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RESUMO 

GARCIA, P. C. Relação entre indicadores de adiposidade e fatores de risco cardiovasculares 

em crianças. Dissertação (Mestrado em Ciências Aplicadas à Saúde). Jataí-GO: Universidade 

Federal de Goiás, 2015. 

 

Diversos estudos clínicos e epidemiológicos têm revelado que a associação existente entre 

obesidade e risco cardiovascular inicia-se durante a infância, o que torna imprescindível a 

identificação e o controle das alterações associadas à obesidade infantil como estratégia na 

prevenção de doenças cardiovasculares na fase adulta. O objetivo do presente estudo foi 

avaliar a relação entre o grau de adiposidade e a presença de fatores de risco cardiovasculares 

em crianças. Adicionalmente, investigamos possíveis associações entre variáveis 

antropométricas e valores de pressão arterial, componentes do perfil lipídico, níveis 

glicêmicos e índices aterogênicos. O estudo foi realizado com crianças de ambos os sexos e 

com idade entre 6 e 10 anos, matriculadas em uma instituição de ensino pública do município 

de Jataí-GO. Foram coletadas medidas antropométricas, valores de pressão arterial e amostras 

de sangue para testes de glicemia de jejum e perfil lipídico (métodos enzimáticos). As 

crianças foram distribuídas em 3 grupos: controle (n=51), sobrepeso (29) e obeso (n=36). 

Nossos resultados demonstraram que o tempo diário dedicado a atividades sedentárias foi 

maior, enquanto o tempo gasto em atividades físicas foi menor nas crianças obesas, quando 

comparadas ao grupo controle. As crianças obesas apresentaram ainda valores 

significativamente maiores de triglicérides (TG), colesterol de lipoproteínas de densidade 

muito baixa (VLDL-C), colesterol total/colesterol de lipoproteína de alta densidade 

(CT/HDL-C) e TG/HDL-C, além de diminuição do HDL-C em relação às crianças com peso 

normal.  Houve associação positiva entre os indicadores antropométricos (índice de massa 

corporal, circunferência da cintura, razão cintura-estatura e dobras cutâneas) e as variáveis: 

pressão arterial sistólica, pressão arterial diastólica, TGs, HDL-C, VLDL-C e índices 

aterogênicos, enquanto o HDL-C correlacionou-se negativamente com as variáveis 

antropométricas. Concluímos que o excesso de tecido adiposo na infância contribui para a 

ocorrência de fatores de risco cardiovasculares, como a elevação da pressão arterial, o perfil 

lipídico inadequado e o aumento de índices aterogênicos. 

 

Palvras-chave: Obesidade infantil. Fatores de risco cardiovasculares. Pressão arterial. Perfil 

lipídico. Índice aterogênico. 

 



 

 

ABSTRACT 

GARCIA, P. C. Relationship between indicators of adiposity and cardiovascular risk factors 

in children. Dissertação (Mestrado em Ciências Aplicadas à Saúde) – Universidade Federal de 

Goiás, Jataí, 2015. 

 

Several clinical and epidemiological studies have shown that the association between obesity 

and cardiovascular risk begins early in childhood, which makes crucial the identification and 

control of childhood obesity associated changes as strategies to prevent adult cardiovascular 

diseases. The present study aimed to evaluate the relationship between the degree of adiposity 

and the presence of cardiovascular risk factors in children. Additionally, we investigated 

possible associations between anthropometric variables and blood pressure values, lipid 

profile components, blood glucose levels and atherogenic index. The study was conducted 

with children of both sexes and aged 6 to 10 years, enrolled in a public educational institution 

in the city of Jataí-GO. We collected anthropometric measures, blood pressure values and 

blood samples for fasting glucose and lipid profile (enzymatic methods) determination. 

Children were distributed into 3 groups: control (n=51), overweight (n=29) and obese (n=36). 

The daily time devoted on sedentary activities was higher, while the time spent on physical 

activities was  lower in obese children, when compared to the control group. obese children 

had also higher levels of triglycerides (TG), very low density lipoprotein cholesterol (VLDL-

C), total cholesterol/ high-density lipoprotein cholesterol (CT/HDL-C) and TG/HDL, along 

with decreased HDL-C, when compared to children with normal weight. There was a positive 

association between anthropometric indicators (body mass índex, waist circumference, waist-

to-height ratio e skinfold thicknesses) and the variables: systolic blood pressure, diastolic 

blood pressure, TGs, HDL-C, VLDL-C and atherogenic index. HDL-C correlated negatively 

with the anthropometric variables. We conclude that increased adiposity in childhood 

contributes to the occurrence of cardiovascular risk factors, including high blood pressure, 

changes in lipid profile and increase in atherogenic indexes. 

 

Keywords: Childhood obesity. Cardiovascular risk factors. Blood pressure. Lipid profile. 

Atherogenic index. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 

1.1 Obesidade 

 

A prevalência de obesidade aumentou de modo acelerado a partir do final do século 

XX, tanto em países industrializados quanto em desenvolvimento. A Pesquisa de Orçamentos 

Familiares (POF) 2008-2009 realizada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística) em parceria com o Ministério da Saúde (MS), analisando dados de 188 mil 

brasileiros, mostrou que 50% dos homens e 48% das mulheres se encontram com excesso de 

massa corporal, sendo que 12,5% dos homens e 16,9% das mulheres apresentam obesidade. 

Este quadro tem contribuído diretamente para o aumento da morbidade e mortalidade, uma 

vez que a obesidade, de modo independente, ou em associação com outras doenças, é 

considerada um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de diabetes tipo 2, 

dislipidemia, hipertensão arterial, doença coronariana, certos tipos de câncer, complicações 

respiratórias, dentre outras (LI, 2005). 

A obesidade é uma condição fisiopatológica crônica de origem multifatorial, definida 

como excesso da massa de tecido adiposo em relação à massa magra (VEJA, 2002), a qual 

coincide com aumento de peso, embora possa ocorrer aumento da quantidade e porcentagem 

de gordura em indivíduos de peso normal (MONTEIRO, 1998). Esta condição pode ser 

classificada, de acordo com a distribuição de tecido adiposo, como obesidade central, quando 

há acúmulo de gordura em torno da cintura e tronco, ou obesidade generalizada, quando a 

gordura se encontra perifericamente em torno do corpo (OFEI et al., 2005).
 
 

Na prática clínica, o excesso de gordura corporal é comumente estimado utilizando a 

fórmula do índice de massa corporal (IMC), além da Razão Cintura-Quadril (RCQ) e da 

Circunferência de Cintura (CC) (OFEI et al., 2005). Segundo os parâmetros da Organização 

Mundial da Saúde (OMS), o IMC é calculado dividindo-se o peso do indivíduo pela sua altura 

elevada ao quadrado. O IMC de uma pessoa com o peso normal varia entre 18 kg/m² a 24,9 

kg/m². Para ser considerado com excesso de peso, o individuo deve ter o IMC acima de 25 

kg/m², enquanto que em um obeso o IMC será igual ou maior que 30 Kg/m². Indivíduos com 

obesidade mórbida apresentam IMC maior que 40 kg/m². Estes pontos de corte para adultos 

foram identificados com base na associação entre IMC e doença crônica ou mortalidade. 

Deste modo, quanto maior o IMC do indivíduo, maiores serão as chances deste apresentar 

alguma doença relacionada com a sua realidade, podendo levar à morte (HAN et al., 1995).  
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Embora o IMC seja bastante utilizado para avaliar o baixo peso, o sobrepeso e a 

obesidade em adultos, ele possui algumas limitações, como no caso de crianças, de 

adolescentes e de populações idosas (OFEI et al., 2005). Isso ocorre devido a mudanças na 

altura e na composição corporal do indivíduo nestas diferentes fases (SRIKANTHAN et al., 

2009).  Além disso, quando se considera a obesidade como fator de risco para comorbidades, 

há diferenças relacionadas à heterogeneidade de localização do tecido adiposo entre 

indivíduos obesos. Neste sentido, em adição à gordura corporal total, o acúmulo de gordura 

intra-abdominal ou visceral tem sido considerado como fator de risco independente para 

doenças cardiovasculares. De fato, demonstrou-se que a adiposidade visceral, avaliada por 

tomografia computadorizada, está relacionada com doenças da artéria coronária, de modo 

independente do IMC (NAKAMURA et al., 1997; POIRIER et al., 2006). 

A CC corresponde à medida do ponto médio entre a borda inferior da caixa torácica e 

a crista ilíaca. Um perímetro abdominal superior a 108 cm para os homens e de 98 cm para 

mulheres indica acúmulo excessivo de gordura abdominal e um risco aumentado de doenças 

cardiovasculares e de mortalidade quando comparado com o IMC, independentemente de 

outras medidas antropométricas (HAN et al., 1995; OMS, 2000  apud OFEI et al., 2005).  

A RCQ é calculada dividindo-se a medida da CC pela medida da circunferência do 

quadril, em centímetros.  A OMS considera a RCQ como um dos critérios para caracterizar a 

síndrome metabólica (SHEN et al., 2006), que consiste  em um conjunto de alterações 

metabólicas existentes no organismo que incluem obesidade, hipertensão arterial, dislipidemia 

e diabetes tipo 2, sendo a resistência à insulina, uma característica comum a todas estas 

alterações (REAVEN, 1988).  A “Síndrome metabólica”, também conhecida como “Síndrome 

da Resistência à Insulina”, afeta um em cada quatro adultos acima de 40 anos (KELISHADI, 

2007).  

 

1.2 Fisiopatologia da obesidade 

 

Os mecanismos fisiopatológicos que levam ao sobrepeso e à obesidade estão apenas 

parcialmente elucidados, mas sabe-se que esta condição surge como consequência do modo 

através do qual o corpo regula a ingestão, o gasto e o estoque energético. Fatores biológicos, 

comportamentais e ambientais podem também afetar o balanço energético, contribuindo para 

o desenvolvimento da obesidade. O aumento da ingestão de alimentos calóricos e o estilo de 

vida sedentário com a consequente redução do gasto energético em indivíduos geneticamente 
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predispostos são fatores fortemente implicados como causas primárias da epidemia mundial 

de obesidade (HILL, 2006). 

No contexto da obesidade, é importante considerar a fisiologia do equilíbrio 

energético e os componentes que participam do controle da ingestão alimentar, da saciedade e 

consequentemente do peso corporal (VASSALLO, 2007). Os sinais hormonais periféricos 

liberados a partir do trato gastrintestinal, pâncreas e tecido adiposo, estão envolvidos na 

transmissão de informações sobre o estado energético, através do eixo cérebro-intestino, tendo 

como alvo o hipotálamo e o tronco cerebral (ZHANG et al., 2014). A participação do tecido 

adiposo neste processo deve-se à sua capacidade de sintetizar e secretar substâncias bioativas 

conhecidas como adipocinas, além de expressar receptores que lhe possibilita responder aos 

sinais aferentes de sistemas hormonais e do sistema nervoso central (SNC) (KERSHAW; 

FLIER, 2004).  

As adipocinas participam da modulação de parâmetros metabólicos como a ingestão 

alimentar, o balanço energético e a sensibilidade à insulina. Porém alterações na secreção das 

adipocinas podem contribuir para a ocorrência da obesidade, inflamação tecidual e sistêmica, 

disfunções endoteliais, aterosclerose e diabetes tipo 2 (PINTO, 2014). Acredita-se que a 

inflamação seja uma consequência da obesidade, mas também sugere-se que a obesidade é 

resultado de um processo inflamatório. Neste contexto, as adipocinas interleucina-6 (IL-6), 

fator de necrose tumoral α (TNF-α), leptina e adiponectina vêm recebendo atenção especial na 

literatura (PRADO et al., 2009), no que se refere aos marcadores inflamatórios na obesidade. 

Adiponectina e leptina são as adipocinas mais abundantes sintetizadas pelo tecido 

adiposo (PRADO et al., 2009). A leptina é um hormônio anorexígeno sintetizado pelos 

adipócitos, que atua no metabolismo lipídico, induzindo a lipólise e inibindo a lipogênese 

(ZHANG et al., 2014). Além disso, esta adipocina se comunica com o hipotálamo ativando 

vias efetoras catabólicas e inibindo vias anabólicas, resultando em diminuição da ingestão 

alimentar e estímulo ao gasto energético.  No entanto, o elevado nível plasmático de leptina 

em indivíduos obesos não induz as respostas esperadas, uma vez que estes desenvolvem 

resistência à leptina (JEQUIER; TAPPY, 1999). Além disso, defeitos genéticos na leptina 

e/ou em seus receptores podem levar a obesidade precoce em crianças (ZHANG et al., 2014). 

A adiponectina tem ação anorexígena e anti-inflamatória, e corresponde a cerca de 

0,01 a 0,05% do total de proteínas plasmáticas. Sua ação anti-inflamatória parece ser mediada 

pela redução das concentrações de citocinas pro-inflamatórias, como a IL-6, o TNF-α e a 

proteina C reativa (PCR). A adiponectina e o TNF-α se inibem mutuamente; a adiponectina 

controla negativamente a expressão de PCR; e a expressão de adiponectina é suprimida pela 
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IL-6. Ao contrário da maioria das adipocinas, a concentração plasmática de adiponectina 

apresenta-se menor em obesos em relação aos indivíduos eutróficos, correlacionando-se 

negativamente com o IMC (PRADO et al., 2009). Evidências sugerem ainda que a 

adiponectina exerce influência na predisposição genética para a resistência à insulina, 

obesidade, diabetes tipo 2 e doença artérial coronariana (SRIVASTAVA et al., 2007). 

O TNF-α e a IL-6 são adipocinas liberadas pelo tedico adiposo branco 

(SRIVASTAVA et al., 2007) que destacam-se por estarem associadas com a obesidade e a 

resistência à insulina (PINTO, 2014). No entanto, o TNF-α mostrou associações significativas 

com a adiposidade total, enquanto a IL-6 parece estar claramente associada com a adiposidade 

visceral (CARTIER et al., 2008). O TNF-α atua no tecico adiposo suprimindo genes 

envolvidos na captação e armazenamento de ácidos graxos não esterificados e glicose, e genes 

para fatores de transcrição envolvidos na lipogênese e na adipogênese. No fígado, o TNF-α 

suprime a expressão de genes envolvidos na captação de glicose, no metabolismo e oxidação 

de ácidos graxos, além de aumentar a expressão de genes envolvidos na síntese de colesterol e 

ácidos graxos (KERSHAW; FLIER, 2004). O TNF-α é também considerado um marcador 

inflamatório que aumenta em proporção ao aumento da massa de gordura corporal, e constitui 

deste modo, um importante mecanismo através do qual a obesidade contribui para o 

desenvolvimento de condições inflamatórias no organismo, como a aterogênese (RICHARD; 

REDINGER, 2007). 

A IL-6 é uma adipocina pró-inflamatória que atua no metabolismo de carboidratos e 

lipídios (FONSECA-ALANIZ et al., 2007). Ela diminui a expressão de receptores da insulina 

e de proteínas envolvidas na sinalização intracelular da insulina, resultando na redução dos 

efeitos da insulina nos tecidos periféricos, além de participar da regulação da adipogênese 

(PINTO, 2014). Os efeitos descritos acima sugerem um papel causal das adipocinas IL-6 e 

TNF-α na obesidade e na resistência à insulina. 

