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RESUMO 

 

Introdução: A Síndrome metabólica (SM) e os fatores de risco (FR) que a compõem podem 

se iniciar na faixa etária pediátrica e correlacionam-se com alterações metabólicas, funcionais 

e estruturais na infância e, consequentemente, com as doenças crônicas não transmissíveis na 

vida adulta, dentre elas as doenças cardiovasculares e diabetes melittus tipo 2. Apesar de 

estudos com objetivo de avaliar SM e seus FR na faixa etária pediátrica serem crescentes, em 

crianças são pouco frequentes, especialmente em países em desenvolvimento. Objetivo: 

Identificar a prevalência de FR que compõem o diagnóstico da SM e verificar sua associação 

com estado nutricional em escolares de 6 a 10 anos de idade. Métodos: Estudo transversal 

realizado em 505 escolares com idade entre 6 e 9 anos, 11 meses e 29 dias, de ambos os 

sexos, em nove escolas no município de Macaé, RJ. A investigação foi realizada de março de 

2013 a novembro de 2014 por equipe do laboratório de Epidemiologia Nutricional da 

Faculdade de Nutrição, Universidade Federal do Rio de Janeiro– Macaé. Os dados coletados 

foram: peso corporal (Kg), estatura (m) e perímetro da cintura (cm), pressão arterial (mmHg), 

triglicerídeos, HDL-colesterol (mg/dl) e glicemia de jejum (mg/dl). A SM foi definida de 

acordo com o Third Report of the National Cholesterol Education Program, com os pontos de 

corte adaptados para população infantil. Resultados: A amostra foi composta por 221 

meninos (43,8%) e 284 meninas (56,2%). Segundo o estado nutricional, 14 (2,8%), 312 

(61,8%), 85 (16,8%) e 94 (18,6%) escolares apresentavam magreza, eutrofia, sobrepeso e 

obesidade, respectivamente. Ao menos um FR esteve presente em 61% (n=308) da amostra. A 

hipertrigliceridemia foi o FR mais prevalente, observado em 29,3% (n= 148) da amostra. A 

concentração baixa de HDL-c, mais frequente no sexo masculino em relação ao feminino, foi 

o único FR que apresentou diferença significativa entre os sexos (p=0,03) e que não esteve 

associado ao estado nutricional (p=0,43). Nos demais FR houve maior prevalência nos 

escolares com excesso de peso em relação aos eutróficos. A prevalência de um, dois e três FR 

(SM) foi de 34,7% (n=175), 21,0% (n=106) e 5,3% (n=27), respectivamente. Dois FR foram 

mais presentes em escolares com sobrepeso (28,2% IC95% 19,0;39,0) e obesidade (41,5% 

IC95% 31,4; 52,1) em relação aos eutróficos (13,5% IC 95% 9,9;17,8). Três ou mais FR 

foram mais frequentes entre obesos (25,5% IC95% 17; 35,5) em relação aos com sobrepeso 

(2,4% IC95% 0,2; 8,2) e aos eutróficos (0,3% IC 95% 0;1,7). Conclusão: Este estudo 

demonstrou elevada  prevalência de FR que contribuem para SM, além de sua associação com 
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a magnitude do excesso de peso dos escolares. Sendo assim, é fundamental a identificação de 

crianças com FR cardiometabólicos independente da SM. Os resultados reforçam a 

importância da prevenção e do tratamento do excesso de peso a fim de minimizar o risco de 

SM e doenças associadas em idade adulta. 

 

Palavras-chave: crianças, risco cardiovascular, síndrome metabólica, obesidade 

abdominal, dislipidemia, hipertensão arterial sistêmica 
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ABSTRACT 

 

Introduction: Metabolic syndrome (MetS) and its risk factors (RF) may begin at early ages 

and are correlated with structural, functional and metabolic changes in childhood and with 

non-communicable chronic diseases in adulthood, including cardiovascular diseases and type 

2 diabetes melittus. Although studies to evaluate SM and its FR in juvenile group are 

growing, they are not so frequent in children, especially in developing countries. Objectives: 

The aim of the present study was to identify the prevalence of RF to the diagnosis of MetS 

and its association with nutritional status of schoolchildren from 6 to 10 years old. Methods: 

A cross-sectional study was conducted in 505 students aged between 6 and 9 years, 11 months 

and 29 days, of both sexes, in nine schools in the city of Macaé, Rio de Janeiro. The study 

was conducted from March 2013 to November 2014 by trained staff of the laboratory of 

Nutritional Epidemiology, UFRJ, Macae. Data collected: bodyweight (Kg), height (m) and 

waist circunference (cm), blood pressure (mmHg), triglycerides, HDL-cholesterol (mg/dl) and 

fasting blood glucose (mg/dl). The MetS was defined according to the Third Report of the 

National Cholesterol Education Program, with the cut-off points adapted for children. 

Results: The sample included 505 schoolchildren 221 (43.8%) girls and 284 (56.2%). By 

nutritional status, 14 (2.8%), 312 (61.8%), 85 (16.8%) and 94 (18.6%) had underweight, 

normal weight, overweight and obesity, respectively. At least one RF was present in 61% 

(n=308) of the sample. Hypertriglyceridemia was the most prevalent RF, observed in 29.3% 

(n=148) of the sample. The low HDL-c, more prevalent in males than in females, was the only 

RF that showed a significant difference between sexes (p = 0.03), and was not associated with 

nutritional status (p =0.43). There was higher prevalence of RF in overweight/obese 

schoolchildren compared to those with normal weight. The prevalence of one, two and three 

RF (MetS) were 34.7% (n = 175), 21.0% (n = 106) and 5.3% (n = 27), respectively. Two RF 

were more present in overweight (28.2% 95%CI 19.0; 39.0) and obese (41.5% 95%CI 31.4; 

52.1) compared to normal weight children (13.5% 95%CI 9.9; 17.8). Three or more RF were 

more frequent among obese (25.5% 95%CI 17.0; 35.5) in relation to overweight (2.4% 

95%CI 0.2; 8.2) and normal weight children (0.3% 95%CI 0; 1.7).  Conclusion: This study 

indicated a high prevalence of  RF that contributes  to MetS and its association with the 

magnitude of the weight excess. Therefore, it is indicated to identify children with 

cardiometabolic   RF  regardless  of  MetS’ diagnosis.   The data  reinforce  the importance of 
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prevention and treatment of excess weight in order to minimize the risk of MetS and related 

diseases in adulthood. 

 

Keywords: children, cardiovascular risk, metabolic syndrome, abdominal obesity, 

dyslipidemia, hypertension 
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APRESENTAÇÃO 

 

Na linha de pesquisa em epidemiologia nutricional do Programa de Pós-Graduação em 

Nutrição da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) a Professora Doutora Beatriz 

Gonçalves Ribeiro coordena estudos sobre o estado nutricional de escolares. As pesquisas são 

realizadas pela equipe do laboratório de Epidemiologia Nutricional (LAPICE) da faculdade de 

Nutrição, UFRJ - Campus Macaé, RJ,  em escolas municipais, em parceria com as secretarias 

municipais de Educação e de Saúde. 

Por meio desta parceria foi realizado um estudo transversal em escolares com idade 

entre 6 e 9 anos, 11 meses e 29 dias, de ambos os sexos, em nove escolas no município de 

Macaé vinculadas ao Programa Saúde na Escola (PSE). A investigação foi realizada de março 

de 2013 a novembro de 2014, sob coordenação da Professora Doutora Beatriz Gonçalves 

Ribeiro e conduzida por mim, nutricionista e educadora física, e outros integrantes do 

LAPICE, incluindo mestrandos e alunos de iniciação científica (graduandos UFRJ-Macaé), 

em equipe multidisciplinar (medicina, farmácia, nutrição e educação física). 

Os resultados da pesquisa que serão aqui apresentados abordam a prevalência de 

síndrome metabólica e de seus fatores de risco por sexo  e estado nutricional em escolares de 

Macaé. A partir do estudo foi elaborado o manuscrito intitulado: “FATORES DE RISCO 

PARA SÍNDROME METABÓLICA E SUA ASSOCIAÇÃO COM ESTADO 

NUTRICIONAL EM ESCOLARES”.  

A apresentação da tese foi estruturada sob forma de artigo, incluindo os seguintes 

itens: introdução, justificativa, objetivos, revisão de literatura, métodos, manuscrito 

(resultados), considerações finais, referencias bibliográficas, apêndices e anexos. O 

manuscrito apresentado como resultados foi formatado conforme as normas da revista em que 

foi enviado (Medicine Preventive Reports). Este também foi apresentado na tese como 

apêndice na versão em inglês, depois do aceite e publicação na referida revista (TEIXEIRA, 

F. C. et al. Metabolic syndrome's risk factors and its association with nutritional status in 

schoolchildren. Preventive Medicine Reports, v. 6, p. 27-32, 2017). 

A revisão de literatura realizada proporcionou a publicação de um manuscrito sobre a 

prevalência de hipertensão arterial em escolares brasileiros (PEREIRA, F.E.F. et al. 

Prevalência de hipertensão arterial em escolares brasileiros: uma revisão sistemática. 

Nutrición Clínica y  Dietética Hospitalaria, v. 36, n. 1, p. 85 - 93, 2015), também anexado à 
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 tese. 

Resultados parciais do estudo foram apresentados em congressos, incluindo XXIII 

Congresso Brasileiro de Nutrição (CONBRAN), 2014, com o tema “CORRELAÇÃO ENTRE 

ÍNDICE DE MASSA CORPORAL E PERÍMETRO DE CINTURA EM ESCOLARES DE 6 

A 10 ANOS DE UMA ESCOLA DO MUNICÍPIO DE MACAÉ-RJ”, na VI Jornada de 

Pesquisa e Extensão da UFRJ-Macaé, 2014, com o tema “PERFIL LIPÍDICO E GLICÊMICO 

EM ESCOLARES DE 6 A 10 ANOS DE IDADE EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE 

MACAÉ, RJ” e no I Congresso Caruaruense de Nutrição, 2017, com o tema 

“PREVALÊNCIA DE PRESSÃO ARTERIAL ELEVADA EM CRIANÇAS EM IDADE 

ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE MACAÉ – RJ”.   

Além das análises aqui descritas, os dados da pesquisa ainda serão fontes de futuros 

estudos, a fim de gerarem mais informações para o monitoramento da condição nutricional 

dos estudantes.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A mortalidade por doenças cardiovasculares (DCV) tem aumentado na população 

mundial, representando em 2013 quase um terço da causa de todas as mortes (NAGHAVI et 

al., 2015). No Brasil, as mortes atribuídas pelas DCV também apresentam elevada prevalência 

(RIBEIRO et al., 2016). A Síndrome metabólica (SM) representa a associação de fatores de 

risco (FR) cardiometabólicos para o desenvolvimento das DCV e de diabetes mellitus tipo 2 

(DM2), entre eles resistência à ação insulínica (RI), hipertensão arterial sistêmica (HAS), 

hiperglicemia, hipertrigliceridemia, redução da concentração de colesterol de alta densidade 

(HDL-c) e obesidade, sobretudo a visceral (IDF, 2009). 

Os FR que compõem a SM vêm sendo identificados cada vez em idades mais 

precoces, inclusive na infância (AGIRBASLI et al., 2016). Sendo assim, em crianças já se 

evidenciam alterações metabólicas que podem comprometer a saúde cardiovascular e/ou 

metabolismo glicídico a médio ou longo prazo (DAMIANI et al, 2011). Não existe consenso 

para o diagnóstico de SM em crianças (D’ADAMO et al., 2011; PERGHER et al., 2010; 

CORTE et al., 2015). Alguns critérios foram sugeridos e, se diferenciam entre si tanto em 

relação aos FR como aos seus pontos de corte (FORD and LEE, 2008). A falta de critérios 

específicos para o diagnóstico da SM em crianças dificulta tanto a interpretação dos 

resultados como impossibilita a comparação dos resultados entre os diferentes estudos. No 

entanto, a literatura demonstra a prevalência de SM não somente em adultos, como também 

em idades precoces (DAVIS et al, 2005; CHEN AND BERENSON, 2007; HOLST-

SCHUMACHER et al., 2009). 

Destaca-se que independente do critério diagnóstico para identificar a SM é necessária 

a presença de, no mínimo, três FR (D’ADAMO et al., 2011). Considerando que os FR quando 

presentes na infância frequentemente persistem e se agrupam ao longo da adolescência e da 

idade adulta (MAGNUSSEN et al., 2014), vem sendo sugerido que o foco da investigação em 

crianças seja nos FR da SM independente de seu diagnóstico (D’ADAMO et al., 2011; 

KASSI et al., 2011; SINAIKO, 2012; FAIENZA et al., 2016). 

Os FR para SM são mais frequentes na presença de excesso de peso, sobretudo de 

obesidade (FREEDMAN et al., 2007; ODE et al., 2009; ABRAMS AND LEVITT, 2011), que 

apresenta elevada prevalência mundial (GUPTA et al., 2013; MARIE et al., 2014). Pesquisas 

de base populacional demonstraram que no Brasil a prevalência de excesso de peso em 

crianças aumentou significativamente nos últimos 20 anos. Em 2009, uma em cada três 
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crianças entre 5 e 9 anos estava acima do Índice de massa corporal  (IMC) para idade e sexo 

recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) (IBGE, 2010). Os dados alarmantes 

na evolução do estado nutricional da criança brasileira indicam maior risco em desenvolver 

alterações metabólicas ainda em tenra idade (DAMIANI et al, 2011). Embora mais frequente 

entre as com excesso de peso, crianças eutróficas também podem apresentar FR isolados ou 

agrupados entre si sendo, portanto, importante a identificação de crianças sob risco 

independente do estado nutricional (WEISS et al., 2013). 

Apesar de estudos com objetivo de identificar a SM e/ou seus componentes no grupo 

infanto-juvenil serem crescentes (GAMA et al., 2007; STRUFALDI et al., 2009; RINALDI et 

al., 2010; WEE et al., 2011; RIBEIRO-SILVA, 2014; ONZUZ AND DEMIR et al., 2015; 

KUSCHNIR et al., 2016; GRANJEIRO et al., 2016; DING et al., 2016; SONG et al., 2017), 

são escassos na faixa etária específica da infância, sobretudo em países em desenvolvimento 

(GUPTA et al., 2013). Identificar precocemente a presença tanto da SM como de seus FR 

entre crianças possibilita o planejamento e a implementação de programas de prevenção das 

DCV e DM2 na idade adulta. Sendo assim, o objetivo do presente estudo foi identificar a 

prevalência de Síndrome Metabólica e de seus fatores de risco entre escolares de 6 a 10 anos 

de idade no Município de Macaé, RJ. 
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2. JUSTIFICATIVA 

 

Estudos epidemiológicos indicam que a SM e os FR que a compõem podem se iniciar 

na faixa etária pediátrica e correlacionam-se com as alterações metabólicas, funcionais e 

estruturais na infância e consequentemente com as doenças crônicas não transmissíveis na 

vida adulta, dentre elas as DCV e DM2, ambas com elevada prevalência entre os adultos.  

A aterosclerose é uma alteração estrutural caracterizada por lesões na parede arterial 

com intensidade variável e que se relaciona diretamente a doença arterial coronariana e seus 

eventos agudos como angina pectoris instável, infarto agudo do miocárdio, aneurisma de aorta 

abdominal e acidente vascular cerebral e crônicos como a angina pectoris estável. A 

aterosclerose pode se iniciar na  infância e progredir em gravidade e extensão com o aumento 

da idade. O tempo de evolução da aterosclerose se relaciona a expressão e magnitude dos  FR 

tais como glicemia, pressão arterial (PA), perímetro da cintura (PC) e  concentração de 

colesterol de baixa densidade (LDL-c) elevados e de HDL-c reduzido (MAGNUSSEN et al, 

2012). As crianças com excesso de peso são as mais suscetíveis a presença isolada e 

concomitante de FR e, consequentemente, às suas consequências a curto e longo prazo. 

Considerando o ambiente obesogênico em que a população infantil está exposta, a elevada 

prevalência de excesso de peso da criança brasileira e a escassez de estudos nacionais sobre o 

tema realizados ainda na infância, a identificação de crianças com SM e seus FR  na faixa 

etária pediátrica é indicada para evitar complicações futuras.  

O diagnóstico da situação de saúde é um tema estratégico sob o ponto de vista das 

políticas de saúde em diferentes esferas de poder e se torna apropriado na convergência 

multidisciplinar. O município de onde foi realizado o estudo tem a atividade petrolífera como 

a principal atividade econômica, atraindo empresas de diferentes localidades, caracterizando 

grande diversidade em seus habitantes. Identificar a prevalência de SM e de seus FR entre 

escolares no município de Macaé, disponibilizará informações de qualidade que permitirá o 

estabelecimento de sistemas de dados, análises e, monitoramento da condição nutricional dos 

estudantes. 
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3. OBJETIVOS 

 
3.1. OBJETIVO GERAL 

 

      Identificar a prevalência de síndrome metabólica e de seus fatores de risco entre escolares 

de 6 a 10 anos de idade no município de Macaé, RJ. 

 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

3.2.1. Avaliar o estado nutricional dos escolares 

 

3.2.2. Identificar a prevalência de síndrome metabólica e de seus fatores de risco nos escolares 

por sexo e por estado nutricional 
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4. REVISÃO DE LITERATURA 

 

4.1– SÍNDROME METABÓLICA 

 

A SM é definida como a associação de FR para DCV e DM2, incluindo PA elevada, 

RI, aumento de triglicerídeos (TG), redução da HDL-c e obesidade, sobretudo a visceral (IDF, 

2009). A SM ou também conhecida síndrome da resistência à insulina, foi descrita 

inicialmente como Síndrome X pelo Dr. Gerald Reaven. A intenção era identificar indivíduos 

com maior risco de mortalidade por doença cardiovascular e aqueles em necessidade urgente 

de intervenção no estilo de vida (REAVEN,1988; REAVEN, 1993). 

Embora a SM não tenha etiologia totalmente esclarecida, a RI e hiperinsulinemia são 

os principais FR associados à sua ocorrência (AHA, 2009).  A obesidade, sobretudo a 

visceral, a predisposição genética, o baixo peso ao nascer, o estilo de vida fisicamente inativo, 

alimentação inadequada, o envelhecimento, além de outros fatores, dentre eles a etnia, podem 

contribuir para ocorrência dos FR para SM, isolados ou agrupados entre si (AHA, 2009; 

SCAGLIONE et al., 2010; DEBOER et al., 2010; MONZANI et al., 2014; MCMORROW et 

al., 2015; VILLAMOR et al., 2017). Hábitos alimentares ocidentais, o consumo de carne e 

frituras têm sido diretamente relacionados ao risco de SM, enquanto o consumo de grãos, 

frutas, hortaliças e produtos lácteos desnatados estão associados à proteção contra SM 

(LUTSEY et al., 2008). 

Inicialmente diversos critérios diagnósticos para SM em adultos foram propostos por 

diferentes organizações, o que gerou divergências na classificação dos indivíduos. As 

principais definições são a da OMS (WHO, 1998), do National Cholesterol Education 

Program Adult Treatment Panel III (NCEP/ ATP-III, 2001) e do International Diabetes 

Federation (IDF) (IDF, 2005). No critério porposto pela OMS é necessária a RI ou distúrbio 

do metabolismo glicídico associado à mais dois FR, enquanto para o NCEP/ATP III (2001) o 

diagnóstico é consolidado com a presença de três entre os cinco FR e no caso do IDF (2005), 

é necessária a obesidade central associada à mais dois FR (Tabela 1).  
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Tabela 1: Principais critérios diagnósticos para síndrome metabólica em adultos 

Fatores de risco  WHO (1998) 

RI 

+ 2FR 

ATP III (2001) 

 

≥ 3 FR 

IDF (2005) 

PC elevado 

+ ≥ 2 FR 

RI TOIG, GJE, DM2 

ou baixa SI 

+ 2 FR 

 

... ... 

Medida de  

gordura corporal 

C/Q > 0,9 (M) 

C/Q > 0,85 (H) 

IMC > 30 kg/m² 

PC elevado: 

 > 102 cm (H) 

>  88 cm (M) 

 

PC elevado: 

população 

específico 
 

Lipídios  TG ≥ 150 

HDL-c: 

< 35 mg/dL (H) 

< 39 mg/dL (M) 

 

TG ≥ 150 

HDL-c: 

< 40 mg/dL (H) 

< 50 mg/dL (M) 

 

TG ≥ 150 

HDL-c: 

< 40 mg/dL (H) 

< 50 mg/dL (M) 
 

Glicose  TOIG, GJE, DM2 ≥ 110 mg/dL 

ou DM2 

≥ 100 mg/dL ou 

DM2 
 

PA  ≥ 140/90 mmHg ≥ 130/85 mmHg ≥ 130/85 mmHg 

Legenda: FR (fatores de risco), RI (resistência à ação insulínica), PA (pressão arterial), TOTG (teste oral de 

tolerância à glicose), GJE (glicemia de jejum elevada), DM2 (diabetes tipo 2), SI (sensibilidade à insulina), C/Q 

(relação cintura/quadril), M (masculino), F (feminino), IMC (índice de massa corporal), TG (triglicerídeos), 

HDL-c (colesterol de alta densidade), PC (perímetro da cintura) 

 

Em 2009 foi publicado um consenso na tentativa de unificar os critérios de diagnóstico 

da SM (IDF, 2009). Foi proposto que os componentes da SM (peso corporal, TG, HDL-c, PA 

e glicose plasmática) seriam definidos com pontos de corte universais, com exceção dos 

valores de normalidade para  perímetro da cintura (PC) que seriam específicos de cada 

população (Tabela 2). 

Apesar do conceito SM, sua aplicação na prática clínica é questionada. O próprio autor 

que propôs o conceito de SM destacou que o tratamento de indivíduos com risco 

cardiometabólico poderá ser adiado em função da identificação da SM depender da 

coexistência de três ou mais FR (REAVEN, 2005). A OMS sugeriu que os indivíduos com 

DM2 e/ou DCV fossem excluídos do diagnóstico da SM, considerando que esta seja uma 

condição de pré-morbidade e não o estabelecimento da doença propriamente dita (SIMMONS 

et al., 2010). Além disso, a falta de uniformidade para sua identificação e, consequentemente, 

a dificuldade de comparação entre os resultados de estudos epidemiológicos, também é 

motivo de questionamentos (KAUR, 2014). 
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Tabela 2: Consenso para critérios de diagnóstico da síndrome metabólica em adultos 

Medida Ponto de corte 

Perímetro cintura elevado População/país específico 

 

Triglicerídeos* ≥ 150 mg/dL 

HDL-c reduzido* < 50 mg/dL (feminino) 

< 40 mg/dL (masculino) 

 

Pressão arterial elevada* Sistólica ≥130 mmHg 

Diastólica ≥ 85 mmHg 

Glicemia elevada* ≥ 100mg/dL 

Fonte: Adaptado do IDF, 2009 

*Ou em tratamento com drogas para regularizar a alteração 

 

No entanto, em função associação entre SM, DCV e DM2 demonstrada em estudos 

populacionais (FORD et al., 2004; FORD et al., 2005; MOTTILLO et al., 2010), além do 

aumento da mortalidade mundial por essas doenças nas últimas décadas, o conceito de SM é 

amplamente aplicado na população adulta (AHIMA, 2016). O critério diagnóstico proposto 

em 2009 pela IDF é o mais comumente utilizado tanto na prática clínica como em estudos de 

investigação. Nas últimas décadas a SM tem sido o maior problema de saúde pública no 

mundo (O’NEILL e O’DRISCOLL, 2015), com prevalência global entre adultos variando de 

10% a 84%, conforme critério diagnóstico (KAUR, 2014). Dados do National Health and 

Nutrition Examination Survey (NHANES III) 2003-2012 indicaram a prevalência de 33% 

entre adultos americanos (AGUILAR et al., 2015). No Brasil, a média de prevalência de SM 

de estudos realizados em adultos, apontou para a prevalência média de 29,6% (VIDIGAL et 

al., 2013). Estudos epidemiológicos apontaram que o estilo de vida sedentário, a obesidade 

visceral e o PC elevado associaram-se significativamente ao desenvolvimento da SM, 

conforme demonstrado por Kaur (2014). 

Em populações mais jovens os primeiros estudos sobre SM foram realizados em 

adolescentes e baseados em adaptações do NCEP/ATP III (2001), incluindo o de Cook et al. 

(2003) e o de Ferranti et al. (2004) (Tabela 3). Esses autores avaliaram a prevalência de SM 

em adolescentes do estudo National Health and Nutrition Examination Survey- NHANES III. 

No entanto, em cada estudo foram estabelecidos diferentes pontos de corte para alguns 

componentes da SM, entre eles o do PC, dos TG e do HDL-c. Neste sentido, Cook et al. 
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(2003) e  de Ferranti et al. (2004) ao avaliarem os adolescentes, identificaram 4,2% e 9,2%, 

respectivamente de SM, apontando para possível influência dos pontos de corte na 

identificação de risco. Desde então foram crescentes os estudos adaptando os diferentes 

critérios diagnósticos de adultos tanto na faixa etária da adolescência, como também 

especificamente na infância, entre eles os de Weiss et al. (2004) em crianças e jovens obesos 

entre 4 e 20 anos de idade (Tabela 3).  

 

Tabela 3: Critérios diagnósticos para síndrome metabólica em crianças e adolescentes  

Fatores de risco  Cook et al. 

(2003) 

≥ 3 FR 

 

de Ferranti et al. 

(2004) 

≥ 3 FR 

Weiss et al. 

(2004) 

≥ 3 FR 

PC ou IMC (por sexo e idade) PC ≥ P 90 PC ≥ P 75 IMC z score ≥ 

2.0 

GJ ou TOTG (mg/dL) GJ ≥110 GJ ≥110 TOTG 140 - 200 

(2h) 

TG (mg/dL) ≥ 110 ≥ 100 > P 95 

HDL-c (mg/dL) ≤ 40 <50 (F), <45(M) < P5 

PA (por sexo, idade e estatura)  ≥ P 90 > P 90 > P 95 

Legenda: FR (fatores de risco), PC (perímetro da cintura), IMC (índice de massa corporal), GJ (glicemia de 

jejum), TOTG (teste oral de tolerância à glicose), TG (triglicerídeos), HDL-c (colesterol de alta densidade), PA 

(pressão arterial), P (percentil), M (masculino), F (feminino) 

 

Em 2007, a IDF propôs uma definição de SM para crianças e adolescentes, com 

classificações diferentes conforme a faixa de idade (IDF, 2007). Para crianças entre 6 e 10 

anos, o diagnóstico não é estabelecido, para as demais faixas é necessária a presença de 

obesidade abdominal mais dois FR. Para a faixa etária de 6 a 10 anos, a obesidade central é 

definida pelo percentil para idade e sexo e os demais pontos de corte são fixos. Para 

adolescentes acima de 16 anos, os parâmetros são os mesmos de adultos (IDF, 2007) (Tabela 

4). Neste contexto, evidenciam-se diferentes propostas não somente entre os FR componentes 

da SM, mas também em relação aos seus pontos de corte.  
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Tabela 4: Critérios diagnósticos de síndrome metabólica em crianças e adolescentes de acordo 

com a IDF (2007) 

 

 

 

Diagóstico de SM  

 

FR             

6 a 9 anos 

 

Não estabelecido 

10
 
a 16 anos  

 

Obesidade 

abdominal  

+ 2 FR 

        > 16 anos 

 

Obesidade 

abdominal  

+ 2 FR 

 

PC (por sexo e  idade)         ≥ P 90 ≥ P 90 Idem ao proposto 

para adultos 

 

 

GJ (mg/dL) ... ≥ 100 Idem ao proposto 

para adultos 

 

 

TG (mg/dL) ... ≥ P 90 Idem ao proposto 

para adultos 

 

 

HDL-c (mg/dL) ... < 40 Idem ao proposto 

para adultos 

 

 

PA (mgHg) 

(por sexo, idade e estatura) 

... PAS ≥ 130 

ou 

PAD ≥ 85 

 

Idem ao proposto 

para adultos 

 

Legenda: FR (fatores de risco), PC (perímetro da cintura), GJ (glicemia de jejum), TG (triglicerídeos), HDL-c 
(colesterol de alta densidade), PA (pressão arterial), P (percentil), PAS (pressão arterial sistólica), PAD (pressão 

arterial diastólica) 

Fonte: Adaptado do IDF, 2007 

 

Outras limitações metodológicas podem influenciar a identificação da SM na 

população infanto-juvenil, entre elas a escassez de valores de referência para PA, HDL-c e 

PC, todos componentes da SM (D’ADAMO et al., 2011). Em relação ao PC, destaca-se 

também a falta de padronização no local na medida, o que pode interferir no resultado 

(MAGALHÃES et al., 2014). Não somente limitações metodológicas para o diagnóstico da 

SM, como também fisiológicas devem ser consideradas. Crianças e adolescentes passam por 

diferentes fases de crescimento e desenvolvimento, incluindo a puberdade, que influenciam o 

metabolismo glicídico, a PA, as concentrações de lipídios séricos, a distribuição de gordura 

corporal, entre outros (MORAN et al., 2008; DAI et al., 2009; TAYLOR et al., 2010; 

REINEHR et al., 2016). Reinehr et al. (2014) demonstraram a relação entre puberdade e FR 

cardiovascular em estudo longitudinal com base em crianças obesas (média de idade 11,6 ± 

2,8 anos), em que o início da puberdade foi associado com deteriorações da PA, lipemia e 

glicemia. Autores consideram também que as diferenças étnicas podem influenciar as 

variáveis que compõem o diagnóstico da SM e ressaltam que deveriam ser consideradas na 
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identificação de risco (VAN VLIET et al., 2009; VAN VLIET et al., 2011).  

