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1. Introdução 

 

 

 

A obesidade é uma doença crônica caracterizada pelo acúmulo anormal ou 

excessivo de gordura corporal, resultante do desequilíbrio energético prolongado e 

envolve fatores sociais, comportamentais, ambientais e genéticos (USDA, 2010). É uma 

doença e uma vez presente na infância e adolescência constitui fator de risco para a 

obesidade na vida adulta (BIRO et al., 2010).  

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (WHO, 2007) mais de um 

bilhão de adultos estão com excesso de peso, dentre eles 300 milhões com obesidade, 

com projeção de mais de 700 milhões de obesos para o ano de 2015. Embora haja uma 

pequena variação no número de casos de sobrepeso e obesidade entre os países, aqueles 

em desenvolvimento apresentam prevalência de excesso de peso tão elevada quanto os 

países desenvolvidos (TRASANDE et al., 2009). 

Ainda que o aumento na prevalência da obesidade seja amplamente distribuído 

nas diferentes populações, independentemente de sexo e idade, nos últimos 15 anos a 

obesidade na adolescência mais que dobrou em várias regiões do mundo (GODOY-

MATOS et al., 2009). 

No Brasil percebe-se um paralelo com relação à esta tendência internacional de 

aumento na prevalência de excesso de peso entre adolescentes. Segundo o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010), é observada uma elevação de 

sobrepeso e obesidade em adolescentes, com aumento contínuo e progressivo ao longo 

das três últimas décadas.  

O risco associado à obesidade aumenta principalmente quando se considera o 

tempo de exposição à doença, de maneira que a obesidade na adolescência aumenta em 

quatro vezes o risco de obesidade na vida adulta (OLIVEIRA et al., 2004; JUONALA 

et al., 2006). Portanto, quanto mais intensa e precocemente a obesidade se desenvolve, 

maiores serão os riscos de permanência na idade adulta e o surgimento de doenças 

associadas (REILLY e KELLY, 2010). 

Os fatores genéticos desempenham papel importante na suscetibilidade do 

indivíduo para o ganho de peso, porém são os fatores ambientais e de estilo de vida, 

como hábitos alimentares inadequados em associação à inatividade física, que 
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geralmente levam a um balanço energético positivo, favorecendo o surgimento da 

obesidade (SICHIERI e SOUZA, 2008).  

 A adolescência é reconhecida como uma das etapas do desenvolvimento humano 

marcada por alterações físicas, psíquicas e sociais. Segundo a Organização Mundial da 

Saúde (WHO, 1995), a adolescência se caracteriza por dois períodos: a fase inicial, que 

corresponde dos 10 aos 14 anos de idade, e fase final, que compreende dos 15 aos 19 

anos. A faixa etária entre 10 e 14 anos inclui o início das mudanças puberais e o término 

da fase de crescimento e desenvolvimento morfológicos ocorre no período de 15 a 19 

anos. 

 É considerada uma fase vulnerável pela elevada demanda de energia e nutrientes 

necessários para o desenvolvimento e crescimento físico (WISKIN et al., 2011) e pelas 

modificações no estilo de vida e de hábitos que podem afetar o comportamento 

alimentar dos adolescentes, influenciado por preferências alimentares, disponibilidade 

de alimentos, classe socioeconômica a que o adolescente pertence, além da própria 

percepção do peso corporal e influência de amigos e familiares (BENARROCH et al., 

2011; MORENO  et al., 2008; VEIGA e SICHIERI, 2006). 

 A adolescência inicia-se com as mudanças corporais da puberdade, podendo ser 

definida também com o começo da idade fértil (TANNER, 1962). A puberdade é 

caracterizada por alterações morfológicas e as transformações biopsicossociais que as 

acompanham. No estirão pubertário ocorrem alterações da composição corporal 

envolvendo esqueleto, músculos e modificações na quantidade e distribuição da gordura 

(LOOMBA-ALBRECHT et al., 2009).  