  Outros peptídeos envolvidos no controle da ingestão alimentar são o 

neuropeptídeo Y (NPY) e a colecistocinina (CCK) (VASSALLO, 2007). O NPY é um 

estimulador do apetite (SRIVASTAVA et al., 2007) secretado por neurônios do sistema 

nervoso central e periférico, que atua estimulando a ingestão alimentar, diminuindo o fluxo 

simpático e reduzindo o gasto energético, além da ação exercida sobre a lipoproteína lipase, 

que resulta na síntese e armazenamento de gordura (PANIGRAHI et al., 2009). A depleção no 

estoque de gordura corporal e/ou redução na sinalização dada ao cérebro pela leptina causa 

aumento na secreção do NPY. Por outro lado, a leptina atua sobre o hipotálamo reduzindo a 

produção do NPY (JUNIOR et al., 2004; PANIGRAHI et al., 2009).  
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A CCK é um hormônio secretado pela mucosa intestinal nas porções do duodeno e do 

jejuno, a partir da ingestão de nutrientes. Este hormônio atua estimulando a secreção de 

enzimas digestivas e a motilidade intestinal, retardando o esvaziamento gástrico e ativando 

receptores que transmitem sinais de saciedade ao hipotálamo (ZHANG et al., 2014), 

funcionado como um fator de saciedade (PANIGRAHI et al., 2009). Tem sido sugerido que 

alterações na CCK e/ou polimorfismos no gene do receptor de  CCK podem contribuir para o 

desenvolvimento e manutenção da obesidade, mas o seu papel real na patogênese da 

obesidade humana não está bem definido (LITTLE et al., 2005). 

 Além dos mediadores acima descritos, deve-se considerar também os fatores genéticos 

predisponentes ao desequilíbrio energético, determinante no excesso de peso. Estima-se que 

os fatores genéticos possam responder por 24% a 40% na gênese das alterações no balanço 

energético, tanto em relação à energia ingerida quanto à energia gasta, por determinarem 

diferenças em fatores como taxa de metabolismo basal e resposta ao alto consumo de calorias 

(BOUCHARD 1994, PRICE 2002 apud WADDEN et al., 2002). 

A redução substancial da prática de atividades físicas por indivíduos adultos também 

contribui para custos metabólicos menores do que aqueles que eram exigidos para a 

sobrevivência, na antiguidade. À medida que o tempo e a energia gastos para a obtenção de 

comida diminuíram e a densidade calórica da alimentação aumentou, o diferencial entre a 

energia consumida e a energia dispendida desequilibrou-se gravemente. Esse declínio no 

gasto energético diário contribui não apenas para a obesidade, como também para outras 

doenças crônicas do mundo moderno, como diabetes tipo 2 e doenças cardiovasculares 

(WELLS, 2012). 

 

1.3 Obesidade infantil 

 

O aumento da prevalência de obesidade não está restrito apenas à população adulta. 

Em diversas regiões do mundo o sobrepeso e a obesidade infantil têm aumentado 

substancialmente nos últimos 20 anos, atingindo cerca de 17% das crianças e adolescentes dos 

Estados Unidos. No reino Unido, a prevalência de obesidade em crianças foi em torno de 

29%, e a maior parte das estimativas indica que a prevalência desta condição dobrará no 

decorrer da próxima década (LLOYD et al., 2012). Do primeiro National Health and 

Nutrition Examination Survey (NHANES) 1976-1980 para o NHANES - 2009-2012, a 

obesidade entre crianças e adolescentes norteamericanos de 3 a 19 anos cresceu de 5,6% para 

17,5% (CARROLL et al., 2015). 
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Comparando-se os dados da POF realizada no Brasil, entre 1974-1975, com os dados 

obtidos na pesquisa referente ao período de 2008-2009, na faixa etária entre 10 e 19 anos, o 

excesso de peso aumentou de 3,7% para 21,7% nos meninos e de 7,6% para 19% nas 

meninas. Foram considerados obesos 6% dos meninos e 4% das meninas. Este aumento foi 

observado em quase todas as regiões do país, principalmente nas famílias com maior renda. 

Na faixa etária entre 5 e 9 anos,  no período de 2008-2009, 34,8% dos meninos e 32% das 

meninas estavam com sobrepeso (16,6% e 11,8% obesos, respectivamente). Apesar do 

aumento ter ocorrido nas classes de maior renda (de 25,8% para 46,2%), chama a atenção o 

fato de que, na faixa de menor renda, houve um forte crescimento daqueles com excesso de 

peso, triplicando o percentual de 8,9% para 26,5%, o que evidencia a inversão nutricional
 

(RADOMINSKI, 2011).
 

O aumento da prevalência de obesidade infantil tem sido consistentemente associado 

a estilos de vida inadequados, caracterizados por refeições desbalanceadas e hipercalóricas, 

baixos níveis de atividade física e predomínio de atividades sedentárias (TV, computador e 

videogame), favorecidas pela alta disponibilidade de tecnologia e redução dos espaços físicos 

para esporte e lazer (MIRANDA et al., 2011). Este aumento é preocupante, uma vez que estes 

dados são preditivos da prevalência de indivíduos adultos com sobrepeso e obesidade: 80% 

dos adolescentes obesos permanecem com excesso de peso quando adultos (AMEMIYA et 

al., 2007).
 

A obesidade infantil não está associada apenas com maior risco de morbidade e 

morte prematura em adultos, mas também à presença de comorbidades que se manifestam 

ainda na infância, de modo que este quadro tem sido acompanhado pelo aumento 

concomitante de hipertensão arterial, dislipidemia e diabetes tipo 2, doenças que, 

anteriormente, eram quase que exclusivamente presentes em adultos (STRAUSS; POLLACK, 

2001).  Além disso, crianças obesas frequentemente apresentam complicações como asma, 

apnéia do sono, complicações ortopédicas, puberdade precoce, síndrome dos ovários 

policísticos e consequências psicossociais (discriminação, desajuste social e baixa estima) 

(AMEMIYA et al., 2007). Estas complicações, adicionadas aos riscos de morbidade e 

mortalidade em adultos que são obesos desde a infância, tornam imperativo o entendimento 

dos mecanismos envolvidos no desenvolvimento desta condição, para que tratamentos mais 

efetivos possam ser desenvolvidos. 
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1.4 Obesidade infantil e risco cardiovascular 

 

Diversos estudos clínicos e epidemiológicos têm revelado que a associação existente 

entre obesidade e risco cardiovascular inicia-se durante a infância. Neste sentido, evidências 

científicas demonstram a relação entre medidas de adiposidade infantil, dislipidemias, 

hipertensão arterial e o desenvolvimento de doenças crônicas que podem iniciar na infância 

(SILVA, 2012).  

  Esta relação possui consequências importantes, tendo-se em vista os efeitos 

promovidos por condições como a hipertensão arterial, frequentemente associada a alterações 

em órgãos-alvo como o encéfalo, rins, coração e vasos sanguíneos e alterações metabólicas, 

que aumentam consequentemente o risco de eventos cardiovasculares (WILLIAMS, 2010). É 

relevante mencionar que apesar da hipertensão arterial ser mais prevalente na fase adulta do 

que na infância, demonstrou-se que crianças com níveis de pressão arterial dentro dos limites 

considerados normais, porém, mais elevados quando comparados às demais, apresentam 

maior probabilidade de se tornarem adultos hipertensos (SALGADO; CARVALHAES, 

2003).  

 A associação positiva entre a incidência de obesidade infantil e o quadro de 

dislipidemia em crianças também já foi demonstrada, e pode estar relacionada com o 

desenvolvimento de obesidade na vida adulta (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

CARDIOLOGIA, 2005). O padrão de dislipidemia associado com a obesidade infantil é 

caracterizado pela combinação de níveis elevados de triglicerídeos (TG), diminuição do 

colesterol de lipoproteína de alta densidade (HDL-C) e níveis normais a ligeiramente elevados 

do colesterol de lipoproteína de baixa densidade (LDL-C) (COOK; KAVEY, 2011). Neste 

contexto, há evidências de que a adiposidade central está mais fortemente relacionada com o 

aumento de TG e com redução do HDL-C, em comparação com a adiposidade total (AIHW, 

2004). 

Dentre as medidas antropométricas disponíveis para estimar o acúmulo de gordura e 

predizer o risco cardiovascular em crianças, a CC e a razão cintura-estatura (RCE) (LEAL et 

al., 2015) são consideradas medidas mais sensíveis quando comparadas às dobras cutâneas, 

que estimam a quantidade de gordura subcutânea que está diretamente relacionada com a 

gordura corporal total (JUCÁ, 2013). Neste contexto, embora a OMS considere a RCQ um 

dos critérios para caracterização da Síndrome Metabólica, esta medida não é considerada 

adequada para aferir a obesidade central em crianças, conforme evidenciado pelo estudo de 

Soar et al, (2004), que verificou baixa correlação entre a RCQ e a obesidade infantil. Do 
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mesmo modo, Alves et al, (2008) não observaram correlações significativas entre a RCQ e o 

IMC em pré-púberes de ambos os sexos, e verificaram alta correlação entre CC e IMC, o que 

indica que a CC é um fator mais importante para predizer o risco associado a obesidade do 

que a RCQ. 

A CC correlaciona-se com altos níveis de lipídios e lipoproteínas no plasma (SAVVA 

et al., 2000) enquanto a RCE é um parâmetro mais recente que possibilita o ajuste da CC pela 

estatura e pode ser utilizado para avaliar crianças maiores de 5 anos, de ambos os sexos 

(PEREIRA et al., 2011). Embora os pontos de corte da RCE para monitorar a obesidade 

abdominal em crianças ainda não tenham sido padronizados (BARBOSA FILHO et al., 2014), 

valores de RCE iguais a 0,5 têm sido sugeridos como limites para estimar o risco 

cardiometabólico (KHOURY et al., 2013). 

Embora o perfil lipídico seja utilizado para monitorar a dislipidemia e o risco 

cardiovascular, o aumento de colesterol total (CT) e de TG e a redução de HDL-C em 

crianças não se manifestam em concentrações tão consideráveis como em adultos. Portanto, 

novos biomarcadores têm sido utilizados para dar suporte no prognóstico do risco 

cardiovascular em crianças (VRABLÍK et al., 2014), denominados índices aterogênicos. 

Dentre eles o índice de Castelli I, que corresponde à proporção de CT e HDL-C, enquanto o 

índice de Castelli II corresponde à razão entre LDL-C e HDL-C, ambos considerados 

indicadores de risco com valor preditivo superior às lipoproteínas isoladas (MILLÁN et al., 

2010). Destaca-se também o índice aterogênico do plasma (IAP), que relaciona as 

concentrações de TG e HDL (DOBIÁSOVÁ, 2006) refletindo a distribuição de tamanho e 

densidade de partículas das sub-classes de lipoproteína HDL (VRABLÍK et al., 2014), além 

de ser útil na predição da aterogenicidade do plasma (MILLÁN et al., 2010). 

Dentre as doenças cardiovasculares relacionadas com a obesidade infantil e a 

dislipidemia, destaca-se a aterosclerose, por ser de evolução silenciosa e apresentar sinais de 

início na infância, uma vez que a estria gordurosa juvenil, lesão aterosclerótica mais precoce, 

foi encontrada em crianças e jovens de até 20 anos (PITREZ FILHO et al., 2012). A 

aterosclerose é uma doença inflamatória crônica caracterizada pela formação da placa 

aterosclerótica, em resposta as agressões do endotélio vascular, que aumenta a permeabilidade 

da camada íntima de artérias às lipoproteínas plasmáticas que se depositam na parede arterial 

(ROSS, 1999; XAVIER et al., 2013). Para a maioria das crianças, a aterosclerose é 

geralmente subclínica e de progressão lenta, mas em algumas, o processo patológico progride 

mais rapidamente, sendo mediado pelos mesmos fatores de risco que são identificados em 

adultos (BRIDGER, 2009). 
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Em conjunto, as informações acima fornecidas evidenciam claramente que a 

identificação e o controle da obesidade infantil são estratégias importantes na prevenção de 

doenças cardiovasculares na fase adulta, uma vez que grande parte destas alterações inicia-se 

na infância. O ritmo de progressão destas complicações está relacionado com a presença dos 

fatores de risco cardiovasculares clássicos, identificados nos adultos, tais como obesidade, 

diabetes tipo 2, hipertensão arterial, história familiar e nível de atividade física. Portanto, 

avaliar parâmetros metabólicos relacionados a estas condições em crianças obesas pode 

predizer, de modo precoce, o risco cardiovascular na infância. Destaca-se ainda a possível 

influência de diferentes variáveis antropométricas sobre a modulação de fatores de risco 

cardiovasculares rotineiramente avaliados em adultos.  

 A prevalência de sobrepeso e obesidade infantil, bem como fatores de risco 

cardiovasculares clássicos nesta população, têm sido avaliados em estudos epidemiológicos 

recentes, que na grande maioria, são restritos a países desenvolvidos. Portanto, sociedades de 

países em desenvolvimento, como a população infantil brasileira, necessitam de estudos que 

avaliem os fatores de risco cardiovasculares em associação com o sobrepeso e a obesidade e, 

sobretudo, com o acúmulo de tecido adiposo intra-abdominal, visando obter um panorama 

mais completo dos riscos cardiometabólicos presentes nas crianças brasileiras obesas. 

Considerando os aspectos apresentados acima, torna-se de grande relevância a 

necessidade de ampliar o entendimento das alterações nos parâmetros antropométricos mais 

relacionados ao estado nutricional infantil e ao acúmulo de tecido adiposo (CC, RCE e dobras 

cutâneas), para obter a associação destes parâmetros com as variações na pressão arterial e 

nos marcadores bioquímicos (glicemia, perfil lipídico, índices de Castelli e IAP). Deste modo, 

propomos um estudo caso-controle para identificar fatores de risco cardiovasculares em 

crianças com sobrepeso e obesidade quando comparadas às crianças eutróficas.  
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Verificar a relação entre o grau de adiposidade e os demais fatores de risco 

cardiovasculares em crianças. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

1. Descrever características socioeconômicas e demográficas das crianças;  

2. Conhecer os comportamentos alimentares e de atividade física, que possam estar 

relacionados com a obesidade; 

3. Avaliar as características antropométricas das crianças; 

4.  Determinar os níveis pressóricos das crianças;  

5. Avaliar os parâmetros biológicos: glicemia, perfil lipídico e índices aterogênicos; 

6. Investigar possíveis associações entre as variáveis antropométricas (peso, IMC, CC, RCE e 

pregas cutâneas) e níveis pressóricos, níveis glicêmicos, perfil lipídico e índices aterogênicos. 
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3 INDIVÍDUOS E MÉTODOS 

 

 

3.1 Delineamento do estudo 

 

Trata-se de um estudo transversal, no qual foram avaliados parâmetros 

antropométricos e biológicos de crianças na fase escolar.  

 

3.2 População de estudo 

 

A população de estudo foi composta por crianças, do sexo masculino e feminino, 

matriculadas em uma instituição de ensino público do município de Jataí-GO. 

 

3.2.1 Critérios de inclusão 

 

O estudo foi realizado respeitando os seguintes critérios de inclusão: 

 Crianças com idade entre 6 e 10 anos. 

 Alunos que tiveram sua participação autorizada pelo responsável legal, a partir 

do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

 

3.2.2 Critérios de exclusão 

 

 Foram excluídos da pesquisa os estudantes que apresentaram as seguintes 

características: 

 Estudantes que estavam participando de outros protocolos de pesquisa; 

 Crianças portadoras de doenças crônicas, como distúrbios endocrinológicos, ou 

com doença mental ou psicológica que pudesse interferir na compreensão por 

parte do estudante ou na interpretação dos resultados. 

 Crianças que faziam uso sistemático de medicamentos como: moduladores do 

metabolismo lipídico e hormônios. 