Apesar da discussão sobre a aplicabilidade da SM na infância (AHA, 2009; WEISS, et 

al., 2013; CORTE 2015), estudos longitudinais incluindo o Bogalusa Heart Study (BHS), o 

Cardiovascular Risk in Young Finns Study (CRYFS) e Princeton Lipid Research Clinics 

Follow-up Study (PFS) demonstraram que a SM, identificada por diferentes critérios, foi 

preditora de comorbidades no avançar da idade, incluindo aumento na espessura íntima-média 

das carótidas (EIM-AC), SM, DM2 e DCV (MORRISON et al., 2007;  MORRISON et al., 

2008; MAGNUSSEN et al., 2010).  

Magnussen et al. (2010) a fim de avaliarem  SM pediátrica como fator de risco para 

DCV e DM2 no adulto utilizaram dados do estudo de  base populacional BHS e do CRYFS, 

realizados em crianças e adolescentes. Foram avaliados por quatro diferentes diagnósticos 

para SM 1781 indivíduos com idades entre 9 e 18 anos e reavaliados posteriormente, quando 

estavam com idade entre 24 a 41 anos. Identificou-se risco superior de 2 a 3 vezes de EIM-AC 

nos adultos que apresentaram SM no início do estudo, em comparação com os  que  não 

apresentavam. 

Neste sentido, alguns autores enfatizam que  SM seja diagnosticada na faixa etária 

pediátrica (JESSUP, 2005; CAPANEMA, 2010; SONG, 2017) o que favorece a identificação 

e início do tratamento da criança e do adolescente com risco cardiovascular (AGUDELO et 

al., 2014).  

Os  estudos de base populacional sobre SM na faixa etária pediátrica são escassos, 

porém investigações são crescentes em diferentes grupos de indivíduos (RAITAKARI et al., 

1995; CHEN et al., 1999; RIZZO et al., 2013; GRANJEIRO et al., 2016; KUSCHNIR et al, 

2016; VANLANCKER et al., 2017; SONG et al., 2017). Em revisão sistemática sobre 

prevalência de SM em crianças e adolescentes de diferentes países foram selecionados 85 

estudos publicados no período de 2003 a 2013. A prevalência média de SM na população total 

foi de 3,3% (IC 0% a 19,2%) e por estado nutricional foi de 11,9 % (IC 2,8% a 29,3%) e 29,2 

% (IC  10% a 66%) em indivíduos com sobrepeso e obesidade, respectivamente. Houve 

diferença significativa na prevalência de SM por estado nutricional (p< 0,001), destacando o 

impacto da magnitude do excesso de peso na ocorrência da SM, independente do critério 

diagnóstico utilizado. A prevalência foi maior entre os meninos em comparção com as 

meninas (5,1% versus 3,0%, p< 0,0001) e também nos mais velhos em relação aos mais novos 

(5,6% versus 2,9%, p < 0,0001). Os resultados também sugeriram diferenças na prevalência 

por grupos étnicos (FRIEND et al., 2013).  
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No Brasil, em estudo de revisão sistemática contemplando 15 publicações sobre 

prevalência de SM em adolescentes, a prevalência geral variou de 0 e 11,9%. Quando 

analisados por estado nutricional, esta alcançou 42,4% nos adolescentes com obesidade 

(TAVARES et al., 2010). O critério diagnóstico mais frequentemente utilizado nos dois 

estudos foi o NCEP-ATP III (2001) adaptado. Os autores destacaram em suas publicações que 

a SM foi evidenciada na faixa etária pediátrica e que as prevalências foram influenciadas pelo 

critério diagnóstico utilizado para identificação da SM, dos seus pontos de corte e da 

população do estudo, considerando idade, sexo, etnia e estado nutricional.  

Recentemente foi publicado o primeiro estudo brasileiro de âmbito nacional e de base 

escolar sobre a prevalência de SM. Foram avaliados 37.504 adolescentes de 12 a 17 anos de 

idade participantes do Estudo de Riscos Cardiovasculares em Adolescentes - ERICA 

(KUSCHNIR et al., 2016). Os resultados apontaram para prevalência de 2,6% com o critério 

diagnóstico proposto pelo IDF (2007).  

Os estudos nacionais observacionais sobre prevalência de SM realizados em escolares 

na faixa etária pediátrica estão na tabela 5. Observa-se, assim como nos artigos de revisão 

citados, que o critério diagnóstico pelo NCEP-ATPIII (2001) foi o predominante e que 

crianças eutróficas apresentaram baixa prevalência de SM em relação às com excesso de peso 

nos estudos em que a SM foi avaliada por estado nutricional (STRUFALDI et al., 2008; SEKI 

et al, 2009; RIBEIRO-SILVA, 2014; ROSINI et al., 2015; BATISTA DA SILVA, 2016).  

Apesar de todas as limitações acerca do critério diagnóstico da SM na faixa etária 

pediátrica, e consequentemente na comparação entre os resultados, os estudos demonstraram a 

ocorrência de múltiplos FR, sobretudo entre as obesas, indicando o risco aumentado de 

doenças. Os fatores associados à ocorrência da SM na faixa etária pediátrica são semelhantes 

aos dos adultos, incluindo o comportamento sedentário (TREMBLAY et al., 2011) a 

alimentação da sociedade moderna e o baixo peso ao nascer (WU et al., 2016). Além disso, 

crianças com, ao menos um dos pais com SM, tendem a apresentar FR para SM, apontando 

para influência da genética (PANKOW et al., 2004).  
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Tabela 5: Prevalência de síndrome metabólica em estudos nacionais realizados em escolares 

na faixa etária pediátrica 

 
 Amostra/local Critério 

utilizado 
 

SM  

total 
(%) 

SM 

eutrofia 
(%) 

SM  

excesso de 
peso (%) 

Ferreira et al. 

(2007) 

 

52 escolares obesos  

(7 a 10 anos) 

Taguatinga (DF) 
 

NCEP-

ATPIII* 

(2001) 

17,3  

 
... 17,3 

 (obesos) 

Strufaldi et al. 

(2008) 
 

 

205 escolares  com 

obesidade ou 
antecedente familiar 

de DCV  

(6 a 10 anos) 
Imbu (SP) 

 

NCEP-

ATPIII* 
(2001) 

 

 

9,3  

 
 

 

 

0,9 10,3 

(sobrepeso) 
 

25,8 

(obesidade)  
 

Seki et al. 

(2009) 
 

2170 escolares   

(6 a 16 anos) 
base populacional 

(todas as escolas 

públicas e privadas) 
Maracai (SP) 

 

NCEP-

ATPIII* 
(2001) 

3,6 0,3 10,7 

(sobrepeso) 
 

34,5 

(obesidade)  
 

      

Dias et al.  

(2014) 

540 escolares  

(7 a 14 anos) 

Recôncavo Baiano 

 

NCEP-

ATPIII* 

(2001) 

12,8 ... ... 

Ribeiro Silva  

(2014) 

879 escolares  

(7 a 14 anos) 

rede pública  
Salvador (BA) 

 

NCEP-

ATPIII* 

(2001) 

6,6 3,2 30,3 

(excesso de 

peso) 

Rosini et al. 
(2015) 

 

1011 escolares  
(6 a 14 anos) 

rede pública  

Guabirubal (SC) 

 

NCEP-
ATPIII* 

(2001) 

14,1 ... 32,9 
(sobrepeso) 

 

45,5 

(obesidade) 
 

Batista da Silva 

(2016) 

449 escolares do  

sexo feminino 
(8 a 18 anos)  

rede pública  

Natal (RN) 
 

IDF* 

(2007) 

3,3 0,3 6,7 

 (sobrepeso) 
 

14,3 

(obesidade)  
 

Legenda: SM (síndrome metabólica), NCEP-ATPIII (Nacional Cholesterol Education Program), IDF 

(International Diabetes Federation), * com pontos de corte adaptados para população pediátrica 
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4.2. FATORES DE RISCO DA SÍNDROME METABÓLICA 

Não apenas a presença da SM na infância pode relacionar-se à comorbidades na vida 

adulta, mas também seus componentes isolados ou combinados entre si. Um exemplo foi o 

estudo Lipid Research Clinics (LRC) em que foram avaliados FR em indivíduos na faixa 

etária infanto-juvenil e, após 26 anos, no PFS os mesmos indivíduos foram reavaliados 

quando adultos. No LRC participaram 770 escolares com idades entre 5-20 (média de 12 

anos). Os FR avaliados nas investigações foram: TG, LDL-c, IMC, PA, glicemia e HDL-c 

com pontos de corte específicos para população pediátrica e adulta. As crianças que tiveram 

TG elevados e mantidos ao longo do período do estudo apresentaram maior risco de eventos 

cardiovasculares quando adultos. As crianças que tiveram PA ou TG elevados e também 

mantidos quando adultos apresentaram risco aumentado de DM2 quando adultos 

(MORRISON et al., 2012b).  

Por outro lado, caso as alterações metabólicas sejam normalizadas ao longo da 

infância e/ou adolescência, o risco cardiovascular pode ser revertido a nível semelhante aos 

indivíduos que nunca apresentaram alterações cardiometabólicas, conforme evidenciado em 

grandes investigações (MAGNUSSEN et al, 2012). Evidências semelhantes foram observadas 

em dados da International Childhood Cardiovascular Cohort (i3C), consórcio de coortes 

infantis que abordam FR na infância e sua repercussão na vida adulta.  

Neste sentido, a investigação precoce dos FR que compõem o diagnóstico da SM é 

muito importante, pois pode favorecer tanto o tratamento, como a identificação do 

comportamento de crianças com risco em desenvolverem alterações metabólicas e /ou DCV 

quando adultos (NGUYEN et al., 2008). Sendo assim, a obesidade, a PA, a glicemia e o perfil 

lipídico, FR para SM, devem ser objetos de investigações em crianças (KASSI et al., 2011; 

SINAIKO, 2012). 

4.2.1. OBESIDADE E GORDURA VISCERAL 

A obesidade é definida como o excesso de gordura corporal capaz de afetar a saúde e o 

bem-estar, particularmente as DCV, cerebrovasculares, do aparelho digestório, metabólicas, 

malignas, entre outras (WHO, 2000). O sobrepeso também é preocupante não só por 

frequentemente preceder a obesidade, mas também por representar aumento de risco de 

alterações metabólicas (FREEDMAN et al., 1999; ZALESIN et al., 2011; FRIEND et al., 

2013; SU et al., 2014; SHARMA et al., 2017). A gênese da obesidade é multifatorial e 

complexa, influenciada por fatores genéticos e ambientais, como a alimentação, atividade 
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física, rotinas familiares e durante o período escolar, marketing de alimentos, nível 

socioeconômico, poucas horas de sono, entre outros (MALIK et al., 2013; LAWMAN AND 

WILSON, 2013; FIESE et al., 2016; CESPEDES et al., 2016; SANCHEZ et al., 2016; 

WELKER et al., 2016; KUMAR et al., 2017; ROMIEU et al., 2017). No entanto, os fatores 

que mais contribuem para a obesidade são ingestão excessiva de energia e seu gasto limitado, 

promovido pelo comportamento fisicamente inativo, comuns na sociedade moderna 

(TREMBLAY et al., 2011; KUMAR et al., 2017; ROMIEU et al., 2017). Entre os itens 

alimentares que favorecem o aumento do consumo de energia destacam-se os fast foods com 

alta densidade energética, frequentemente ricos em gordura saturada e vegetal hidrogenada, 

além de bebidas açucaradas e baixa ingestão de frutas e hortaliças (ROMIEU et al., 2017). 

Concomitantemente, o gasto energético reduzido é favorecido por tempo de permanência  

excessivo em atividades como assistir TV, jogos de vídeo game e uso de computadores 

(TREMBLAY et al., 2011). 

Uma fase da infância suscetível ao ganho excessivo de peso é o momento que precede 

a puberdade (BRIDGER, 2009). Neste período, ocorre o natural acúmulo de gordura corporal 

com objetivo de reserva de energia para as alterações que virão com o início da maturação 

sexual (GILGLIONI et al., 2011). Sendo assim, esta fase representa risco para o ganho 

excessivo de peso, principalmente quando associado ao ambiente obesogênico, ou seja, que 

favorece o comportamento fisicamente inativo e elevada ingestão energética (SBC, 2013a). 

O excesso de peso corporal em crianças tornou-se um dos mais importantes problemas de 

saúde pública em todo o mundo (OGDEN, 2016). Na população mundial infantil a proporção 

de excesso de peso aumentou quase 50% entre 1980 e 2013 (MARIE, 2014). Em países 

desenvolvidos 23,8% dos meninos e 22,6% das meninas apresentavam sobrepeso e/ou 

obesidade em 2013. O avanço foi também evidente em países em desenvolvimento, com 

excesso de peso aumentando de 8,1% para 12,9% em meninos e de 8,4% a 13,4% em meninas 

do período de 1980 a 2013 (MARIE, 2014). Embora estudos recentes demonstrem que o 

excesso de peso entre crianças e adolescentes tenha estagnado em alguns países, a prevalência 

global ainda está elevada (OGDEN et al., 2016). No Brasil, dados do último inquérito 

nacional, apontaram que 33,5% e 14,3% das crianças entre 5 a 9 anos de idade estavam com 

excesso de peso e obesidade, respectivamente (IBGE, 2010).  Na tabela 6 observam-se 

estudos nacionais sobre prevalência de excesso de peso, sobrepeso e obesidade realizados em 

escolares na faixa etária pediátrica. Observou-se que o excesso de peso, avaliado pelo critério 

OMS (2007) em todos os estudos, variou de 12,4 a 34%, indicando elevada prevalência deste 
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FR entre os escolares avaliados.  

 

Tabela 6: Prevalência de excesso de peso, sobrepeso e obesidade em estudos nacionais sobre 

SM e seu fatores de risco realizados em escolares na faixa etária pediátrica 

 

 Amostra/local Excesso 

de peso 

(%) 

sobrepeso  

 

(%) 

obesidade  

 

(%) 

Seki et al. 

(2009) 

 

2170 escolares   

(6 a 16 anos) 

Base populacional  

(escolas públicas e privadas) 

Maracai (SP) 

 

19 

 

13,7 

 

5,3 

Dias et al. (2014) 540 escolares  

(7 a 14 anos) 

Recôncavo Baiano (BA) 

 

 

20,5 

 

... 

 

... 

Ribeiro-Silva  

(2014) 
879 escolares  

(7 a 14 anos) 

rede pública  

Salvador (BA) 

 

 

12,4 
 

... 

 

... 

Rosini et al. 

(2015) 

1011 escolares 

 (6 a 14 anos)  

Guabiruca ( SC) 
 

 

33,1 

 

21 

 

13,1 

Batista da Silva 

(2016) 
449 escolares do sexo 

feminino 

(8 a 18 anos)  

rede pública  

Natal (RN) 
 

 

34 

 

23,1 
 

10,9 

 

 

Em adultos, a obesidade aumenta o risco de problemas de saúde como DM2, DCV e 

câncer (WHO, 2003; ZALESIN et al., 2011). As consequências da obesidade infantil vem 

sendo estudadas e podem ser evidenciadas a curto ou longo prazo, ou seja, ainda enquanto 

crianças ou mais tardiamente quando adolescentes e/ou adultos. Na infância podem ocorrer 

problemas ortopédicos, baixo desempenho escolar e baixa auto-estima (Wijga et al., 2010; 

FAIENZA et al., 2016; KUMAR et al., 2017). Ainda nesta fase são evidenciadas alterações 

metabólicas (FREEDMAN et al., 1999; BURKE et al., 2004; FRIEND et al., 2013; 

HEROUVI et al., 2013), entre elas a dislipidemia, HAS, alterações do metabolismo da glicose 

e SM (WHO, 2000; MORRISON et al., 2008; WHEELOCK et al., 2016). Segundo Styne 
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(2001) em 60% das crianças com excesso de peso evidencia-se ao menos um FR 

cardiometabólico. Em uma coorte em 2.087 crianças australianas de 16 semanas de gestação 

até 8 anos de idade foi evidenciado que o excesso de peso, sobretudo a obesidade, foi 

associada ao aumento de risco cardiovascular ainda na infância, incluindo PA e TG elevados e 

HDL-c reduzido (BURKE et al., 2005). Mais recentemente, ao avaliarem 2977 crianças e 

adolescentes, Wheelock et al. (2016) identificaram que o IMC elevado esteve associado a PA 

alta, hiperglicemia e dislipidemia. 

As alterações nas estruturas das artérias como estrias gordurosas e placas fibrosas 

podem ser evidenciadas nas crianças com manifestação de forma lenta e subclínica 

(BERENSON et al., 1998). No entanto, em algumas crianças o avanço do processo 

aterosclerótico ocorre mais rapidamente, estando associado com o número e a gravidade dos 

fatores de risco, conforme demonstrado no BHS, estudo epidemiológico dos FR 

cardiovascular desde o nascimento até a  idade adulta em uma população de brancos e negros. 

Em outro estudo sobre a expressão de  FR antes da morte em 93 pessoas (idade variando de 2 

a 39 anos), indicaram que indivíduos com  0, 1, 2, 3 ou 4  FR, apresentaram respectivamente a 

ocorrência de 19, 30, 37 e 30% de estrias gordurosas na camada intima arterial, observados 

com autópsia (BERENSON et al., 1998). Considerando que crianças obesas apresentam risco 

aumentado de apresentarem FR cardiometabólicos, a obesidade infantil está associada com a 

ocorrência de lesões nas artérias. Meyer et al (2006) ao avaliarem 32 crianças obesas e 20 

eutróficas observaram que, em comparação com o controle, as crianças obesas demonstraram 

aumento significativo na EIM-AC e alterações na função endotelial. 

As alterações precoces na estrutura cardíaca também estão entre os FR associados ao 

excesso de peso na infância (HANEVOLD et al., 2004). Kharod et al. (2014) ao avaliarem 

aproximadamente 2000 crianças com eletrocardiograma normal, identificaram entre as com 

excesso de peso, hipertrofia do ventrículo esquerdo. Em 40 crianças chinesas, Yu et al., 

(2006) também identificaram alterações na estrutura do coração, representada pelo aumento 

do diâmetro atrial esquerdo em crianças com excesso de peso. 

Investigações sobre o excesso de peso na infância e sua manutenção para adolescência 

e/ou vida adulta indicam que a obesidade nas primeiras décadas de vida tem associação 

com sua manutenção ao longo do tempo, conforme evidenciado com dados de 180 homens e 

158 mulheres do Fels Longitudinal Study, em que o padrão de alteração de IMC de 2 a 25 

anos teve forte efeito sobre o sobrepeso na idade adulta (GUO et al., 2000). Em recente 

metanálise sobre o tema, Simmonds et al. (2015) identificaram que crianças obesas 
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apresentaram cinco vezes mais chances de serem obesas na idade adulta em relação às não 

obesas (RR 5,21, 95% IC 4,50; 6,02). 

Estudos epidemiológicos de grande escala investigaram o excesso de peso na infância 

e suas possíveis repercussões na adolescência e/ou vida adulta. Dados da Northern Filand 

Birth Coorte (NFBC) demonstraram associação do ganho de peso excessivo na infância com 

estado inflamatório crônico, dislipidemias e IMC, PC e PA elevados na idade adulta 

(JARVELIN et al., 2004; TZOULAK et al., 2008; TZOULAK et al., 2010). Resultados do 

BHS indicaram associação entre IMC elevado na infância e EIM-AC no adulto jovem 

(FREEDMAN et al., 2004). O estudo CRYFS realizado em mais de 3000 crianças e jovens 

finlandeses com idades entre 3 e 18 anos também demonstraram que a obesidade na infância 

foi significativamente associada ao EIM-AC e diminuição de sua elasticidade na idade adulta 

(RAITAKARI et al., 2005).  As evidências indicam franca associação entre obesidade na 

infância e aumento da incidência de alterações metabólicas preditoras de DCV, incluindo a 

aterosclerose na idade adulta. 

Como consequência dessas comorbidades, os indivíduos podem estar mais suscetíveis 

a eventos coronarianos, como evidenciado por Baker et al. (2007) ao utilizarem dados do IMC 

de crianças dinamarquesas e informações de causa de morte no Registro Nacional, que 

identificaram que o aumento de uma unidade no z escore em crianças entre 7 a 13 anos de 

idade associou-se ao aumento significativo do risco de evento coronariano durante a vida 

adulta. 

Estudos de revisão sistemática sobre o tema também vêm sendo realizados, como o de 

Reilly & Kelly (2011) em que os autores observaram associação positiva entre IMC na 

infância e HAS e DM2 na vida adulta. Em outra revisão, conduzida por Owen et al. (2009), 

foi observado que o IMC de crianças e adolescentes entre 7 e 18 anos associou-se 

positivamente com doenças coronarianas na vida adulta. 

Kirsten et al. (2007) considerando dados epidemiológicos do estudo americano 

NHANES (2000) estimaram que em 2035, a prevalência de doença arterial coronariana em 

adultos irá aumentar de 5 a 16% e que mais de 100.000 casos serão diretamente atribuídos à 

obesidade na infância. A previsão pode ser explicada, em parte, pelo fato da manutenção do 

excesso de peso ao longo da vida associar-se ao agravamento e agrupamento de FR e, 

consequentemente, ao risco aumentado para o desenvolvimento de comorbidades 

(MAGNUSSEN et al., 2014). Por outro lado, crianças obesas que perdem peso, ficam isentas 

do risco cardiovascular aumentado (MORRISON et al., 2012a). 
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Diagnóstico de obesidade: 

O Índice de massa corporal (IMC) por idade e sexo, representado pelo peso corporal 

dividido pela estatura ao quadrado, é o método frequentemente utilizado para o diagnóstico 

nutricional na infância. Entre as vantagens destacam-se a simplicidade, baixo custo, boa 

reprodutibilidade, além de ser seguro e bem tolerado por crianças (MEI et al., 2002; JENSEN 

et al., 2016).  O IMC em crianças também está correlacionado com variáveis fisiológicas, 

entre elas, PA, concentrações séricas de lipídeos e metabolismo glicídico (LASKARZEWSKI 

et al., 1980; GUTIN et al., 1990; RONNEMAA et al., 1991; WHEELOCK et al., 2016).    

Várias foram as propostas de valores de referência para crianças baseados no IMC, a 

começar por Must et al. (1991), seguido pelas as curvas do Centers for Disease Control and 

Prevention (CDC/2000) e de Cole et al. (2000). Em 2006 e 2007 foram publicadas as curvas 

propostas pela OMS, para faixa etária inferior a 5 anos e de 5 a 19 anos, respectivamente 

(WHO, 2006; WHO, 2007). Essas últimas referências são as recomendadas tanto pela 

OMS como pelo Ministério da Saúde do Brasil para avaliação do estado nutricional de 

crianças e adolescentes. As populações utilizadas para elaboração de cada uma das curvas de 

crescimento supracitadas, faixa de idade, assim como os pontos de corte para sobrepeso e 

obesidade aplicáveis a crianças são apresentados na tabela 7. 
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Tabela 7 - Características das curvas de crescimento segundo a população de referência e 

metodologia utilizada aplicada em crianças de 6 a 10 anos de idade 
 

Legenda: IMC (índice de massa corporal), DP (desvio-padrão), WHO/OMS (World Human 

Organization/Organização Mundial da Saúde), CDC (Centers for Disease Control and Prevention). 

 

Destaca-se que a utilização do método é questionada em função de não distinguir os 

diferentes compartimentos corporais (massa magra e massa gorda), além de não considerar as 

diferenças étnicas (JAVED et al., 2015; WELLS AND SHIRLEY, 2016). Apesar de crianças 

e adolescentes com IMC elevado frequentemente apresentarem também excesso de gordura 

corporal, o IMC pode ser um indicador impreciso de adiposidade corporal, especialmente 

Curva de 

Referência 

População 

dereferência e  

Faixa de 

idade 

Pontos 

Decorate 

 

Must et al. 

(1991)  

 

 

Crianças americanas oriundas do estudo 

NCHS  (Growth Curves for Children Birth-

18Years United States, Nov. 1977) 

 

 

 

6 a 74 anos 

 

Percentil > 85 e < 95 

(sobrepeso) 

 

Percentil > 95 (obesidade) 

 

CDC 

(2000) 

 

Crianças americanas oriundas do estudo 

NCHS  (Growth Curves for Children Birth-

18Years United States, Nov. 1977) – As 

curvas foram revisadas e alteradas após 

ajuste estatístico. 

 

 

2 a 20 anos 

 

Percentil > 85 e < 95 

(sobrepeso) 

 

Percentil > 95 (obesidade) 

 

 

Cole et al. 

(2000)  

 

Dados  de amostra representativa de crianças  

de seis países (Brasil, Estados Unidos, Reino 

Unido, Holanda, Singapura, Hong Kong). 

 

 

 

2 a 18 anos 

 

Baseado nos valores de IMC 

de adultos:  >25kg/m²  e 

<30kg/m² (sobrepeso) e de 

> 30kg/m² (obesidade). 

 

 

WHO 

(2006)  

 

As curvas de 2006 que foram geradas a 

partir de um estudo multicêntrico, de seis 

diferentes países (Brasil, Estados Unidos, 

Gana, Omã, Índia, e Noruega). 

 

 

 

0 a 5 anos 

 

Percentil  > 85 e < 95 (risco 

de sobrepeso) 

Z score > +1DP e < +2DP   

(risco de sobrepeso) 

Percentil > 97 (sobrepeso) 

Z score > +2DP  

(sobrepeso) 

Percentil > 97 (sobrepeso) 

 

WHO 

(2007)  

 

Dados do NCHS (Growth Curves for 

Children Birth-18Years United States, Nov. 

1977) associados à amostra das curvas 

WHO/OMS 2006.  

 

 

 

5 a 19 anos 

 

Percentil  > 85 e < 95 

(sobrepeso) 

Z score > +1DP e < +2DP   

(sobrepeso) 

Percentil > 97 (obesidade) 

Z score > +2DP  

(obesidade) 
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entre aqueles que apresentam menor adiposidade. 

No entanto, embora não seja um consenso, a literatura tem demonstrado que o IMC 

apresenta boa correlação com medidas diretas da gordura corporal, dentre elas pesagem 

hidrostática, ressonância magnética, absortometria de raio-x de dupla energia (DXA). 

Em metanálise sobre o tema, incluindo estudos entre 2008 e 2013 que utilizassem apenas 

métodos padrão ouro para identificar a gordura corporal, a sensibilidade do IMC para o 

diagnóstico de sobrepeso e obesidade foi de 74% (95% IC 64,2% 81,8%), enquanto a 

especificidade foi de 95% (95% CI 92,2% e 96,4%) (SIMMONDS et al., 2015). Em outra 

metanálise baseada em publicações no período entre 2013 e 2015, com participantes na faixa 

etária entre 4,9 e 19 anos de idade e que usassem o DXA como método referência, os autores 

também consideraram o método como bom indicador de adiposidade na faixa etária pediátrica 

(MARTIN-CALVO et al., 2016). 

 Recentemente, em outra metanálise em que foram selecionados estudos 

exclusivamente na faixa etária infantil (6 a 10 anos de idade), JENSEN et al.  (2016) 

corroboraram com tais resultados, apontando para aplicabilidade do IMC para avaliar o estado 

nutricional quando não for possível a utilização de técnicas mais precisas. Além disso, estudos 

indicam que tanto o IMC como a gordura corporal estimada por diferentes técnicas são 

similares na identificação de FR cardiometabólicos na faixa etária pediátrica, entre eles 

alteração no metabolismo glicídico e na PA (SIMMONDS et al., 2015).  