Considerando que este padrão pode permanecer na vida adulta, o estado 

nutricional inadequado nesta fase pode ter implicações importantes na saúde em 

estágios posteriores da vida (MAYNARD et al., 2005). Portanto, a adolescência deve 

ser considerada um período crítico e oportuno para que sejam implementadas medidas 

de prevenção e intervenção precoces, como a incorporação de hábitos alimentares 

saudáveis e manutenção do estado nutricional adequado, possibilitando identificar 

comportamentos e causas de agravos nutricionais e, consequentemente, os grupos de 

risco. 

Nos adolescentes, hábitos que envolvem o consumo elevado de alimentos ricos 

em gorduras saturadas, refrigerantes, açúcar e sal juntamente com a redução da ingestão 

de cereais, frutas e hortaliças, caracterizam o paradoxo nutricional onde a adiposidade 
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corporal cursa com um alto risco para desenvolvimento de deficiências de 

micronutrientes (DE LA CRUZ-GÓNGORA et al., 2012). 

Nesse contexto, chama-se atenção para a deficiência de vitamina A (DVA), pela 

sua importante atuação metabólica, em um momento biológico de extrema demanda 

nutricional como pode ser observado na adolescência (RAMALHO, 2009).  

A vitamina A, dentre outras funções, atua no metabolismo intermediário, 

reprodução, crescimento, desenvolvimento, secreção noturna do hormônio de 

crescimento (DJAKOUKE et al., 1996; EVAIN-BRION et al., 1994), proliferação e 

diferenciação celular, ciclo visual e sistema imunológico (CUSTODIO et al., 2009).   

  Além disso, a vitamina A e seus precursores, tem se destacado por sua ação 

antioxidante, sendo considerados eficientes varredores de radicais livres (RAMALHO et 

al., 2003), protegendo o organismo contra o estresse oxidativo e lesões teciduais 

relacionadas às diversas doenças crônicas não transmissíveis (PEREIRA et al., 2009).  

Entre os grupos clássicos de risco como os pré-escolares e o grupo materno-

infantil a DVA representa um risco à saúde, sendo a carência desta vitamina a principal 

causa de cegueira evitável no mundo (WHO, 1995). A carência de vitamina A provoca, 

na faixa etária que compreende a pré-adolescência e adolescência, os mesmos efeitos 

deletérios que nos pré-escolares além de outros característicos dessa faixa etária: 

comprometimento da maturação sexual, do desenvolvimento intelectual, do rendimento 

escolar, além de elevar as cifras de morbi-mortalidade, aumentando os custos do setor 

saúde (RAMALHO et al., 2004). 

Porém, se no grupo de pré-escolares a DVA já se encontra bem documentada 

mundialmente e vem despertando um crescente interesse em nível nacional, o mesmo 

não ocorre com relação aos adolescentes. Por não serem considerados tradicionalmente 

entre os grupos de risco, eles têm sido sistematicamente excluídos de estudos de 

prevalência e de programas de controle e combate à DVA. 

Estudos vem demonstrando que quanto maior o índice de massa corporal (IMC), 

menores são as concentrações séricas de vitamina A, sugerindo que a DVA pode 

contribuir para o aumento da obesidade (JEYAKUMAR et al., 2006; BONET et al., 

2003; FELIPE et al., 2003). Somam-se a tais fatos os achados que apontam o 

envolvimento da vitamina A na regulação da massa adiposa, tendo em vista que em 

situações de carência de tal nutriente ocorre um aumento no recrutamento dos pré-

adipócitos a adipócitos, inibição da apoptose e redução da termogênese adaptável 

(JEYAKUMAR et al., 2005).  
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Estudos demonstram ainda que o aumento do IMC está diretamente relacionado 

ao aumento do estresse oxidativo, tendo em vista que o aumento do grau de obesidade 

torna mais intensa a condição inflamatória a que tais indivíduos estão expostos havendo 

um aumento na produção de citocinas pró-inflamatórias pelos adipócitos 

intrabdominais, que leva a um aumento do estresse oxidativo e consequente maior 

demanda de nutrientes com ação antioxidante, como a vitamina A (KIMMONS et al., 

2006; GALAN et al., 2005; CZERNICHOW e HERCBERG, 2001).  