As informações referentes aos critérios de inclusão e exclusão foram obtidas a partir 

do auto relato dos alunos ou dos responsáveis legais. 
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3.3 Amostra  

 

 A amostra total foi formada por 116 alunos que estavam frequentando regularmente as 

turmas do 2º ao 5º ano do ensino fundamental da escola. Os alunos foram distribuídos em 3 

grupos, de acordo com o estado nutricional: Controle (n=51) – formado por crianças com peso 

normal, Sobrepeso (n=29) – formado por crianças acima do peso e Obeso (n=36) – formado 

por crianças com obesidade.  

 

3.4 Aspectos éticos 

 

O presente estudo foi submetido à avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

Universidade Federal de Goiás e está de acordo com a Resolução 466/2012 do Conselho 

Nacional de Saúde que regulamenta pesquisas envolvendo seres humanos. A coleta dos dados 

iniciou após o parecer e concordância do CEP (Protocolo nº 693.165/2014) (Anexo 1), assim 

como, do responsável pela instituição de ensino que aceitou participar da pesquisa.   

Para obter a autorização da participação dos estudantes, foi encaminhado aos pais e/ou 

responsáveis legais o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice A), 

contendo informações sobre as etapas de coleta e os objetivos do estudo. A pesquisa respeitou 

a privacidade dos voluntários em todas as etapas de coleta de dados.  

 

3.5 Coleta de dados 

 

A coleta foi dividida em duas etapas. Na primeira etapa, foram coletados os dados para 

caracterização da amostra (Figura 1). Durante os procedimentos de coleta, cada voluntário 

ficou em uma sala reservada, separado dos demais, previamente preparada pelos 

pesquisadores com o auxílio do coordenador da escola, visando resguardar a privacidade e 

reduzir a chance de qualquer tipo de constrangimento nos participantes da pesquisa.  

Na segunda etapa foram coletadas as amostras de sangue, para obtenção de soro e 

plasma suficientes para a realização das dosagens.  
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Figura 1 - Fluxograma do recrutamento e primeira etapa de coletas  

 

 

 

 

3.5.1 Instrumentos  

 

Os instrumentos foram empregados por meio de entrevistas, visando melhorar a 

acurácia das informações, uma vez que o autopreenchimento pode comprometer a pesquisa, 

principalmente se houver limitações cognitivas por parte do entrevistado. As entrevistas 

foram realizadas por um único entrevistador, durante toda a coleta de dados. 

 

3.5.1.1 Questionário social 

 

O questionário social (Anexo 2) empregado neste estudo utiliza o “Critério de 

Classificação Econômica Brasil” que, através de um esquema de pontos, estima o poder de 

compra das famílias da criança dividindo-as em “classes econômicas” A1, A2, B1, B2, C, D e 

E com faixas de renda média variando de R$ 207,00 a R$ 7.793,00 (Associação Nacional de 

Empresas de Pesquisa, 2000). Trata-se de uma metodologia muito utilizada em estudos 

populacionais por estimar com certa precisão a renda familiar média, além de ser prática e 

rápida. Este questionário também traz perguntas relacionadas ao nascimento e amamentação 

da criança, como peso e comprimento ao nascer e tempo de amamentação exclusiva e total, e 

sobre a escolaridade materna e a estrutura familiar.  

Entrega dos Termos de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE) para pais e/ou 
responsáveis legais pelas crianças matriculadas do 2º ao 5º ano (n=282)

Obtenção da autorização para coletas através de TCLE (n=116)

Entrevistas:
•Questionário de  frequência alimentar

•Questionário de atividade física
•Questionário social

Aferição de Pressão 
Arterial

Medidas antropométricas:
Peso

Altura
Circunferências
Pregas cutâneas
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A partir do grau de parentesco entre as crianças e as demais pessoas que moram na 

casa, classificamos o tipo de família utilizando os conceitos presentes no Dicionário de 

Ciências Sociais(SILVA et al., 1987): 

 Família nuclear (ou conjugal) - formada por pai, mãe e filhos biológicos ou adotados, 

morando em um mesmo ambiente familiar. 

 Família nuclear com padrasto - constituída a partir da segunda união conjugal, ou seja, 

quando a criança mora com a mãe, irmão e padrasto. 

 Família monoparental - é uma variação da estrutura nuclear tradicional, onde a 

crianças mora apenas com o pai ou mãe. 

 Família ampliada - formada por uma família nuclear que mora com outros parentes de 

sangue, com extensão das relações entre pais, filhos, avós. 

 Família monoparental ampliada - estrutura familiar onde a crianças vive com a mãe ou 

o pai, juntamente com parentes consaguíneos como avós, tios, primos, etc. 

 Família ampliada sem os pais - quando a crianças vive com outros parentes 

consanguíneos sem a presença dos pais. 

 Família complexa (estendida) - é uma família nuclear convivendo com o cônjuge de 

um ou mais de um dos filhos e ainda os filhos deste casal (netos). 

  

3.5.1.2 Questionário alimentar 

 

 No presente estudo empregamos o questionário (Anexo 3) validado no estudo 

de Ferreira (2007). Este instrumento é um método retrospectivo qualitativo na forma Inquérito 

de Frequência Alimentar, onde o entrevistado relata quantas vezes por semana, mês, 

raramente ou nunca, consome cada alimento.  

O questionário é composto por uma lista de alimentos (carnes, embutidos, derivados 

lácteos, frutas, verduras, massas, doces e alimentos industrializados) e bebidas. 
 
 Os dados 

obtidos através deste questionário foram utilizados para conhecer a frequência de ingestão dos 

grupos de alimentos e a diversidade da alimentação das crianças.  

 

3.5.1.3 Questionário de atividade física 

  

O questionário sobre atividade física (Anexo 4) é uma versão brasileira do Physical 

Activity Checklist Interview (PACI), desenvolvido e validado por Sallis et al, (1996). A 
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adaptação do PACI para a língua portuguesa foi realizada por Cruciani et al (2011), sendo 

denominado Lista de Atividades Físicas (LAF). Segundo Adami et al (2011), o questionário 

LAF apresenta alta confiabilidade para aferir atividade física e sedentária do dia anterior em 

crianças. 

O LAF foi aplicado em dia escolar, de terça a sexta-feira, promovendo um 

recordatório do dia anterior sobre as atividades realizadas antes, durante e depois da escola, e 

o tempo realmente gasto em cada atividade. O questionário contém instruções para o 

entrevistador, assim como a figura de um relógio analógico para reforçar a habilidade da 

criança em estimar o tempo gasto em cada atividade física e sedentária realizada. 

 

3.5.2 Aferição da pressão arterial 

 

A aferição da pressão arterial, assim como a interpretação dos resultados obtidos, 

seguiu às recomendações das VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão, publicadas pela 

Sociedade Brasileira de Cardiologia
 
(2010).  

A pressão arterial foi verificada três vezes, com intervalos de um minuto, onde 

obtivemos a média aritmética das medidas como valor final da pressão arterial. Adotamos o 

método indireto, com técnica auscultatória, utilizando um esfigmomanômetro aneróide 

Durashock DS44 da marca Welch Allyn, devidamente testado e calibrado, um estetoscópio 

duplo pediátrico da marca Spirit e manguitos com larguras variáveis, procurando manter a 

relação recomendada de largura que correspondesse a 40% da circunferência do braço. A 

pressão arterial foi aferida em ambiente tranquilo, após repouso de cinco minutos, no braço 

direito. 

Para a classificação das crianças, a pré-hipertensão foi definida a partir de valores de 

pressão arterial sistólica e/ou diastólica iguais ou superiores ao percentil 90 e inferiores ao 

percentil 95 para idade, sexo e percentil de estatura. A hipertensão arterial pediátrica foi 

definida a partir de valores de pressão arterial sistólica e/ou diastólica iguais ou superiores ao 

percentil 95 para idade, sexo e percentil de estatura (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

CARDIOLOGIA, 2010).. Os percentis de 90 e 95 foram determinados cruzando-se na tabela 

de dados referenciais do estudo do Department of Health and Human Services (2005) 

referente ao sexo do participante, a linha correspondente à idade cronológica com a coluna 

correspondente ao percentil de estatura.  
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3.5.3 Medidas antropométricas 

 

3.5.3.1 Índice de massa corporal  

 

A massa corporal e a estatura foram aferidas em triplicata utilizando uma balança 

digital com analisador corporal modelo W721 da marca WISO, com capacidade máxima para  

180 Kg e graduação mínima de 100 g. As crianças foram pesadas em pé no centro da balança, 

descalças, com o mínimo de vestimentas possível e em posição firme com os braços ao longo 

do corpo.  

Para a medida da estatura, adotamos o estadiômetro da balança digital, que funciona 

através de um sensor que utiliza tecnologias de infravemelho e ultrassom.  As crianças foram 

instruídas a permanecem com os pés unidos e paralelos, a cabeça ereta, com o olhar para 

frente e os cabelos soltos. 

Os valores da massa corporal e estatura foram utilizados para calcular o IMC, 

definido como quociente massa corporal/estatura
2
 (kg/m²). Para classificação do estado 

nutricional das crianças utilizamos as curvas de percentis de IMC, adotadas pelo Centers for 

Disease Control and Prevention (CDC), onde o percentil indica a posição relativa do valor do 

IMC da criança entre as demais crianças da mesma idade e sexo. 

Para compor a amostra total, os alunos foram distribuídos em três grupos distintos. O 

grupo controle formado pelas crianças eutróficas (percentil<85), o grupo sobrepeso formado 

por crianças acima do peso (percentil ≥85 e < 95) e grupo obeso formado por crianças com 

obesidade (percentil≥95). 

 

3.5.3.2 Dobras cutâneas 

 

  A espessura das dobras foi obtida conforme os procedimentos descritos por Harrison 

et al  (1988). As dobras cutâneas triciptal e subescapular foram mensuradas por um único 

avaliador, com um adipômetro científico digital DG da marca Prime Vision e sensibilidade 

0,1 mm, com pressão constante. Todas as medidas foram realizadas em triplicata, do lado 

direito, pinçando a dobra com os dedos polegar e indicador, colocando o adipômetro em 

posição perpendicular à dobra.  

A dobra triciptal foi medida no ponto médio do braço entre o ponto acromial da 

escápula e o olécrano da ulna. A dobra subescapular foi medida dois centímetros abaixo do 
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ângulo inferior da escápula direita. Os resultados foram interpretados pelo somatório da 

espessura dessas duas pregas. 

 

3.5.3.3 Circunferência da cintura  

 

 A medida da CC foi obtida com o auxílio de uma fita métrica inelástica e inextensível 

com graduação até 150 cm e mínima de 0,5 cm. A CC foi aferida posicionando a fita 

firmemente ao redor do ponto médio entre a última costela e a crista ilíaca (CALLAWAY et 

al., 1991) e utilizada para o cálculo da RCE. 

 

3.5.4 Determinação dos Parâmetros Biológicos 

 

3.5.4.1 Obtenção do material biológico 

 

As crianças foram submetidas a um jejum de 10-12 horas para a coleta de sangue, 

realizada na escola, em uma sala devidamente preparada. O volume de sangue (7 ml) coletado 

de cada criança foi dividido em dois tubos – um tubo contendo fluoreto de sódio e outro tubo 

contendo ativador de coágulo e gel separador. Para a obtenção do soro e plasma, o sangue foi 

centrifugado a 3000 rpm, por 10 min, em uma centrífuga modelo Sirius 4000 (Sieger®). 

Todas as amostras foram distribuídas em alíquotas e armazenadas a -20ºC até o momento das 

análises. 

 

3.5.4.2 Dosagens Bioquímicas 

 

Para a realização dos testes bioquímicos, utilizamos os kits Glicose Liquiform, 

Colesterol Liquiform, Triglicérides Liquiform e Colesterol HDL da marca Labtest. Para 

leitura utilizamos um espectrofotômetro semi-automatizado CELM SB190. O valor de 

referência para a glicemia de jejum foi adotado com base nas Diretrizes da Sociedade 

Brasileira de Diabetes, considerando-se glicemia normal de jejum os valores inferiores a 

100mg/dL (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2014). Os valores de corte para os 

níveis lipídicos anormais foram determinados pela V Diretriz Brasileira de Dislipidemia e 

Prevenção de Aterosclerose (Tabela 1) (XAVIER et al., 2013). 
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Tabela 1 – Valores de referências do perfil lipídico para crianças e adolescentes com idade 

entre 2 e 19 anos. 

Variáveis lipídicas                  Valores referência (mg/dL) 
 

 Desejáveis Limítrofes Elevados 

Colesterol total ˂ 150 150 – 169 ≥ 170 

LDL-colesterol ˂ 100    100 – 129     ≥ 130 

HDL-colesterol ≥ 45   

Triglicérides ˂ 100 100 – 129     ≥ 130 

Fonte: Xavier et al. (2013) 

 

 

3.5.4.2.1 Perfil Lipídico 

 

3.5.4.2.1.1 Concentração sérica do colesterol total 

 

O CT (em mg/dL) foi determinado por método colorimétrico enzimático, utilizando 

alíquotas (10 µL) de soro, seguindo as instruções do fabricante. Neste método, a colesterol-

oxidase catalisa a oxidação do colesterol produzindo o peróxido de hidrogênio que, através de 

uma reação catalisada pela peroxidase, produz a antipirilquinonimina vermelha, cuja 

intensidade de cor é proporcional à concentração de colesterol na amostra.  

 

3.5.4.2.1.2 Concentração sérica de triglicerídeos  

 

Os TGs (em mg/dL) foram determinados pelo método enzimático da glicerol-3-

fosfato-oxidase, utilizando 10 µL de soro. Neste método, os TGs sofrem ação de lipases 

formando glicerol, que é convertido a glicerol-3-fosfato, que é então oxidado a peróxido de 

hidrogênio na presença da glicerol-3-fosfato-oxidase, e este, por reação catalisada pela 

peroxidase, produz uma quinoneimina, que tem máximo de absorbância em 505nm. A 

intensidade de cor vermelha é proporcional à concentração de TGs na amostra.  
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3.5.4.2.1.3 Concentração sérica de HDL colesterol  

 

Para quantificar as lipoproteínas de alta densidade (HDL), primeiramente as frações de 

lipoproteínas de baixa densidade (LDL) e de lipoproteínas de densidade muito baixa (VLDL) 

foram precipitadas seletivamente pelo ácido fosfotúngstico. Posteriormente as HDL foram 

determinadas em 100 µL do sobrenadante, utilizando o reagente do kit Colesterol Liquiform® 

e leitura da absorbância a 500nm. 

 

3.5.4.2.1.4 Concentração sérica de VLDL colesterol e de LDL colesterol 

 

A concentração de VLDL-C foi obtida através do cálculo: VLDL (mg/dL) = TG 

(mg/dL)/5 (XAVIER et al., 2013).   

A concentração de LDL foi obtida através do cálculo: LDL (mg/dL)= colesterol total 

(HDL  + VLDL) (XAVIER et al., 2013). 

 

3.5.4.2.2 Cálculo dos índices aterogênicos 

   

Para estimar o risco cardiovascular, utilizamos os índices aterogênicos obtidos através 

das proporções de lipoproteínas. O índice de Castelli I foi determinado pela razão entre o CT 

e o HDL-C, e o índice de Castelli II pela razão entre LDL-C e HDL-C (CASTELLI et al., 

1983). O IAP foi calculado como log da razão de TG e HDL-C, com as concentrações 

expressas em mmol/L (DOBIÁSOVÁ, 2004). 