Neste sentido, o IMC é um método amplamente utilizado em estudos epidemiológicos, 

embora para a interpretação dos resultados seja fundamental considerar suas limitações 

(SIMMONDS et al., 2015). Uma alternativa, sempre que possível, é a associação com outras 

medidas antropométricas a fim de favorecer o diagnóstico nutricional mais preciso. 

Obesidade visceral:  

O tecido adiposo é representado predominantemente pela gordura periférica, que 

contorna o corpo e também pela gordura visceral, alocada na região abdominal.  Além de 

reservatório de energia sob forma de TG, o tecido adiposo atua como um órgão secretor 

liberando peptídeos e citocinas na circulação (ALEXOPOULOS et al., 2014).  

A gordura visceral secreta quantidades elevadas de citocinas pró-inflamatórias, dentre 

elas, a interleucina-6 (IL-6) e o fator de necrose tumoral (TNF). Ambos mediam a lipólise e 

aumentam a síntese hepática de ácidos graxos, elevando a concentração sérica de ácidos 

graxos e TG (KHOVIDHUNKIT et al., 2000). Concomitantemente ocorre a elevação da 
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insulina sérica, também promovida pela ação da IL-6 e do TNF, que diminuem a sinalização 

do receptor de insulina e aumentam a resistência à insulina, favorecendo o processo 

inflamatório. Por outro lado, a adiponectina, citocina também secretada pela gordura visceral, 

atua como protetora contra o processo inflamatório (MATSUDA AND SHIMOMURA, 2014; 

OHASHI, et al., 2015). 

Em caso de excesso de gordura visceral, a produção destas citocinas encontram-se 

desreguladas, com produção excessiva das pro-inflamatórias em relação às anti-inflamatórias 

(MATSUDA AND SHIMOMURA, 2014). O excesso de IL-6 e do TNF associa-se 

positivamente com elevação de TG e colesterol total (CT) e negativamente com redução de 

HDL-c séricos, perfil lipídico relacionado à aterogênese (MENDALL et al., 1997). Conforme 

a adiposidade aumenta, os adipócitos são infiltrados por macrófagos, que promovem um 

estado inflamatório crônico, favorecendo a RI, disfunções no endotélio e, consequentemente, 

o processo aterosclerótico. Sendo assim, o excesso de gordura visceral em adultos está 

associado ao aumento do risco de doença cardíaca, infarto agudo do miocárdio e DM2 

(JANSSEN et al., 2004; WANG et al., 2005; RIBEIRO FILHO, 2006; JENSEN et al., 2008). 

Crianças e adolescentes com maior proporção de gordura visceral em relação à 

subcutânea também estão mais suscetíveis às alterações metabólicas (GORAN, 1999; 

STAIANO et al., 2014; MCMORROW et al., 2015; GRIGORAKIS et al., 2016). Daniels et al 

(1999) em crianças e adolescentes americanos entre 9 e 17 anos demonstraram que a gordura 

visceral esteve associada ao aumento da PA, ao perfil lipídico desfavorável e ao aumento da 

massa do ventrículo esquerdo. Essas associações se mantiveram após o controle das variáveis 

idade, sexo, raça e estatura. Ao acompanharem crianças entre 9 e 10 anos de idade durante 10 

anos, Morrison et al. (2005), observaram que com o incremento de gordura visceral houve 

aumento do risco de SM relacionado à gordura aumentada. Mais recentemente, Moschonis et 

al. (2015) corroboraram com tais evidências ao demonstrarem correlação positiva e forte entre 

gordura abdominal e RI. Neste sentido, a gordura visceral está associada ao aumento do risco 

de SM e de seus FR na infância e, consequentemente, de DCV na vida adulta (FERNANDEZ 

et al., 2004). 

Para distinguir a gordura subcutânea da gordura visceral o ideal é a avaliação 

por métodos padrão-ouro, como a ressonância magnética e a tomografia computadorizada, 

métodos capazes de gerar informações acerca dos diferentes compartimentos de gordura 

(tecido adiposo subcutâneo, visceral e intermuscular). O DXA, apesar de não diferenciar tais 

compartimentos, gera informações acerca da gordura total e central, sendo também 
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considerado padrão-ouro (MAGALHÃES et al., 2014). No entanto, são métodos caros e de 

difícil acesso, o que inviabiliza sua utilização em estudos epidemiológicos. Neste contexto, 

surgem as medidas e os índices antropométricos que são amplamente utilizados para estimar o 

excesso de gordura corporal, entre eles o perímetro de cintura (PC), o IMC, as dobras 

cutâneas, relação cintura-quadril e a relação cintura – estatura (LEE et al., 2008; RIBEIRO-

SILVA et al., 2013, SARDINHA et al., 2016). 

Em adultos, o PC, medida indicativa da distribuição da gordura corporal, é 

considerado o mais forte fator de risco para alterações metabólicas, independentemente do 

sobrepeso (JANSSEN et al., 2004).  Paccaud et al. (2000) ao avaliarem três diferentes 

populações, identificaram o PC como sendo uma ferramenta simples e prática para identificar 

dislipidemia. Wang et al (2005) em uma coorte americana conduzida em mais de 25.000 

homens (Health Professionals Follow-Up Study) também concluíram que o PC foi o melhor 

preditor de DM2 em comparação com a relação cintura-quadril. Dessa forma, entre adultos, a 

medida de PC é uma boa alternativa para identificação de população sob o risco de doenças 

associadas ao excesso de gordura intra-abdominal (LEAN et al., 1995; HAN et al., 1995; 

HAN et al., 1998; 2006).  

Na população infanto-juvenil, embora menos estudos tenham sido realizados em 

relação à população adulta, o PC também é relatado por apresentar boa correlação com 

adiposidade abdominal avaliada por métodos mais precisos. Ao utilizarem o DXA como 

referência para identificar gordura abdominal, Daniels et al. (2000), avaliaram 201 

escolares de 7 a 17 anos de idade em Ohio, EUA. Os autores encontraram forte correlação do 

DXA com PC (r = 0,80). Em estudo de revisão sobre a validação do PC em crianças e 

adolescentes utilizando a ressonância magnética como referência, Brambilla et al. (2006), 

analisaram 7 diferentes investigações incluindo dados de 497 crianças e adolescentes entre 7 e 

16 anos, concluíram que o PC pode ser considerado um bom indicador de gordura visceral. 

Neste sentido, alguns autores sugerem que o PC seja mais indicado para identificação 

não somente do excesso de gordura abdominal, como também de suas consequências 

(SAVVA et al., 2000; LEE et al., 2008; HASSAN et al., 2008). LEE et al. (2006) ao 

utilizarem o DXA e a tomografia computadorizada como padrão ouro, identificaram maior 

sensibilidade do PC em relação ao IMC para identificação de PA elevada e dislipidemia em 

jovens negros e brancos. No entanto, em alguns estudos a superioridade do PC em relação a 

outras medidas e índices antropométricos em identificar excesso de gordura visceral e FR 

associados não foi reproduzida (MOSER et al., 2013; DONG et al., 2014).  Sardinha et al. 
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(2016) demonstraram que tanto o IMC, como relação cintura-estatura e PC estiveram 

semelhantemente relacionados à associação de FR incluindo PA, perfil lipídico, e RI. 

As divergências nos resultados podem ser explicadas, em parte, pelas influências 

étnicas, comportamentais e de crescimento e desenvolvimento na população pediátrica que 

podem interferir no acúmulo de gordura visceral (TAYLOR et al., 2010). Um exemplo são as 

alterações fisiológicas que ocorrem durante a puberdade e de magnitude diferente entre os 

sexos, com meninos tendendo ao maior acúmulo de gordura visceral e menor gordura na 

região dos quadris em relação às meninas (GORAN et al., 1999; TAYLOR et al., 2010). Neste 

sentido, valores de ponto de corte indicativos de excesso de adiposidade visceral e, 

consequentemente, de risco cardiovascular dependem de vários fatores, incluindo, idade, 

estado maturacional, sexo e etnia. 

Estudos de base populacional com valores de referência para PC têm sido realizados 

na população pediátrica, entre eles, o de Fernandez et al. (2004) e o de Katzmarzyk et al. 

(2004) que publicaram valores de PC em percentis de crianças e adolescentes americanos de 

diferentes origens (africana, européia e mexicana) e de jovens canadenses, respectivamente. 

Destaca-se que os estudos disponíveis são de populações específicas e não estabelecem 

valores de âmbito universal, devendo ser utilizados apenas para as populações que os 

geraram. No entanto, devido à escassez tanto de referências locais como internacionais, 

pesquisadores frequentemente os utilizam, o que pode influenciar os resultados. 

Em crianças, valores de PC por sexo e idade superiores ao percentil 90% (P90) estão 

associados ao maior risco de apresentarem múltiplos FR em relação às com valores inferiores 

ao P90 (MAFFEIS et al., 2001). Embora não exista um consenso sobre qual o ponto de corte a 

ser utilizado, a utilização do P90 de PC por sexo e idade é o mais frequentemente utilizado em 

estudos populacionais, conforme evidenciado por Magalhães et al. (2014) em estudo de 

revisão sobre o tema. 

Outra variável importante é o local da medida do PC. Existem diferentes propostas de 

pontos anatômicos em que a medida poderia ser realizada, entre elas o menor ou maior 

perímetro abdominal, a cicatriz umbilical, o ponto médio entre a última costela e a borda 

superior da crista ilíaca (MAGALHÃES et al., 2014). Este último ponto anatômico foi o 

sugerido pela OMS (2003) para ser utilizado tanto em adultos como para população 

pediátrica. É recomendado ainda que sejam realizadas ao menos duas medidas de PC e que o 

valor médio entre elas seja o utilizado para classificação de risco. A medida deve ser realizada 

ao final da expiração (LOHMAN, 1988). 
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A escassez de referências internacionais, a falta de um consenso sobre o ponto de corte 

para identificação risco, assim como de padronização na técnica de medida do PC dificultam a 

comparação entre os resultados observados em diferentes estudos (MAGALHÃES et al., 

2014). Apesar dessas limitações, a identificação de crianças com PC elevado é indicada não 

somente pela associação com FR ainda durante a infância, mas também por sua associação 

com a manutenção do PC elevado e suas repercussões em idades mais avançadas, entre 

elas DCV e DM2 (SPOLIDORO et al., 2013). 

Utilizando o P90 como ponte de corte, dados dos estudos NHANES 2011-2012 em 

americanos entre 2 e 18 anos de idade, da amostra representativa de crianças espanholas entre 

6 a 17 anos de idade e em estudo brasileiro de âmbito nacional em adolescentes 

(ERICA) indicaram a prevalência em torno de 18%, 10% e 12,5% de PC elevado, 

respectivamente (XI et al., 2014; SCHRODER et al., 1014; KUSCHNIR et al., 2016). A 

tabela 8 demonstra estudos nacionais observacionais sobre SM e seus FR que apontam 

prevalências de PC elevado em escolares na faixa etária pediátrica. 

Apesar da dificuldade em comparar os resultados, os dados apontam para importância 

da identificação de crianças sob risco de excesso de adiposidade visceral e para necessidade 

de novos estudos em diferentes populações.   
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Tabela 8: Prevalência de perímetro da cintura elevado em estudos nacionais sobre SM e seus 

FR realizados em escolares na faixa etária pediátrica 

 

 Amostra/local Critério 

utilizado 

 

PC elevado 

Total 

 (%) 

Seki et al. (2009) 

 

2170 escolares   
(6 a 16 anos) 

Base populacional (todas as 

escolas públicas e privadas) 
Maracai (SP) 

 

 

≥P90 

Moreno et al. 

(2002) 

 
9,9 

Ribeiro-Silva (2014) 879 escolares  
(7 a 14 anos) 

rede pública  

Salvador (BA) 

 

 

>P80 

Taylor et al. 

(2000) 

 

 
18,4 

Dias et al.  (2014) 540 escolares  

(7 a 14 anos) 

Recôncavo Baiano (BA) 
 

 

≥P75 

(valores da 

amostra por 

sexo e idade) 

 

26,7 

Rosini et al. (2015) 1011 escolares 

 (6 a 14 anos)  

Guabiruca ( SC) 

 

 

≥P80 

Taylor et al. 

(2000) 

 

30,3 

Batista da Silva (2016) 
 

 

 
 

449 escolares do sexo 

feminino 

(8 a 18 anos)  

rede pública  

Natal (RN) 
 

 

≥P90 

IDF (2007) 

 
27,2 

Legenda: PC (perímetro da cintura) 

 

 

4.2.2. HIPERTENSÃO ARTERIAL 

A HAS é definida como uma condição clínica de natureza multifatorial caracterizada 

por elevação sustentada dos níveis pressóricos. Entre os fatores associados à HAS, destacam-

se a obesidade, a genética, idade, sexo e etnia, padrão dietético, além do comportamento 

ficicamente inativo (SBC, 2016). 

A HAS associa-se a distúrbios metabólicos, alterações funcionais e/ou estruturais de 

órgãos-alvo, sendo agravada pela presença de outros FR, dentre eles a dislipidemia, 

intolerância à glicose e DM2. Neste sentido a HAS representa importante FR para infarto 

agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral, doença arterial coronariana, insuficiência 
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renal e morte súbita em indivíduos adultos (ROGER et al., 2012; SBC, 2016). A pressão 

arterial sistólica (PAS) acima de 140 mmHg e a pressão arterial diastólica (PAD) superior a 

90 mm Hg é o ponto de corte universalmente aceito para determinar HAS em adultos. Com 

esta definição, mais de 1 bilhão de pessoas em todo mundo são hipertensas (KEARNEY et 

al., 2005). A prevalência de HAS no Brasil encontra-se em torno de 35% e 60% entre adultos 

e idosos, respectivamente, contribuindo de forma direta ou indireta para a elevada prevalência 

de morte por DCV (50%) (SBC, 2016). 

A PA elevada na infância foi por muito tempo desconsiderada, sendo as primeiras 

investigações realizadas no final dos anos 70. Atualmente é reconhecido que a HAS pode 

acometer a faixa etária pediátrica, podendo ser secundária, mais frequentemente associada à 

nefropatias, ou primária, seja por fatores genéticos ou ambientais (SBC, 2016). A prevalência 

de HAS atual  na população pediátrica está em torno de 3 a 5% e a de pré-hipertensão, de 10 a 

15%, sendo superior na presença de obesidade, principal fator de risco para HAS em crianças 

(SBC, 2016).   

A associação entre obesidade e PA elevada vem sendo reportada em estudos nacionais 

(PEREIRA et al., 2015; TORNQUIST et al, 2015; CORDEIRO et al., 2016) e internacionais 

(ROSNER et al., 2000; FLORES-HUERTA et al., 2009; CHU AND PAN, 2007; CHIORELO 

et al., 2007; ONZUZ AND DEMIR, 2015; WANG et al., 2015; LU et al, 2013; 

SUKHONTHACHIT et al., 2014; WHEELOCK et al., 2016). Rosner et al. (2000) ao 

analisaram dados de oito estudos longitudinais americanos, contemplando mais de 45000 

crianças de diferentes etnias, identificaram risco aumentado de PA elevada conforme aumento 

do IMC, independente do sexo, raça ou idade. 

Em revisão sistemática sobre HAS em escolares brasileiros na faixa etária de 6 a 10 

anos, Pereira et al. (2015) identificaram prevalência de entre 2,3% a 13,8%. Maiores 

prevalências também foram observadas em crianças com excesso de peso. A tabela 9 

demonstra estudos nacionais observacionais sobre SM e seus FR que também apontam 

prevalências de PA elevada em escolares na faixa etária pediátrica. Em todos os estudos 

foram utilizados os parâmetros preconizados pela SBC (2005) para classificação da PA. 
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Tabela 9: Prevalência de pressão arterial elevada em estudos nacionais sobre SM e seus FR 

realizados em escolares na faixa etária pediátrica 

 

 Amostra/local Ponto de 

corte 

Utilizado* 

 

PA 

elevada 

total 

(%) 

PA elevada 

eutróficos 

(%) 

PA  

elevada 

excesso de peso  

(%) 

 

Ferreira et al. 

(2007) 

 

52 escolares obesos  
(7 a 10 anos) 

Taguatinga (DF) 

 

 

≥P95 

 
15,5 

(obesos) 

 

... 
 

15,5 (obesos) 

Strufaldi et al. 

 (2008) 

 

 

205 escolares  com 

obesidade ou 

antecedente 

familiar de DCV  

(6 a 10 anos) 

Imbu (São Paulo) 

 

 

≥P95 

 

15,6  

 

7,2 

 

34,4  

(sobrepeso) 

 

22,4  

(obesidade)  

Seki et al. 

(2009) 

 

2170 escolares   
(6 a 16 anos) 

Base populacional 

(todas as escolas 

públicas e privadas) 
Maracai (SP) 

 

 

≥P90 

 

9,8 

 

6,6 

 

17,1  

(sobrepeso) 

 

39,7  

(obesidade)  

Ribeiro-Silva  

(2014) 

879 escolares  

(7 a 14 anos) 

rede pública  

Salvador (BA) 

 

 

≥P95 

 

12,3 

 

... 

 

... 

Dias et al.  

(2014) 

540 escolares  

(7 a 14 anos) 
Recôncavo Baiano 

(BA) 

 

 

≥P90 

 

 

29,1 

 

... 

 

... 

Rosini et al. 

(2015) 

1011 escolares 

 (6 a 14 anos)  

Guabiruca ( SC) 

 

 

≥P90 

 

 

21 

 

 

... 

 

... 

Batista da 

Silva (2016) 

449 escolares do 

sexo feminino 

(8 a 18 anos)  

rede pública  

Natal (RN) 

 

 

≥P95 

 

6,5 

 

... 

 

... 

Legenda: PA (pressão arterials), * Sociedade Brasileira de Cardiologia (2005) 
Destaca-se ainda que o ganho ponderal acelerado durante a infância aumenta o risco  
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Destaca-se ainda que o ganho ponderal acelerado durante a infância aumenta o risco 

de HA em idades mais avançadas (BRIDGER, 2009). O excesso de adiposidade visceral 

aumenta a RI e promove um estado de hiperinsulinemia. Em condições normais a insulina 

promove a vasodilatação pela produção do óxido nítrico e a elevação da insulina sérica 

favorece o aumento da atividade simpática e da absorção de sódio renal (SOROF AND 

DANIELS, 2002). A resistência à ação da leptina, comum em obesos, também estimula o 

sistema nervos simpático. Além disso, a condição pró-inflamatória induzida pela liberação de 

citocinas do tecido adiposo pode favorecer a disfunção endotelial e o dano vascular. Todos 

esses fatores associados predispõem a HAS em idades precoces (WIRIX, 2015). 

As mudanças no consumo alimentar de crianças que ocorreram nos últimos anos como 

aumento na ingestão de alimentos industrializados ricos em sódio, gorduras e açúcares, em 

detrimento da ingestão de frutas e hortaliças, favorecem direta e indiretamente alterações nos 

níveis pressóricos. Isso ocorre porque a HAS relaciona-se ao excesso de peso, mas também à 

baixa qualidade da dieta (EZZATI AND RIBOLI, 2013; CORDEIRO et al., 2016).  

Apesar da HAS na infância ser assintomática e não representar risco de eventos 

cardiovasculares nesta fase, as alterações fisiológicas, metabólicas e funcionais já podem ser 

evidenciadas com impacto na morbimortalidade na vida adulta. A hipertrofia do ventrículo 

esquerdo é uma manifestação comum entre crianças hipertensas, sobretudo nas com 

obesidade, associando-se a insuficiência cardíaca em adultos (BRADY et al., 2008; BRADY 

et al., 2016). Além desta alteração estrutural, coortes realizadas nos últimos 20 anos 

apontaram para associação entre PA elevada em idade pediátrica e redução da EIM-AC, perda 

de elasticidade e calcificação das artérias, disfunção endotelial e alterações na arquitetura da 

retina em idades precoces (Magnussem et al., 2016).  No estudo longitudinal BHS, 

evidenciou-se associação entre PAS e PAD e a presença de estrias gordurosas e plaquetas 

fibrosas em crianças e jovens mortos por trauma (BERENSON et al, 1998).  

No BHS ao avaliarem crianças (4 a 11 anos) e, posteriormente, estes mesmos 

indivíduos na adolescência e na vida adulta (19 a 42 anos), identificou-se que adultos 

hipertensos em comparação com normotensos apresentaram na infância maiores índices de 

adiposidade, valores mais elevados de PA (acima de P90), de glicose e de TG. Além disso, o 

excesso de adiposidade e elevação da PA quando presentes na infância foram associados ao 

agrupamento com outros FR componentes da SM da infância à idade adulta (LAUER AND 

CLARKE, 1989). 

Destaca-se assim que crianças hipertensas apresentam maiores chances de se tornarem 
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adultos hipertensos, devido maior agregação de fatores de risco cardiovasculares, bem como 

maior período de exposição às alterações nos órgãos-alvo (VASAN, 2001).  Neste sentido, a 

HAS tem origem na infância, conforme metanálise baseada em 50 coortes de diferentes 

países, em que os autores identificaram forte correlação entre PA elevada na infância e 

também na idade adulta (CHEN et al., 2008).   

Sendo assim, o diagnóstico precoce de PA elevada entre crianças é fundamental na 

prevenção de doenças (SRINIVASAN et al., 2006). HAS na infância varia com a idade, 

tamanho corporal e sexo, sendo essas variáveis incluídas em sua identificação. As referências 

utilizadas para identificação da HAS foram elaboradas pelo The National High Blood 

Pressure Education Program dos Estados Unidos (NHBPEP, 2004), conforme idade, sexo e 

estatura. As recomendações específicas para medida da PA em crianças e adolescentes estão 

descritas na 7ª Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial. Para definição de valores 

pressóricos sugestivos de pré-hipertensão ou HAS são preconizados os percentis de PA entre 

90 e 95 e superior ao percentil 95 para sexo e estatura, respectivamente (SBC, 2016) (Tabela 

10).  

 

Tabela 10: Critérios diagnósticos para classificação da PA em crianças e adolescentes 

 

Classificação da PA  PAS e/ou PAD 

Normotenso < P 90 

Pré-hipertensão arterial ≥ P 90 e < P95 (crianças)  

≥ 120/80 mmHg (adolescentes) 

Hipertensão arterial estágio 1 Entre o P 95 e 5 mmHg acima do P 99 

Hipertensão arterial estágio 2  Valores acima do estágio 1 

Legenda: PA (pressão arterial), PAS (pressão arterial sistólica), PAD (pressão arterial diastólica), P (percentil) 

Fonte: 7ª Diretriz Brasileira de Hipertensão arterial,  SBC (2016) 

 

 Para que o diagnóstico de HAS em crianças seja consolidado, é necessário que a 

média da PA esteja acima do ponto de corte estabelecido em, no mínimo, três dias distintos. 

Sendo assim, caso a PAS e/ou PAD exceda o P90 para estatura, idade e sexo, recomenda-se a 

confirmação em visitas subsequentes. Este protocolo é sugerido em função da variação nas 

prevalências de HAS em diferentes ocasiões, explicadas, em parte, pela familiarização do 

avaliado com o procedimento. Moore et al (2009) ao avaliarem a PA de 1.829 estudantes 

americanos entre 5 e 17 anos de idade, identificaram HAS em 13,8%, 4,5% e 2,3% da amostra 
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na primeira visita, na segunda e terceira, respectivamente. Neste sentido, visitas subsequentes 

são fundamentais para evitar a superestimava de HAS. 

Destaca-se que os dados de prevalência devem ser interpretados com cautela. Na 

maioria dos estudos a coleta da PA é realizada em apenas uma ocasião, o que não representa 

efetivamente o diagnóstico de HAS caso os valores estejam acima do ponto de corte 

estabelecido. Além disso, a diversidade entre os estudos, incluindo a população, número de 

voluntários, tipo de equipamento utilizado, número de medidas e de visitas, dificultam a 

comparação entre os diferentes estudos (FEBER AND AHMED, 2010). 

Independentemente da dificuldade em determinar a prevalência de HAS na população 

pediátrica, é evidente que a HAS tem início na infância, representando riscos à saúde. Neste 

sentido, níveis pressóricos alterados devem ser identificados o mais precocemente possível a 

fim de prevenir complicações futuras. É recomendado que a PA seja medida anualmente, a 

partir de três anos de idade (SBC 2006). Apesar da crescente consciência da importância do 

diagnóstico precoce, entre profissionais da área de saúde esta prática parece não ser regular, 

proporcionando subdiagnóstico de HAS na infância (FEBER AND AHMED, 2010). 

 

4.2.3. RESISTÊNCIA À AÇÃO INSULÍNICA 

 

A insulina é um hormônio produzido pelas células beta do pâncreas e, embora seja 

responsável pelo controle de inúmeros processo fisiológicos, exerce papel fundamental na 

homeostase da glicose. Quando ocorre a elevação da glicemia, a secreção de insulina 

aumenta, favorecendo a captação de glicose pelos tecidos, a síntese de glicogênio e a inibição 

da glicogenólise e da gliconeogênese (SBD, 2016).  

RI, considerada principal alteração metabólica associada à SM (VUKOVIC et al., 

2015), é definida como a capacidade diminuída dos tecidos-alvo, representados pelo músculo, 

tecido adiposo e fígado, em responderem à ação da insulina (LAAKSO AND KUUSISTO, 

2014). RI no tecido adiposo é manifestada como a incapacidade de suprimir a lipólise, o que 

leva a um fluxo aumentado de ácidos graxos livres para o músculo esquelético, fígado e 

outros órgãos. O acúmulo de gordura reduz a capacidade do fígado e do músculo em 

metabolizarem a glicose favorecendo a RI nestes tecidos (DEFRONZO AND TRIPATHY, 

2009). No fígado, a RI aumenta a gliconeogênese e reduz síntese de glicogênio, resultando em 

alterações no metabolismo glicídico e, consequentemente, a hiperglicemia (MICHAEL et al., 

2000).  
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Em cascata, o aumento da glicemia, desencadeia em aumento da produção pancreática 

de insulina, levando à hiperinsulinemia. A produção aumentada de insulina pode ser 

compensada com aumento da capacidade funcional e de adaptação das células, resultando em 

tolerância normal à glicose. Com o quadro de RI instalado, o processo de adaptação ultrapassa 

a capacidade adaptativa e gera sobrecarrega das células beta, que poderão entrar em falência, 

favorecendo o desenvolvimento do DM2 (MICHAEL et al., 2000; SBD, 2016).  

A RI e as alterações no metabolismo glicídico são documentadas tanto em adultos, 

como na população pediátrica. A tabela 11 apresenta os valores de glicemia que caracterizam 

as diferentes alterações no metabolismo glicídico para todas as faixas de idade. A glicemia de 

jejum é realizada após 12 horas sem alimentação. A intolerância à glicose representa uma 

anormalidade na regulação da glicose no estado pós-sobrecarga, diagnosticada por meio do 

TOTG, o qual inclui a determinação da glicemia de jejum e de 2 h após a sobrecarga com 75 g 

de glicose. A glicemia casual é caracterizada pela glicemia sem jejum ou qualquer preparo 

anterior ao exame. A glicemia de jejum alterada e tolerância à glicose diminuída são 

categorias de risco aumentado para o desenvolvimento do DM2, e o termo “pré-diabetes” 

também é utilizado para designar essas condições (SBD, 2016).  

 

Tabela 11: Valores de glicemia para diagnóstico de diabetes mellitus e seus estágios pré-

clínicos para indivíduos de todas as idades 

 

Categoria  GJ 

 

TOTG 

2 h após 75g de glicose 

Casual 
Glicemia normal (mg/dL) < 100 < 140 ... 

Tolerância à glicose  

diminuída (mg/dL) 

≥ 100 e < 126 ≥ 140 e < 200 ... 

Diabetes melittus  ≥ 126 ≥ 200 ≥ 200 * 

Legenda: GJ (glicemia de jejum), TOTG (teste oral de tolerância a glicose) 

Fonte: Adaptado Sociedade Brasileira de Diabetes (2016) 

 

 

A obesidade é a causa mais frequente de RI na infância. No entanto, este efeito é não-

linear, apresentando maior impacto metabólico conforme a gravidade da obesidade (WEISS et 

al., 2007). O consumo excessivo de energia, frequentes entre obesos, pode resultar tanto em 

hiperplasia como em hipertrofia dos adipócitos, favorecendo o estresse oxidativo e, 

consequentemente, um estado de inflamação crônica de baixo nível no tecido adiposo 

(SHOELSON et al., 2006; ODE et al., 2009).  

