardiovascular, levando, possivelmente, a uma redução na 

expectativa de vida e trazendo prejuízos notáveis à saúde. Com isso, a partir do 

decorrer desse e de vários outros estudos, é perceptível que quanto mais intenso e 

precoce for o surgimento do excesso de peso, maior será o risco de persistência e 

mais grave serão as comorbidades associadas. 

Portanto, a adolescência, por anteceder de imediato a idade adulta e ser 

considerada uma fase em que o indivíduo adquire comportamentos e os levam para 

o decorrer da vida, é considerada um período propício a intervenções, a fim de se 

reduzir a morbimortalidade na idade adulta. Desta forma, a avaliação do estado 

nutricional, o acompanhamento do consumo alimentar e o incentivo à prática de 

atividade física tornam-se essenciais para uma melhora na qualidade de vida. Além 

disso, é necessário o acompanhamento clínico e monitoramento dos níveis séricos 

dos lípides sanguíneos e glicemia de jejum, visando a detecção e a prevenção de 

possíveis alterações de tais marcadores. 

A partir disso, uma das medidas preventivas que se pode levar em 

consideração é a verificação da prevalência dos marcadores de risco em idades 

precoces, como a adolescência, como uma das prioridades, pois o processo de 

aterogênese ocorre de forma gradativa no decorrer de muitos anos até que sejam 

perceptíveis suas manifestações clínicas. Esses diagnósticos populacionais 

favorecem estratégias de promoção à saúde com ações que estimulem a prevenção, 
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manutenção e/ou adoção de hábitos saudáveis que, adquiridos em idades mais 

jovens, podem persistir até a idade adulta.  

Diante disso, a implantação e implementação de propostas que retomem a 

prevenção das DCV depende das características da população. Por esse motivo, 

levantamentos epidemiológicos tornam-se necessários para o alcance e êxito de 

programas, pois tais levantamentos permitirem o conhecimento das especificidades 

de cada região estudada, sendo elas as culturais, demográficas e socioeconômicas, 

mantendo assim vínculos e possibilitando maior aderência das ações. 

Percebe-se que, habitualmente os estudos são realizados em cidades de 

grande porte e que, a partir disso, esse estudo voltou-se para uma cidade de 

pequeno/médio porte, colaborando com a estimativa epidemiológica de tal cidade e 

possibilitando um olhar diferenciado desse município levando a um melhor 

planejamento, organização e diferenciação dos serviços de saúde com “diretrizes” 

voltadas para melhoria da saúde pública da população local.  

Portanto, pode-se apresentar como ponto forte desta investigação o fato de 

se tratar de um estudo de base populacional, um dos primeiros da região do oeste 

potiguar, no Nordeste brasileiro, a investigar a situação dos marcadores de risco 

cardiovascular dos adolescentes e suas associações com o estado nutricional 

antropométrico. 

Entretanto, uma das limitações da presente pesquisa é por se caracterizar 

devido como transversal, não havendo a possibilidade de estabelecer relação de 

causa e efeito, bem como não podendo generalizar os resultados para outras 

regiões do país, devido ao fato de ter sido realizada em uma região específica. Outro 

fato que está relacionado a limitação do estudo é a utilização de alguns instrumentos 

que necessitaram de informações subjetivas ou de autorelato, podendo causar viés. 
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V CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

 

De acordo com os resultados expostos neste estudo, percebe-se que o 

aumento do excesso de peso influencia diretamente na aquisição e agravamento 

dos marcadores de risco cardiovascular, podendo com isso, ocasionar eventos 

prematuros e óbitos precoces, além de reduzir a qualidade de vida dos indivíduos. 

Dentre os marcadores de risco estudados, aqueles que permaneceram com 

associação significativa e “alarmante” com o estado nutricional foi o percentual de 

gordura, dislipidemia e pressão arterial.  

A partir de todo o estudo aqui realizado e dados levantados, sugere-se que 

novas pesquisas sejam realizadas em diversas regiões englobando todos os 

marcadores aqui estudados para que com isso sejam tomadas providencias junto à 

Secretaria Municipal de Saúde e Educação a fim de realizar medidas preventivas 

para tais circunstâncias.  

Outra sugestão é que sejam realizadas investigações longitudinais com a 

utilização de instrumentos mais objetivos, podendo tornar as inferências mais 

robustas e a relação de causa e efeito dos indicadores preditivos para o risco 

cardiovascular. 

Partindo de todos os resultados encontrados na presente pesquisa, verifica-se 

a importância da implementação e implantação de políticas públicas voltadas, 

diretamente, para a saúde do adolescente, dando ênfase ao consumo alimentar 

adequado e prática de atividade física. Tais políticas devem intervir diretamente na 

família, na escola e, consequentemente, no adolescente. 
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ANEXO C – Questionário de Frequência Alimentar Simplificado 
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