 

3.5.4.2.3 Concentração de Glicose em Jejum 

 

A concentração de glicose foi determinada pelo método enzimático-colorimétrico , 

utilizando 10µL de plasma fluoretado e leitura da absorbância a 505nm. Neste método, a 

reação de oxidação da glicose é catalizada pela glicose-oxidase, onde o peróxido de 

hidrogênio formado reage com 4-aminoantipirina e fenol sob ação catalisadora da peroxidade, 

através de uma reação oxidativa formando uma antipirilquinonimina vermelha cuja 

intensidade da cor é proporcional à concentração da glicose na amostra. 

 

 

 



32 

 

 

3.6 Análise estatística dos dados 

 

Os dados coletados foram digitados e formatados em planilhas construídas no 

Microsoft Excel. Posteriormente, os dados foram analisados utilizando o programa SPSS 

versão 19/2010. 

A distribuição dos dados foi analisada pelo teste de Shapiro-Wilk. Para a descrição 

da amostra, foi empregada a estatística descritiva, utilizando o cálculo das médias, desvio 

padrão (dp), frequência e percentual (%). Para a análise da associação entre as variáveis 

qualitativas, utilizamos o teste qui-quadrado. Na comparação entre os três grupos (controle, 

sobrepeso e obeso), para cada variável, utilizou-se um modelo de Análise de Variância 

(ANOVA One-Way). O pós-teste utilizado na ANOVA, quando evidenciada a diferença entre 

pelo menos dois grupos, foi o de Tukey. O coeficiente de correlação linear de Pearson foi 

utilizado para avaliar o nível de associação entre as variáveis quantitativas testadas. 

Para quantificar a associação entre os fatores de risco e os indicadores 

antropométricos, empregamos a regressão logística, onde calculamos o Odds Ratio (razão de 

chances) com seus respectivos intervalos de confiança de 95%. Nesta análise, consideramos 

os seguintes pontos de corte: IMC ≥ percentil 85; CC ≥ percentil 90 (≥ 76cm); RCE ≥ 0,5; 

ΣDCTS ≥ percentil 75 (≥32); CT≥150mg/dl; TG≥100mg/dl; HDL-C˂45mg/dl; LDL-

C≥100mg/dl; CT/HDL≥ percentil 75 (≥3,5); LDL/HDL ≥ percentil 75 (≥ 2,0); Log 

TG/HDL≥ percentil 75 (≥0,03). 

 O nível de significância mínima aceitável foi p < 0,05. 
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4 RESULTADOS 

 

 

4.1 Caracterização da amostra 

 

Foram avaliadas 116 crianças matriculadas no período matutino, com média de idade 

de 8,53 (DP 1,03) anos, sendo 54 (46,6%) meninos e 62 (53,4 %) meninas. As crianças foram 

distribuídas em 3 grupos: Controle (n=51), Sobrepeso (29) e Obeso (n=36). O grupo controle 

foi composto por 26 (51%) crianças do sexo masculino e 25 (49%) crianças do sexo feminino, 

o grupo sobrepeso por 14 (48,3%) meninos e 15 (51,7%) meninas e o grupo obeso por 14 

(38,9%) meninos e 22 (61,1%) meninas (Tabela 2). 

Nos três grupos, a maioria das crianças pertencia à família do tipo nuclear e o segundo 

tipo mais frequente foi o tipo nuclear com padrasto. O pai era o chefe em 52,9% das famílias 

do grupo controle, em 41,4% do grupo sobrepeso e em 44,4% do grupo obeso. Nos três 

grupos avaliados, a escolaridade mais frequente, tanto do chefe da família quanto da mãe, foi 

o ensino médio completo. No grupo controle, 51% das crianças tinham a mãe como cuidadora 

em casa e 17,6% a avó, no grupo sobrepeso 51% e 27,6%, e no grupo obeso 44,4% e 19,4%, 

respectivamente. Para todas as variáveis referentes ao perfil social, não houve diferença 

estatisticamente significativa entre os três grupos analisados (Tabela 2). 
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Tabela 2 – Caracterização social das crianças, segundo o estado nutricional. 

 Estado Nutricional  

 Controle 

51 (44%) 

Sobrepeso 

29 (25%) 

Obeso 

36 (31%)  

Sexo (p=0,526)    

Masculino 26 (51%) 14 (48,3%) 14 (38,9%) 

Feminino 25 (49%) 15 (51,7%) 22 (61,1%) 

Tipo de família (p=0,643)    

Nuclear 25 (49%) 14 (48,3%) 15 (41,7%) 

Nuclear com padrasto 6 (11,8%) 5 (17,2%) 8 (22,2%) 

Nuclear com madrasta 1 (2,0%) 0 (0%) 0 (0%) 

Monoparental 9 (17,6%) 4 (13,8%) 5 (13,9%) 

Monoparental ampliada 3 (5,9%) 4 (13,8%) 4 (11,1%) 

Ampliada sem pais 4 (7,8%) 1 (3,4%) 0 (0%) 

Família ampliada 3 (5,9%) 0 (0%) 3 (8,3%) 

Não respondeu 0 (0%) 1 (3,4%) 1 (2,8%) 

Chefe da família (p=0,677)    

Pai 27 (52,9%) 12 (41,4%) 16 (44,4%) 

Mãe 19 (37,3%) 11 (37,9%) 13 (36,1%) 

Padrasto 1 (2,0%) 3 (10,3%) 3 (8,3%) 

Avô 0 (0%) 1 (3,4%) 2 (5,6%) 

Avó 3 (5,9%) 1 (3,4%) 1 (2,8%) 

Tio 1 (2,0%) 0 (0%) 0 (0%) 

Não respondeu 0 (0%) 1 (3,4%) 1 (2,8%) 

Escolaridade* do chefe 

(p=0,244) 

   

Fundamental I incompleto 1 (2,0%) 2 (6,9%) 2 (5,6%) 

Fundamental I completo 1 (2,0%) 2 (6,9%) 1 (2,8% 

Fundamental II incompleto 12 (23,5%) 5 (17,2%) 6 (16,7%) 

Fundamental II completo 4 (7,8%) 2 (6,9%) 8 (22,2%) 

Médio incompleto 2 (3,9%) 6 (20,7%) 2 (5,6%) 

Médio completo 22 (43,1%) 7 (24,1%) 10 (27,8%) 
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 Estado Nutricional  

 Controle 

51 (44%) 

Sobrepeso 

29 (25%) 

Obeso 

36 (31%)  

Superior incompleto 3 (5,9%) 1 (3,4%) 1 (2,8%) 

Superior completo 5 (9,8%) 3 (10,3%) 3 (8,3%) 

Não respondeu 1 (2,0%) 1 (3,4%) 3 (8,3%) 

Escolaridade* da mãe (p=0,428)    

Fundamental I incompleto 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

Fundamental I completo 0 (0%) 1 (3,4%) 5 (13,9%) 

Fundamental II incompleto 8 (15,7%) 1 (3,4%) 5 (13,9%) 

Fundamental II completo 5 (9,8%) 2 (6,9%) 4 (11,1%) 

Médio incompleto 4 (7,8%) 6 (20,7%) 3 (8,3%) 

Médio completo 24 (47,1%) 11 (37,9%) 11 (30,6%) 

Superior incompleto 3 (5,9%) 3 (10,3%) 5 (13,9%) 

Superior completo 5 (9,8%) 4 (13,8%) 4 (11,1%) 

Não respondeu 2 (3,9%) 1 (3,4%) 4 (11,1%) 

Quem cuida da criança  

em casa (p=0,315) 

   

Mãe 26 (51%) 15 (51%) 16 (44,4%) 

Mãe e outros  11 (21,6%) 1 (3,4%) 5 (13,9%) 

Pai 2 (3,9%) 0 (0%) 1 (2,8%) 

Babá 0 (0%) 1 (3,4%) 1 (2,8%) 

Avó  9 (17,6%) 8 (27,6%) 7 (19,4%) 

*Ensino fundamental I – 1º ao 5º ano (antigo pré III da educação infantil à antiga 4ª série); Ensino fundamental 

II – 6º ao 9º ano (antigas 5ª à 8ª série); Ensino médio – 1ª à 3ª séries (antigo colegial). A análise comparativa 

entre os grupos foi realizada através do teste qui-quadrado. 

 

 

Quando se avaliou a classificação das famílias por estimativa de renda, verificamos 

que houve predominância da classe C nos grupos controle (52,9%) e sobrepeso (75,9%), 

enquanto no grupo obeso 52,8% das famílias pertenciam à classe B2. Apesar deste perfil, não 

verificamos diferença significativa entre os três grupos (p= 0,081) (Tabela 3). 
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Tabela 3 – Classificação da estimativa de renda familiar média mensal, de acordo com o 

estado nutricional. 

 Estado Nutricional  

 

 Controle      Sobrepeso Obeso 

 51 (44%)   29 (25%)   36 (31%) 

A2 1 (2,0%) 0 (0%) 0 (0%) 

B1 3 (5,9%) 0 (0%) 1 (2,8%) 

B2  16 (31,4%) 6 (20,7%) 19 (52,8%) 

C  27 (52,9%) 22 (75,9%) 12 (33,3%) 

D 0 (0%) 0 (0%) 1 (2,8%) 

NR 4 (7,8%) 1 (3,4%) 3 (8,3%) 

NR=não respondeu. A análise comparativa entre os grupos foi realizada através do teste qui quadrado, com nível 

de significância de p<0,05. 

 

 

Considerando a avaliação das condições de nascimento e amamentação, segundo o 

estado nutricional das crianças, observamos que as médias do peso e comprimento ao nascer, 

assim como o tempo de amamentação exclusiva e total não variaram entre os grupos controle, 

sobrepeso e obeso (Tabela 4). 
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Tabela 4 – Variáveis relacionadas ao nascimento e amamentação, de acordo com o estado 

nutricional das crianças (média e desvio padrão).    

                               Estado Nutricional  

 

  Controle Sobrepeso Obeso p 

 (n=51) (n=29) (n=36)  

Peso ao nascer (g)   3.270,1 (646,4) 3.220,2 (569,7) 3.415,5 (620,4) 0,313 

 

Comprimento ao 

nascer (cm) 

 

49,4 (3,3) 48,9 (4,1) 50,5 (2,6) 0,174 

Amamentação 

exclusiva (meses) 

 

3,7 (2,5) 3,4 (2,8) 3,4 (2,8) 0,633 

Amamentação total 

(meses) 
12,8 (11,0) 11,8 (11,9) 14, 8 (13,2) 0,815 

     

A análise comparativa entre os grupos foi realizada através do teste ANOVA one way. 

 

4.2 Consumo alimentar 

 

Para todos os alimentos investigados, não houve diferença estatisticamente 

significativa na frequência alimentar entre os três grupos estudados. Porém, observamos que 

os três alimentos mais consumidos diariamente entre as crianças de cada grupo foram: arroz, 

feijão e leite. Os alimentos que apresentaram frequência de consumo ≥ 4 vezes/semana, por 

mais de 30% das crianças pertencentes a cada grupo, foram: carnes, suco artificial, pão e 

margarina ou manteiga (Tabela 5). 

Nos três grupos, os alimentos mais ingeridos até 3 vezes/semana foram: refrigerante, 

doces, bolachas e frituras. O consumo diário de verduras/legumes e frutas foi distribuído 

respectivamente da seguinte maneira: Controle (33,3%; 27,5%), Sobrepeso (27,6%; 27,6%) e 

Obeso (36,1%; 22,2%). A maior porcentagem das crianças avaliadas consome estes vegetais 

no máximo 3 vezes/semana.  
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Tabela 5 – Distribuição da frequência de consumo dos alimentos, segundo o estado nutricional.  

 TD 4-5 x/S 2-3 x/S 1x/S 2x/M 1x/M R N 

 

Linguiça  (p=0,513)         

Controle 1 (2,0%) 1 (2,0%) 3 (5,9%) 13 (25,5%) 15 (29,4%) 6 (11,8%) 7 (13,7%) 5 (9,8%) 

Sobrepeso 0 (0%) 0 (0%) 2 (6,9%) 3 (10,3%) 10 (34,5%) 3 (10,3%) 7 (24,1%) 4 (13,8%) 

Obeso 0 (0%) 1 (2,8%) 3 (8,3%) 10 (27,8%) 7 (19,4%) 3 (8,3%) 4 (11,1%) 8 (22,2%) 

Salsicha  (p=0,802)         

Controle 0 (0%) 0 (0%) 3 (5,9%) 9 (17,6%) 5 (9,8%) 10 (19,6%) 15 (29,4%) 9 (17,6%) 

Sobrepeso 0 (0%) 0 (0%) 2 (6,9%) 3 (10,3%) 6 (20,7%) 4 (13,8%) 9 (31%) 5 (17,2%) 

Obeso 1 (2,8%) 0 (0%) 1 (2,8%) 4 (11,1%) 9 (25%) 5 (13,9%) 9 (25%) 7 (19,4%) 

Bolachas  (p=0,706)         

Controle 13 (25,5%) 6 (11,8%) 17 (33,3%) 8 (15,7%) 5 (9,8%) 0 (0%) 1 (2,0%) 1 (2,0%) 

Sobrepeso 5 (17,2%) 3 (10,3%) 11 (37,9%) 7 (24,1%) 1 (3,4%) 2 (6,9%) 0 (0%) 0 (0%) 

Obeso 8 (22,2%) 7 (19,4%) 12 (33,3%) 7 (19,4%) 1 (2,8%) 1 (2,8%) 0 (0%) 0 (0%) 

Doces  (p=0,545)         

Controle 7 (13,7%) 6 (11,8%) 17 (33,3%) 15 (29,4%) 3 (5,9%) 0 (0%) 3 (5,9%) 0 (0%) 

Sobrepeso 5 (17,2%) 6 (20,7%) 7 (24,1%) 6 (20,7%) 1 (3,4%) 2 (6,9%) 1 (3,4%) 1 (3,4%) 

Obeso 7 (19,4%) 5 (13,9%) 7 (19,4%) 13 (36,1%) 2 (5,6%) 0 (0%) 1 (2,8%) 1 (2,8%) 
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 TD 4-5 x/S 2-3 x/S 1x/S 2x/M 1x/M R N 

 

Refrigerante  (p=0,886)         

Controle 
6 (11,8%) 3 (5,9%) 22 (43,1%) 16 (31,4%) 1 (2,0%) 1(2,0%) 1 (2,0%) 1 (2,0%) 

Sobrepeso 
2 (6,9%) 3 (10,3%) 10 (34,5%) 11 (37,9%) 2 (6,9%) 1 (3,4%) 0 (0%) 0 (0%) 

Obeso 
5 (13,9%) 1 (2,8%) 14 (38,9%) 12 (33,3%) 2 (5,6%) 1 (2,8%) 0 (0%) 1 (2,8%) 

Frituras  (p=0,579) 
        

Controle 
2 (3,9%) 3 (5,9%) 8 (15,7%) 17 (33,3%) 11 (21,6%) 1 (2,0%) 5 (9,8%) 5 (9,8%) 

Sobrepeso 
1 (3,4%) 2 (6,9%) 3 (10,3%) 10 (34,5%) 2 (6,9%) 3 (10,3%) 5 (17,2%) 3 (10,3%) 

Obeso    
3 (8,3%) 6 (13,9%) 5 (13,9%) 5 (13,9%) 7 (19,4% 2 (5,6%) 0 (0%) 9 (25%) 

Salgadinhos 

tipo chips (p=0,496) 

        

Controle 
4 (7,8%) 3 (5,9%) 10 (19,6%) 6 (11,8%) 9 (17,6%) 7 (13,7%) 8 (15,7%) 4 (7,8%) 

Sobrepeso 
0 (0%) 1 (3,4%) 2 (6,9%) 8 (27,6%) 7 (24,1%) 7 (24,1%) 1 (3,4%) 3 (10,3%) 