Como já exposto anteriormente, em especial o excesso de gordura visceral, secreta 
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níveis elevados de citocinas pró-inflamatórias e reduzido de anti-inflamatórias 

(ALEXOPOULOS et al., 2014). Esta inflamação está relacionada à RI no tecido adiposo, 

fígado e músculo, que favorecem a hiperinsulinemia e, consequentemente a DM2 

(DEFRONZO AND TRIPATHY, 2009) (Figura 1).  

 

Figura 1: Mecanismo da obesidade associada à RI e à DM2   

 

Legenda: AGL (ácidos graxos livres), RI (resistência à ação insulínica), DM2 (diabetes melittus tipo II), 
DVC (doenças cardiovasculares)    
Fonte: Adaptado de Weiss and Caprio, 2005 
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Apesar da RI e as alterações no metabolismo glicídico como a glicemia de jejum 

alterada e intolerância à glicose também acometerem crianças, nem todas as crianças com 

essas alterações avançarão para um diagnóstico de DM2. Isso ocorre, em parte, tanto por 

eventual ganho de peso e de gordura abdominal excessivos (WEISS, 2007), como pelo estágio 

puberal, um dos fatores que mais influenciam os marcadores de risco cardiovascular, 

incluindo os do metabolismo glicídico (ADAM et al., 2011; SINAIKO, 2012). 

Frequentemente a glicemia de jejum elevada e a intolerância à glicose são identificadas no 

início da puberdade, especialmente entre obesos, normalizando ao final deste período 

(KLEBER et al., 2010). Weiss et al. (2005) acompanharam jovens obesos com intolerância de 

glicose durante um período de 12 meses e demonstraram as variações em seu diagnóstico. 

Entre os que apresentaram intolerância de glicose, em 45% houve reversão para glicose 

normal, 30% continuaram com o mesmo quadro e 24% desenvolveram DM2. Por outro lado, 

o mesmo estudo demonstrou que todas as crianças que eventualmente apresentaram DM2 

inicialmente tinham começado de um estado de intolerância de glicose, indicando um estado 

pré-diabético. Sendo assim, a RI pers istente durante a infância e adolescência corresponde a 

um FR cardiovascular independentemente do desenvolvimento de DM2, estando associada ao 

aumento da taxa de eventos cardiovasculares em adultos (AHA, 2009). 

A DM2 é considerada uma epidemia mundial, com elevada prevalência, especialmente 

em países em desenvolvimento. Estima-se que a população mundial com diabetes seja de 387 

milhões e que alcance 471 milhões em 2035 (SBD, 2016). Entre as principais causas da 

epidemia, destacam-se o crescimento e do envelhecimento populacional, a urbanização, a 

elevada prevalência de obesidade e de comportamento fisicamente inativo, além da maior 

sobrevida de indivíduos com DM2. Apesar de ser mais frequente entre os idosos, tem cada 

vez acometido pessoas mais jovens. DM2 ainda é rara na infância, mas a incidência em 

adolescentes vem aumentando nos últimos anos. O principal motivo do aumento da 

ocorrência de DM2 nesta população é o excesso de peso, especialmente, a obesidade, 

associada aos hábitos alimentares inadequados e ao comportamento fisicamente inativo (SBD, 

2016). Estudos sugerem ainda que grupos étnicos específicos podem ter uma predisposição 

genética a RI, o que pode aumentar seu risco para DM2, entre eles crianças afro-americanas 

em relação à brancas e suecas em relação à alemãs, conforme observado por Uwaifo et al. 

(2002) e Hagman et al. (2014), respectivamente. 
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A RI e, consequentemente, a intolerância à glicose e a glicemia de jejum elevada são 

condições de pré-diabetes potencialmente reversíveis (WEISS, 2007). Com a elevada 

prevalência de obesidade infantil, o crescimento de DM2 entre adolescentes e o risco de SM 

na população pediátrica, a identificação precoce de crianças com alteração no metabolismo 

glicídico, é importante para identificação e monitoramento das que possam estar sob risco de 

complicações futuras (REINEHR et al, 2013).   

Embora a insulina de jejum seja considerada um bom método para avaliar a RI, o 

método Homeostasis Model Assessment Insulin Resistance (HOMA-IR), baseado em 

dosagens de insulina e glicose de jejum [glicemia de jejum (mg ⁄ dL) ⁄ 18 X insulina de jejum 

(mUI ⁄ mL) ] ⁄ 22,5 (KESKIN et al., 2005) é amplamente utilizado na prática clínica. Por 

apresentar boa correlação com exames padrão-ouro, entre eles o clamp hiperinsulinêmico, é 

considerado de boa precisão (SINAIKO, 2012). No entanto, os valores de referência do índice 

não são uniformes, o que dificulta o diagnóstico de RI e a comparação entre diferentes estudos 

(VAN DER AA et al., 2015). 

Outros parâmetros são sugeridos para diagnóstico de RI, como demonstrado por Van 

der Aa et al. (2015). Em estudo de revisão sistemática, os autores incluíram apenas estudos de 

base populacional sobre a prevalência de RI na faixa etária pediátrica e identificaram uma 

variação de 3,1 (Grécia) a 44% (Nova Zelândia) de RI. Essa variação pode ser explicada, 

parcialmente,  pelos diferentes métodos para identificar a RI, pela diversidade de pontos de 

corte utilizados nos estudos, além da influência do estado puberal no metabolismo glicídico 

(VAN DER AA et al., 2015). Independente do critério diagnóstico utilizado, os autores 

observaram maior prevalência de RI entre meninas em comparação com os meninos e entre os 

com excesso de peso em relação aos eutróficos (VAN DER AA et al., 2015). No Brasil, um 

estudo realizado em 161 crianças em idade escolar (6 a 10 anos), também foi identificada 

associacão entre excesso de peso e índice HOMA-IR com valores mais elevados 

(STRUFALDI et al., 2009). Corroborando com esses resultados, Damiani et al. (2011) 

destacaram que a prevalência de RI é superior em crianças obesas variando entre 45% a 80% 

em comparação com crianças eutróficas em que a prevalência é de 2% a 20%.  

Para o cálculo do HOMA-IR, é necessária que seja avaliada a insulina de jejum, 

parâmetro bioquímico relativamente caro para ser utilizado em estudos epidemiológicos. 

Neste sentido, a glicemia de jejum é frequentemente utilizada para avaliar o metabolismo 

glicídico no diagnóstico da SM, apesar de ser menos sensível em predizer RI. A menor 

sensibilidade da glicemia de jejum ocorre em função do aumento da atividade das células beta 
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do pâncreas, que pode manter a glicemia adequada quando já existe um início de perda de 

sensibilidade da ação insulínica (MORRISON et al., 2012a). Em consequência, os estudos 

apontam para baixa prevalência de glicemia de jejum elevada em relação aos outros FR 

componentes da SM. A tabela 12 demonstra a prevalência de alteração no metabolismo 

glicídico em estudos nacionais sobre SM e seus FR realizados em escolares na faixa etária 

pediátrica. 

Destaca-se que, além da adiposidade, os outros FR componentes da SM também 

podem estar associados à RI (SINAIKO, 2012). Ronnemaa et al. (1991) identificaram que 

TG e PAS elevados e HDL-c reduzido estavam associados entre si nos mais altos quartis de 

insulina em estudo realizado em crianças, adolescentes e adultos jovens. Recentemente 

resultados semelhantes foram observados por Sakou et al. (2015) em crianças e adolescentes 

gregos entre 8 e 19 anos de idade.  
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Tabela 12: Prevalência de alteração no metabolismo glicídico em estudos nacionais realizados 

em escolares por estado nutricional na faixa etária pediátrica 

 

 Amostra/local Parâmetro 

utilizado 

 

MG 

alterado 

todos 

(%) 

MG 

alterado 

eutróficos 

(%) 

MG alterado 

excesso de 

peso (%) 

Ferreira et al. 

(2007) 

 

52 escolares obesos  

(7 a 10 anos) 
Taguatinga (DF) 

 

 

HOMA-IR 

 

3,2  
 

... 

 

3,2  
(obesos) 

Strufaldi et 

al. (2008) 

 
 

205 escolares  com 

obesidade ou 
antecedente familiar de 

DCV  

(6 a 10 anos) 
Imbu (São Paulo) 

 

 

GJ ≥100 

mg/dL 

 

3,5  

 

3,6 

 

nenhum caso 
 (sobrepeso) 

 

5,2  
(obesidade)  

Seki et al. 

(2009) 

 

2170 escolares   
(6 a 16 anos) 

Base populacional 

(todas as escolas 

públicas e privadas) 
Maracai (SP) 

 

 

GJ ≥100 

mg/dL 

 

0,6 

 
0,5 

 
1 

 (sobrepeso) 

 
0,9 

(obesidade) 

Ribeiro-Silva  

(2014) 

879 escolares  

(7 a 14 anos) 

rede pública  

Salvador (BA) 

 

 

GJ ≥100 

mg/dL 

 

1,5 

 

... 

 

... 

Dias et al.  

(2014) 

540 escolares  

(7 a 14 anos) 

Recôncavo Baiano 
(BA) 

 

 

GJ ≥100 

mg/dL 

 

7,2 

 

... 
 

... 

Rosini et al. 
(2015) 

1011 escolares 
(6 a 14 anos)  

Guabirubal (SC) 

 

 

HOMA-IR 

 
8,5 

 

... 

 

... 

Batista da 

Silva (2016) 
449 escolares do 

sexo feminino 

(8 a 18 anos)  

rede pública  

Natal (RN) 
 

 

GJ ≥100 

mg/dL 

 

0,2 
 

... 

 

... 

Legenda: MG (metabolismo glcídico), GJ (glicemia de jejum), HOMA-IR (Homeostasis Model Assessment 

Insulin Resistance 
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4.2.4 – DISLIPIDEMIAS  

A dislipidemia é caracterizada por desordens no metabolismo das gorduras, que 

favorecem alterações no perfil lipídico, entre elas concentrações elevadas de CT, lipoproteína 

de baixa densidade (LDL-c) e de TG, assim como baixa concentração de HDL-c, que podem 

apresentar-se isoladas ou concomitantes (USPSTF, 2016). Apesar da gênese complexa das 

DCV, a dislipidemia pode promover alterações no endotélio, o que pode caracterizar os 

primeiros estágios dessas doenças. Com o tempo essas alterações evoluem para lesões 

preditoras de aterosclerose que provoca estreitamento do lúmen arterial, formação de trombos 

que obstruem fluxo sanguíneo para o coração (doença coronariana), cérebro (acidente 

vascular cerebral isquêmico) ou extremidades inferiores (doença vascular periférica) 

(BENTZON et al., 2014). 

A lesão inicial (tipo I), rica em lipoproteínas, provoca um aumento de macrófagos e 

formação de células espumosas com macrófagos dispersos. Nas lesões do tipo II estão 

presentes as estrias gordurosas, que consistem principalmente de camadas de células 

espumosas e células musculares lisas e caracterizam início de lesões do endotélio. No estágio 

intermediário (lesões tipo III e IV) ocorre o ateroma, com maior conteúdo de lipídios em 

comparação com a lesão tipo II. As lesões de tipo V normalmente têm início por volta da 

quarta década de vida e apresentam camadas espessas de tecido conjuntivo fibroso (placa 

fibrosa), com presença de calcificação no endotélio. A lesão de tipo VI é uma evolução da 

anterior e apresenta trombo, que pode sofrer ruptura com o passar do tempo (STARY et al., 

1995) (Figura 2). 

 

Figura 2: Classificação das lesões ateroscleróticas 
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Fonte: Adaptado de Teixeira, 2010. 

 

A RI e a obesidade visceral são os FR mais associados à ocorrência de dislipidemia, 

sobretudo ao aumento dos TG e à redução de HDL-c (BAO et al., 1994; FREEDMAN et al., 

1999; MCLAUGHLIN et al., 2003; IWANI et al., 2017). Considerando a associação da RI e 

obesidade visceral com a SM, esses dois parâmetros bioquímicos fazem parte do diagnóstico 

da SM tanto em adultos como em crianças.  

Na presença da  RI ocorre o aumento do fluxo de ácidos graxos livres (AGL) para o 

fígado, que servem como substratos para os TG.  Os AGL também favorecem a produção de 

apoB, principal apolipoproteína presente na lipoproteína de muito baixa densidade (VLDL-c), 

resultando em maior produção de VLDL-c, partículas ricas em TG. Além disso, a insulina 

regula a atividade da lipoproteína lipase, que atua como mediador limitante de degradação de 

VLDL-c. Em consequência, ocorre a hipertrigliceridemia, resultado tanto do aumento da 

produção da VLDL-c quanto da redução de sua degradação (KAUR, 2014). A VLDL-c é 

metabolizada a lipoproteínas remanescentes e lipoproteínas de baixa densidade (LDL-c), mais 

suscetíveis à oxidação na parede da artéria.  
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Os TG dos VLDL são transferidos para o HDL-c em troca de ésteres de colesterol, 

resultando em HDL-c enriquecidas com TG e partículas de VLDL-c enriquecidas com 

colesterol. O HDL-c enriquecido com TG é o melhor substrato para a lipase hepática, 

favorecendo a sua retirada da circulação (KAUR, 2014).  

A fração HDL-c é reconhecida por proteger contra a aterosclerose e, 

consequentemente, apresentar efeito cardioprotetor (AMARENCO et al., 2008; ROSENSON 

et al., 2015; BRUNHAM, 2016). Entre as funções desta lipoproteína, destaca-se o transporte 

reverso do HDL-c das células, processo que pode minimizar o acúmulo de células de espuma 

na parede da artéria. Neste sentido, baixa concentração sérica desta lipoproteína pode 

favorecer a aterosclerose (BRUNHAM, 2016). Em metanálise conduzida por Touboul et al. 

(2014) o HDL-c reduzido esteve associada a EIM-AC independente do LDL-c sérico. No 

entanto, apesar da relevância do parâmetro sérico do HDL-c, estudos recentes apontam para a 

funcionalidade da HDL-c, ou seja, sua habilidade em aceitar colesterol dos macrófagos, um 

dos principais pontos para o transporte reverso do colesterol (ROHATGI et al., 2014). A 

HDL-c tem propriedades adicionais que também podem exercer o efeito anti-aterogênico, 

entre elas o potencial antioxidante de seus principais componentes proteicos 

(apolipoproteínas). Como consequência, o HDL-c tem a capacidade de inibir a oxidação de 

LDL-c. Além disso, a HDL-c tem propriedade antiinflamatória em função de sua capacidade 

de inibir a expressão de moléculas de adesão em células endoteliais, pois reduzem o 

recrutamento de monócitos do sangue para a parede da artéria. Destaca-se que as propriedades 

antioxidantes e antiinflamatórias da HDL-c podem ser tão importantes quanto a sua função no 

transporte reverso do colesterol em termos de proteção contra o desenvolvimento de 

aterosclerose (BARTER et al., 2007). 

Neste sentido, as alterações lipídicas são estreitamente associadas ao estresse oxidativo 

aumentado e à disfunção endotelial, reforçando a natureza pró-inflamatória da doença 

aterosclerótica (KAUR, 2014). Esta pode ser observada tanto em alterações anatômicas e 

histológicas em autópsia, como em estruturais e funcionais vasculares in vivo. As estrias 

gordurosas nas artérias (lesão tipo II) podem estar presentes desde a infância e lesões 

relativamente avançadas podem ser evidenciadas em adolescentes e jovens adultos 

(BERENSON et al., 1998; STRONG et al., 1995). Estudo realizado com autopsia de soldados 

americanos com idade média de 22 anos falecidos em guerra na Coréia, indicaram que 77% 

dos indivíduos apresentaram evidencias de aterosclerose, variando de estreita placa fibrosa até 

completa oclusão do vaso (ENOS et al., 1953). Os resultados apontam que a extensão das 
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estrias gordurosas e placas fibrosas nos vasos aumentam com a idade (BERENSON et al., 

1998). 

Sendo assim, as alterações no perfil lipídico que surgem durante a infância e 

adolescência podem ser preditivas da aterosclerose precoce com impacto na saúde na vida 

adulta.  No entanto, dislipidemia leve ou moderada quando presentes na infância podem não 

persistir até a fase adulta, explicados, em parte pelas alterações metabólicas que ocorrem 

como crescimento e desenvolvimento, incluindo o início da puberdade (TAYLOR et al., 

2010; BAMBA et al., 2014). Neste sentido, é difícil predizer que crianças ou adolescentes 

com dislipidemia, continuarão com este quadro com o avançar da idade (USPSTF, 2016). 

A dislipidemia é positivamente associada com a adiposidade e, consequentemente, 

ocorre principalmente entre crianças e adolescentes com excesso de peso (FREEDMAN et al., 

1999; BOTTON et al., 2007; DING et al., 2016), sobretudo, com excesso de gordura visceral 

(AHA, 2009). O perfil típico da dislipidemia associada ao excesso de peso é um padrão de TG 

elevado, HDL-c reduzido, e concentrações de LDL-c normais ou ligeiramente elevadas 

(KLOP et al., 2012). No estudo LRC, adolescentes obesos apresentaram colesterol LDL-c e 

TG elevados, além de HDL-c reduzido, caracterizando um perfil lipídio aterogênico 

(MORRISOM et al., 2012b). Semelhantemente, resultados do BHS indicaram que os 

escolares com excesso de peso apresentaram risco significativamente superior em 

apresentarem elevação no colesterol total, LDL-c e dos TG (FREEDMAN et al., 1999). Mais 

recentemente, em estudo realizado em escolares chineses (crianças e adolescentes) foi 

observado elevada prevalência de hipertrigliceridemia e HDL-c reduzido tanto em indivíduos 

com sobrepeso como nos com obesidade em comparação com os eutróficos (DING et al., 

2016). No Brasil, em estudo realizado por Cândido e cols (2009) realizado em amostra 

representativa de escolares entre 6 e 14 anos de idade em Ouro Preto, a obesidade também 

esteve associada a TG elevado e HDL-c reduzido. 

Em função do potencial aterogênico, a dislipidemia é considerada um dos mais fortes 

FR para o desenvolvimento de DCV (DANIELS et al., 2008; BAKER et al., 2007), entre eles 

o HDL-c reduzido e os TG elevados. Gordon et al. (1989) ao analisaram separadamente dados 

de quatro estudos populacionais, inclunido o Framingham Heart Study (FHS), Lipid Research 

Clinics Prevalence Mortality Follow-up Study (LRCF), Coronary Primary Prevention Trial 

(CPPT) e o Multiple Risk Factor Intervention Trial (MRFIT), identificaram relação inversa 

entre concentrações reduzidas de HDL-c e evento de doença cardíaca coronária nos quatro 

estudos americanos. Em recente publicação de revisão, Brunhan (2016) corroboraram tais 
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resultados, também demonstrando esta relação entre HDL-c e DCV em estudos 

epidemiológicos sobre o tema.  

 A associação entre TG elevados e DCV também foi evidenciada em estudos de 

grande escala, como em coorte realizada em  escolares acompanhados por 26 anos. DCV em 

adultos esteve associada com TG elevados na infância e adolescência (OR:5,85)  

(MORRISON et al., 2012b). Em metanálise, Sarwar et al. (2007) demonstraram associação 

entre hipertrigliceridemia em adultos e FR para DVC.  No entanto, TG elevados como FR 

independente para DCV não representa um consenso na literatura (ABDEL et al., 2002; AHA, 

2011; TOUBOUL et al., 2013). Destaca-se que, mesmo não sendo diretamente relacionados à 

aterogênese, os TG quando elevados favorecem a lipólise, a degradação de HDL-c e a 

elevação de LDL-c, partícula com elevado potencial aterogênico (BLACKETT et al., 2015). 

Neste sentido, os TG são considerados importantes biomarcadores de risco para DCV (AHA, 

2011). 

Dislipidemias podem estar associadas à fatores genéticos e/ou ambientais.  A 

dislipidemia familiar, de origem genética, é caracterizada por severa elevação do LDL-c, TG 

ou, mais raramente, da combinação dos dois. Dislipidemia não familiar, evidenciada em 

crianças e adolescentes com SM, é a mais frequente na faixa etária pediátrica (CHRISTIAN et 

al, 2011) e está associada à fatores ambientais, entre eles alimentação inadequada e 

comportamento fisicamente inativo (NHLBI, 2011). As mudanças no consumo alimentar de 

crianças que ocorreram nos últimos anos como aumento na ingestão de alimentos 

industrializados ricos em açúcares e gorduras associadas ao sedentarismo favorecem direta e 

indiretamente alterações no perfil lipídico (BLACKETT et al., 2015; PIERNAS et al., 2016; 

ROCHA et al., 2017). 

Neste sentido, a identificação de crianças e adolescentes com dislipidemia, com ou 

sem investigação de SM, vem sendo sugerida com o propósito de reduzir o risco de DCV 

futuras (ZHU et al., 2012; NOBRE et al., 2013; BAMBA et al., 2014). Recomendações 

internacionais sobre valores de referência do perfil lipídico foram publicadas nos últimos 

anos, incluindo a do National Heart Lung and Blood Institute (NHLBI, 2011), endossado pela 

American Academy of Pediatrics (AAP, 2017) (tabela 13).  No Brasil, a SBC (2005) publicou 

a I Diretriz de Prevenção da Aterosclerose na Infância e na Adolescência, com valores de 

referência de lipídios para a população pediátrica (tabela 14). Em 2013, a SBC publicou dois 

documentos, que embora sejam para população adulta, também contemplam valores de 

referência de perfil lipídico para população pediátrica: V Diretri  Brasileira de Dislipidemias 
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e Pre enç o da Aterosclerose (SBC, 2013b), que endossam os valores propostos pela SBC 

(2005) e a I Diretriz Brasileira de Prevenção de Doença Cardiovascular (SBC, 2013a) que 

endossam os propostos pelo NHLBI (2011). No entanto, nos estudos sobre perfil lipídico e 

dislipidemia na população infantil brasileira, os parâmetros sugeridos pela SBC (2005) são os 

mais frequentemente utilizados (PEREIRA et al., 2010; ARAKI et al., 2010; ALCÂNTARA 

NETO et al., 2012; BARBOSA et al., 2012; NOBRE et al., 2013; QUADROS et al., 2016). 

 

Tabela 13: Valores de referência de lipídios na infância e na adolescência segundo NHLBI  

Lipídios séricos  Aceitáveis 

(mg/dL) 

Limítrofes 

(mg/dL) 

 

Anormais 

(mg/dL) 

 

Colesterol total < 170 

 

100-199 ≥ 200 

LDL-c < 110 

 

110-129 ≥  130 

HDL-c > 45 40-45 < 40 

TG (0-9 anos de idade)            < 75              75-99          ≥ 100 

TG (10-19 anos de idade) 
 

< 100 100-129 ≥ 130 

Legenda: LDL-c (colesterol de baixa densidade), HDL-c (colesterol de alta densidade), TG (triglicerídeos) 

Fonte: Adaptado do NHLBI (2011) 

Valores limítrofes: Percentil 25 para HDL-c e P 75 para os demais  

Valores anormais: Percentil 10 para HDL-c e P 95 para os demais  

 

Tabela 14: Valores de referência de lipídios na infância e na adolescência segundo a SBC 

Lipídios séricos  Desejáveis 

(mg/dL) 

Limítrofes 

(mg/dL) 

Aumentados 

(mg/dL) 

 

 

Colesterol total < 150 150-169 ≥ 170  

LDL-c < 100 100-129 ≥  130  

HDL-c ≥ 45 ... ...  

Triglicerídeos < 100 100-129 ≥ 130  

Legenda: LDL-c (colesterol de baixa densidade), HDL-c (colesterol de alta densidade) 
Fonte: I Diretriz de Prevenção da Aterosclerose na Infância e na Adolescência (2005) 

 

Em relação ao monitoramento do perfil lipídico para população pediátrica, os 

posicionamentos também não são uniformes, incluindo as diretrizes internacionais. De acordo 

com NHLBI (2011), todas as crianças deveriam ter seu perfil lipídico avaliado entre 9 e 11 
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anos de idade e novamente entre 17 e 21 anos. Novas análises deveriam ser realizadas após 2 

semanas a 3 meses em caso de valores anormais. Triagem seletiva, como baseada em história 

familiar, DCV prematura dos pais e outros FR, seria recomendado para crianças com idade 

inferior a 2 anos. Apesar de esta recomendação ser defendida por alguns autores, entre eles, 

Bornaun et al. (2017), tem sido demonstrado que a história familiar não e suficiente para 

triagem de risco de dislipidemia em crianças, considerando que os pais e, até mesmo os avós, 

poderão ser jovens para demonstrarem DCV precoce (Bamba et al., 2014). 

O American Academy of Family Physicians (AAFP, 2007) considera que não existam 

evidências suficientes que justifiquem a triagem de crianças, adolescentes e jovens com idade 

inferior a 20 anos. O UK National Screening Committee (UK NSC) concorda com a AAFP e 

estão desenvolvendo recomendações de triagem, ainda não publicadas (UK NSC, 2015).  

No Brasil, segundo V Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Pre enç o da 

Aterosclerose (SBC, 2013b), crianças e adolescentes deverão ter o perfil lipídico determinado 

quando apresentarem histórico familiar de dislipidemia grave, manifestação de aterosclerose 

prematura, clínica de dislipidemia, doenças e/ou em uso medicamentos associados à 

alterações no perfil lipídico.  

A mais recente posição do US Preventive Services Task Force (USPSTF, 2016) sugere 

que até o momento as evidências são insuficientes para determinar os benefícios em realizar 

triagem de dislipidemia em indivíduos com idade inferior a 20 anos. No entanto, na própria 

publicação, os autores ressaltam que tais recomendações não representam um consenso na 

literatura e são alvos de críticas de especialistas na área. Em publicação recente, Pyles et al. 

(2017) defendem o rastreio universal das crianças, independente da história familiar. Os 

autores ressaltam essa estratégia como sendo importante na prevenção de doenças em longo 

prazo. Destaca-se que para melhor interpretação das diretrizes dos diferentes órgãos, devem-

se considerar os interesses políticos, o custo para o governo, entre outros (MACEDO e 

FAERSTEIN, 2017).  

Considerando a relação entre dislipidemia, SM e DCV, no meio científico são 

crescentes publicações acerca do tema incluindo estudos de prevalência internacionais 

(BERTRAIS et al., 2000; FESHARAKINIA et al., 2008; DUARTE et al., 2009) e nacionais 

(MOURA et al., 2001, SEKI et al., 2001, GIULIANO et al., 2005; RIBEIRO et al., 2006; 

NOBRE et al., 2008; PEREIRA  et al., 2010; ARAKI et al., 2010; ALCÂNTARA et al., 2012; 

BARBOSA et al., 2012; NOBRE et al., 2013; ALMEIDA et al., 2016; SILVA et al., 2016). 

Para diagnóstico da SM são incluídos os TG elevados e o HDL-c reduzido. As tabelas 15 e 16 
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demonstram as prevalências dessas alterações em estudos nacionais sobre SM e seus FR 

realizados na faixa etária pediátrica, que incluíram a infância. Observa-se elevada prevalência 

deste FR na maioria dos estudos, indicando risco entre os escolares avaliados. 

 

Tabela 15: Prevalência de HDL-c reduzido em estudos nacionais sobre SM e seus FR 

realizados em  escolares na faixa etária pediátrica 

 

 Amostra/local Ponto de 

corte 

utilizado 

 

HDL-c 

reduzido 

total 

 (%) 

HDL-c 

reduzido 

eutrofia 

(%)  

HDL-c 

reduzido 

excesso de 

peso (%) 

 

Ferreira et al. 

(2007) 

 

52 escolares obesos  
(7 a 10 anos) 

Taguatinga (DF) 

 

≤ 38mg/dL 6,2  - 6,2 
 (obesos) 

Strufaldi et al. 

 (2008) 

 
 

205 escolares  com 
obesidade ou 

antecedente familiar 

de DCV  
(6 a 10 anos) 

Imbu (São Paulo) 

 

... 25,4 23,6 31 
(sobrepeso) 

 

29,3 
(obesidade)  

Seki et al. 

(2009) 

 

2170 escolares   

(6 a 16 anos) 

base populacional 

(todas as escolas 
públicas e privadas) 

Maracai (SP) 

 

< 45mg/dL 43,2 39,9 

 

54,5 

(sobrepeso) 

 

62,9 
(obesidade) 

Ribeiro-Silva  

(2014) 

879 escolares  

(7 a 14 anos) 

rede pública  

Salvador (BA) 

 

≤ 45mg/dL 31,7 ... ... 

Dias et al.  