Obeso 
2 (5,6%) 1 (2,8%) 8 (22,2%) 8 (22,2%) 7 (19,4%) 4 (11,1%) 2 (5,6%) 4 (11,1%) 

Margarina  

ou manteiga (p=0,748) 

        

Controle 
16 (31,4%) 6 (11,8%) 16 (31,4%) 4 (7,8%) 2 (3,9%) 0 (0%) 1 (2,0%) 6 (11,8%) 

Sobrepeso 
8 (27,6%) 2 (6,9%) 8 (27,6%) 5 (17,2%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (6,9%) 4 (13,8%) 

Obeso 
6 (16,7%) 6 (16,7%) 11 (30,6%) 5 (13,9%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (5,6%) 6 (16,7%) 
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 TD 4-5 x/S 2-3 x/S 1x/S 2x/M 1x/M R N 

 

Maionese  (p=0,860)         

Controle 
4 (7,8%) 1 (2,0%) 5 (9,8%) 10 (19,6%) 7 (13,7%) 5 (9,8%) 8 (15,7%) 11 (21,6%) 

Sobrepeso 
1 (3,4%) 0 (0%) 5 (17,2%) 7 (24,1%) 4 (13,8%) 3 (10,3%) 3 (10,3%) 6 (20,7%) 

Obeso 
2 (5,6%) 0 (0%) 7 (19,4%) 3 (8,3%) 9 (25%) 4 (11,1%) 5 (13,9%) 6 (16,7%) 

Suco  

artificial  (p=0,487) 

        

Controle 
16 (31,4%) 12(35,5%) 13 (25,5%) 4 (7,8%) 2 (3,9%) 0 (0%) 2 (3,9%) 2 (3,9%) 

Sobrepeso 
10 (34,5%) 5 (17,2%) 9 (31%) 4 (13,8%) 0 (0%) 1 (3,4%) 0 (0%) 0 (0%) 

Obeso 
11 (30,6%) 9  (25%) 14 (38,9%) 1 (2,8%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (2,8%) 0 (0%) 

Carnes (p=0,164)         

Controle 
28 (54,9%) 13 (25,5%) 8 (15,7%) 2 (3,9%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

Sobrepeso 
16 (55,2%) 3 (10,3%) 6 (20,7%) 4 (13,8%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

Obeso 
13 (36,1%) 10 (27,8%) 9 (25%) 3 (8,3%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (2,8%) 

Ovos (p=0,094)         

Controle 
1 (2,0%) 3 (5,9%) 8 (15,7%) 17 (33,3%) 11 (21,6%) 1 (2,0%) 5 (9,8%) 5 (9,8%) 

Sobrepeso 
1 (3,4%) 2 (6,9%) 3 (10,3%) 10 (34,5%) 2 (6,9%) 3 (10,3%) 5 (17,2%) 3 (10,3%) 

Obeso  

 

3 (8,3%) 5 (13,9%) 5 (13,9%) 5 (13,9%) 7 (19,4%) 1 (5,6%) 0 (0%) 9 (25%) 
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 TD 4-5 x/S 2-3 x/S 1x/S 2x/M 1x/M R N 

 

Feijão (p=0,072)         

Controle 
33 (64,7%) 5 (9,8%) 4 (7,8%) 3 (5,9%) 1 (2,0%) 0 (0%) 1 (2,0%) 4 (7,8%) 

Sobrepeso 
24 (82,8 %) 0 (0%) 4 (13,8%) 1 (3,4%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

Obeso  
33 (91,7%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (2,8%) 1 (2,8%) 1 (2,8%) 

Leite (p=0,559)         

Controle 
28 (54,9%) 3 (5,9%) 5 (9,8%) 2 (3,9%) 3 (5,9%) 1 (2,0%) 2 (3,9%) 7 (13,7%) 

Sobrepeso 
12 (41,5%) 3 (10,3%) 4 (13,8%) 6 (20,7%) 2 (6,9%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (6,9%) 

Obeso 
22 (61,1%) 3 (8,3%) 2 (5,6%) 5 (13,9%) 1 (2,8%) 0 (0%) 1 (2,8%) 2 (5,6%) 

Derivados            

lácteos (p=0,486) 

        

Controle 
3 (5,9%) 2 (3,9%) 13 (25,5%) 12 (23,5%) 8 (15,7%) 7 (13,7%) 2 (3,9%) 4 (7,8%) 

Sobrepeso 
3 (10,3%) 1 (3,4%) 2 (6,9%) 6 (20,7%) 10 (34,5%) 3 (10,3%) 1 (3,4%) 3 (10,3%) 

Obeso 
1 (2,8%) 1 (2,8%) 7 (19,4%) 12 (33,3%) 5 (13,9%) 2 (5,6%) 3 (8,3%) 5 (13,9%) 

Verduras e      

Legumes (p=0,213) 

        

Controle 
17 (33,3%) 10 (19,6%) 12 (23,5%) 6 (11,8%) 2 (3,9%) 0 (0%)  2 (3,9%) 2 (3,9%) 

Sobrepeso 
8 (27,6%) 1 (3,4%) 11 (37,9%) 6 (20,7%) 1 (3,4%) 1 (3,4%) 0 (0%) 1 (3,4%) 

Obeso 
13 (36,1%) 6 (16,7%) 15 (41,7%) 1 (2,8%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (2,8%) 
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 TD 4-5 x/S 2-3 x/S 1x/S 2x/M 1x/M R N 

 

Frutas  (p=0,444)         

Controle 
14 (27,5%) 9 (17,6%) 14 (27,5%) 4 (7,8%) 7 (13,7%) 1 (3,9%) 1 (2,0%) 0 (0%) 

Sobrepeso 
8 (27,6%) 4 (13,8%) 8 (27,6%) 5 (17,2%) 4 (13,8%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

Obeso 
8 (22,2%) 3 (8,3%) 14 (38,9%) 9 (25%) 2 (5,6%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

Arroz  (p=0,410)         

Controle 
50 (98%) 0 (0%) 1 (2,0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

Sobrepeso 
27 (93,1%) 0 (0%) 1 (3,4%) 1 (3,4%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

Obeso  
33 (91,7%) 1 (2,8%) 2 (5,6%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

Macarrão  (p=0,535)         

Controle 
2 (3,9%) 4 (7,8%) 19 (37,3%) 14 (27,5%) 9 (17,6%) 2 (3,9%) 1 (2,0%) 0 (0%) 

Sobrepeso 
0 (0%) 2 (6,9%) 6 (20,7%) 11 (37,9%) 3 (10,3%) 3 (10,3%) 1 (3,4%) 3 (10,3%) 

Obeso 
0 (0%) 3 (8,3%) 12 (33,3%) 13 (36,1%) 4 (11,1%) 2 (5,6%) 0 (0%) 2 (5,6%) 

Sopa (p=0,369)         

Controle 
0 (0%) 0 (0%) 2 (3,9%) 7 (13,7%) 5 (9,8%) 9 (17,5%) 19 (37,3%) 9 (17,6%) 

Sobrepeso 
0 (0%) 0 (0%) 4 (13,8%) 4 (13,8%) 2 (6,9%) 6 (20,7%) 12 (41,4%) 1 (3,4%) 

Obeso  
0 (0%) 2 (5,6%) 4 (11,1) 5 (13,9%) 6 (16,7%) 4 (11,1%) 8 (22,2%) 7 (19,4%) 
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 TD 4-5 x/S 2-3 x/S 1x/S 2x/M 1x/M R N 

 

Pão  (p=0,666)         

Eutrófico 
21 (41,2%) 7 (13,7%) 16 (31,4%) 3 (5,9%) 1 (2,0%) 1 (2,0%) 0 (0%) 2 (3,9%) 

Sobrepeso 
9 (31,0%) 4 (13,8%) 10 (34,5%) 5 (17,2%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (3,4%) 

Obeso  
10 (27,8%) 9 (25%) 38 (32,8%) 2 (5,6%) 2 (5,6%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (2,8%) 

TD=todos os dias; 4-5x/S=4 a 5 vezes por semana; 2-3x/S =2 a 3 vezes por semana; 1x/S=1 vez por semana; 2x/M=1 vez a cada 15 dias; 1x/M=1 vez por mês; R=raramente; 

N=nunca. A análise comparativa entre os grupos foi realizada através do teste qui quadrado, com nível de significância de p<0,05 
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4.3 Hábitos de atividade física e sedentária 

 

O tempo médio diário gasto em atividades físicas, tais como brincadeiras, natação, 

futebol, dança, andar de bicicleta e executar tarefas domésticas, foi significativamente menor 

no grupo obeso quando comparado ao grupo controle. Além disso, o tempo gasto em 

atividades sedentárias (assistir TV, jogar vídeo game e ficar no computador) foi 

significativamente maior no grupo obeso quando comparado ao grupo controle.  No entanto, 

não houve diferenças significativas no TAS e no TAF entre os grupos controle e sobrepeso 

(Gráfico 1).   

 

Gráfico 1 – Valores médios diários de atividade física e sedentária, segundo o estado 

nutricional. 

 

TAF=tempo gasto em atividade física; TAS=tempo gasto em atividade sedentária. A diferença entre os grupos 

foi realizada através do teste análise de variância de uma via (ANOVA One Way). * vs grupo controle-  p<0,05  

 

 

4.4 Caracterização antropométrica 

 

A tabela 6 apresenta as características descritivas da amostra em termos de média e 

desvio padrão, comparando todas as variáveis antropométricas, de acordo com o estado 

nutricional. Conforme pode ser observado, as variáveis idade e altura não apresentaram 

diferença estatisticamente significativa entre os três grupos avaliados, o que evidencia a 

homogeneidade entre os grupos, não caracterizando viés de seleção da amostra. Por outro 

lado, na análise das demais variáveis antropométricas, observamos diferenças estatisticamente 

significativas (p˂0,05) entre os grupos avaliados. Tanto o grupo de crianças com sobrepeso 
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quanto o grupo com obesidade apresentou aumento da massa corporal, do IMC, da CC, da 

RCE e do somatório médio das dobras cutâneas triciptal e subescapular, quando comparados 

ao grupo controle.   

 

Tabela 6 – Média e desvio padrão das variáveis antropométricas, de acordo com o estado 

nutricional. 

Estado Nutricional 

 

  Controle      Sobrepeso Obeso  p 

 (n=51) (n=29) (n=36)  

Idade (anos) 8,75±0,84 8,39±1,23 8,36±1,10 0,151 

Estatura (m) 1,34±0,75 1,35±0,09 1,37±0,10 0,393 

Massa Corporal (kg)  29,53±4,48 36,74±6,97* 43,89±10,20*
# 
 ˂0,001 

IMC (kg/m
2
) 16,32±1,40 19,80±1,36* 23,76±2,59*

#
 ˂0,001 

CC 56,14±4,29 64,57±4,96* 72,15±7,66*
#
 ˂0,001 

RCE 0,42±0,03 0,48±0,03* 0,53±0,03*
#
 ˂0,001 

ΣDCTS 15,49±4,84 25,98±7,71* 35,71±8,51*
#
 ˂0,001 

IMC=índice de massa corporal; CC=circunferência da cintura; RCE=razão cintura-estatura; ΣDCTS=somatório 

médio das dobras cutâneas triciptal e subescapular;. A diferença entre os grupos foi avaliada através do teste 

análise de variância de uma via (ANOVA One Way), seguido do pós teste de Tukey. * vs grupo controle, 
#
 vs 

grupo sobrepeso. 

 

 

4.5 Avaliação da pressão arterial, glicemia e perfil lipídico, de acordo com o estado 

nutricional 

 

Das 116 crianças avaliadas no presente estudo, duas apresentaram valores de pressão 

arterial sistólica e/ou diastólica iguais ou superiores ao percentil 90 para idade, sexo e 

percentil de altura. Destas, uma apresentou o quadro de pré-hipertensão e outra apresentou 

hipertensão arterial, ambas do grupo obeso. Além disso, verificamos que as médias de pressão 

sistólica e diastólica dos grupos sobrepeso e obeso foram significativamente maiores (p<0,05) 

quando comparadas  àquelas  observadas no grupo controle  (Tabela 7).  

Em relação aos dados bioquímicos, não observamos diferenças estatisticamente 

significativas na glicemia, nos níveis séricos de colesterol total e de LDL-C entre os grupos. 

Entretanto, os valores de TG, e de VLDL-C, foram significantemente maiores no grupo obeso 
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quando comparado aos grupos sobrepeso e controle. As crianças obesas apresentaram também 

redução na concentração de HDL-C em relação ao grupo controle (Tabela 7).  

Quanto aos índices aterogênicos, o índice TG/HDL foi significativamente maior no 

grupo obeso quando comparado tanto ao grupo controle quanto ao grupo sobrepeso. Do 

mesmo modo, razões CT/HDL e LDL/HDL aumentaram significativamente no grupo obeso 

quando comparado ao controle (Tabela 7). 

 

Tabela 7 – Média e desvio padrão da pressão arterial e das variáveis bioquímicas, de acordo 

com o estado nutricional. 

                                    Estado Nutricional 

 

 Controle      Sobrepeso Obeso  p 

PAS (mmHg)   89,0±9,4 95,0±11,4* 98,0±10,4*
#
 ˂0,001 

PAD (mmHg) 53,7±8,9          57,5±8,9* 61,7±12,3*
#
 0,002 

Glicemia  (mg/dl) 78,8±6,3 82,6±8,1 80,2±6,8 0,096  

CT (mg/dl) 141,4±27,4 143,3±26,0 143,0±31,9 0,952 

TG (mg/dl) 72,7±32,7 77,2±34,4 111,1±54,1*
#
 ˂0,001 

HDL-C (mg/dl) 50,5±11,6 47,9±11,6 42,8±9,1* 0,015 

LDL-C (mg/dl) 76,3±26,3 79,9±23,3 78,0±24,1 0,837 

VLDL-C (mg/dl)       14,5±6,5      15,4±6,9   22,2±10,8*
#
 ˂0,001 

CT/HDL 2,85±0,7 3,12±0,8 3,40±0,7* 0,011 

LDL/HDL         1,41±0,4 1,77±0,7*     1,85±0,5* 0,004 

LogTG/HDL -0,239±0,259      -0,169±0,216 0,010±0,255*
#
 ˂0,001 

PAS=pressão arterial sistólica; PAD=pressão arterial diastólica; CT=colesterol total; HDL-C=colesterol de 

lipoproteína de alta densidade; LDL-C=colesterol de lipoproteína de baixa densidade; VLDL-C=colesterol de 

lipoproteína de densidade muito baixa. A diferença entre os grupos foi avaliada através do teste análise de 

variância de uma via (ANOVA One Way), seguido do pós-teste de Tukey. * vs grupocontrole, 
#
 vs grupo 

sobrepeso. Grupo controle n=41-51; grupo sobrepeso n=27-29; grupo obeso n=30-36. 

 

 

 

4.6 Correlações entre as variáveis do estudo 

 

O IMC foi o parâmetro utilizado para categorizar os grupos em controle, sobrepeso e 

obeso. Nossos resultados demonstraram ainda que as demais variáveis antropométricas (CC, 

RCE e ΣDCTS) estão fortemente associadas a este índice, apresentando os valores do 

coeficiente de correlação próximos de 1 (Tabela 8).  
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Tabela 8 – Correlação entre o índice de massa corporal e as variáveis antropométricas e a 

pressão arterial.  

 Valor r Valor p 

CC 0,914 ˂0,001 

RCE 0,849 ˂0,001 

ΣDCTS 0,906 ˂0,001 

CC=circunferência da cintura; RCE=razão cintura-estatura; ΣDCTS=somatório médio das dobras cutâneas 

triciptal e subescapular. A análise das correlações foi realizada através do teste de Pearson, com nível de 

significância de p<0,05. 

 

A presença e a magnitude da associação entre as variáveis antropométricas 

relacionadas à adiposidade e aos fatores de risco cardiovasculares também foi avaliada e 

encontra-se descrita nas tabelas 9, 10 e 11. 

Os dados da tabela 9 demonstram uma associação estatisticamente significativa entre 

os indicadores antropométricos (IMC, CC, RCE e ΣDCTS) e as variáveis: PAS, PAD, TGs, 

HDL-C, VLDL-C e índices aterogênicos, sendo que todas as correlações foram positivas, 

exceto o HDL-C, que se correlacionou negativamente com as variáveis antropométricas. 

 

Tabela 9 – Correlação entre as variáveis antropométricas e os fatores de risco 

cardiovasculares.   

 

 
IMC 

  
CC 

 
 RCE 

 
ΣDCTS 

 

PAS   0,564* 0,569* 0,368* 0,545* 

PAD   0,476* 0,476*        0,309*   0,465* 

Glicemia (mg/dl) 0,084            0,074        0,144     0,022 

CT (mg/dl) 0,021         0,083       0,148      -0,014 

TG (mg/dl)  0,382*         0,427*       0,428*   0,419* 

HDL-C (mg/dl) -0,367*        -0,272*      -0,244* -0,376* 

LDL-C (mg/dl) 0,020         -0,007       0,036      -0,035 

VLDL-C (mg/dl)           0,384*          0,427*       0,430*      0,420* 

CT/HDL           0,341*       0,321*       0,337*      0,335* 

LDL/HDL           0,353*          0,308*       0,321*      0,322* 

LogTG/HDL           0,432*           0,438*        0,425* 0,471* 

PAS=pressão arterial sistólica; PAD=pressão arterial diastólica; CT=colesterol total; TG=triglicérides; HDL-

C=colesterol de lipoproteína de alta densidade; LDL-C=colesterol de lipoproteína de baixa densidade; VLDL-

C=colesterol de lipoproteína de densidade muito baixa. A análise das correlações foi realizada através do teste de 

Pearson. *p˂0,05. 
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Quando as crianças foram separadas por sexo, observamos associação entre PAS, 

PAD, TG, VLDL-C e todas as variáveis antropométricas em ambos os sexos. Entretanto, 

para TG e VLDL-C, o coeficiente de correlação foi maior no grupo de crianças do sexo 

masculino quando comparado ao feminino. O HDL-C apresentou associação com as 

variáveis antropométricas somente no sexo feminino. 

Em relação aos índices aterogênicos, o TG/HDL teve correlação com todas as 

variáveis antropométricas, entre meninos e meninas. O índice LDL/HDL, no sexo masculino, 

correlacionou-se somente com o ΣDCTS, enquanto no sexo feminino correlacionou-se com 

todos os indicadores antropométricos. Além disso, o índice CT/HDL e as variáveis 

antropométricas apresentaram associação positiva, apenas no sexo feminino (Tabelas 10 e 

11). 

 

Tabela 10 – Correlação entre as variáveis antropométricas e os fatores de risco 

cardiovasculares, para o sexo feminino. 

 

 
IMC 

 

CC 

 

RCE 

 
ΣDCTS 

 

PAS 0,577* 0,573* 0,396* 0,500* 

PAD 0,450* 0,468* 0,352* 0,403* 

Glicemia (mg/dl) 0,218 0,194 0,290* 0,178 

CT (mg/dl) 0,040 0,104 0,173 -0,045 

TG (mg/dl) 0,330* 0,357* 0,372* 0,347* 

HDL-C (mg/dl) -0,456* -0,336* -0,323* -0,426* 

LDL-C (mg/dl) 0,074 -0,092 0,158 -0,006 

VLDL-C (mg/dl) 0,332* 0,359*        0,375* 0,348* 

CT/HDL 0,459* 0,429*        0,445* 0,379* 

LDL/HDL 0,390* 0,357* 0,388* 0,293* 

LogTG/HDL           0,445* 0,429*  0,403* 0,423* 

PAS=pressão arterial sistólica; PAD=pressão arterial diastólica; CT=colesterol total; TG=triglicérides; HDL-

C=colesterol de lipoproteína de alta densidade; LDL-C=colesterol de lipoproteína de baixa densidade; VLDL-

C=colesterol de lipoproteína de densidade muito baixa. A análise das correlações foi realizada através do teste de 

Pearson. *p˂0,05. 
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Tabela 11 – Correlação entre as variáveis antropométricas e os fatores de risco 

cardiovasculares, para o sexo masculino.  

 

 
IMC 

 

CC 

 

RCE 

 
ΣDCTS 

 

PAS 0,529*        0,567* 0,354* 0,534* 

PAD 0,492* 0,476*        0,270 0,498* 

Glicemia (mg/dl)          0,053           0,032        0,037     0,054 

CT (mg/dl) 0,026        0,078        0,125       0,086 

TG (mg/dl)   0,408*        0,483* 0,502*       0,439* 

HDL-C (mg/dl) -0,178       -0,165       -0,111      -0,229 

LDL-C (mg/dl) -0,130       -0,104       -0,109      -0,063 

VLDL-C (mg/dl)       0,408*        0,483*        0,503*      0,439* 

CT/HDL       0,135             0,174        0,174      0,231 

LDL/HDL       0,259          0,232        0,211 0,318* 

LogTG/HDL 0,346*   0,424*          0,463* 0,420* 

PAS=pressão arterial sistólica; PAD=pressão arterial diastólica; CT=colesterol total; TG=triglicérides; HDL-

C=colesterol de lipoproteína de alta densidade; LDL-C=colesterol de lipoproteína de baixa densidade; VLDL-

C=colesterol de lipoproteína de densidade muito baixa. A análise das correlações foi realizada através do teste de 

Pearson. *p˂0,05. 

 

 

4.7 Distribuição do perfil lipídico por estado nutricional   

 

No gráfico 2 apresentamos a distribuição das crianças por grupo, conforme os 

valores de referência para as variáveis do perfil lipídico (XAVIER et al.,, 2013). Verificamos 

que nos três grupos a proporção de colesterol total alterada foi em torno de 20%, enquanto a 

concentração desejável de LDL ocorreu em mais de 70% das crianças. No grupo obeso 63,3% 

das crianças estavam com HDL reduzido (alterado), enquanto no grupo controle  39%. Para 

os TGs, observamos que 80,5% das crianças do grupo controle tinham a concentração 

desejável, e entre as crianças obesas apenas 43,3%. 
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Gráfico 2 - Frequência de níveis lipídicos desejáveis, limítrofes e alterados, por estado 

nutricional.   

 
 

 

 

4.8 Análise de regressão 

 

Através da regressão logística, considerando o intervalo de confiança de 95%, 

verificamos que a RCE associou-se a uma maior quantidade de variáveis lipídicas do que o 

IMC, a CC e o ΣDCTS.  

Após o agrupamento das crianças com sobrepeso e obesidade na categoria excesso de 

massa corporal, por meio do IMC (≥ percentil 85), as mesmas apresentaram 4,53 e 25,14 

vezes mais chances de apresentarem os índices CT/HDL ≥ 3,5 e LDL/HDL ≥ 2,0, 

respectivamente, em relação àquelas sem excesso de massa corporal (Tabela 12). 

De acordo com os pontos de corte estabelecidos neste estudo, as crianças com CC ≥ 

76cm e RCE ≥ 0,5 apresentam, respectivamente, 5,17 e 3,49 vezes mais chances de 

desenvolver alterações nos níveis de TG, quando comparadas as demais crianças. Além 
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61% 

39% 

68,3% 

12,2% 

19,5% 

81,5% 

14,8% 

3,7% 

74% 

26% 

0% 

51,8% 

48,1% 

59,3% 

18,5% 

22,2% 

43,3% 

26,7% 

30% 

76,7% 

23,3% 

0% 

36,7% 

63,3% 

50% 

30% 

20% 

Obeso 

Sobrepeso 

Controle 
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disso, CC, RCE e ΣDCTS elevadas aumentam a chance do índice TG/HDL ser maior ou 

igual a 0,03 (percentil 75). 

 

Tabela 12 – Odds ratio (OR) da associação entre as variáveis antropométricas e alterações 

no perfil lipídico e índices aterogênicos. 

 

 

IMC 

Percentil ≥ 85 

OR (IC95%) 

CC 

Percentil ≥ 90 

OR (IC95%) 

RCE 

     ≥ 0,5OR 

(IC95%) 

ΣDCTS 

Percentil ≥ 75   

(IC95%) 

CT  

(≥150mg/dl) 

2,03  

(0,86-4,74) 

1,36 

(0,38-4,82) 

2,05 

(0,87-4,79) 

      1,47 

(0,58-3,74) 

TG  

(≥100mg/dl) 

  2,41  

(0,94-6,17) 

5,17*  

(1,38-19,36) 

3,49* 

(1,41-8,65) 

      5,51* 

(2,04-14,82) 

HDL-C  

(˂45mg/dl) 

2,07  

(0,91-4,70) 

3,44  

(0,85-13,85) 

1,01 

(0,44-2,32) 

     2,31 

(0,89-5,95) 

LDL-C  

(≥100mg/dl) 

1,34  

(0,50-3,58) 

2,19  

(0,58-8,31) 

0,85 

(0,31-2,33) 

     0,88 

(0,28-2,71) 

CT/HDL  

(percentil ≥ 75)   

4,53*  

(1,54-13,29) 

2,46  

(0,68-8,87) 

         3,42* 

(1,36-8,61) 

     2,39 

(0,90-6,35) 

LDL/HDL 

 (percentil ≥ 75)   

      25,14*  

(3,22-196,3) 

3,19  

(0,87-11,67) 

 3,34* 

(1,27-8,79) 

2,57 

(0,93-7,06) 

LogTG/HDL 

 (percentil ≥ 75)   

1,75  

(0,67-4,57) 

   4,29* 

(1,18-15,63) 

   2,68* 

  (1,05-6,82) 

3,62* 

(1,34-9,77) 

CT=colesterol total; TG=triglicérides; HDL-C=colesterol de lipoproteína de alta densidade; LDL-C=colesterol 

de lipoproteína de baixa densidade; VLDL=colesterol de lipoproteína de densidade muito baixa. *p˂0,05. 
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5 DISCUSSÃO  

 

 

 

No presente estudo, buscamos ampliar o entendimento sobre as variáveis que podem 

estar associadas ao grau de adiposidade em crianças e aos fatores de risco para doenças 

cardiovasculares. Neste sentido, nossos resultados indicaram que o excesso de tecido adiposo 

na infância contribui para a ocorrência de fatores de risco cardiovasculares, como a elevação 

da pressão arterial, o perfil lipídico inadequado e o aumento de índices aterogênicos. 

As características sociais entre os grupos avaliados foram semelhantes, conforme se 

evidenciou pelas variáveis relacionadas à estrutura familiar, o que reduz a chance dos fatores 

sociais influenciarem de maneira relevante as demais variáveis deste estudo. A predominância 

de famílias do tipo nuclear, tendo o pai como chefe e a mãe como principal cuidadora da 

criança em casa, é um formato similar ao encontrado na maioria das crianças pré-escolares 

avaliadas no estudo de Ferreira (2007). Um estudo realizado por Chen e Escarce (2010) 

proporcionou uma forte evidência de que as crianças que viviam com mãe solteira, 

especialmente as crianças que não tinham irmãos, apresentavam maior risco para a obesidade 

infantil. Outro estudo citado por Abrel (2010), concluiu que as crianças que permaneciam 

com cuidadores como avós e tios, tinham maior probabilidade de terem excesso de peso do 

que aquelas que frequentavam creches ou eram cuidadas pelos pais. Estes estudos sugerem 

que a estrutura familiar pode ter influência no surgimento da obesidade infantil, embora esta 

relação não tenha sido observada em nosso estudo. 

A educação materna tem sido um fator importante que contribui para o surgimento 

da obesidade dos filhos. De fato, o estudo de Giugliano e Carneiro (2004) observou maior 

ocorrência de sobrepeso e obesidade em crianças cujas mães possuem menor grau de 

escolaridade. Entretanto, os resultados do presente estudo demonstraram que o ensino médio 

completo foi o nível de escolaridade máximo relatado pela maioria das mães nos três grupos 

(controle, sobrepeso e obeso) avaliados. Estes achados estão de acordo com os dados 

relatados por Sanibal (2012) e diferentes de Sampaio (2011), que obteve predominantemente 

o ensino fundamental incompleto entre as mães de adolescentes dos grupos estudados. Estas 

diferenças podem ser justificadas levando-se em consideração o perfil da escola onde 

coletamos os dados, pois se trata de uma instituição municipal conveniada e de baixo custo, o 

que acaba selecionando famílias com perfis sociais similares. 
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Evidências importantes indicam que o aumento da prevalência de sobrepeso e 

obesidade sofre maior influência do status socioeconômico do que de aspectos étnicos e 

geográficos
 
(LARSSON et al., 1984). Neste sentido, na América Latina, há relatos de que a 

obesidade na infância tende a ser mais prevalente nas áreas urbanas e em famílias com nível 

socioeconômico e escolaridade materna mais elevados (RUEDA-CLAUSEN et al., 2008). De 

fato, crianças na fase escolar que pertencem às famílias de classe A demonstram possuir risco 

aproximadamente duas vezes maior de apresentarem sobrepeso quando comparados aos 

escolares das famílias de classe E (GUEDES et al., 2010). O nível socioeconômico interfere 

na disponibilidade de alimentos e no acesso à informação, além de estar associado a 

determinados padrões de atividade física que favorecem o aumento da prevalência de 

obesidade. Nos países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, onde a disponibilidade de 

alimentos é um problema importante, a obesidade na infância se torna mais prevalente nas 

classes socioeconômicas mais elevadas, o que está de acordo com a tendência observada no 

presente estudo, pois a maioria das crianças dos grupos controle e sobrepeso pertenciam à 

classe C, e o grupo obeso era formado principalmente por famílias de classe B2.  

A relação entre o estado nutricional do bebê ao nascer e o desenvolvimento de 

complicações metabólicas na fase adulta tem gerado diversas discussões no meio científico. 

Sugere-se que tanto o baixo peso quanto o excesso de peso na vida intrauterina podem afetar 

permanentemente os centros hipotalâmicos envolvidos no controle da ingestão alimentar, e 

assim provocar o excesso de gordura corporal na vida adulta (OLIVEIRA et al., 2011).  Neste 

sentido, Martins e Carvalho (2006) mostraram a associação positiva entre o peso ao nascer e a 

probabilidade do desenvolvimento de obesidade na infância. No entanto, de acordo com 

nossos resultados, as médias da massa corporal e do comprimento ao nascer não apresentaram 

diferenças significativas  do grupo controle para os grupos sobrepeso e obeso, excluindo a 

possibilidade de que alterações nestes parâmetros possam estar envolvidas na gênese das 

alterações investigadas no presente estudo. 

Existem evidências que apontam uma menor prevalência de excesso de peso entre 

crianças que receberam aleitamento materno, quando comparadas às que não foram 

amamentadas (LIESE et al., 2001),
 
além de estudos que observaram uma relação positiva 

entre o tempo de aleitamento materno e o estado nutricional infantil (AMARAL; BASSO, 

2009). No presente estudo, observamos que a média de tempo da amamentação exclusiva foi 

a mesma para os três grupos, cerca de 3,5 meses, considerado baixo de acordo com a OMS e o 

MS, que recomendam aleitamento materno exclusivo por seis meses e complementado até os 
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dois anos ou mais, para promover o crescimento e desenvolvimento saudável da criança 

(BRASIL, 2009). 