(2014) 

540 escolares  

(7 a 14 anos) 
Recôncavo Baiano 

(BA) 

 

 < 50mg/dL 58,2 ... ... 

Rosini et al. 

(2015) 

1011 escolares 

(6 a 14 anos)  

 

≤ 45mg/dL 37,5 ... ... 

Batista da Silva 
(2016) 

449 escolares do 

sexo feminino 

(8 a 18 anos)  

rede pública Natal 

(RN) 
 

< 45mg/dL 39,6 36 39,4 
(sobrepeso) 

 

46,9 
(obesidade) 

Legenda: HDL-c (colesterol de alta densidade) 
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Tabela 16: Prevalência de triglicerídeos elevados em estudos nacionais sobre SM e seus FR 

realizados em escolares na faixa etária pediátrica 

 

 Amostra/local Ponto de 

corte 

utilizado 

 

TG 

elevados 

total 

(%) 

TG 

elevados 

eutóficos 

(%) 

TG  

elevados 

excesso de peso 

(%) 

      

Ferreira et al. 

(2007) 

 

52 escolares obesos  

(7 a 10 anos) 

Taguatinga (DF) 
 

≥130 

mg/dL 

60,4  ... 60,4  

(obesos) 

Strufaldi et al. 

 (2008) 

 
 

205 escolares  com 

obesidade ou 
antecedente familiar 

de DCV (6 a 10 anos) 

Imbu (São Paulo) 

 

≥130 

mg/dL 

18 9,0 17,2  

(sobrepeso) 
 

34,4  

(obesidade)  

Seki et al. 

(2009) 

 

2170 escolares   

(6 a 16 anos) 

base populacional 
(todas as escolas 

públicas e privadas) 

Maracai (SP) 

≥130 

mg/dL 

6,4 3,6 18 

(sobrepeso) 

 
18,1 

(obesidade) 

Ribeiro-Silva  

(2014) 

879 escolares  

(7 a 14 anos) 

rede pública  

Salvador (BA) 

 

≥100 

mg/dL 

30 ... ... 

Dias et al.  

(2014) 

540 escolares  

(7 a 14 anos) 
Recôncavo Baiano 

 

 ≥100 

mg/dL 

41,8 ... ... 

Rosini et al. 
(2015) 

1011 escolares 
(6 a 14 anos)  

 

≥100 

mg/dL 

26,1 ... ... 

Batista da Silva 

(2016) 
449 escolares do 

sexo feminino 

(8 a 18 anos)  

rede pública  

Natal (RN) 
 

≥100 

mg/dL 

1,6 ... ... 

Legenda: TG (triglicerídeos) 
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Observa-se grande diversidade nas prevalências, justificadas, em parte, pelas 

limitações observadas nos próprios critérios diagnósticos de dislipidemia na infância. 

Entretanto, independente dos critérios utilizados, os estudos demonstram, em sua maioria, 

elevada prevalência de alterações lipídicas associadas à SM. Alguns aspectos devem ser 

considerados para melhor interpretação dos resultados. Fatores como sexo, idade e estado 

maturacional podem influenciar o perfil lipídico e deveriam ser considerados na identificação 

de risco.  

Autores defendem também que as referências deveriam ser específicas por população, 

considerando a influência do comportamento, da raça e da etnia nos parâmetros metabólicos 

(BROTONS et al., 1998; FORD et al., 2009; SLHESSARENKO et al., 2015). Devido à 

escassez de estudos de larga escala em diferentes populações, frequentemente os parâmetros 

utilizados para exames bioquímicos são baseados em referências de crianças e adolescentes 

americanos. Slhessarenko et al. (2015) propuseram valores de referência para população 

pediátrica brasileira. Os autores determinaram os intervalos de referência de colesterol total 

(CT), HDL-c, LDL-c em 1866 crianças e adolescentes brasileiros saudáveis e sugerem a 

utilização dos valores apresentados para classificação de risco em estudos nacionais. 

Outro ponto a ser observado é que a avaliação bioquímica em apenas uma ocasião 

pode não representar o real perfil lipídico (GILLMAN et al., 1992). Todas essas questões 

representam um desafio tanto para profissionais da saúde como para pesquisadores na área e 

devem ser consideradas na interpretação dos resultados alcançados. Apesar de todas as 

limitações aqui apontadas, destaca-se que as alterações no perfil lipídico já são observadas na 

infância e que podem representar risco à saúde a médio e longo prazos devendo, portanto, ser 

monitoradas. 
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5. MÉTODOS 

 

5.1. População de estudo e amostra 

  

Trata-se  de estudo transversal realizado em escolares com idade entre 6 e 9 anos, 11 

meses e 29 dias (Figura 4), de ambos os sexos do município de Macaé, localizado na Região 

Norte Fluminense do estado do Rio de Janeiro, Brasil, com área de 1.219,8 km2 e, 

aproximadamente 217.000 habitantes. A atividade petrolífera é a principal de Macaé, sendo a 

classe social baixa a mais prevalente entre os escolares de escolas públicas. A investigação foi 

realizada de março de 2013 a novembro de 2014 por equipe do laboratório de Epidemiologia 

Nutricional do Instituto de Nutrição, Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) - 

Campus Macaé.  

A cidade de Macaé é dividida em nove setores administrativos, contendo 52 escolas 

com 10.247 escolares na faixa etária do estudo. As escolas participantes da pesquisa foram 

definidas a partir do Programa Saúde na Escola (PSE) do município de Macaé. Os critérios 

para escolha das escolas participantes foram definidos pelo Grupo de trabalho Intersetorial do 

PSE Macaé: a) ter ao menos uma escola de cada setor administrativo do Município; b) estar a 

escola em um perímetro próximo à Unidade Básica de Saúde. Sendo assim, para população de 

referência, foi selecionada uma escola de cada setor administrativo, totalizando 1.553 

escolares, que foram convidados para participarem do estudo. 

O tamanho de amostra foi calculado baseado na prevalência nacional de obesidade na 

faixa etária de estudo (14,2%) (IBGE 2010), no intervalo de confiança de 95%, no erro 

máximo 2,5% e na população de referência de 1553 escolares.  A amostra final foi de 502 

crianças em idade entre 6 e 10 anos. 

 

5.2. Critérios de inclusão e exclusão 

 

     Critérios de inclusão: estudantes de 6 a 9 anos, 11 meses e 29 dias de idade 

matriculados do 1 ao 4 ano, pertencentes às escolas selecionadas e que tivessem 

consentimento por escrito por parte dos responsáveis, após leitura Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido contendo explicações quanto aos objetivos do estudo e aos procedimentos 

a serem efetuados, em atendimento à Resolução vigente do Conselho Nacional de Saúde / 

Ministério da Saúde (Apêndice 1).  
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Critérios de exclusão: crianças que apresentassem algum comprometimento físico que 

impedisse as avaliações, com DM e/ou com hipotireoidismo. 

Dos 1.553 escolares, um foi excluído por apresentar nanismo e 936 não apresentaram 

autorização para a avaliação bioquímica. Outros 111 escolares não foram incluídos por 

apresentarem dados incompletos (exame bioquímico, PA ou antropometria). O total de 

escolares que tiveram todos os parâmetros propostos avaliados foi de 505, sendo 221 do sexo 

masculino  e 284 do sexo feminino) (Figura 3). 

 

Figura 3: Fluxograma da casuística do estudo 

 

 

 

 

 

          
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

1553  

 Escolares de 6 a 10 anos de idade: 

população de referência   

 

1 escolar excluído por apresentar nanismo 

 
 

505 escolares 

(221 sexo masculino e 284 sexo 

feminino)  

participaram do estudo 

 

 
 

936* 

Sem autorização para o exame bioquímico  

 
 

111  

Escolares não incluídos no estudo por 

apresentarem dados incompletos (exame 

bioquímico, pressão arterial ou antropometria) 

 
 
 

1552 

escolares  

 
                           616 
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5.3. Coleta e análise de dados:  

 

Os dados foram coletados nas escolas, incluindo: questionário com dados pessoais 

(Apêndice 2), peso corporal, estatura e perímetro da cintura (PC), pressão arterial (PA) e 

exame bioquímico. A equipe que realizou a coleta da antropometria e da PA foi devidamente 

treinada, composta por mim, educadora física e nutricionista, além de outros profissionais da 

mesma área e bolsitas de iniciação científica (graduandos UFRJ-Macaé). O exame bioquímico 

foi realizado por técnicos de enfermagem, cedidos pela Secretaria Municipal de Saúde do 

município de Macaé. Todas as coletas de dados foram supervisionadas por mim e pela 

professora orientadora do presente trabalho. 

 

5.4. Antropometria  

 

 O peso corporal e a estatura foram medidos em duplicidade de acordo com a técnica 

proposta por Lohman et al. (1988), por meio de balança eletrônica e portátil plataforma 

Tanita® (Illinois, USA) com capacidade até 150 kg e variação de 50g e antropômetro Altura 

Exata® (Minas Gerais, Brasil)  com variação de 0,1 cm. Os escolares foram avaliados com 

vestimentas leves, sem calçados e sem adorno na cabeça.  O valor da média entre as duas 

medidas foi utilizado para calcular o Índice de massa corporal (IMC) em kg/m² (Apêndice 3).  

Os escolares foram classificados nas categorias: magreza, eutrofia, sobrepeso e obesidade por 

z-score conforme critério proposto pela WHO (2007) (Tabela 17).  

 Tabela 17: Diagnóstico nutricional segundo valores críticos de IMC-para-idade                  

Valores críticos de IMC-para-idade 

    

Diagnóstico nutricional  

< Escore-z -2 Magreza 

> Escore-z -2 e < Escore-z +1 
Eutrofia 

> Escore-z -2 e < Escore-z +1 
Sobrepeso 

> Escore-z +2  
Obesidade 

Fonte: Adaptado de OMS, 2007 
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O perímetro da cintura (cm) foi mensurado após expiração, no ponto médio entre a 

última costela e a borda superior da crista ilíaca conforme preconizado pela OMS (WHO, 

2014), em duplicidade e foi calculada a média entre as medidas (Apêndice 3). Considerou-se 

excesso de gordura abdominal o valor de PC acima do percentil 90, segundo sexo e idade, 

obtido a partir dos dados da amostra composta por todos os escolares que apresentaram PC 

mensurado (Tabela 18) (DIAS et al. 2014). 

 

Tabela 18: Pontos de corte para perímetro da cintura de escolares de 6 a 10 anos – Macaé, 

2013/2014 

 

Idade  Masculino  

Percentil 90 

 

Feminino  

Percentil 90 

6 anos 67,0 cm 67,0 cm 

7 anos 70,4 cm 70,1 cm 

8 anos 73,7 cm 75,7 cm 

9 anos 78,2 cm 78,8 cm 

 

 

5.5- Pressão arterial 

 

Os procedimentos para medição da pressão arterial (PA) dos escolares foram baseados 

nas orientações da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC, 2005): sem prática de  exercício 

físico por pelo menos uma hora antes do procedimento e após repouso de 5 minutos, sentadas, 

recostadas em cadeira e com pernas descruzadas. Foi utilizado equipamento validado digital 

da marca OMRON HEM-705 CP® (G-Tech International- Republican of Korea) e os 

manguitos foram adequados ao perímetro do braço (PB) (Tabela 19), medido  antes da 

avaliação da PA em cm. As medidas foram realizadas em duplicidade e com intervalo de 2 

minutos entre elas. Para classificação da PA considerou-se o valor médio entre as medidas 

(Apêndice 4). O ponto de corte sugerido pela Sociedade Brasileira de Cardiologia (pressão 

arterial elevada (percentil ≥ 95 para idade, sexo e altura por percentil de idade) (SBC, 2005).  
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Tabela 19: Dimensões do manguito conforme perímetro do braço  

 

Denominação  

do manguito  

Perímetro do braço (cm) Largura do 

manguito (cm) 

Comprimento do 

manguito (cm) 

Criança 11-15 6 12 

Infantil 16-22 9 18 

Adulto pequeno  20-26 10 17 

Adulto  27-34 12 23 

Fonte: Adaptado da VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão, SBC (2005) 

 

5.6- Exame bioquímico 

 

Para coleta de sangue foi realizado jejum noturno de 12 horas. Os responsáveis 

assinavam autorização específica para o exame bioquímico na semana de sua realização 

(Apêndice 5). Para garantir o jejum, um termo com assinatura do responsável com a 

confirmação do jejum era entregue aos escolares na véspera do exame e devolvido no 

momento da coleta (Apêndice 6). Cerca de 10 ml de amostra sanguínea foi coletada e 

centrifugada por 5 minutos. Em seguida as amostras foram acondicionadas em caixas térmicas 

e transportadas no prazo máximo de 2h para o laboratório onde foram congeladas para 

posterior análise. Foram analisados em duplicidade por método colorimétrico enzimático, kit 

LABTEST®: glicose (mg/dL), HDL-c (mg/dL) e triglicerídeos (mg/dL). O valor médio entre 

as medidas foi o utilizado para a classificação (Apêndice 7).  

Para o perfil lipídico foram utilizados os pontos de corte sugeridos pela Sociedade 

Brasileira de Cardiologia (SBC, 2013): HDL-c (< 45 mg/dL), TG (≥100mg/dL) e para 

glicemia de jejum foi utilizada a referência da Sociedade Brasileira de Diabetes (2009) de 

≥100mg/dL. O diagnóstico de SM foi baseado na presença concomitante de três ou mais dos 

FR citados, conforme critério proposto pelo NCEP/ ATP-III (2001) com pontos de corte 

adaptados para população infantil.  

 

5.7- Síndrome metabólica 

 

Foi definida pela presença de 3 ou mais dos seguintes fatores de risco: obesidade 

central, hipertrigliceridemia, baixo colesterol HDL-c, hiperglicemia e pressão arterial elevada, 
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de acordo com o Third Report of the National Cholesterol Education Program (NCEP-ATP 

III, 2001), sendo os pontos de corte adaptados para população infantil (Tabela 20). 

 

Tabela 20: Critério de diagnóstico para Síndrome Metabólica 

 

Fatores de risco  Pontos de corte* 

 

 

Glicemia de jejum elevada (mg/dL) ≥ 100  

Hipertrigliceridemia (mg/dL) ≥ 100  

HDL-c reduzido (mg/dL) < 45  

Pressão arterial elevada (mmHg) 

(por sexo, idade e estatura) 

 

≥ P 95  

Perímetro da cintura elevado (cm)  > P 90  

Legenda: HDL-c (colesterol de alta densidade), P (percentil) 

*critérios descritos no texto 

Fonte: Adaptado de NCEP-ATPIII  (2001) 

 

 

5.8- Aspectos éticos 

 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Veiga de 

Almeida (Parecer: 876.333) e autorizado pela Secretaria Municipal de Educação do município 

de Macaé, Rio de Janeiro e pela direção de cada escola participante. Os pais ou responsáveis 

interessados em que seus filhos participassem do estudo assinavam o termo de consentimento 

livre e esclarecido (Anexo 1). Ao final da investigação, os participantes receberam os 

resultados individuais de suas avaliações.  

 

5.9- Análise estatística 

 

A análise dos dados foi realizada por meio do programa Statistical Program for the Social 

Sciences, versão 19,0 (SPSS, Chicago, IL). Foram calculadas as médias e desvio padrão das 

variáveis contínuas e frequências das variáveis categóricas e seus respectivos intervalos de 

confiança (IC) de 95%. Para a associação entre os FR e estado nutricional e sexo foram 

utilizados os testes Qui-Quadrado e exato de Fisher. Para as análises foi considerado o valor 

de p < 0,05 para significância estatística. 
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6. RESULTADOS: 

 

6.1 - MANUSCRITO  

FATORES DE RISCO PARA SÍNDROME METABÓLICA E SUA ASSOCIAÇÃO 

COM ESTADO NUTRICIONAL EM ESCOLARES 

Fabiana Costa 1; Flavia Erika Pereira 2, Avany Fernades Pereira 3, Beatriz Gonçalves Ribeiro 4 

1 Programa de Pós Graduação em Nutrição – Instituto de Nutrição UFRJ 
2 Programa de Pós Graduação em  alimentação, Nutrição e Saúde  - Universidade do Estado do Rio de Janeiro UERJ, RJ. 

3Prof. do Curso de Nutrição. Universidade Federal do Rio de janeiro. 
4Prof. Curso de Nutrição. Laboratório Integrado de Pesquisa em Ciências do Esporte. UFRJ Campus Macaé, RJ. 

 

Resumo 

Introdução: Os fatores de risco metabólico (FR) que compõem o diagnóstico da 

síndrome metabólica (SM) têm sido evidenciados em idades precoces, inclusive em 

crianças. Objetivo: Identificar a prevalência de FR que compõem o diagnóstico da SM e 

verificar sua associação com estado nutricional em escolares de 6 a 10 anos de idade. 

Métodos: Estudo transversal realizado em 505 estudantes de escolas municipais. Os FR 

avaliados foram: pressão arterial (mmHg), triglicerídeos (mg/dl), HDL-colesterol (mg/dl), 

glicemia de jejum (mg/dl) e perímetro de cintura (cm). Resultados: Ao menos um FR 

esteve presente em 61% (n=308) da amostra.  Por estado nutricional, houve maior 

prevalência dos FR nos escolares com excesso de peso em relação aos eutróficos, com 

exceção na concentração de HDL-c. A prevalência de um, dois e três FR (SM) foi de 

34,7% (n=175), 21,0% (n=106), e 5,3% (n=27), respectivamente. Dois FR foram mais 

presentes em escolares com sobrepeso (28,2% IC95% 19,0;39,0) e obesidade (41,5% 

IC95% 31,4; 52,1) em relação aos eutróficos (13,5% IC 95% 9,9;17,8). Três ou mais FR 

foram mais frequentes entre obesos (25,5% IC95% 17; 35,5) em relação aos com 

sobrepeso (2,4% IC95% 0,2; 8,2) e aos eutróficos (0,3% IC 95% 0;1,7).  Conclusão: Os 

dados  indicaram elevada prevalência de FR na população estudada e sua relação com a 

magnitude do excesso de peso. Sendo assim, a identificação e o tratamento precoces destes 

FR poderiam minimizar o risco da SM e doenças associadas. 

 

 
Palavras-chave: escolares, risco cardiovascular, síndrome metabólica, obesidade abdominal, dislipidemia, 

hipertensão arterial sistêmica 

 

Abreviações: FR, fatores de risco cardiometabólicos; SM, síndrome metabólica; DVV doenças 

cardiovasculares; DM2, diabetes mellitus tipo 2; RI, resistência à ação insulínica; HAS, hipertensão arterial 

sistêmica; HDL-c, colesterol de alta densidade; TG, triglicerídeos; PA, pressão arterial; IMC, índice de massa 

corporal; PC, perímetro abdominal; PAS, pressão arterial sistólica; PAD, pressão arterial diastólica; 

95%IC, intervalo de confiança de 95%. 
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1. Introdução 

 

A Síndrome Metabólica (SM) pode ser definida como o conjunto de fatores de risco 

metabólicos interrelacionados, que contribuem para o desenvolvimento de doença 

cardiovascular (DCV) e ou diabetes mellitus tipo 2 (DM2) (IDF, 2009). Os FR como a 

resistência à ação insulínica (RI), hipertensão arterial sistêmica (HAS), hiperglicemia, 

hipertrigliceridemia, a redução da concentração de colesterol de alta densidade (HDL-c) e 

perímetro abdominal elevado, vêm sendo identificados cada vez em idades mais precoces, 

incluindo a faixa etária infantil (Agirbasli et al., 2016).  

Não existe consenso para o diagnóstico de SM em crianças (Corte & Nobili, 2015; 

D’Adamo et al., 2011; Pergher et al., 2010). Alguns critérios foram sugeridos e, se 

diferenciam tanto em relação aos FR como aos seus pontos de corte (Ford & Li, 2008). No 

entanto, independente do critério é necessária a presença de, no mínimo, três FR para o 

diagnóstico da SM em crianças (D’Adamo et al., 2011). Considerando que os FR quando 

presentes na infância tendem a persistir ao longo da adolescência e da idade adulta 

(Magnussen et al., 2014), vem sendo sugerido que o foco da investigação em crianças seja nos 

FR da SM independente de seu diagnóstico  (D’Adamo et al., 2011; Faienza et al., 2016; 

Kassi et al., 2011; Sinaiko, 2012).  

Os FR em crianças são mais frequentes na presença de obesidade (Abrams & 

Lorraine, 2011; Ode et al., 2009), que aumentou significativamente nos últimos anos, 

representando grave problema de saúde pública no Brasil e no mundo (IBGE, 2010; Gupta et 

al., 2013; Marie et al., 2014). Apesar de estudos com objetivo de avaliar o estado nutricional, 

a pressão arterial, o perfil lipídico e a glicemia no grupo infanto-juvenil serem crescentes 

(Kuschnir et al., 2016; Onzus & Denir, 2015; Strufaldi et al., 2009; Wee et al., 2011), em 

crianças não são tão frequentes, especialmente em países em desenvolvimento (Gupta et al., 

2013). Identificar precocemente a presença de FR preditores de SM na criança possibilita o 

planejamento e a implementação de programas de prevenção das DCV e DM2 na idade 

adulta. Sendo assim, o objetivo do presente estudo foi identificar a prevalência de FR que 

compõem o diagnóstico da SM e verificar sua associação com estado nutricional em escolares 

de 6 a 10 anos de idade no município de Macaé, Brazil.  
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2. Métodos  

 

2.1. População de estudo e amostra  

Esta investigação foi um estudo transversal conduzido de março de 2013 a novembro 

de 2014 em escolares com idade entre 6 e 10 anos, de ambos os sexos da rede de ensino 

público do município de Macaé, localizado no estado do Rio de Janeiro, Brasil, com área de 

1219,8 km², e, aproximadamente 217000 habitantes. O município tem a atividade petrolífera 

como a principal, sendo o baixo nível sócio econômico predominante entre os estudantes de 

escola pública. Macaé é dividida em nove setores administrativos, com 52 escolas e 10.247 

escolares na faixa etária do estudo. Para a população de referência, por questões logísticas, foi 

selecionada uma escola de cada setor administrativo, totalizando 1553 escolares, que foram 

convidados para o estudo. O tamanho de amostra foi calculado baseado na prevalência 

nacional de obesidade na faixa etária de estudo (14,2%) (IBGE 2010), no intervalo de 

confiança de 95%, no erro máximo 2,5% e na população de referência de 1553 escolares.  A 

amostra final foi de 502 crianças em idade entre 6 e 10 anos. 

Como critério de exclusão utilizou-se os seguintes parâmetros: crianças que 

apresentassem algum comprometimento físico que impedisse as avaliações, com diabetes 

mellitus e/ou com hipotireoidismo e que estivessem em uso de medicamentos que pudesse 

interferir nos resultados do estudo. Dos 1553 escolares, um foi excluído por apresentar 

nanismo. Não foram autorizados para o exame bioquímico 936 escolares. O total de crianças 

avaliadas foi de 505 (figura 1). 

 

2.2. Coleta de dados 

Os dados foram coletados nas escolas sob supervisão do responsável pela pesquisa, 

incluindo: massa corporal, estatura e perímetro da cintura (PC), pressão arterial (PA) e exame 

bioquímico. A equipe que realizou a coleta foi devidamente treinada. 
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Figura 1: Fluxograma da amostra de escolares de 6-10 anos, Macae, Brasil, 2013/2014 

 

* Crianças que não foram autorizadas para realizarem o exame bioquímico, explicado, em parte, 

pela idade precoce. No Brasil, voluntarios não recebem incentivo financeiro. 

 

 

2.3. Antropometria 

 O peso corporal e a estatura foram medidos em duplicidade de acordo com a técnica 

proposta por Lohman et al. (1988), por meio de balança eletrônica e portátil plataforma 

Tanita® (Illinois, USA) com capacidade até 150 kg e variação de 50g e antropômetro Altura 

Exata® (Minas Gerais, Brasil) com variação de 0,1 cm. Os escolares foram avaliados com 

1553  

 Escolares de 6 a 10 anos de idade: 

população de referência   

 

1 escolar excluído por apresentar nanismo 

 
 

505 escolares 

(221 sexo masculino e 284 sexo 

feminino)  

participaram do estudo 

 

 

936* 

Sem autorização para o exame bioquímico  

 
 

111  

Escolares não incluídos no estudo por 

apresentarem dados incompletos (exame 

bioquímico, pressão arterial ou antropometria) 

 
 
 

1552 

escolares  

 
                           616 

escolares 
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vestimentas leves, sem calçados e sem adorno na cabeça.  O valor da média entre as duas 

medidas foi utilizado para calcular o Índice de massa corporal (IMC) em kg/m². Os escolares 

foram classificados nas categorias: magreza, eutrofia, sobrepeso e obesidade por z-score 

conforme critério proposto pela OMS (WHO, 2007).  

O perímetro da cintura (cm) foi mensurado no ponto médio entre a última costela e a 

borda superior da crista ilíaca conforme preconizado pela OMS (2014), em duplicidade e foi 

calculada a média entre as medidas. Considerou-se excesso de gordura abdominal o valor de 

PC acima do percentil 90, segundo sexo e idade (Maffeis et al., 2001), obtido a partir dos 

dados da amostra composta por todos os escolares que apresentaram PC mensurado (Dias et 

al. 2014).  

 

2.4. Pressão arterial 

Os procedimentos para medição da pressão arterial (PA) dos escolares foram baseados 

nas orientações da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC, 2005), sem terem realizado 

exercício físico por uma hora antes do procedimento e após repouso de 5 minutos, sentadas, 

recostadas em cadeira e com pernas descruzadas. Foi utilizado equipamento validado digital 

da marca OMRON HEM-705 CP® (G-Tech International- Republican  of Korea) e os 

manguitos foram adequados ao tamanho do braço. As medidas foram realizadas em 

duplicidade e com intervalo de 2 minutos entre elas. Para classificação da PA considerou-se o 

valor médio entre as medidas. O ponto de corte sugerido pela Sociedade Brasileira de 

Cardiologia (pressão arterial elevada ≥ percentil 95 para idade, sexo e altura por percentil de 

idade) (SBC, 2005). 

 

2.5. Exame bioquímico 

 Para coleta de sangue foi realizado jejum noturno de 12 horas. Os responsáveis 

assinavam autorização específica para o exame bioquímico na semana de sua realização. Para 

garantir o jejum, um termo com assinatura do responsável com a confirmação do jejum era 

entregue aos escolares na véspera do exame e devolvido no momento da coleta. Cerca de 10 

ml de amostra sanguínea foi coletada e centrifugada por 5 minutos. Em seguida as amostras 

foram acondicionadas em caixas térmicas e transportadas no prazo máximo de 2h para o 

laboratório onde foram congeladas para posterior análise. Foram analisados por método 

colorimétrico enzimático, kit LABTEST®: glicose (mg/dL), HDL-c (mg/dL) e triglicerídeos 

(mg/dL). 
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Para classificação foram utilizados os pontos de corte sugeridos pela Sociedade 

Brasileira de Cardiologia (SBC, 2013b): HDL-colesterol (< 45 mg/dL), triglicerídeos 

(≥100mg/dL) e  para glicemia de jejum foi utili ada a referência da Sociedade Brasileira de 

Diabetes (2009) de ≥100mg/dL. O diagnóstico de Síndrome Metabólica foi baseado na 

presença concomitante de três ou mais dos FR citados, conforme critério proposto pelo 

NCEP-ATPIII (Grundy  et al., 2001) com pontos de corte adaptados para população infantil.  

 

2.6. Aspectos éticos 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Veiga de 

Almeida (Parecer: 876.333) e autorizado pela Secretaria Municipal de Educação do município 

de Macaé, Rio de Janeiro e pela direção de cada escola participante . Os pais ou responsáveis 

interessados em que seus filhos participassem do estudo assinavam o termo de consentimento 

livre e esclarecido. Ao final da investigação, os participantes receberam os resultados 

individuais de suas avaliações.  

 

2.7. Análise estatística 

 Foram calculadas as médias e desvio padrão das variáveis contínuas e frequências das 

variáveis categóricas e seus respectivos intervalos de confiança (IC) de 95%. Variáveis 

quantitativas foram comparadas utilizando-se Teste t-Student para sexo. Para a associação 

entre os FR e estado nutricional e sexo foram utilizados os testes Qui-Quadrado e Exato de 

Fisher. Para as análises foi considerado o valor de p < 0,05 para significância estatística. A 

análise dos dados foi realizada por meio do programa Statistical Program for the Social 

Sciences, versão 19,0 (SPSS, Chicago, IL). 