Os padrões alimentares atuais têm contribuído para a maior prevalência da obesidade 

em todas as faixas etárias. Acredita-se que o aumento no número de refeições fora de casa, a 

ingestão excessiva de açúcares simples e gorduras, o consumo de porções cada vez maiores e 

o aumento no consumo de bebidas adicionadas de açúcar, associados à baixa ingestão de 

frutas e hortaliças, são hábitos decisivos no processo de instalação do sobrepeso/obesidade 

(ENES; SLATER, 2013; NICKLAS et al, 2001).  

. Neste sentido, embora não tenha sido verificada diferença significativa na 

frequência alimentar entre os grupos do nosso estudo, observamos que a alimentação base das 

crianças é constituída por arroz, feijão e leite, que os sucos artificiais e pães são consumidos 

com alta frequência pela maioria, e as frutas, verduras e legumes apresentam consumo 

insuficiente. Segundo o MS, os princípios de uma alimentação saudável incluem 

recomendações como: menor quantidade de gorduras, açúcar e sal, e o consumo diário de 

maiores quantidades de frutas, legumes e verduras (BRASIL, 2004). Diante destes resultados 

reforçamos a necessidade de incentivar hábitos alimentares saudáveis, adotando medidas 

educativas através do ambiente escolar e dos meios de comunicação, para atingir tanto as 

crianças quanto os pais, pois a reeducação alimentar deve ser uma atitude familiar.  

Há evidências de que as atividades físicas realizadas na infância e adolescência têm 

efeitos benéficos sobre o controle dos fatores de risco cardiovasculares como: obesidade, 

dislipidemia, diabetes tipo 2, tabagismo e hipertensão arterial (ARAÚJO et al., 2008). Devido 

à importância e à dificuldade de aferir hábitos de atividade física em crianças, a escolha do 

questionário adequado é fundamental para obter dados confiáveis. Neste sentido, um estudo 

de validação realizado por Adami et al, (2013) destaca que o LAF constitui um instrumento 

válido e específico para aferição de atividade física em crianças na faixa etária de 7 a 10 anos, 

além de possuir características importantes como: administração por entrevista, avaliação do 

dia anterior, questionário respondido pela criança, lista de atividades físicas e divisão do dia 

em períodos segundo a rotina escolar, facilitando o relato das atividades e reduzindo os erros 

de memória (ADAMI et al.,2013).
  

No presente estudo, utilizando o LAF, constatamos que o tempo médio gasto 

diariamente com atividades sedentárias, principalmente assistindo TV, foi o dobro do tempo 

médio dedicado às atividades físicas entre todas as crianças. Além disso, verificamos 

diferenças significativas entre os grupos controle e obeso, uma vez que as crianças obesas 

tiveram maior TAS e menor TAF em relação às crianças com estado nutricional normal. 
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Neste sentido, Pereira e Barros (2004) realizaram um estudo sobre o estilo de vida de 

escolares e observaram que os níveis de atividade física eram baixos, e no tempo livre eles 

passavam de 3 a 4 horas diárias assistindo TV e jogando videogame, além de outras 

atividades sedentárias. Esta tendência ao sedentarismo é semelhante à apresentada por outro 

estudo no qual, cerca de 75% da rotina diária das crianças estava distribuída entre horas de 

sono e permanência sentado, sendo que o grupo sobrepeso/obeso permanecia mais tempo 

sentado do que o grupo controle, em ambos os sexos (GIUGLIANO; CARNEIRO, 2004). A 

realidade apresentada em nosso estudo mostra a necessidade de ações para promover o 

conhecimento sobre os benefícios da atividade física e para incentivar práticas esportivas 

dentro e fora das escolas, com o objetivo de reduzir o sedentarismo em crianças e 

adolescentes. 

A obesidade infantil tem consequências que podem ser observadas precocemente, 

entre elas a hipertensão arterial e a dislipidemia, consideradas fatores de risco para o 

desenvolvimento de complicações cardiovasculares como aterosclerose, arritmias cardíacas e 

infarto do miocárdio (PITREZ FILHO et al., 2012). Há evidências de que a crescente 

prevalência da obesidade infantil está relacionada com o aumento do diagnóstico de 

hipertensão arterial em crianças e adolescentes (LUMA; SPIOTTA, 2006). Ao interpretar os 

valores de pressão arterial utilizando os percentis, observamos apenas um caso de hipertensão 

e um de pré-hipertensão, dentre todas as crianças que participaram do estudo. Porém, 

merecem destaque os resultados do nosso estudo que demonstraram uma associação positiva 

entre o IMC e a PAS e PAD, mostrando que o aumento da massa corporal exerce influencia 

na pressão arterial sistêmica e evidenciando o papel do acúmulo de tecido adiposo como 

determinante de alterações cardiovasculares. Nossos resultados estão de acordo com aqueles 

observados por Junior et al (2010), que encontraram correlações significativas entre o 

aumento do peso e a elevação da pressão arterial em meninos e meninas com idade entre 7 e 

12 anos. Esta correlação positiva ressalta a importância de entender os mecanismos 

envolvidos no excesso de peso durante a infância, para que intervenções possam ser feitas no 

sentido de evitar patologias como hipertensão arterial e demais complicações cardiovasculares 

na fase adulta. 

A prevenção de doenças cardiovasculares pode ser favorecida pela detecção de 

fatores de risco, dos quais se destacam a dislipidemia (FAULHABER et al., 2009). A 

incidência de obesidade infantil está relacionada à ocorrência de dislipidemia, o que torna a 

obesidade um critério para triagem de perfil lipídico em crianças e adolescentes (GIULIANO 

et al., 2005). No presente estudo observamos que as crianças obesas apresentaram maiores 
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valores de TG, de VLDL-C, dos índices CT/HDL e TG/HDL, e diminuição do HDL-C em 

relação às crianças com peso normal. Resultado semelhante foi obtido por Sanibal (2012) ao 

observar que os adolescentes obesos possuíam maior concentração sérica de TG e menores 

níveis de HDL-C em comparação aos eutróficos, enquanto a relação dos TG/HDL mostrou 

valores maiores no grupo sobrepeso e obeso do que no grupo eutrófico. Ramos et al, (2011) 

em estudo com crianças e adolescentes obtiveram valores significativamente mais baixos de 

HDL-C entre os pacientes com obesidade grave. Todos estes achados evidenciam que o 

excesso de adiposidade pode contribuir para alterações no perfil lipídico e nos índices 

aterogênicos. 

A concentração de HDL-C se tornou um importante indicador laboratorial de risco 

cardiovascular, uma vez que está inversamente relacionada à incidência de doença 

aterosclerótica coronariana (LEANÇA et al., 2010). A relação TG/HDL também tem sido 

considerada um potente preditor do desenvolvimento de doença coronariana (SILVA et al., 

2012). De fato, a menor concentração de HDL-C e maiores valores de TG/HDL encontrados 

no grupo obeso em nosso estudo reforçam a ideia de que as crianças obesas são mais 

suscetíveis a futuras complicações cardiovasculares. 

Devido ao baixo custo, os indicadores antropométricos têm sido as técnicas mais 

utilizadas em estudos clínicos e epidemiológicos, para avaliação da obesidade (ROMÁN, 

2003). No presente estudo, o IMC correlacionou-se fortemente com os demais indicadores 

antropométricos (CC, RCE, ΣDCTS), mostrando a concordância entre o aumento do IMC e o 

excesso de gordura abdominal e subcutânea. Estes dados reforçam a eficiência da combinação 

de diferentes medidas antropométricas na predição de risco cardiovascular, uma vez que o 

IMC sozinho não é suficiente para aferir a distribuição da adiposidade corporal. O estudo de 

Halpern et al (2013) também demonstrou correlação significativa entre o IMC, a CC e as 

dobras cutâneas em escolares de 7 a 12 anos.   

Quando avaliamos a associação dos indicadores antropométricos com as variáveis 

que caracterizam o risco cardiovascular na amostra total, observamos correlações positivas 

moderadas para PAS, PAD, TG, VLDL-C e índices aterogênicos, e correlação inversa para 

HDL-C, em relação a todas as variáveis antropométricas. Rizk e Yousef (2012) também 

verificaram que o aumento da CC está associado ao aumento de TG e redução de HDL-C em 

crianças de 6 a 11 anos de idade. Estes achados mostram que o excesso de adiposidade central 

e total aumenta a probabilidade das crianças apresentarem fatores de risco cardiovasculares, 

como hipertrigliceridemia e baixos níveis de HDL-C. 
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Quando dividimos a amostra por sexo, apenas as meninas apresentaram associação 

significativa do HDL-C com as medidas antropométricas. De modo semelhante, Leite et al. 

(2009) obtiveram maior correlação entre HDL-C e as medidas IMC e CC para o sexo 

feminino em relação ao sexo masculino em adolescentes de 13 anos em média. Estes 

resultados sugerem que os indicadores antropométricos são melhores preditores de alterações 

nos níveis de HDL-C para o sexo feminino. 

O perfil lipídico e os índices aterogênicos são preditores de anormalidades como a 

dislipidemia, a aterosclerose, a hipertensão arterial e as doenças cardiovasculares 

(SHARAYE, 2015). No presente estudo verificamos que o sobrepeso e a obesidade infantil, 

assim como a adiposidade abdominal e subcutânea, aferidos através dos percentis de IMC, 

CC, RCE e ΣDCTS, aumentam a chance de ocorrência de índices aterogênicos elevados. 

Embora, não haja ponto de corte padronizado para o índice TG/HDL na faixa etária infantil, a 

literatura mostra que os indivíduos adultos que se encontravam no maior quartil para a razão 

TG/HDL, apresentavam um risco 16 vezes maior de ter um infarto agudo do miocárdio 

comparado com os pacientes do menor quartil (SILVA et al., 2012). No presente estudo, as 

crianças com CC ≥ 76cm e RCE ≥ 0,5 possuem respectivamente, 5 e 3,5 vezes maior chance 

de apresentarem níveis de TG acima do desejável, mostrando a importância da CC e RCE 

como preditores da hipertrigliceridemia, uma vez que estes indicadores antropométricos são 

considerados adequados para mensurar a adiposidade abdominal e estimar o risco 

cardiovascular (SAVVA et al., 2000; KHOURY et al., 2013). 

Em resumo, os resultados acima descritos mostram que a maioria das crianças do 

presente estudo consome alimentos ricos em calorias, como arroz, feijão, pães e sucos 

artificiais, e apresentam baixo consumo de frutas, verduras e legumes. As crianças obesas 

dedicam maior tempo na realização de atividades sedentárias e menor tempo nas atividades 

físicas, além de apresentarem uma tendência ao aumento da pressão arterial, maiores níveis de 

TG e índices aterogênicos e menores concentrações de HDL-C, em relação ao grupo controle. 

Estes achados possibilitam uma avaliação do impacto da obesidade infantil sobre a 

concentração de lipoproteínas e seus respectivos índices aterogênicos, permitindo assim, 

ampliar o conhecimento sobre os riscos cardiovasculares em crianças. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Neste estudo, concluímos que o aumento de adiposidade na infância está associado à 

presença de fatores de risco para doenças cardiovasculares. Nossos resultados proporcionaram 

evidências adicionais no que se refere à necessidade de se estabelecer pontos de corte para as 

medidas antropométricas de CC e RCE, e para os índices aterogênicos em crianças, os quais 

possibilitarão uma predição mais segura sobre as consequências da obesidade infantil. Além 

disso, nossos achados reforçam a importância de intensificar estratégias educativas para 

incentivar a alimentação balanceada e as práticas de atividades físicas na infância, como ações 

preventivas para o excesso de peso e suas comorbidades.  
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APÊNDICE A 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

O Sr. (a) está sendo convidado (a) a participar da pesquisa “Relação entre os Níveis de 

Agonistas Endocanabinóides e o Grau de Adiposidade e de Fatores de Risco Cardiovasculares 

em Crianças e Adolescentes”, de responsabilidade das pesquisadoras: Profª. Drª. Núbia de 

Souza Lobato e da Mestranda Polliana Conceição Garcia, inscritas no Programa de Pós-

graduação em Ciências Aplicadas à Saúde da Universidade Federal de Goiás - Campus Jataí.  

Diante da alta prevalência de obesidade, que tem se tornado um problema de saúde 

pública no Brasil, a presente pesquisa visa conhecer a realidade de sobrepeso e obesidade 

entre crianças e adolescentes de 2 a 19 anos, matriculados nas escolas e creches do município 

de Jataí GO.  

O estudo será realizado através dos seguintes procedimentos: entrevista com estudante 

convidado, ou com os pais/responsáveis legais quando necessário; aferição da pressão arterial; 

coleta de medidas antropométricas (peso, altura e depósitos de gordura) e de amostras de 

sangue das crianças e adolescentes que aceitarem participar da pesquisa. As amostras de 

sangue serão coletadas por profissionais habilitados para exercer tal função, e posteriormente 

serão analisadas para verificar a relação entre alguns componentes sanguíneos e o grau de 

adiposidade. 

Durante os procedimentos descritos acima, o voluntário ficará em uma sala reservada, 

separado dos demais, previamente preparada pelos pesquisadores com o auxílio do 

coordenador da escola, visando resguardar a privacidade e reduzir a chance de qualquer tipo 

de constrangimento dos participantes da pesquisa.  

A entrevista contará com três questionários destinados ao estudante ou aos 

pais/responsáveis. O Questionário Alimentar terá perguntas sobre o que a criança comeu no 

dia anterior (Recordatório de 24 horas) e sobre alguns alimentos consumidos frequentemente 

pela criança (Inquérito de Frequência Alimentar). O Questionário Social será sobre a posse de 

alguns itens como geladeira, televisão, rádio; e o Questionário de Atividade Física irá 

perguntar sobre as atividades realizadas no dia anterior, antes, durante e depois da escola.  

O diretor (a) da escola/creche em que seu filho está matriculado encontra-se ciente de 

todas as etapas envolvidas nesta pesquisa e concordou em participar na realização da mesma. 

Os resultados serão utilizados apenas para os fins da pesquisa e para publicações 

científicas posteriores, sendo que nenhum voluntário será identificado e seus dados pessoais 

serão mantidos em sigilo total.   
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Não haverá nenhuma despesa com a participação do seu filho (a), que é totalmente 

voluntária. Estamos dispostos a prestar qualquer esclarecimento às dúvidas sobre o 

andamento da pesquisa. O convidado tem plena liberdade para recusar sua participação em 

qualquer fase da pesquisa, sem haver penalização ou prejuízo. 

Você ficará com uma via deste termo e qualquer dúvida a respeito da pesquisa, poderá 

ser esclarecida diretamente com: Núbia de Souza Lobato, fone (64) 8108-5436 ou Polliana 

Conceição Garcia, fone (64) 9998-7176, através de ligação a cobrar. As objeções a respeito da 

conduta ética poderão ser questionadas ao Comitê de Ética em Pesquisa, no email 

cep.prppg.ufg@gmail.com ou pelo telefone (62) 3521-1215. 

 

Eu,_____________________________________________, RG nº________________, 

declaro ter recebido todas as informações necessárias à realização deste trabalho e sendo o 

responsável legal pelo aluno______________________________________________, 

autorizo a participação dele como voluntário do projeto de pesquisa acima descrito.  

Jataí, _____ de ____________ de _______. 

 

______________________________________________ 

Assinatura do Participante da pesquisa 

Assinatura dactiloscópica: 

 

 

______________________________________________ 

Núbia de Souza Lobato 

Coordenadora da Pesquisa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cep.prppg.ufg@gmail.com
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Anexo 1 

 
 

 



73 

 

 

 

 
 

 



74 

 

 

 
 

 



75 

 

 

 
 

 

 



76 

 

 

Anexo 2 

 

Questionário Social 

 

 

Data da entrevista ___/ ___/ ___ 

Nome da criança:________________________________________________________ 

DN: ___/ ___/ ___        Peso ao nascer: _______kg       Compr. ao Nascer ________cm 

Tempo de amamentação:      Exclusiva  ____________ meses 

                                              Total          ____________ meses 

Nome da mãe: _______________________________________  

Endereço: ______________________________________________________________ 

Telefone: ____________________ 

Em qual período a criança vai à escola? _______________ 

Quem cuida da criança quando ela está em casa? ______________________________ 

                             

 Tendo sido devidamente informado (a) dos objetivos e procedimentos da pesquisa “Relação 

entre os Níveis de Agonistas Endocanabinóides e o Grau de Adiposidade em crianças e 

adolescentes” autorizo o (a) menor _______________________________________ a 

participar de todos os procedimentos. 

 

 

 

 

 

               _______________________________________________________________ 

Nome e assinatura do responsável 

(grau de parentesco com a criança) 

 

 

 

 

 

Jataí, ______ de ______________________ de 2015 
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“Quais as pessoas que moram nessa casa? Qual a idade e relação das pessoas que moram na 

casa com a criança?” 

 Nome Relação de parentesco 

com a criança 

Idade 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 

    Classificação da Família_________________________________________________  

1.  Quantas pessoas moram na casa onde a criança mora?       _______________ pessoas 

2. Quais dos itens abaixo existem na casa em que a criança mora e em que número? 

 

Posse de itens Não tem  Tem 

  1 2 3 4 ou + 

Televisão em cores  2 3 4 5 

Rádio   1 2 3 4 

Banheiro  2 3 4 4 

Automóvel  2 4 5 5 

Empregada 

mensalista 

 2 4 4 4 

Aspirador de pó  1 1 1 1 

Maquina de lavar 

ou tanquinho 

 1 1 1 1 



78 

 

 

Videocassete e/ou 

DVD 

 2 2 2 2 

Geladeira  2 2 2 2 

Freezer (aparelho 

independente ou 

parte da duplex) 

 1 1 1 1 

 

3. Quem é o chefe da família da criança? (em relação a criança) 

(  ) pai            (  ) tio/ tia            (  ) irmãos mais velhos 

(  ) mãe          (  ) avô/ avó         (  ) outros __________ 

4. Até que série ele (ela) estudou         __________ série       __________ grau 

Grau de instrução do chefe de Família Pontos 

Analfabeto/ Primário incompleto 0 

Primário completo/ Ginasial incompleto 1 

Ginasial completo/ Colegial incompleto 2 

Colegial completo/ Superior incompleto 3 

Superior completo 5 

 

5. Até que grau a mãe da criança estudou?        ___________série     ____________grau 
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CLASSIFICAÇÃO 

Classificação Critério Brasil 

Classes Pontas Renda média 

Familiar(R$) 

A1 30 a 34 7.793 

A2 25 a 29 4.648 

B1 21 a 24 2.804 

B2 17 a 20 1669 

C 11 a 16 927 

D 6 a 10 424 

E 0 a 5 207 
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Anexo 3 

ID ______ 

 

Questionário Alimentar – Inquérito de Frequência Alimentar 

“Descreve com que frequência que a criança come ou bebe esses alimentos” 

 

Alimentos Todos 

os dias 

1x/ 

semana 

2 a 3x/ 

semana 

4 a 5x/ 

semana 

1x a cada 

15 dias 

1x/ 

mês 

Raramente Nunca 

Carnes         

Linguiça         

Salsicha         

Ovos          

Feijão         

Leite         

Queijos, iogurte, 

requeijão 

        

Verduras e legumes         

Frutas         

Arroz         

Macarrão         

Sopas         

Pão         

Bolachas         

Doces         

Refrigerantes         

Salgadinhos tipo 

chips 

        

Frituras         

Margarina ou 

Manteiga 

        

Maionese         

Suco artificial         
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ID____          ANEXO 4 - LISTA DE ATIVIDADES FÍSICAS (LAF*) 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

O LAF é dividido em Instruções para entrevista e Questionário com 3 seções – A, B e C. 
O conteúdo das Instruções orienta as falas dos entrevistadores, com exceção do texto entre 

colchetes, que contém informações relativas à condução da entrevista. Na seção A do questionário, 

são anotados dados da criança; na B, dados das atividades físicas e de atividades sedentárias do dia 

anterior; e a C se refere à avaliação da entrevista. Na sessão B, registre o tempo, em minutos, para 

cada atividade física relatada pela criança nas colunas B, D e G. Use uma folha em branco para 
auxiliar na soma de minutos de cada atividade realizada. Coloque um traço se a atividade física 

não foi realizada. Ao final de cada entrevista, preencha a Seção C, o horário de término e o número 

de identificação da criança (ID) nos  campos específicos localizados no topo de cada folha. Não 

anotar nada fora dos campos específicos do questionário LAF. Deve-se iniciar a entrevista 

identificando-se. 
 

INSTRUÇÕES PARA ENTREVISTA 

I. INTRODUÇÃO 

Vamos conversar sobre a atividade física que você fez ONTEM. Que dia da semana foi 

ontem? Atividade física é o movimento do corpo em que você mexe seus braços e pernas. Em 
algumas atividades físicas, você se movimenta de um lugar para outro, como correr ou caminhar. 

Que outras atividades físicas são assim? Algumas atividades físicas podem ser feitas sem sair do 

lugar, como polichinelos e abdominais. Você pode me dizer outras atividades físicas que podem 

ser feitas sem sair do lugar? 

 
II. TEMPO 

Vamos perguntar quanto tempo de atividade física você fez ontem. O relógio vai ajudá-

lo a nos dizer [neste momento, o entrevistador mostra à criança um círculo em forma de relógio 

com 60 minutos e figuras geométricas que representam 30, 15 e 5 minutos] **. Quantos minutos 

têm este relógio todo? O que dura 60 minutos? Algumas coisas duram 30 minutos. Qual destes 
pedaços representa 30 minutos? [A criança segura o relógio, e coloca as peças nos lugares 

corretos]. O que você conhece que dura 30 minutos? Qual pedaço representa 15 minutos? O que 

você conhece que dura 15 minutos? Quantos minutos duram este último pedaço? [mostrar o 

pedaço correspondente a 5 minutos]. O que você conhece que dura 5 minutos? Queremos que você 

nos conte as atividades físicas que você fez ontem e que duraram 5 minutos ou mais. Vamos ver se 
conseguimos ter uma idéia do que dura 5 minutos ou mais.  

 

Comercial de TV? (Criança responde mais ou menos que 5 minutos?)  

Caminhar do carro até a escola? (mais ou menos que 5 minutos?) 

Escovar os dentes? (mais ou menos que 5 minutos?)  
Recreio? (mais ou menos que 5 minutos?) 

Almoçar? (mais ou menos que 5 minutos?)  

Você pode fazer uma atividade física por 5, 10, 20 ou mais de 60 minutos. 

 

III. TEMPO REALMENTE EM ATIVIDADE 
Às vezes, durante jogos ou atividades físicas, você pode parar e fazer outra coisa, como 

descansar ou esperar na fila. Nós estamos interessados somente no tempo em que você realmente 

fez atividade física. Por exemplo, se você saiu para andar de bicicleta por 20 minutos, mas parou 

uma vez para entrar na casa de um amigo por 5 minutos, você de fato andou ativamente de 

bicicleta por 15 minutos. 
 

 

 

IV. INTRODUÇÃO DA LISTA DE ATIVIDADES  

Vamos dividir o dia em 3 partes: antes da escola, durante a escola e depois da escola. 

Para cada parte, vamos perguntar que atividade física você fez ontem, durante 5 minutos ou mais, 

usando uma lista [mostrar Seção B do LAF]. Pode ser que você não tenha feito alguma ou 
nenhuma destas atividades físicas, não tem problema. Gostaríamos também de saber sobre as 

atividades físicas que você fez ontem e que não estejam na lista. 

 

V. ENTREVISTA 

 
A. Antes da Escola 

Pense sobre ontem no período antes da escola. Este período vai desde que você acordou 

até o sinal da escola tocar para a aula começar e inclui atividades realizadas antes da aula começar. 

O que você fez de modo geral ontem antes de ir para a escola? Algo especial antes da escola? 

Pense nas atividades físicas que você fez por 5 minutos ou mais ontem, antes da escola. [Use a lista 
de atividades do inicio ao fim perguntando somente sobre ontem ANTES DA ESCOLA. Dê uma 

breve explicação antes de perguntar sobre Caminhada, Corrida e Combinação de Caminhada e 

Corrida. Para cada atividade referida, pergunte se eles sentiram sinais corporais de "dificuldade 

para respirar" ou "sensação de cansaço" nunca, às vezes ou na maior parte do tempo, anotando as 

iniciais N para nunca, AV para às vezes e MPT para maior parte do tempo nas colunas C, E e H]. 
 

1 Você ______________ ontem antes da escola por 5 minutos ou mais? 

2 Quantos minutos você realmente gastou ______________? 

3 Durante os______________ minutos em que você esteve ______________, você sentiu 

“dificuldade para respirar” ou "sensação de cansaço” nunca, às vezes ou na maior parte do tempo? 
4 Você ______________ outras vezes antes da escola? (Caso a resposta seja afirmativa, repita a 

questão 2 perguntando Quantos minutos você realmente gastou DESSA VEZ, e anote na folha 

auxiliar. Some os minutos e anote no questionário o tempo total) 

 

[Somente para a atividade Exercícios: flexões de braço, abdominais, polichinelos] Você incluiu em 
alguma outra atividade esse tempo que ficou realizando esses exercícios? Caso afirmativo, 

pergunte “Qual atividade você fez?” e rep ita as perguntas de 2 a 4.  

 

* Antes de perguntar sobre o tempo de CAMINHADA e CORRIDA, explique: 

Nós caminhamos e corremos muitas vezes durante o dia. Grande parte dessas atividades 
é curta, não duram nem 5 minutos. Vamos falar sobre o que você fez por 5 minutos ou mais, como 

fazer uma caminhada, andar até algum lugar ou levar seu cachorro para passear. 

Antes de ir para escola, você caminhou por mais de 5 minutos seguidos? Quando foi a 

primeira vez que você caminhou por mais de 5 minutos seguidos? Segunda vez? Alguma vez 

mais? Você incluiu em alguma outra atividade esse tempo que ficou caminhando? [anote o número 
de vezes, some-as e faça um círculo no total].  

[Repetir a seqüência de perguntas para a atividade Corrida].  

 

* Antes de perguntar sobre COMBINAÇÃO DE CAMINHADA E CORRIDA, explique: 

Às vezes, é possível correr por uns minutos e depois caminhar por uns minutos e em seguida correr 
um pouco mais. 

Ontem antes da escola, você fez alguma combinação de caminhada e corrida por mais de 5 

minutos? Você incluiu em alguma outra atividade esse tempo que ficou caminhando/correndo? 
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* Na categoria OUTROS, pergunte sobre cursos, aulas extras e treinos. 

Além do que já foi dito, você fez algum outro curso, aulas extras ou treinos ontem antes da 

escola? 
 

B. Durante a Escola 

[Use a lista de atividades e pergunte sobre as realizadas DURANTE A ESCOLA ontem. Procure 

averiguar a intensidade. Ressaltar que este período vai desde o sinal da escola tocar para a aula 

começar até o sinal da escola tocar para a aula acabar. Durante a escola, não é necessário 
perguntar sobre a atividade de número 17]. 

 

1 Você______________ ontem durante a escola por 5 minutos ou mais? 

[Para as atividades Exercícios, Caminhada, Corrida e Combinação de caminhada e corrida, 

perguntar se a criança já incluiu em outra atividade o tempo que ela gastou nessas atividades] 
 

2 Quantos minutos você realmente gastou ______________? 

 

3 Durante os____________ minutos em que você esteve _______________, você sentiu 

“dificuldade para respirar” ou "sensação de cansaço” nunca, às vezes ou na maior parte do 
tempo? 

 

4 Você fez essa atividade durante o Recreio, Edu cação Física ou em outro momento após o 

sinal tocar para a aula começar? [Na coluna F, codifique EF e o número de minutos das 

atividades físicas realizadas durante a Educação Física; R e o número de minutos das atividades 
realizadas durante o recreio; NA e o número de minutos das atividades realizadas em qualquer 

outro momento durante o período escolar] 

 

5 Além do que já foi dito, você fez algum outro curso, aulas extras ou treinos ontem durante a 

escola? 
 

C. Depois da Escola 

Esse é o período de tempo desde o sinal da escola tocar para a aula acabar até você ir dormir e 

inclui atividades realizadas na escola após o sinal tocar para a aula acabar. [Use a lista de 

atividades e pergunte sobre as realizadas ontem DEPOIS DA ESCOLA]. 
 

1 Você______________ ontem, por 5 minutos ou mais, depois da escola?  

[Para as atividades Exercícios, Caminhada, Corrida e Combinação de caminhada e corrida, 

perguntar se a criança já incluiu em outra atividade o tempo que ela gastou nessas atividades.] 

 
2 Quantos minutos você realmente gastou ______________? 

 

3 Durante os______________ minutos em que você esteve ______________, você sentiu 

“dificuldade para respirar” ou "sensação de cansaço” nunca, às vezes ou na maior parte do 

tempo? 
 

4 Além do que já foi dito, você fez algum outro curso, aulas extras ou treinos ontem depois da 

escola? 

 

D. Atividades Sedentárias 
[Para ser pesquisado depois que a atividade física já tiver sido investigada]  

 

 

Agora vou lhe perguntar sobre televisão/vídeo e computador ou videogames ANTES DA 

ESCOLA. 

Você assistiu televisão/vídeo por 5 minutos ou mais antes da escola ontem? Quanto 
tempo você ficou assistindo televisão/vídeo? Quais programas você assistiu? Você usou 

computador ou videogame por mais de 5  minutos ontem antes da escola? Quanto tempo ficou no 

computador ou videogame? 

 

Agora vou lhe perguntar sobre televisão/vídeo e computador ou videogames DEPOIS DA 
ESCOLA.  

Você assistiu à televisão/vídeo por 5 minutos ou mais depois da escola ontem? Quanto 

tempo você ficou assistindo à televisão/vídeo? A quais programas você assistiu? Você usou 

computador ou videogame por mais de 5 minutos ontem depois da escola? Quanto tempo ficou 

ao computador ou videogame? 
 

Seção A: DADOS INICIAIS DA ENTREVISTA 

 

 

A1. Etiqueta com dados da criança (nome, sexo, id, turma, série)  

 

 
A2. Iniciais do entrevistador: _________  

A3. Data da entrevista: ______/______/______ 

A4. Hora de início da entrevista: _____ hr _____ min  

A5. Hora de término: _____ hr _____ min  

A6. Pergunte à criança: você teve aula de educação física ontem? 
 Não........1 Sim........2  

A7. Em caso afirmativo, quantos minutos durou a aula de educação física? _____ min  

 

 

 

* Adaptado de Physical Activity Checklist Interview: Sallis JF, Strikmiller PK, Harsha DW, et al. 

Validation of 

interviewer-and self-administered physical activity checklists for fifth grade students. Med Sci 
Sports Exerc 

1996; 28(7):840-51. 

** Ver esquema do relógio em anexo.  
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