 

3. Resultados 

 

A amostra de 505 escolares foi composta por 221 meninos (43,8%) e 284 meninas 

(56,2%). Dados antropométricos, de pressão arterial e bioquímicos estão apresentados na 

tabela 1. Não houve diferença entre sexos em nenhum dos parâmetros avaliados.  

Por estado nutricional, 14 (2,8%), 312 (61,8%), 85 (16,8%) e 94 (18,6%) 

apresentavam magreza, eutrofia, sobrepeso e obesidade, respectivamente. Ao menos um FR 

incluído no diagnóstico da SM esteve presente em 61% (308) dos escolares. As prevalências 

por FR na amostra total, segundo sexo e estado nutricional são apresentadas na tabela 2. Os 
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escolares que apresentaram magreza foram excluídos da análise por estado nutricional em 

função do número reduzido de FR neste grupo.  

 

Tabela 1. Caracterização da amostra segundo o sexo em escolares de 6-10 anos, Macaé, Brasil, 2013/2014 

 
Variáveis Total 

(n = 505)  

Média ± DP 

Meninas 

(n=284) 

Média ± DP 

Meninos 

(n=221) 

Média ± DP 

P valor 

Idade (anos) 7,8 ± 1,0 

 

7,9 ± 1,0 

 

7,8 ± 1,0 

 

0,40 

IMC (kg/m²) 17,7± 3,3 

 

17,7 ± 3,4 

 

17,6 ± 3,3 

 

0,60 

PC (cm) 

61,3 ± 9,1 

 

61,2 ± 8,8 

 

61,5 ± 9,5 

 

0,74 

Glicemia (mg/dl) 85,5 ± 14,2 

 

85,5 ± 13,5 

 

85,6 ± 14,8 

 

0,91 

TG (mg/dl) 85,4 ± 41,4 

 

87,7 ± 42,8 

 

82,5± 39,4 

 

0,15 

HDL-col (mg/dl) 50,4 ± 9,6 

 

50,7 ± 9,2 

 

50,0 ± 10,3 

 

0,37 

PAS (mmHg) 107,2 ± 9,3 

 

106,7 ± 9,1 

 

108,0 ± 9,6 

 

0,12 

PAD (mmHg) 67,3±  7,7 

 

67,2 ± 7,8 

 

67,4 ± 7,5 

 

0,77 

IMC (Índice de massa corporal), PC (perímetro da cintura), TG (triglicerídeos), HDL-c (colesterol de alta densidade), PAS (pressão 

arterial sistólica), PAD (pressão arterial diastólica) 

Teste t-Student para sexo   

 

 

 

A hipertrigliceridemia foi o FR mais prevalente, observado em 29,3% (n= 148) da 

amostra. A concentração baixa de HDL-c, mais frequente no sexo masculino em relação ao 

feminino, foi o único FR que apresentou diferença significativa entre os sexos (p=0,03) e que 

não esteve associado ao estado nutricional (p=0,43).  Para os demais FR os escolares com 

excesso de peso apresentaram maiores prevalências em relação aos eutróficos (p<0,05) 

(Tabela 2). 

Apresentaram um, dois e três ou mais FR (SM), 175 (34,7%), 106 (21,0%) e 27 

(5,3%), respectivamente, sem diferença entre os sexos (tabela 2). Segundo o estado 

nutricional, não houve diferença entre a prevalência de um FR (p=0,085) e diferença 

significativa foi observada entre os que apresentaram dois, três ou mais FR (Tabela 2).  
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Tabela 2. Prevalência de fatores de risco metabólico para SM segundo sexo e estado nutricional em escolares 

de 6-10 anos, Macaé, Brasil, 2013/2014 
 

 Todos 

 n (%) 

95% IC 

            Sexo 

           n (%) 

.         95% IC 

  

 

p-valor 

 EN 

n (%) 

95% IC 

 

 

 

 

 

p- valor 

 

 

 Masculino 

 

(n= 221) 

Feminino 

 

(n= 284) 

 Eutrofia 

(n= 312) 

Sobrepeso 

 

(n= 85) 

Obesidade 

 

(n= 94) 

 

Fatores de risco 

 

        

PC elevado  58 (11.5) 

8.8-14.6 

28 (12.7) 

8.6-17.8 

30 (10.6) 

7.2-14.7 

 

0.46 1 (0.3) 

0 -1.7 

1(1.2) 

0 - 6.4 

 

56 (59.6) 

48.9-69.6 

< 0.001 

 

Hipertrigliceridemia 148 (29.3) 

25.4-33.5 

 

60 (27.1) 

21.4-33.5 

 

88 (30.9) 

25.6-36.7 

 

0.35 75 (24.0) 

19.4-29.2 

 

29 (34.1) 

24.2-45.2 

 

42 (44.7) 

34.4-55.3 

 

< 0.001 

HDL-c reduzido 133 (26.3) 

22.5-30.4 

 

69 (31.2) 

25.2-37.8 

 

64 (22.5) 

17.8-27.8 

 

0.03 75 (24.0) 

19.4-29.2 

 

26 (30.6) 

21.3-41.5 

 

26 (27.6) 

18.9-37.8 

 

0.43 

PA elevada 83 (16.4) 

13.3-19.9 

 

39 (17.6) 

12.9-23.3 

 

44 (15.5) 

11.5-20.2 

 

0.51 29 (9.3) 

6.3-13.0 

 

16 (18.8) 

11.1-28.7 

 

37 (39.3) 

29.4-49.9 

 

< 0.001 

Hiperglicemia 

 

 

49 (9.7) 

7.3-12.6 

25 (11.3) 

7.4-16.2 

24 (8.5) 

5.5-12.3 

0.28 22 (7.0) 

4.5-10.5 

13 (15.3) 

8.4-24.7 

14 (14.9) 

8.4-23.7 

0.017 

Número de 

fatores de risco 

 

        

1 fator de risco 

 

175 (34.7) 

30.5-39.0 

83 (37.6) 

31.1-44.3 

 

92 (32.4) 

27.0-38.2 

 

0.23 115 (36.9) 

31.5-42.5 

30 (35.3) 

25.2-46.4 

 

23 (24.5) 

16.2-34.4 

0.085 

2 fatores de risco 

 

106 (21.0) 

17.7-24.8 

 

50 (22.6) 

17.3-28.7 

 

56 (19.7) 

15.2-24.8 

 

0.42 42 (13.5) 

9.9-17.8 

 

24 (28.2) 

19.0-39.0 

39 (41.5) 

31.4-52.1 

< 0.001 

3 ou mais fatores de 

risco (SM) 

 

27 (5.3) 

3.5-7.7 

 

12 (5.4) 

2.8-9.3 

 

15 (5.2) 

2.9-8.5 

0.94 1 (0.3) 

0-1.7 

 

2 (2.4) 

0.2-8.2 

 

24 (25.5) 

17.0-35.5 

< 0.001 

n ( número de crianças), EN (estado nutricional), PA (pressão arterial, PC (perímetro da cintura), TG (triglicerídeos), HDL-c (colesterol 

de alta densidade) , IC95% (intervalo de confiança de 95%), SM (síndrome metabólica)   

Teste Qui-Quadrado / Teste exato de Fisher para sexo e estado nutricional p<0,05 

 

 

A presença concomitante de dois FR foi maior em escolares com sobrepeso e 

obesidade em relação aos eutróficos. Três ou mais FR (SM) foram mais prevalentes entre os 

obesos em relação aos com sobrepeso e aos eutróficos (Figura 2).  
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FR (fatores de risco)  Teste Qui-Quadrado  a P<0,05 vs eutrofia   b P<0,05 vs sobrepeso  

Figura 2.  Prevalência (%)  de  número de fatores de risco para diagnóstico de SM por estado nutricional em 

escolares de 6-10 anos, Macaé, Brasil, 2013/2014 

 

 

4. Discussão 

 

No presente estudo, conduzido em crianças brasileiras, identificou-se em mais da 

metade da amostra ao menos um FR para SM. Foi evidenciado dentre as crianças obesas 

maiores prevalências de PC, TG e PA elevados em relação aos eutróficos, assim como de PC 

e PA elevados em relação aos com sobrepeso. A presença concomitante de dois FR foi 

superior nas crianças com excesso de peso e de três ou mais, entre os obesos. Portanto, este 

estudo demonstra a associação do estado nutricional de crianças com os FR de origem 

metabólica, que contribuem para SM. 

Estudos realizados em diferentes países também demonstram a ocorrência de FR para 

doenças cardiovasculares e DM2 em crianças, sobretudo entre os com excesso de peso (Adair 

et al., 2014; Freedman et al., 2007; Holst-Schumacher et al., 2009; I'Allemand et al., 2008; 

Kuschnir et al., 2016; Rosini et al., 2015; Seki et al., 2001; Van Vliet et al., 2009). Na 

população infantil nascida após os anos 2000 observa-se o triplo de obesidade comparada à da 

mesma faixa etária nascida na década de 80 (Gupta, 2015; Marie et al., 2014). Apesar de ter 

estabilizado em alguns países, a prevalência de excesso de peso continua elevada (Dietz and 

Economos, 2015; Ogden et al., 2016). No Brasil, dados do último inquérito nacional, 

apontaram que 33,5% das crianças entre 5 a 9 anos de idade estavam com excesso de peso, 

sendo a obesidade presente 16,6% dos meninos e 11,8%
  

das meninas (IBGE, 2010). A 

36,9% 

13,5% 

0,3% 

35,3% 

28,2% 

2,4% 

24,5% 

41,5% 

25,5% 

1 FR 2 FR 3 ou + FR 

eutrófico 

sobrepeso 

obesidade 
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obesidade na infância está relacionada a alterações metabólicas, entre elas alteração no perfil 

lipídico, elevação da PA e da resistência á ação insulínica (Abrams and Levitt, 2011; 

Freedman et al., 1999; Han et al., 2010;). Neste sentido, a elevada prevalência de excesso de 

peso observada no presente estudo pode justificar, em parte, a frequência de FR na amostra 

estudada.  

Associado à ocorrência de obesidade ou de excesso de peso diagnosticada por índice 

de massa corporal, identificou-se a prevalência aproximadamente 60% de PC elevado entre as 

crianças obesas, compatível com outros estudos nacionais, como os conduzidos por Ricco et 

al. (2010) e Pretto et al. (2015), que observaram, respectivamente, 50% e  84,7% de PC 

elevado entre crianças com obesidade. Em um estudo realizado na Turquia em 

aproximadamente 4000 escolares, entre crianças e adolescentes, também se observou PC 

elevado nos que apresentavam IMC elevado (Inanc, 2014). Apesar de não ser um consenso 

para população infantil, tem sido demonstrado que a gordura abdominal estimada por PC, é 

melhor preditor de alterações metabólicas comparada com IMC (McCarthy, 2006), o que 

pode indicar o impacto da distribuição da gordura corporal no risco cardiovascular (Goran and 

Gower, 1999; Spolidoro et al., 2013). Não existe um ponto de corte internacional para PC 

associado aos FR cardiometabólicos em crianças, mas é sugerido que crianças com PC acima 

do percentil 90 para sexo e idade, apresentam maior risco de apresentarem múltiplos FR em 

relação aos com PC abaixo do percentil 90 (Maffeis et al., 2001). Considerando a falta dessas 

referências no Brasil, considerou-se excesso de gordura abdominal o valor de PC acima do 

percentil 90, segundo sexo e idade, obtido a partir dos dados da amostra composta por todos 

os escolares que apresentaram PC  mensurado. Apesar da dificuldade em comparar com 

outros estudos, os resultados demonstraram excesso de adiposidade central, com possíveis 

repercussões sobre a saúde dessas crianças. 

A hipertrigliceridemia e a baixa concentração de HDL-c foram os parâmetros 

bioquímicos mais frequentes entre os FR estudados, assim como observado por Tavares et al. 

(2010) em revisão sistemática sobre SM em crianças e adolescentes brasileiros. 

Recentemente, Rosini et al. (2015) também identificaram elevada prevalência desses FR entre 

estudantes brasileiros de 6 a 14 anos de idade. O processo de aterosclerose pode ter início na 

infância (Arnaiz et al., 2013; Magnussen et al., 2014) e está associado às alterações no perfil 

lipídico, dentre eles a elevação do colesterol de baixa densidade (LDL-c) e dos TG (Berenson 

et al. 1998), além da baixa concentração de HDL-c, sendo os dois últimos incluídos nos FR 

para SM (Ford and Li et al., 2008). Em coorte realizada por 26 anos em 770 escolares a partir 
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de 5 anos de idade, Morrison et al. (2012b) identificaram que crianças com 

hipertrigliceridemia persistente da infância à idade adulta, apresentaram maior prevalência de 

DCV em comparação com as sem este FR.  

Segundo o estado nutricional, não houve diferença na prevalência na concentração 

HDL-c reduzido, corroborando com Pereira et al. (2009) em estudo nacional. Por outro lado, 

entre os obesos a ocorrência de hipertrigliceridemia foi superior aos eutróficos, assim como 

observado por Seki et al. (2009) e Inanc (2014) em escolares brasileiros e turcos, 

respectivamente. Dados de grandes estudos longitudinais, como o americano Bogalusa Heart 

Study (Freedman et al., 1999) e coorte europeia sobre fatores de risco cardiovascular 

(I'Allemand et al., 2008), também demonstraram prevalências significativamente superiores 

de hipertrigliceridemia em crianças com excesso de peso em comparação com as eutróficas. 

A prevalência PA elevada foi de 16,4% e também esteve associada ao desvio 

ponderal, com prevalência entre os obesos quatro vezes superior em relação aos eutróficos. A 

associação entre excesso de peso infantil e HA elevada vem sendo reportada em diferentes 

estudos (Onzuz and Demir, 2015; Tornquist et al., 2015; Wang et al., 2015). Rosner et al. 

(2000) ao coletarem dados de oito estudos longitudinais americanos, contemplando mais de 

45000 crianças de diferentes etnias, identificaram risco aumentado de PA elevada conforme 

aumento do IMC, independente do sexo, raça ou idade. Em revisão sistemática sobre HAS em 

escolares brasileiros na faixa etária de 6 a 10 anos, Pereira et al. (2015) identificaram 

prevalências superiores em crianças com excesso de peso e destacaram a associação do estado 

nutricional com os valores pressóricos. No entanto, para o diagnóstico de hipertensão arterial 

sistêmica em crianças seja consolidado, é necessário que a média da PA esteja acima do ponto 

de corte estabelecido em, no mínimo, três dias distintos
 
(SBC, 2005). Neste sentido, os 

resultados devem ser interpretados apenas como risco. Apesar disso, a elevada prevalência 

deste FR no grupo estudado é relevante, considerando que alterações pressóricas podem se 

iniciar na infância e se relacionam com hipertensão arterial sistêmica no adulto (Li et al., 

2004; SBC, 2005).  

A resistência à ação insulínica, outra alteração metabólica associada à SM, tem como 

consequência a hiperglicemia, considerada um risco para o desenvolvimento do DM2 (Junior 

Montenegro et al., 2013). A RI durante a infância e adolescência corresponde a um fator de 

risco cardiovascular independentemente do desenvolvimento de DM2, estando associada ao 

aumento da taxa de eventos cardiovasculares em adultos (AHA, 2009). A hiperglicemia, 

parâmetro utilizado no estudo para avaliar o metabolismo glicêmico, esteve presente em 9,7% 
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da amostra estudada e assim como em outras investigações foi a alteração bioquímica menos 

frequente (Seki et al., 2009; Weiss et al., 2004). No entanto, entre os escolares com sobrepeso 

e obesidade a prevalência de hiperglicemia foi duas vezes superior em relação aos eutróficos, 

apontando para a associação entre excesso de peso e alteração no metabolismo glicídico (Dias 

et al., 2014; Han et al., 2010; Morrison et al., 2012a).  

Com exceção da concentração de HDL-c reduzido, mais presente entre os meninos, 

não houve diferença na presença dos FR por sexo. Seki et al. (2001), em estudo realizado com 

escolares também brasileiros, assim como Paula et al. (2015) em pacientes pediátricos em 

clínica de nutrição não identificaram diferença nos FR da SM por sexo. No entanto, em 

revisão sistemática conduzida por Friend et al. (2013), os FR estiveram mais presentes entre 

os meninos. A faixa etária do estudo composta por escolares ainda em idade precoce, sugere 

que a maioria ainda não tenha entrado na puberdade, período em que as diferenças entre os 

sexos são mais expressivas, possivelmente com maior impacto nos parâmetros avaliados 

(SBC, 2005). 

Três ou mais FR foram evidenciados em 5,3% da amostra, superior ao observado por 

Seki et al. (2001) em escolares brasileiros de 6 a 9 anos de idade (3,2%). No entanto, a 

prevalência observada foi próxima à média da mais recente revisão sistemática sobre SM na 

população infantil também identificada por adaptações do NCEP-ATPIII (4,2%) (Friend et 

al., 2013). Ressalta-se que independente da SM, a presença concomitante de FR esteve 

presente em aproximadamente 26% dos escolares. Loureiro et al. (2015) identificaram em  

crianças e adolescentes chilenos o aumento progressivo de risco cardiovascular, incluindo 

inflamação do endotélio, conforme a presença de cada FR. Barja et al. (2009) e Arnaiz et al.  

(2013) complementaram esses achados ao identificarem espessamento na camada intima da 

carótida também na ocorrência concomitante de FR. Os resultados do presente estudo 

indicaram a presença de FR associados que, por sua vez, podem favorecer alterações 

fisiológicas, relacionadas à frequência dos FR independente do diagnóstico de SM (Berenson 

et al., 1998).  

A presença de dois FR foi superior entre os com excesso de peso em relação aos 

eutróficos e de três ou mais FR entre os obesos em comparação com os demais. Os dados 

corroboram com a literatura e sugerem que tanto o excesso de peso como sua a magnitude 

possa aumentar o risco de associação de FR e, consequentemente, de alterações metabólicas 

(Friend et al., 2013; I’Allemand et al., 2008; Rosini et al., 2015). 
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Não houve diferença em ter um FR por estado nutricional, o que indica que mesmo 

com peso adequado crianças apresentaram um FR.  Além do excesso de peso, FR como PA 

elevada, hiperglicemia, baixo HDL-c estão relacionados também com a genética, nível de 

atividade física, alimentação, peso ao nascer, entre outros (Loureiro et al, 2015, Weiss et al., 

2004). No presente sentido, estudos têm demonstrado também RF em crianças eutróficas 

(Seki et al., 2001; Dias et al., 2014). 

Destaca-se o tratamento precoce dos FR em crianças com sobrepeso ou obesidade não 

implicam em pior prognóstico para DCV na fase adulta quando comparados aos que nunca 

tiveram tais intercorrências (Magnussem et al., 2014). Por outro lado, a persistência do 

excesso de peso e/ou de outros FR até a fase adulta, relaciona-se ao aumento substancial de 

risco cardiovascular (Magnussen et al., 2014). Neste sentido, uma vez identificado o excesso 

de peso ou a presença de qualquer um dos FR da SM, sugere-se intervenção imediata com 

estratégias visando educação nutricional e estímulo à prática regular de exercício físico, além 

do comportamento mais ativo nas atividades do cotidiano, independente do diagnóstico de 

SM (Faienza et al., 2016; Magnussen et al., 2013; Owens and Gallowey, 2014). 

Embora estudos anteriores tenham demonstrado a presença de RF em população 

pediátrica, o presente estudo demonstra na idade precoce não somente os RF, mas também a 

presença concomitante de dois ou mais RF para SM e sua associação com estado nutricional, 

investigações que são escassas no Brasil (Seki et al., 2001; Rosini et al., 2015). Neste sentido, 

o estudo pode contribuir para a lacuna na literatura em desenvolvimento, especialmente no 

Brasil. Nossos achados devem ser interpretados considerando suas limitações. Apesar da 

utilização de pontos de corte dos diferentes FR previamente preconizados para população 

infantil, estes nem sempre representam consenso, tendo como consequência a falta de 

padronização entre os diferentes estudos. Considerando que os resultados de prevalência de 

FR dependem, entre outros, dos valores estabelecidos por diferentes pesquisadores, tanto a 

interpretação como a comparação da ocorrência dos diferentes parâmetros aqui encontrados 

tornam-se dificultadas (Van Vliet et al., 2011). Além disso, os parâmetros avaliados como FR 

sofrem influência do comportamento, de fatores genéticos, etnia e um pode ter mais 

relevância do que outro dependendo da população estudada (Loureiro et al., 2015). Neste 

sentido, os dados deste grupo específico de crianças podem não representar outros grupos 

ainda que sejam da mesma faixa de idade e nacionalidade e não devem ser extrapolados.  
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5. Conclusão  

 

Os resultados indicaram elevada prevalência de FR da SM entre os escolares, 

influenciada, principalmente, pelo estado nutricional. O possível impacto do excesso de peso 

na presença concomitante de dois FR e de sua magnitude na presença de três ou mais FR 

observadas no estudo reforçam a importância da prevenção e do tratamento do excesso de 

peso a fim de reduzir a probabilidade de manifestação de SM e doenças associadas em idade 

adulta. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No presente estudo, realizado em crianças brasileiras, identificou-se a presença de SM 

em idade precoce, além de elevada prevalência de excesso de peso e de FR para SM, 

independente de seu diagnóstico. A obesidade se associou com maiores prevalências de PC, 

TG e PA elevados em relação à eutrofia e ao sobrepeso. A presença de dois FR foi superior 

nas crianças com excesso de peso e de três ou mais (SM), entre os obesos. Por sexo não houve 

diferença na prevalência concomitante do FR avaliados.  Portanto, este estudo demonstra a 

associação do estado nutricional de crianças com os FR de origem metabólica, que 

contribuem para SM. 

Apesar da falta de consenso do diagnóstico de SM na faixa etária pediátrica, é fato que 

os FR cardiometabólicos se iniciam na infância, mediados por fatores genéticos e ambientais. 

Sendo assim, é fundamental a identificação de crianças com FR cardiometabólicos 

independente da SM. Os resultados do presente estudo, inédito em Macaé, contribuem com 

dados sobre o estado nutricional e de saúde dos escolares do município e reforçam a 

importância de outros estudos nacionais de identificação de risco nesta faixa etária, a fim de 

subsidiarem estratégias promotoras de alimentação saudável e do comportamento fisicamente 

ativo na tentativa do controle de peso corporal destas  crianças.  

Além disso, sugere-se novos estudos que possam apresentar dados para um 

diagnóstico universal de SM na população pediátrica e/ou ainda sobre o impacto de cada FR 

isolado ou associados no risco cardiovascular, a fim de nortear a elaboração de estratégias de 

prevenção e identificação de risco entre crianças.  
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APÊNDICE 1 - Termo de consentimento livre e informado para participação na Pesquisa 

“Síndrome metabólica em estudantes de 6 a 10 anos de idade de escolas municipais de 

Macaé – RJ’. 
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Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ campus Macaé 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

PESQUISA: “Síndrome metabólica em estudantes de 6 a 10 anos de idade de escolas 

municipais de Macaé – RJ’. 

 

 

Este documento lhe dará informações e pedirá seu consentimento para a 

participação de seu filho na pesquisa acima mencionada, desenvolvida pelo Curso de 

Nutrição do Campus UFRJ – Macaé em parceria com Instituto de Nutrição Josué de Castro 

da UFRJ. Pedimos que leia com atenção as informações a seguir antes de dar seu 

consentimento. 

 

EXPLICAÇÃO SOBRE A PESQUISA 

A pesquisa tem como objetivo identificar a prevalência de síndrome metabólica 

entre crianças de 6 a 10 anos de idade de escolas públicas no   Município de Macaé, RJ.  

 Serão medidos o peso e a estatura de seu filho, além da medida de pressão arterial e 

medida de perímetros da cintura e do braço. Será também necessária a realização de exame 

de sangue para avaliar glicose, colesterol total, triglicerídeos e frações de colesterol. O 

exame de sangue será realizado por equipe treinada no local da obtenção dos dados e todo 

material utilizado para o exame de sangue será descartável. Em caso de qualquer alteração 

relatada por seu filho, a coleta será imediatamente interrompida.  

 Não haverá nenhum custo para participação na pesquisa, assim como não há 

pagamento de qualquer espécie decorrente da participação. 

 Os resultados obtidos poderão auxiliar na identificação de alguma alteração na 

saúde, possibilitando que se faça a busca da melhoria da saúde e tratamento.  

 As informações que serão coletadas, bem como os resultados do estudo serão 

mantidas em sigilo e não serão divulgados em qualquer hipótese. Os resultados serão 

apresentados em conjunto em eventos científicos, não sendo possível a identificação dos 

participantes individualmente. 

 A pesquisadora se responsabiliza pela guarda e destino do material coletado que 

não será disponibilizado para qualquer outro uso não autorizado por você. 

 Você poderá fazer as perguntas que desejar em qualquer momento do estudo. Os 

resultados das avaliações realizadas e as ações delas decorrentes poderão ser explicados a 

você sempre que disponíveis e por você solicitado. 

 Caso não concorde que seu filho participe da pesquisa, não haverá nenhum prejuízo 

para si ou para ele. Você pode recusar a participação de seu filho ou retirar seu 

consentimento em qualquer fase da pesquisa sem problema algum e sem prejuízos 

pessoais. 

  

Eu, ______________________________________________________, acredito ter sido 

suficientemente informado (a) a respeito das informações sobre o estudo acima citado que 

li ou que foram lidas para mim. 
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 Discuti com a pesquisadora __________________________________, sobre 

minha decisão em permitir a participação de meu filho neste estudo. Ficaram claros para 

mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, que os 

procedimentos não apresentam riscos, as garantias de confidencialidade e os 

esclarecimentos permanentes. Voluntariamente autorizo a participação de meu filho neste 

projeto de pesquisa realizado pela equipe da Universidade Federal do Rio de Janeiro e 

poderei retirar meu consentimento a qualquer momento, antes e durante o mesmo, sem 

penalidade ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no 

meu atendimento nesta Instituição. 

 

Macaé, _______ de ________ de 20__. 

 

 

______________________________________________________________________ 

Nome/ Assinatura do(a) representante legal e data 

 

 

______________________________________________________________________ 

Nome do(a) participante 

 

 

______________________________________________________________________ 

Nome/ Assinatura da pesquisadora e data 

  

  

Quaisquer dúvidas poderão ser sanadas com a pesquisadora responsável no endereço: 

 

Nutricionista FABIANA DA COSTA TEIXEIRA 

Universidade Federal do Rio de Janeiro – campus Macaé 

Laboratório de Epidemiologia Nutricional (LAPICE)  

Telefones: (21) 99729937 

E-mail: fcosta.nut@uol.com.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:fcosta.nut@uol.com.br
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APÊNDICE 2  – Ficha de identificação dos escolares para participação na Pesquisa 

“Síndrome metabólica em estudantes de 6 a 10 anos de idade de escolas municipais de 

Macaé – RJ’. 
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APÊNDICE 3 – Ficha de antropometria da Pesquisa “Síndrome metabólica em estudantes 

de 6 a 10 anos de idade de escolas municipais de Macaé – RJ’. 

 
 
 
 

Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ campus Macaé 

 

ANTROPOMETRIA 

 

PESQUISA: “Síndrome metabólica em estudantes de 6 a 10 anos de idade de escolas 

municipais de Macaé – RJ’. 

DATA:____/____/____ 

ESCOLA:* __________________________________________TURMA: * ___________     

AVALIADORES:*  ________________________________________________________ 

                                   ________________________________________________________ 

MASSA CORPORAL: 

ALUNO  Medida 1 Medida 2 Média 

    

    

ESTATURA:  

ALUNO  Medida 1 Medida 2 Média 

    

    

PERÍMERO DA CINTURA: 

ALUNO  Medida 1 Medida 2 Média 

    

    

 
*Previamente preenchido pelos pesquisadores 
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APÊNDICE 4 – Ficha de pressão arterial da Pesquisa “Síndrome metabólica em estudantes 

de 6 a 10 anos de idade de escolas municipais de Macaé – RJ’. 

 

 
 
 

Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ campus Macaé 

 

PRESSÃO ARTERIAL 

 

 

PESQUISA: “Síndrome metabólica em estudantes de 6 a 10 anos de idade de escolas 

municipais de Macaé – RJ’. 

ESCOLA:* _____________________________________________________________ 

TURMA: * _____________     

RESPONSÁVEIS:* ______________________________________________________ 

                                 _______________________________________________________ 

DATA COLETA: ____/____/____ 

 

 

ALUNO       PB Medida 1 Medida 2 Média 

     

     

     

     

     

     

 

 

   PB: perímetro do braço 

 

* Previamente preenchido pelos pesquisadores 
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APÊNDICE 5 – Ficha de marcação exame bioquímico para participação na Pesquisa 

“Síndrome metabólica em estudantes de 6 a 10 anos de idade de escolas municipais de 

Macaé – RJ’. 

 
 
 
 

Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ campus Macaé 

 

MARCAÇÃO EXAME BIOQUÍMICO 
 

 

PESQUISA: “Síndrome metabólica em estudantes de 6 a 10 anos de idade de escolas 

municipais de Macaé – RJ’. 

ESCOLA:* _____________________________________________________________ 

 

Eu, ____________________________________________________________, responsável 

pelo aluno (a) ______________________________________________________________, 

______ anos de idade, sexo ________________, autorizo sua participação na coleta de exame 

de sangue a ser realizada no dia*  ____/_____/______ às *_______ horas. Declaro 

conhecimento de que o escolar deverá estar em jejum de 12 horas para que o procedimento 

seja realizado. 

 

Data: _____/______/_____ 

 

 

Assinatura do responsável 

 

*Previamente preenchido pelos pesquisadores 
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APÊNDICE 6 – Ficha de confirmação de jejum para o exame bioquímico para participação 

na Pesquisa “Síndrome metabólica em estudantes de 6 a 10 anos de idade de escolas 

municipais de Macaé – RJ’. 

 

 
 
 

Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ campus Macaé 

 

CONFIRMAÇÃO DE JEJUM PARA O EXAME BIOQUÍMICO 
 

 

PESQUISA: “Síndrome metabólica em estudantes de 6 a 10 anos de idade de escolas 

municipais de Macaé – RJ’. 

ESCOLA:* _____________________________________________________________ 

 

Eu, ____________________________________________________________, responsável 

pelo aluno (a) ______________________________________________________________, 

declaro que ele (a) está  em jejum de 12 horas para a realização do exame de sangue. 

 

Data: _____/______/_____ 

 

 

Assinatura do responsável 

 

*Previamente preenchido pelos pesquisadores 
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APÊNDICE 7 – Ficha do exame bioquímico da Pesquisa “Síndrome metabólica em 

estudantes de 6 a 10 anos de idade de escolas municipais de Macaé – RJ’. 

 

 
 
 

Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ campus Macaé 

 

EXAME BIOQUÍMICO 

 

 

PESQUISA: “Síndrome metabólica em estudantes de 6 a 10 anos de idade de escolas 

municipais de Macaé – RJ’. 

ESCOLA:* _____________________________________________________________ 

TURMA: * _____________     

RESPONSÁVEIS:* ______________________________________________________ 

                                 _______________________________________________________ 

DATA COLETA: ____/____/____ 

DATA DOSAGEM: ____/____/____ 

PARÂMETRO:  (   ) glicemia jejum       (   ) triglicerídeos       (   ) HDL – colesterol    

 

ALUNO  Medida 1 

(mg/dl)         

Medida 2 

(mg/dl)         

Média 

(mg/dl)         
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APÊNDICE 8   – Manuscrito publicado 1:  

 

PEREIRA, F.E.F. et al. Prevalência de hipertensão arterial em escolares brasileiros: uma 

revisão sistemática. Nutrición Clínica y Dietética Hospitalaria, v. 36, n. 1, p. 85-93, 

2015.  
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RESUMO

Introdução: As doenças cardiovasculares repre-
sentam a maior causa de morte no Brasil e no mundo,
sendo a hipertensão arterial sistêmica, um importante
fator de risco para seu desenvolvimento. É sugerido
que a hipertensão arterial primária inicia-se na infân-
cia, podendo agravar com o avançar da idade.

Objetivo: Revisar a literatura acerca da prevalência
de hipertensão arterial, entre crianças brasileiras em
idade escolar.

Métodos: Revisão sistemática de trabalhos científi-
cos publicados entre janeiro de 2004 e julho de 2014.
A busca foi realizada nas bases de dados Scielo e
PubMed, além de pesquisa manual nos artigos presen-
tes nas referências. Os descritores foram: “hipertensão
arterial”, ‘pressão arterial alta’, “crianças”, “escolares” e
“Brasil.”

Resultados: Foram selecionados 8 artigos perti-
nentes. A faixa etária dos voluntários dos estudos se-
lecionados variou de 6 a 10 anos de idade. Todos fo-
ram realizados em escolas públicas ou privadas e em
municípios distintos. A prevalência de hipertensão ar-
terial variou de 2,3% a 13,8%, dependendo do estado
nutricional da amostra e da metodologia empregada.
Entre os artigos em que a pré-hipertensão foi também
avaliada a variação foi de 3,8% a 40,6%. Maiores pre-
valências foram observadas em crianças com excesso
de peso.

Conclusão: Os dados apresentados indicaram que
a presença de níveis altos de pressão arterial na infân-
cia não é rara com prevalências distintas, influencia-
das, principalmente, pelo estado nutricional. Novos es-
tudos para avaliar a pressão arterial na infância são
necessários a fim de fomentar subsídios para progra-
mas de prevenção.

PALAVRAS CHAVE

Hipertensão; prevalência; estudantes; crianças; in-
fância; brasileiros.
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ABSTRACT

Introdution: Cardiovascular diseases are the
leading cause of death in Brazil and in the world, and
high blood pressure is an important risk factor for its
development. It is suggested that primary hyperten-
sion starts in childhood, and it may worse with ad-
vancing age.

Objective: Review the literature about the preva-
lence of hypertension among Brazilian school-age chil-
dren.

Methods: Systematic review of cientific studies pub-
lished from January 2004 to July 2014. The search was
conducted in Scielo and PubMed databases, and man-
ual research of articles presented in the references. The
used key words were: “arterial hypertension”, “high
blood pressure”, “children”, “school” and “Brazil.”

Results: 8 articles were selected. The volunteer’s
age range was from 6 to 10 years old. All studies were
carried out in public or private schools and in different
cities. The prevalence of hypertension ranged from
2.3% to 13.8% varying according to nutritional status
of the sample and methodology used. In articles that
pre-hypertension was also evaluated the range was
from 3.8% to 4.6%. Highest prevalence rates were
found in children with overweight.

Conclusion: The presented data indicate that the
presence of high levels of blood pressure in childhood
is not rare, with distinct prevalence, influenced mainly
by the lifestyle and nutritional status. New studies to
evaluate blood pressure in childhood are necessary in
order to promote grants for prevention programs.

KEY WORDS

Hypertension; prevalence; students; children; child-
hood; brazilian.

LISTA DE ABREVIATURAS

CA= Circunferência Abdominal.

CDC= Centers for Disease Control and Prevention.

DC= Doenças Cardiovasculares.

HAS= Hipertensão Arterial Sistêmica.

OMS= Organização Mundial de Saúde.

PA= Pressão Arterial.

INTRODUÇÃO

As doenças cardiovasculares (DC) representam a
maior causa de morte na atualidade1,2. A hipertensão
arterial sistêmica (HAS), caracterizada por níveis au-
mentados e sustentados de pressão arterial (PA), está
associada a alterações morfofuncionais e alterações
metabólicas. Suas complicações ao longo do tempo es-
tão relacionadas à morbimortalidade, sendo o maior fa-
tor de risco para DC³.

A HAS na infância foi por muito tempo desconside-
rada, sendo os primeiros estudos realizados no final dos
anos 70. Desde então a literatura sugere que a HAS pri-
mária inicia-se na infância, podendo agravar com o
avançar da idade4. Embora a HAS em crianças não seja
um fator de risco para eventos cardiovasculares ainda
na infância, alterações cardiovasculares e hemodinâmi-
cas podem ser evidenciadas em idades precoces5.
Crianças hipertensas apresentam maiores chances de
se tornarem adultos hipertensos, devido maior agrega-
ção de fatores de risco cardiovasculares, bem como
maior período de exposição às alterações nos órgãos-
alvo6. As referências utilizadas para identificação da
HAS foram elaboradas pelo The National High Blood
Pressure Education Program dos Estados Unidos. A pri-
meira publicação foi em 19777, seguida de atualizações
em 19878, 19969 e, mais recentemente, em 200410,
conforme idade, gênero e estatura. Para definição de
valores pressóricos sugestivos de pré-hipertensão e
HAS são preconizados os percentis de PA entre 90 a 95
e superiores ao percentil 95, respectivamente10.

Embora estudos sobre o tema na população infantil
não sejam muito frequentes, autores tem demonstrado
aumento na incidência de HAS entre crianças, sendo
mais evidente entre escolares, sobretudo em obe-
sos11,12. Apesar de outros fatores, o excesso de peso
representa o principal fator de risco para alterações na
PA na infância13.

Nos últimos anos ocorreram mudanças no perfil nu-
tricional de crianças como aumento na ingestão de ali-
mentos industrializados ricos em sódio, gorduras e açú-
cares, em detrimento da ingestão de frutas e vegetais,
favorecendo o excesso de peso e doenças associadas,
entre elas a HAS14. Em 2009, no Brasil, uma em cada
três crianças de 5 a 9 anos estava acima do peso reco-
mendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o
que reforça risco de alterações nos níveis pressóricos15.

Considerando o impacto negativo de alterações na PA
na saúde, a identificação precoce de crianças sob risco
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de HAS é fundamental para possíveis intervenções para
evitar complicações futuras. Atualmente, a recomenda-
ção da Força Tarefa dos Estados Unidos (2004)10 é que
PA seja aferida anualmente, a partir de três anos de
idade. No entanto, existem indícios de que na clínica
esta conduta seja incomum entre os profissionais de
saúde, proporcionando subdiagnóstico de HAS infantil16.

Estudos epidemiológicos, úteis para identificação da
prevalência de HAS, são frequentes em adultos17.
Entretanto, na população infantil, esses dados ainda são
escassos. A OMS (2003)2 recomenda o ambiente esco-
lar, tanto para identificação, como para medidas educa-
tivas e de prevenção contra doenças. Estudos nacionais
de base epidemiológica realizados em escolas vêm con-
tribuindo para identificação de escolares sob risco de al-
terações na PA18,19. No entanto, até o momento, não foi
identificado na literatura nenhum estudo que reunisse
os resultados encontrados a fim de identificar HAS na
população infantil. Desta forma, o presente artigo tem
como objetivo revisar a literatura acerca da prevalência
de HAS entre crianças brasileiras em idade escolar.

MÉTODOS

Este estudo de revisão sistemática foi realizado por
meio de uma pesquisa bibliográfica, no período de ja-

neiro de 2004 a julho de 2014. Os idiomas pesquisados
foram português e inglês e foram utilizados os seguintes
descritores: “hipertensão arterial”, “pressão arterial alta”,
“crianças”, “escolares”, “Brasil”. Para a busca eletrônica
foram utilizados os bancos de dados Scielo e Pubmed,
onde foram aplicados os filtros de 10 anos e de estudos
realizados em humanos. Foi desenvolvido um protocolo
para manejar o número de estudos inicialmente identifi-
cados. Nesse protocolo, todos os estudos cujos títulos
ou resumos contivessem um ou mais descritores e da-
dos de prevalência da HAS em crianças em idade esco-
lar (entre 6 e 10 anos de idade) foram obtidos na ínte-
gra e em seguida analisados. Este subconjunto de
estudos foi avaliado quanto ao desenho do tipo transver-
sal e à presença de dados originais de prevalência de
HAS em escolares, sendo este o critério de elegibilidade
adotado. Os estudos que não apresentaram dados origi-
nais ou que mesmo com um ou mais descritores não re-
latasse esta prevalência, que estivessem fora da faixa
etária estudada ou não possuísse desenho transversal
foram considerados não elegíveis para a inclusão na pre-
sente revisão sistemática. Esta estratégia foi aplicada
por dois revisores de forma independente e eventuais
discordâncias relacionadas à elegibilidade de determi-
nado estudo foram resolvidas de forma consensual en-
tre os mesmos. A Figura 1 traz um fluxograma que re-
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sume a estratégia adotada para identificação e inclusão
dos estudos. As informações selecionadas nos artigos
para compor a análise foram: autor, ano de publicação,
tipo de desenho de estudo, tamanho da amostra, origem
da informação, local de ocorrência do estudo, faixa etá-
ria, objetivo geral, metodologia usada na avaliação da
pressão arterial, variáveis de controle utilizadas, associa-
ções investigadas e principais resultados encontrados
nos estudos. Foram utilizados apenas os resultados rela-
tados em termos absolutos para cada indicador, ou en-
tão se claramente a proporção se referisse a um deno-
minador conhecido, para que os valores absolutos
fossem resgatados. Para esse procedimento, usou-se o
programa computacional Microsoft Office Excel, 2007, e
para a estimativa da proporção média com suposição de
amostragem aleatória simples e IC95%.

RESULTADOS

Oito estudos nacionais, transversais e de prevalência
de HAS em crianças brasileiras em idade escolar foram
selecionados. Nos estudos com faixa etária abrangente,
foram considerados, apenas, os dados do grupo estu-
dado. Todos foram realizados em escolas, públicas ou
privadas, com amostra representativa dos estudantes
de ambos os gêneros. A faixa etária variou de 6 a 10
anos de idade. Os estudos aconteceram em municípios
distintos, em diferentes regiões do Brasil, com exceção
da região Sul em que não foi encontrado nenhum es-
tudo que se enquadrasse no critério de seleção no pe-
ríodo da busca. Para identificação de alteração nos ní-
veis pressóricos foi utilizado o protocolo proposto pela
Força Tarefa dos Estados Unidos em suas diferentes pu-
blicações7-10. A tabela 1 apresenta os estudos por ano
de publicação, local, características da amostra, faixa
etária selecionada para o estudo, tipos de escolas, prin-
cipais destaques dos métodos utilizados e resultados de
prevalência de pré-hipertensão e HAS11,20-26.

A prevalência de HAS apresentou a variação de 2,3%
a 13,8% nos estudos selecionados, estando a mais
baixa no estudo de Borges et al.22, realizado em Cuiabá
e a mais alta no de Molina et al.24, realizado em Vitória.
Entre os artigos em que a pré-hipertensão foi também
avaliada21-23-26, os resultados apontaram para prevalên-
cias ainda superiores, variando entre 3,8%22 e
40,6%26. Agrupando os dados de todos os estudos
analisados, foi observado que em média 7,67% das
crianças apresentaram pré-hipertensão (IC 95%
1,8;13,4) e 8,41% das crianças apresentaram hiperten-
são arterial (IC 95% 3,9;12,8).

A pressão arterial elevada esteve associada ao es-
tado nutricional, sendo mais prevalente em crianças
com desvio ponderal positivo11,20,21,23,25 e circunferên-
cia abdominal (CA) aumentada23,25.

Alguns autores avaliaram tanto crianças de escolas
públicas, como de privadas20-22,26, enquanto outros
apenas de escola pública11,23-25. Oliveira et al.20 obser-
varam maior prevalência de HAS nos estudantes da
rede privada em comparação com os da rede pública,
embora os demais autores que fizeram esta estratifica-
ção não tenham encontrado diferença significativa.
Quanto à prevalência de alterações tensionais por gê-
nero, três estudos fizeram essa estratificação11, 21, 26,
mas apenas um encontrou diferença significativa26,
com as meninas apresentando maiores inadequações
na PA em relação aos meninos. Foi ainda encontrada
associação entre HAS com baixo nível de atividade fí-
sica e alimentação inadequada21,24-26.

A metodologia utilizada para aferição e interpretação
dos níveis de pressão arterial nos estudos selecionados
não foi uniforme. A maioria aferiu a pressão arterial
duas vezes11,20,21,24-26 e apenas dois realizaram três
aferições22,23, sendo a menor prevalência (2,3%) en-
contrada no que aferiu por três vezes e utilizou apenas
a terceira medida como resultado para o diagnóstico22.
A prevalência foi também influenciada pelo tempo de
intervalo entre as medidas, em que os estudos que uti-
lizaram o intervalo de 10 minutos apresentaram os me-
nores resultados (2,3% e 2,7%)22,25. O estudo de
Molina et al.24, o único em foi utilizado o equipamento
digital para aferição da pressão arterial foi o que apre-
sentou maior prevalência de HAS (13,8%) em relação
aos demais que utilizaram o esfigmomanômetro com
coluna de mercúrio11,22 ou aneróide20,21,25.

DISCUSSÃO

Estudos acerca da prevalência de HAS entre crianças
na faixa etária estudada ainda são escassos. Sendo as-
sim, para a presente revisão foram selecionados além
dos artigos na faixa etária proposta, outros com maior
amplitude de idade em que houve possibilidade de ex-
trair os resultados por idade11,20,21,25,26. Embora estes
estudos sejam com amostras representativas, em fun-
ção de terem sido realizados recortes dos resultados, a
amostra avaliada sofreu redução importante, variando
de 137 crianças no estudo de Ribas & Silva26 a 717 no
estudo de Monego et al.21. Entretanto, nos estudos es-
pecíficos para faixa etária desta revisão, o número de
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Tabela 1. Características dos estudos nacionais de prevalência de hipertensão arterial em escolares de 5 a 10 anos de idade.

STUDO/LOCAL

AMOSTRA

n e faixa etária (selecionado)

Tipo de escola

MÉTODOS RESULTADOS

Oliveira et al. (2004)20

Feira de Santana,
Bahia.

701

5 a 9 anos (6 a 9 anos)

Públicas e privadas

Auscultatório (esfigmomanômetro aneroide)

Repouso prévio: 10 minutos

Número de aferições: 2

Intervalo entre aferições: 2 minutos

Valor utilizado para diagnóstico: médias entre os valores

Task Force on Blood Presure Control in Chidlren, 19777

Hipertensão
arterial: 3,5%

Moura et al. (2004)11

Maceió, Alagoas.

1253 (355)

7 a 17 anos (7 a 10 anos)

Públicas

Auscultatório (esfigmomanômetro com coluna de
mercúrio)

Repouso prévio: não relatado

Número de aferições: 2

Intervalo entre aferições: 2 minutos

Valor utilizado para diagnóstico: médias entre os valores

Task Force on Blood Presure Control in Chidlren, 19879

Pressão arterial
elevada: 6,5%

Meninas: 8,4%

Meninos: 4,2%

Monego et al. (2006)21

Goiânia, Goiás.

3169 (717)

7 a 14 anos (7 a 10 anos)

Públicas e privadas

Auscultatório (esfigmomanômetro aneróide)

Repouso prévio: 2 minutos

Número de aferições: 2

Intervalo entre aferições: 2 minutos

Valor utilizado para diagnóstico: segunda medida

Task Force on Blood Presure Control in Chidlren, 19968

Hipertensão
arterial: 8,1%

Meninas: 9%

Meninos: 7,2%

Pré-hipertensão
arterial: 8,5%

Meninas: 8,6%

Meninos: 8,5%

Borges et al. (2007)22

Cuiabá, Mato Grosso.

601

7 a 10 anos

Públicas e privadas

Auscultatório (esfigmomanômetro com coluna de
mercúrio)

Repouso prévio: não relatado

Número de aferições: 3

Intervalo entre aferições: 10 minutos

Valor utilizado para diagnóstico: terceira medida

Diagnóstico: The fourth report on the diagnosis,
evaluation, and treatment of high blood pressure in

children and adolescents 200410

Pressão arterial
elevada: 2,3%

Pré-hipertensão
arterial: 3,8%

Queiroz et al. (2010)23

João Pessoa, Paraíba.

784

6 a 9 anos

Públicas

Auscultatório (esfigmomanômetro aneróide)

Repouso prévio: não relatado

Número de aferições: 3

Intervalo entre aferições: 3 minutos

Valor utilizado para diagnóstico: médias entre os valores

Diagnóstico: The fourth report on the diagnosis,
evaluation, and treatment of high blood pressure in

children and adolescents 200410

Pressão arterial
elevada: 13,6

Pré-hipertensão
arterial: 8,4%

Molina et al. (2010)24

Vitória, Espírito Santo.

1282

7 a 10 anos

Públicas

Método oscilométrico com aparelho automático

Repouso prévio: 5 minutos

Número de aferições: 2

Intervalo entre aferições: não relatado

Valor utilizado para diagnóstico: médias entre os valores

Diagnóstico: The fourth report on the diagnosis,
evaluation, and treatment of high blood pressure in

children and adolescents 200410

Pressão arterial
elevada: 13,8%



crianças avaliadas variou de 601 à 1282 no estudo de
Borges et al.22 e Molina et al.24, respectivamente, en-
tretanto, diferentes tamanhos de amostra podem inter-
ferir na interpretação dos resultados.

A referência da Força Tarefa dos Estados Unidos para
classificação da pressão arterial foi utilizada em todos
os estudos, conforme recomendação de órgãos nacio-
nais, entre eles, a Sociedade Brasileira de Pediatria27 e
a Sociedade Brasileira de Cardiologia, 20103. Apesar
disso, a prevalência de HAS apresentou ampla variação.
Outros estudos, nacionais e internacionais, têm tam-
bém demonstrado valores bem distintos de prevalência
de alterações na PA3. Fatores como estado nutricional,
alimentação, nível de atividade física, nível socioeconô-
mico, gênero, podem estar relacionados à presença de
HAS. Sendo assim, a prevalência de HAS está associada
às características da população avaliada.

Maior prevalência de HAS foi identificada em Vitória,
localizada na região Sudeste. Não existem dados regio-
nais em relação a HAS na infância, mas em adultos,
essa mesma região apresenta a maior prevalência de
HAS em comparação com outras regiões do país, o que
pode sugerir reflexo de hábitos regionais28.

Embora os diagnósticos tenham sido realizados por
protocolos distintos, Must et al.29, Cole30, CDC31,32 e
OMS33, em todos os estudos selecionados, a prevalên-

cia de excesso de peso foi elevada, com valores supe-
riores a 20%. Tais resultados são compatíveis com da-
dos da última Pesquisa de Orçamentos Familiares, in-
dicando que 33,5% das crianças entre 5 a 9 anos de
idade estavam com excesso de peso15. Considerando
a estreita relação entre excesso de peso e HAS em
crianças, é de se esperar maior índice de HAS entre
obesos, como evidenciado em diversos estudos utili-
zados nesta revisão11,20,21,23,25. De fato, nos estudos
de Moura et al.11, Oliveira et al.20, Monego et al.21,
Queiroz et al.23, Pinto et al.25, as crianças com excesso
de peso apresentaram maiores prevalências de valo-
res elevados de PA. Lauer et al.28 identificaram em
crianças obesas um risco aumentado em desenvolve-
rem HAS de 2,4 vezes, em relação às eutróficas.
Rezende, et al.34 fortaleceram estas evidências ao ob-
servarem que o peso corporal foi relacionado tanto
com a HAS infantil como com altos valores da PA en-
tre os normotensos.

A medida de CA, utilizada para estimar a gordura vis-
ceral, quando avaliada nos estudos selecionados, tam-
bém esteve associada à maior prevalência de HAS23,25.
Os resultados são sustentados pela literatura que
aponta que, além do excesso de peso, o excesso de
gordura visceral é fator de risco importante para doen-
ças cardiovasculares, inclusive HAS35,36.
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Tabela 1 (continuación). Características dos estudos nacionais de prevalência de hipertensão arterial em escolares de 5 a 10 anos de

STUDO/LOCAL

AMOSTRA

n e faixa etária (selecionado)

Tipo de escola

MÉTODOS RESULTADOS

Pinto et al. (2011)25

Salvador, Bahia.

1125 (299)

7 a 14 anos (7 a 9 anos)

Públicas

Auscultatório (esfigmomanômetro aneróide)

Repouso prévio: não relatado

Número de aferições: 2

Intervalo entre aferições: 10 minutos

Valor utilizado para diagnóstico: médias entre os valores

Diagnóstico: The fourth report on the diagnosis,
evaluation, and treatment of high blood pressure in

children and adolescents 200410

Hipertensão
arterial: 2,7%

Pré-hipertensão
arterial: 7,7%

Ribas & Silva (2014)26

Belém, Pará.

557 (137)

6 a 19 anos (6 a 10 anos)

Públicas e privadas

Método e aparelho não relatados

Repouso prévio: não relatado

Número de aferições: 2

Intervalo entre aferições: 1 a 2 minutos

Valor utilizado para diagnóstico: médias entre os valores

Protocolo da Força Tarefa 19878

Hipertensão
arterial: 8,3%

Meninas: 6,5%

Meninos: 8%

Pré-hipertensão
arterial: 40,6%

Meninas: 43,5%

Meninos: 30,4%



Ao compararem HAS entre estudantes de escola pú-
blica ou privada, Oliveira et al.20 encontraram mais que
o dobro de prevalência de HAS nos da rede privada, su-
gerindo que a condição econômica favorável influencia
o estilo de vida e os hábitos alimentares, refletindo di-
retamente na saúde. Estes dados corroboram com o es-
tudo realizado por Constanzi et al.37 que também en-
controu o dobro de prevalência nos escolares da rede
privada do município de Caxias do Sul, RS. Os demais
trabalhos não realizaram este tipo de associação, o que
dificulta a comparação dos resultados.

Os estudos de Moura et al.11, Monego et al.21 e Ribas
& Silva26 fizeram a estratificação da pressão arterial por
gênero, entretanto apenas Ribas & Silva26 encontraram
diferença significativa, com as meninas apresentando
maiores inadequações na PA em relação aos meninos.
Os autores identificaram nas meninas um menor nível
de atividade física, o que pode ter refletido nos resulta-
dos. Segundo Monego et al.21, o incremento desta prá-
tica, seja no lazer ou em programas de exercícios, evita
a elevação da PA. No entanto, apesar de as meninas
também terem apresentado menor nível de atividade fí-
sica no estudo de Monego et al.21 e os valores de PA no
grupo feminino terem sido discretamente maior, não
houve significância estatística entre os gêneros.

Além das características de cada população estudada,
aspectos metodológicos podem também ter influenciado
os resultados, podendo justificar, em parte, as divergên-
cias nas prevalências de HAS38. Como exemplo, cita-se
a frequência das aferições de PA, o intervalo entre elas,
assim como a seleção das medidas utilizadas para o
diagnóstico. No estudo de Borges et al.22 diferenças de
prevalência de PA elevada, baseadas nas primeiras me-
didas em comparação com as demais foram significati-
vas, apresentando-se de 3 a 4 vezes superiores. Neste
sentido, Borges et al.22 optaram em utilizar, para a clas-
sificação dos níveis tensionais, apenas da terceira me-
dida, apresentando assim a menor prevalência de HAS
entre os estudos selecionados (2,3%), corroborando
com Borges et al.22, Costanzi et al.37,que também utili-
zaram para diagnóstico de HAS apenas a última medida.
De fato, é evidenciado que as medidas subsequentes à
primeira são geralmente mais baixas, provavelmente em
função da diminuição da ansiedade39,40. Destaca-se
que, caso duas ou três medidas tivessem sido conside-
radas para os resultados finais do estudo de Borges, et
al.22, a prevalência de alteração de PA seria mais pró-
xima à de outros estudos que aferiram a pressão em du-
plicidade e utilizaram a média entre as medidas.

Embora não exista um consenso do período de
tempo entre as medidas de PA, um intervalo entre 1 e
2 minutos é sugerido pela Sociedade Brasileira de
Cardiologia3. A maioria dos estudos fixou intervalos en-
tre 2 e 3 minutos, com exceção dos realizados por Pinto
et al.25 e Borges et al.22, em que foi preconizado o in-
tervalo de 10 minutos. Especula-se que este intervalo
tão superior aos demais possa ter contribuído para uma
das mais baixas prevalências observadas entre os estu-
dos aqui selecionados, 2,7% e 2,3%, respectivamente.

Entre os estudos selecionados, os autores Moura et
al.11 e Borges et al.22 utilizaram o esfigmomanômetro
com coluna de mercúrio, preconizado pela Força Tarefa
dos Estados Unidos (2004)10 como equipamento pa-
drão ouro, enquanto Pinto et al.25, Monego et al.21,
Oliveira et al.20 e Queiroz et al.23 optaram por utilizar o
esfigmomanômetro aneróide. O único em que o equi-
pamento digital foi relatado como o de escolha foi o
estudo de Molina et al.24, após devida validação do
equipamento. Os autores, em sua maioria, descreve-
ram em suas metodologias a ocorrência de treina-
mento dos avaliadores e a adequação dos manguitos
para as aferições, o que aumenta a precisão dos resul-
tados. Entretanto, questiona-se se o aparelho digital
possa ter superestimado a HAS no estudo de Molina et
al.24, que evidenciou a maior prevalência de HAS entre
os demais.

Em todos os estudos, as aferições dos níveis tensio-
nais foram realizadas no ambiente escolar, que apesar
de favorecer a avaliação de grande número de crianças,
pode influenciar de forma negativa em função da difi-
culdade em obter ambiente propício, calmo o suficiente
para que as medidas sejam realizadas dentro dos pa-
drões ideais. Além disso, é recomendado que as crian-
ças não tenham praticado exercícios físicos de 60 a 90
minutos antes da aferição, o que pode ser difícil de con-
trolar neste ambiente3.

Apesar dos valores de prevalência de HAS aqui
apresentados, destaca-se que, para o diagnóstico de
HAS em crianças seja consolidado, é necessário que a
média da PA esteja acima do ponto de corte ao me-
nos em três dias distintos10. É relatado que as taxas
de prevalência de HAS caem significativamente
quando são considerados apenas os casos de HAS evi-
denciadas em duas ou três aferições10. Neste sentido,
os autores dos artigos da presente revisão sugerem
que os supostos diagnósticos de HAS publicados de-
vem ser devidamente interpretados. Justamente por
esse motivo, alguns autores optaram por utilizar o
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termo “PA elevada” em substituição ao termo
HAS11,22-24. Independente da nomenclatura utilizada,
todos os autores realizaram a identificação de crianças
sob risco de alterações na PA, o que é fundamental
para medidas de prevenção e tratamento.

Embora nem todos os estudos selecionados tenham
avaliado a presença de pré-hipertensão, os resultados
demonstraram em sua maioria, taxas de prevalência
superiores aos de HAS ou PA elevada21,22-26, o que
chama a atenção para um grupo de crianças com risco
de desenvolver HAS em idades tão precoces. O estudo
de Ribas & Silva26, o mais recente entre os seleciona-
dos para presente revisão, indicou a prevalência de
40,6% de pré-hipertensão entre as crianças de 6 a 10
anos de idade. Os dados podem ser compatíveis com
estilo de vida sedentário e hábitos alimentares inade-
quados, como o crescente consumo de produtos indus-
trializados, alimentos gordurosos e ricos em açúcares
simples14,15. Este padrão alimentar está relacionado às
alterações na PA diretamente pelo elevado consumo de
sódio e, indiretamente por favorecer o ganho excessivo
de peso. O estudo de Pinto et al.25 exemplifica tal rela-
ção, demonstrando correlação significativa entre a pre-
sença HAS e alimentação inadequada.

CONCLUSÃO

Entre as limitações do presente estudo, encontram-
se um número reduzido de artigos encontrados, além
das diferenças metodológicas, que dificultam a inter-
pretação e consolidação dos resultados. No entanto,
destaca-se que apesar da dificuldade em realizar medi-
das fisiológicas em ambiente escolar, foi perceptível o
rigor metodológico nos estudos selecionados para esta
revisão, justamente com o intuito de minimizar erros.

Independentemente de qualquer viés metodológico
inerente a estudos epidemiológicos, os dados apresenta-
dos indicaram que a presença de HAS na infância não é
rara, com prevalências distintas, influenciadas, principal-
mente, pelo estilo de vida e estado nutricional.
Representando risco à saúde, os níveis pressóricos alte-
rados devem ser identificados o mais precocemente pos-
sível, a fim de prevenir complicações futuras. Conside-
rando o subdiagnóstico na clínica, o ambiente escolar
parece propício para investigações de risco de alterações
dos níveis tensionais. Novos estudos para avaliar a PA na
infância são necessários a fim de fomentar subsídios
para programas de prevenção e ações governamentais
voltadas para alimentação, nutrição e saúde.
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Themetabolic risk factors (RF) to the diagnosis ofmetabolic syndrome (MetS) have been evidenced at early ages,
including children. The aim of the present studywas to identify the prevalence of RF to the diagnosis of MetS and
its associationwith nutritional status of schoolchildren from6 to 10 years old. A cross-sectional studywas carried
out in 505 students of municipal schools in Macae, Brazil, conducted from 2013 to 2014. The RF evaluated were:
blood pressure (mmHg), triglycerides (mmol/L), HDL-cholesterol (mmol/L) fasting glucose (mmol/L) and waist
circumference (cm). At least one RFwas present in 61% (n=308) of the sample. By nutritional status, there was
higher prevalence of RF in overweight/obese schoolchildren compared to those with normal weight, except in
the concentration of HDL-c. The prevalence of one, two and three RF (MetS) were 34.7% (n = 175), 21.0%
(n = 106) and 5.3% (n = 27), respectively. Two RF were more present in overweight (28.2% 95%CI 19.0; 39.0)
and obese (41.5% 95%CI 31.4; 52.1) compared to normal weight children (13.5% 95%CI 9.9; 17.8). Three or
more RF were more frequent among obese (25.5% 95%CI 17.0; 35.5) in relation to overweight (2.4% 95%CI 0.2;
8.2) and normal weight children (0.3% 95%CI 0; 1.7). The data indicate high prevalence of RF and its relationship
with the magnitude of body weight excess. Therefore, the identification and early treatment of these RF might
minimize the risk of MetS and related diseases.
© 2017 The Authors. Published by Elsevier Inc. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).
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1. Introduction

Metabolic syndrome (MetS) can be defined as the co-occurrence of
metabolic risk factors (RF) that contributes to the development of car-
diovascular disease (CVD) and type 2 diabetes mellitus (DM2) (Alberti
et al., 2009). The RF, as insulin resistance (IR), hypertension (HAS), hy-
perglycemia, hypertriglyceridemia, lowhigh density lipoprotein choles-
terol concentration (HDL-c) and excesswaist circumference (WC), have
been identified at earlier ages, including children (Agirbasli et al., 2016).
, metabolic syndrome; CVD,
s; IR, insulin resistance; HAS,
olesterol concentration; TG,
WC, waist circumference; SBP,
CI, 95% confidence interval.
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There is no consensus for the diagnosis of MetS in children (Corte
and Nobili, 2015; D'Adamo et al., 2011; Pergher et al., 2010). Some
criteria have been suggested and differentiated for RF as their cutoffs
(Ford and Li, 2008). However, regardless of the criteria, commonly it is
required at least three RF for the diagnosis of MetS in children
(D'Adamo et al., 2011). When RF is present during childhood, it tend
to persist through adolescence and adulthood (Magnussen et al.,
2014); thus, it has been suggested that the focus of research in children
be in the RF of MetS regardless of its diagnosis (D'Adamo et al., 2011;
Faienza et al., 2016; Kassi et al., 2011; Sinaiko, 2015).

The RF in children are more common in the obese population
(Abrams and Levitt Katz, 2011; Ode et al., 2009),which increased signif-
icantly in recent years, representing a serious public health problem in
Brazil and worldwide (IBGE, 2010; Gupta et al., 2013; Marie et al.,
2014). Although studies to evaluate the nutritional status, blood pres-
sure (BP), lipid profile and blood glucose levels in the juvenile group
are growing (Kuschnir et al., 2016; Onzuz and Demir, 2015; Strufaldi
et al., 2009;Wee et al., 2011), they are not so frequent in children, espe-
cially in developing countries (Gupta et al., 2013). Early identification of
the presence of RF predictors of MetS enables the planning and imple-
mentation of programs for the prevention of CVD and DM2 in
der the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).
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adulthood. Thus, the aim of this study is to identify the prevalence of RF
to MetS and its association with nutritional status in schoolchildren
from 6 to 10 years old in the city of Macae, Brazil.
2. Methods

2.1. Study design and sample population

This investigation was a cross-sectional study conducted from
March 2013 to November 2014 in schoolchildren (6–10 years)
from public schools in the city of Macae, located in the state of Rio
de Janeiro, Brazil, with 1219.8 km2 of area and about 217,000 inhab-
itants. It has the petroleum as main economic activity, being the low
social class prevalent among schoolchildren of municipal schools.
The city is divided into 9 administrative sectors, with 52 schools
and 10,247 schoolchildren (6–10 years). For the reference popula-
tion, by logistical issues, it was selected one school of each sector, to-
taling 1553 schoolchildren, whowere invited to participate. A simple
random sample size was carried based on the national prevalence of
obesity in the study age group (14.2%) (IBGE, 2010), 95%CI, maxi-
mum error 2.5% and the population (1553). The final sample size
was 502 schoolchildren.

The exclusion criteria were: children who had physical impair-
ment that prevented the evaluations, with diabetes mellitus and/or
hypothyroidism and/or use of medications that could interfere in
the results. Of the 1553 schoolchildren, one was exclude due to
dwarfism. Were not authorized for biochemical examination 936
schoolchildren. The total of children evaluated in all parameters
was 505 (Fig. 1).
2.2. Data collection

Data were collected in schools under the supervision of responsi-
ble research including: body weight, height, WC, BP and biochemical
Fig. 1. Flow chart of the study sample in children aged 6–10 years, Macae, Brazil, 2013/14.
examination. The team that carried out the collection was properly
trained.

2.3. Anthropometry

Body weight and height were measured in duplicate according to
the technique proposed by Lohman et al. (1988), through electronic
and portable scale Tanita® platform (Illinois, USA) with capacity of up
to 150 kg and range of 50 g and anthropometer Height Exata® (Minas
Gerais, Brazil) with a 0.1 cm. The children were evaluated with light
clothingwithout shoes andwithout headdress. The value of the average
of the two measurements was used to calculate body mass index (BMI)
in kg/m2. The schoolchildren were classified in four categories: under-
weight, normal weight, overweight and obese by z-score as the criteria
proposed by WHO (2007).

Waist circumference (cm) was measured at the midpoint between
the last rib and the upper edge of the iliac crest as recommended by
WHO (2014) in duplicate and the average of themeasurementswas cal-
culated. It was considered excess abdominal fat WC value above the
90th percentile according to sex and age (Maffeis et al., 2001), obtained
from the sample data that consists of all schoolchildren who had WC
measured (Dias et al., 2014).

2.4. Blood pressure

The procedures for measuring BP of the schoolchildren were
based on the guidelines of the Brazilian Society of Cardiology
(SBC, 2005), without having done exercise for an hour before the
procedure and after 5 min of rest, sitting, reclining in chair and legs
uncrossed. It used validated digital equipment OMRON HEM-705
CP® (G-Tech International- Republican of Korea) and the cuffs
were adequate to arm size. The measurements were performed in
duplicate and with an interval of 2 min between them. To classify,
the PA was considered the average value of the measures. The cutoff
point used were the suggested by the Brazilian Society of Cardiology
(high BP ≥95 percentile for age, sex and height percentile for age)
(SBC, 2005).

2.5. Biochemical measurements

A venous blood sample was collected overnight past 12 h. To make
sure about fasting, it was sent to the children's parents a reminder the
day before the procedure. It was also requested a signed confirmation
of fasting state of each child delivered at the time of biochemical analy-
sis. Approximately 10 mL blood sample was collected and centrifuged
for 5 min. Then, the samples were placed in coolers and transported
within a maximum of 2 h to the laboratory where they were frozen
for later analysis. They were analyzed by enzymatic colorimetric meth-
od, kit LABTEST®: Glucose (mmol/L), HDL-c (mmol/L) and triglycerides
(TG) (mmol/L).

For classification, were used the cutoff points suggested by the Bra-
zilian Society of Cardiology (SBC, 2005): HDL-c (b1.16 mmol/L), TG
(≥1.13 mmol/L) and fasting glucose was used to reference the Brazilian
Society Diabetes (SBD, 2016) of ≥5.55 mmol/L. The diagnosis of MetS
was based on the concurrent presence of three or more of RF cited as
criteria proposed by the NCEP-ATPIII (Grundy et al., 2004) with cutoff
points adapted for the child population.

2.6. Ethical aspects

The study was approved by the Research Ethics Committee of the
University Veiga de Almeida (Number: 876333) and authorized by the
Municipal Department of Education of the city of Macae, Rio de Janeiro
and the direction of each participating school. Parents or guardians in-
terested in their children's participation in the study signed the free
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and informed consent. At the end of the investigation, participants re-
ceived individual results of their assessments.
2.7. Statistical analysis

The mean and standard deviation were calculated for continuous
variables and frequencies of categorical variables and their respective
95% confidence interval (95%CI). Quantitative variables were compared
by sex using a Student's t-test for independent samples. For the associ-
ation between RF and nutritional status and gender, Chi-square and
Fisher's Exat tests were used. p value b0.05 for statistical significance
was considered for all analysis. Data analysis was performed using the
Statistical Program for the Social Sciences, version 21.0 (SPSS, Chicago,
IL).
3. Results

The sample included 505 schoolchildren, 221 (43.8%) boys and 284
(56.2%) girls. Anthropometric, BP and biochemical data are presented
in Table 1. There was no gender difference in any of the parameters
evaluated.

Among the schoolchildren, 14 (2.8%), 312 (61.8%), 85 (16.8%) and 94
(18.6%) had underweight, normal weight, overweight and obesity, re-
spectively. At least one RF included in the diagnosis ofMetSwas present
in 308 (61%) children. The prevalences of RF in the total sample, accord-
ing to sex and nutritional status, are shown in Table 2. The underweigh
schoolchildren were excluded from the analysis for nutritional status
due to the reduced number of RF in this group.

Hypertriglyceridemia was the most prevalent RF, observed in 29.3%
(n= 148) of the sample. The low HDL-c, more prevalent in males than
in females,was the only RF that showed a significant difference between
sexes (p = 0.03), and was not associated with nutritional status (p =
0.43). For other RF in schoolchildren, overweight and/or obesity had
higher prevalence rates compared to normal weight (p b 0.05) (Table
2).

There were 175 (34.7%), 106 (21.0%) and 27 (5.3%) schoolchildren
with one, two and three ormore RF (MetS), respectively, without differ-
ence between the sexes. According to the nutritional status, there was
no significative difference between the prevalence of one RF (p =
0.085) and significative difference was observed between 2, 3 or more
RF (p b 0.001) (Table 2).

The concomitant presence of two RF was higher in overweight chil-
dren and obese children compared to those with normal weight. Three
or more RF (MetS) were more prevalent among obese in relation to
overweight and normal weight (Fig. 2).
Table 1
Sample characteristics according to sex in children aged 6–10 years, Macae, Brazil, 2013/
14.

All Female Male

p-Value
(n = 505) (n = 284) (n = 221)
Mean ± SD Mean ± SD Mean ± SD

Age (years) 7.8 ± 1.0 7.9 ± 1.0 7.8 ± 1.0 0.40
BMI (kg/m2) 17.7 ± 3.3 17.7 ± 3.4 17.6 ± 3.3 0.60
WC (cm) 61.3 ± 9.1 61.2 ± 8.8 61.5 ± 9.5 0.74
Glycemia (mmol/L) 4.75 ± 0.79 4.75 ± 0.75 4.75 ± 0.82 0.91
TG (mmol/L) 0.96 ± 0.47 0.99 ± 0.48 0.93 ± 0.44 0.15
HDL-c (mmol/L) 1.3 ± 0.25 1.31 ± 0.24 1.29 ± 0.27 0.37
SBP (mm Hg) 107.2 ± 9.3 106.7 ± 9.1 108.0 ± 9.6 0.12
DBP (mm Hg) 67.3 ± 7.7 67.2 ± 7.8 67.4 ± 7.5 0.77

Student t-test for sex.
BMI (BodyMass Index),WC (waist circumference), TG (triglycerides), HDL-c (HDL choles-
terol), SBP (systolic blood pressure), DBP (diastolic blood pressure).
4. Discussion

In the present study conducted in Brazilian children, at least one RF
for MetS was identified in more than half of the sample. It was shown
that obese children have the highest prevalence of WC, TG and high
BP in relation to normal weight, as well as WC and high BP relative to
overweight. The concomitant presence of two RF was higher in over-
weight/obesity children, and three or more among obeses. Therefore,
this study demonstrates the association of nutritional status of children
with the RF that contributes to MetS.

Studies in different countries also demonstrate the occurrence of RF
for CVD and DM2 in children, especially among the overweight/obese
ones (Adair et al., 2014; Freedman et al., 2007; Holst-Schumacher et
al., 2009; I'Allemand et al., 2008; Kuschnir et al., 2016; Rosini et al.,
2015; Seki et al., 2001; Van Vliet et al., 2009). In children born after
the 2000s, obesity was observed to be three times prevalent as com-
pared to those of the same age born in the 80's (Gupta, 2015; Marie et
al., 2014). Despite being stabilized in some countries, the prevalence
of obesity remains high (Dietz and Economos, 2015; Ogden et al.,
2016). In Brazil, the last national survey data showed overweight/obesi-
ty in 33.5% of children aged 5 to 9 years of age. Obesity was present in
16.6% of the girls and 11.8% of the boys (IBGE, 2010). High BMI in child-
hood is related tometabolic changes, including changes in the lipid pro-
file, BP elevation and insulin resistance (Abrams et al., 2011; Han et al.,
2010; Freedman et al., 1999). In this sense, the high prevalence of over-
weight/obesity observed in this studymay explain, in part, the frequen-
cy of RF in the sample.

Associated with the occurrence of obesity or overweight diagnosed
by BMI, it was shown the prevalence about 60% of excess WC among
obese, which was compatible with other national studies such as
those conducted by Ricco et al. (2010) and Pretto et al. (2015) who ob-
served, respectively, 50% and 84.7% excessWC among obese children. In
a study conducted in Turkey in about 4000 schoolchildren, excess WC
was also observed in those with high BMI (Inanc, 2014). Although it is
not a consensus in children, it has been shown that excess abdominal
fat, estimated byWC, is a better predictor of metabolic alterations com-
pared with BMI (McCarthy, 2006), that can indicate the impact of the
distribution of body fat in the cardiovascular risk (Goran and Gower,
1999; Spolidoro et al., 2013). There is no universal cutoff point for WC
associated to cardiometabolic RF, but it has been suggested that children
with aWC N 90th percentile are at higher risk of havingmultiple cardio-
metabolic RF than those with lower WC percentiles (Maffeis et al.,
2001). Considering the lack of such reference curves in Brazil, the classi-
fication of risk in this study was WC N 90th percentile according to
values of its sample. Despite the difficulty in comparingwith other stud-
ies, the results showed excess of central adiposity, with possible reper-
cussions on the health of these children.

Hypertriglyceridemia and lowHDL-cwere themost common abnor-
mal biochemical parameters, as observed by Tavares et al. (2010) in a
systematic review of MetS in Brazilian children and adolescents.
Rosini et al. (2015) also identified a high prevalence of these RF between
Brazilian schoolchildren 6–14 years old. The process of atherosclerosis
may begin in childhood (Arnaiz et al., 2013; Magnussen et al., 2014)
and is associated with changes in lipid profile, including the rise of
low-density cholesterol and TG (Berenson et al., 1998), and the low con-
centration of HDL-c, wich is also included in MetS's diagnosis (Ford and
Li, 2008). In a 26-year cohort study with 770 schoolchildren from
5 years old, Morrison et al. (2012b) observed that children with persis-
tent hypertriglyceridemia from childhood to adulthood had a higher
prevalence of CVD compared to those without this RF.

According to the nutritional status, there was no difference in prev-
alence in lowHDL-c concentration, corroborating to Pereira et al. (2009)
in a Brazilian study. Moreover, hypertriglyceridemia was higher in
obese than normal weight children, as reported by Seki et al. (2001)
and Inanc (2014) in Brazilian and Turkish schoolchildren, respectively.
Data from large longitudinal studies such as the Bogalusa Heart Study



Table 2
Prevalence of rmetabolic risk factors for metabolic syndrome according to gender and nutritional status in children aged 6–10 years, Macae, Brazil, 2013/14.

All Sex
n (%)

NS
n (%)

n (%)

95%CI
95%CI

p-Value

95%CI

p-Value
Male Female Normal weight Overweigt Obesity
(n = 221) (n = 284) (n = 312) (n = 85) (n = 94)

Risk factors
Excess WC (cm) 58 (11.5)

8.8–14.6
28 (12.7)
8.6–17.8

30 (10.6)
7.2–14.7

0.46 1 (0.3)
0–1.7

1(1.2)
0–6.4

56 (59.6)
48.9–69.6

b0.001

Hypertriglyceridemia 148 (29.3)
25.4–33.5

60 (27.1)
21.4–33.5

88 (30.9)
25.6–36.7

0.35 75 (24.0)
19.4–29.2

29 (34.1)
24.2–45.2

42 (44.7)
34.4–55.3

b0.001

Low HDL-c 133 (26.3)
22.5–30.4

69 (31.2)
25.2–37.8

64 (22.5)
17.8–27.8

0.03 75 (24.0)
19.4–29.2

26 (30.6)
21.3–41.5

26 (27.6)
18.9–37.8

0.43

High BP 83 (16.4)
13.3–19.9

39 (17.6)
12.9–23.3

44 (15.5)
11.5–20.2

0.51 29 (9.3)
6.3–13.0

16 (18.8)
11.1–28.7

37 (39.3)
29.4–49.9

b0.001

Hyperglycemia 49 (9.7)
7.3–12.6

25 (11.3)
7.4–16.2

24 (8.5)
5.5–12.3

0.28 22 (7.0)
4.5–10.5

13 (15.3)
8.4–24.7

14 (14.9)
8.4–23.7

0.017

Number of risk factors
1 risk factor 175 (34.7)

30.5–39.0
83 (37.6)
31.1–44.3

92 (32.4)
27.0–38.2

0.23 115 (36.9)
31.5–42.5

30 (35.3)
25.2–46.4

23 (24.5)
16.2–34.4

0.085

2 risk factors 106 (21.0)
17.7–24.8

50 (22.6)
17.3–28.7

56 (19.7)
15.2–24.8

0.42 42 (13.5)
9.9–17.8

24 (28.2)
19.0–39.0

39 (41.5)
31.4–52.1

b0.001

3 or more risk factors (MetS) 27 (5.3)
3.5–7.7

12 (5.4)
2.8–9.3

15 (5.2)
2.9–8.5

0.94 1 (0.3)
0–1.7

2 (2.4)
0.2–8.2

24 (25.5)
17.0–35.5

b0.001

n = number of children, NS (nutritional status), BP (blood pressure), WC (waist circumference), TG (triglycerides), HDL-c (high density lipoprotein cholesterol), 95%CI (95% confidence
interval), MetS children (metabolic syndrome).
Chi-square test/Fisher's Exat test for nutricional status p b 0.05.
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American (Freedman et al., 1999) and European cohort on cardiovascu-
lar risk factors (I'Allemand et al., 2008) also showed significantly higher
prevalence of hypertriglyceridemia in overweight/obese children as
compared to normal weight.

The prevalence of high BP was 16.4% and was also associated with
nutritional status, with prevalence among obese four times higher com-
pared to normal weight. The association between childhood over-
weight/obesity and high BP has been reported in different studies
(Onzuz and Demir, 2015; Tornquist et al., 2015; Wang et al., 2015).
Rosner et al. (2000) had collected data from eight American longitudi-
nal studies, covering N45,000 children of different ethnic groups and
identified increased risk of high BP as increased BMI, regardless of sex,
   RF (risk factors)  
                  Chi-square test/  Fisher’s Exat test for nutricional status  p

                a  p<0.05 overweight vs normal weight      b  p<0.001 ob

36.9%

13.5%

35.3%

28.2%

24.5%

RF 2RF

normal weight ove

a

Number o

Fig. 2. Prevalence (%) of number of risk factors for diagnosis of metabolic syndrom
race or age. In a systematic review of HAS in Brazilian schoolchildren
aged 6 to 10 years, Pereira et al. (2015) showed higher prevalence in
overweight/obese children andhighlighted the association between nu-
tritional status and the BP values. However, to consolidate the diagnosis
of HAS in children it is necessary that the BP average is above the cutoff
established in at least three days (SBC, 2005). In this sense, the results
should be interpreted only as a risk. Nevertheless, the high prevalence
of this RF in the study group is relevant, considering that BP values
can be elevated since their childhood and it can also be related to arte-
rial stiffness and HAS in adults (Li et al., 2004; SBC, 2005).

The insulin resistance (IR), other RF associated with MetS results in
hyperglycemia, what is a risk for the development of DM2 (Junior
< 0.05 
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Montenegro et al., 2013). The IR during childhood and adolescence cor-
responds to a cardiovascular RF independent of the DM2 development
and is associated with the increased rate of cardiovascular events in
adults (Steinberger et al., 2009). Hyperglycemia, parameter used
in the study to evaluate the glucose metabolism, was present in 9.7%
of the sample, and it has been also the less frequent RF in other investi-
gations (Seki et al., 2001;Weiss et al., 2004). However, the prevalence of
hyperglycemia among overweight/obese children was twice higher
compared to normal weight, showing the association between excess
weight and changes in glucose metabolism (Dias et al., 2014; Han et
al., 2010; Morrison et al., 2012a).

Except for the reduced HDL-c concentration, more in boys than in
girls, there was no difference in the presence of RF to sex. Seki et al.
(2001) in a study of Brazilian schoolchildren and Paula et al. (2015) in
pediatric patients in clinical nutrition have not identified differences in
RF to sex. However, in a systematic review conducted by Friend et al.
(2013) the RF of MetS were more present among boys compared to
girls. The early age range of the schoolchildren in this study suggests
that most have not entered puberty, a period in which the differences
between the sexes are more evident, possibly with greater impact on
the evaluated parameters (SBC, 2005).

Three or more RF were seen in 5.3% of the sample, higher than that
observed by Seki et al. (2001) in Brazilian schoolchildren aged 6 to
9 years of age (3.2%). However, the prevalence was close to the average
of the most recent systematic review of MetS in children also identified
by NCEP-ATPIII adaptations (4.2%) (Friend et al., 2013). It must be em-
phasized that, regardless of the MetS, the concomitant presence of RF
was present in approximately 26% of the schoolchildren. Loureiro et al.
(2015) identified in Chilean children and adolescents progressive in-
crease in cardiovascular risk, including inflammation of the endotheli-
um, as the presence of each RF. Barja et al. (2009) and Arnaiz et al.
(2013) complemented these findings by identifying the individual ca-
rotid intima thickening in the co-occurrence of RF in children. The re-
sults of this study indicated the presence of associated RF, which may
promote physiological changes, independent of MetS'diagnosis
(Berenson et al., 1998).

The presence of two RF was higher among overweight/obese chil-
dren compared to normal weight and three or more RF among obese
compared with others. The data corroborate the literature and suggest
that overweight/obesity and its magnitude may increase the risk of
the association of RF, hence the presence of metabolic disorders
(Friend et al., 2013; I'Allemand et al., 2008; Rosini et al., 2015).

There was no difference in having one RF by nutritional status. It
shows that even those with adequate weight have already one RF. Be-
sides the excess weight, RF such as high BP, hyperglycemia, low HDL-c
may be associated with genetics, physical activity level, diet, birth
weight, among others (Loureiro et al., 2015, Weiss et al., 2004). In this
sense, studies have also demonstrated RF in normal weight children
(Seki et al., 2001; Dias et al., 2014).

Noteworthy, the early treatment of metabolic RF and overweight/
obesity does not imply a worse prognosis for CVD in adulthood when
compared to those who never had such complications (Magnussen et
al., 2014). Moreover, the persistence of these RF into adulthood relates
to the substantial increase cardiovascular risk (Magnussen et al.,
2014). In this sense, once overweight/obesity or the presence of any of
the RF of MetS is identified, immediate intervention strategies as nutri-
tion education, regular physical exercise in addition to more active be-
havior in daily activities are suggested, regardless of the diagnosis of
MetS (Faienza et al., 2016; Magnussen et al., 2013; Owens and
Gallowey, 2014).

Although previous studies have demonstrated the presence of RF in
the pediatric population, the present study demonstrates in early ages
not only the RF, but also the concomitant presence of two or more RF
for MetS' and its association with nutritional status, investigations that
are scarce in Brazil (Seki et al., 2001; Rosini et al., 2015). In this sense,
it may contribute to the gap in the literature in developing countries,
especially in Brazil. However our findings should be interpreted consid-
ering its limitations. Although using cutoffs of different RF previously
advocated for child population, they do not always represent consensus,
resulting in the lack of standardization between different studies.
Whereas the results of prevalence of RF depend, among others, on the
values established by different researchers, the interpretation and com-
parison of the occurrence of the different parameters become difficult
(Van Vliet et al., 2011). In addition, the parameters evaluated as RF are
influenced by the behavior, genetics, ethnicity and may have more sig-
nificance than others depending on the population studied (Loureiro et
al., 2015). In this sense, the data in this specific group of children may
not represent other groups even if they are the same age and nationality
and should not be extrapolated.

5. Conclusions

The data indicated high prevalence of RF of MetS among
schoolchildren, mainly influenced by nutritional status. The potential
impact of excessive body weigh in the concomitant presence of RF and
its magnitude in the presence of three or more RF observed in the
study reinforce the importance of prevention and treatment of over-
weight/obesity in order to reduce the likelihood ofMetS and related dis-
eases in adults.
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