Considerando a crescente prevalência de sobrepeso e obesidade e que a 

adolescência constitui uma fase crítica e prioritária no que diz respeito à promoção da 

saúde, o presente estudo teve como objetivo investigar o estado nutricional de vitamina 

A e sua relação com composição corporal em adolescentes. 
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2. Revisão da Literatura 

 

 

2.1 Sobrepeso e Obesidade na Adolescência  

 

A adolescência tem como principal característica o rápido crescimento, onde 

significativas mudanças físicas e comportamentais ocorrem e levam o indivíduo a uma 

maior vulnerabilidade no que diz respeito, inclusive, ao seu estado nutricional. Devido 

aos hábitos alimentares serem consolidados nesta fase da vida, e dos registros que 

demonstram que isso tem ocorrido de maneira inadequada, os adolescentes estão sendo 

expostos constantemente a fatores de risco para obesidade, além de doenças metabólicas 

associadas (WHO, 2005).    

Cintra et al. (2007), ao avaliarem uma amostra de 8.020 adolescentes entre 10 e 

15 anos de idade na cidade de São Paulo, encontram prevalência ainda maior ao 

verificar que 10% da amostra se encontravam com obesidade. Broyles et al. (2010), ao 

examinarem ao longo de 35 anos em Bogalusa - Louisiana (Estados Unidos), o estado 

nutricional de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos, observaram elevação de 14,2% 

em 1973-1974 para 48,4% em 2008-2009 referente ao excesso de peso, e de 5,6% para 

30,8% na obesidade.  

No Brasil, de acordo com o último inquérito nacional realizado em 2008-2009 

(IBGE, 2010), há uma prevalência de 20,5% de sobrepeso e 4,9% de obesidade entre 

adolescentes brasileiros, sendo estas prevalências maiores no meio urbano que no meio 

rural e a frequência mais acentuada no sexo masculino e com o aumento da renda, em 

ambos os sexos.  

Este crescente aumento na prevalência de sobrepeso de obesidade, observado a 

nível mundial, aponta para a extrema importância de avaliar e acompanhar a 

composição corporal na adolescência, devido a alterações na distribuição de gordura 

que ocorrem com o início da puberdade, podendo refletir em maior risco para o 

desenvolvimento de doenças crônicas, destacando-se as doenças cardiovasculares 

(SIERVOGEL et al., 2003; MIHALOPOULOS et al., 2010).  

O estado nutricional na adolescência terá influência no desenvolvimento e 

crescimento, como também no risco de morbimortalidade. Bjorge et al. (2008) 

estudaram 227 mil adolescentes ao longo de doze anos e concluíram que a obesidade na 
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adolescência está relacionada ao aumento da mortalidade na idade adulta por diferentes 

causas. No estudo, o risco de morte por causas endócrinas, nutricionais e metabólicas 

foi aumentado nas maiores categorias de Índice de Massa Corporal (IMC).   

Ao acompanhar 1520 adolescentes durante um período de dez anos, na 

Austrália, Patton et al. (2011) concluíram que o fato de adultos jovens permanecerem 

com excesso de peso, uma vez apresentando esta condição já na adolescência, 

dependerá da severidade e da persistência da adiposidade nesta fase precoce, sugerindo 

a necessidade de intervenções no estilo de vida ainda na adolescência. 

Com o início da maturação sexual surgem alterações na composição corporal, 

observadas através do aumento da adiposidade no sexo feminino e de massa muscular 

no sexo masculino, caracterizando um momento oportuno para prevenir o excesso de 

peso nesta faixa etária (CASTILHO et al., 2008). Alguns estudos já demonstraram a 

forte associação entre parâmetros de composição corporal e puberdade (GUO e JI, 

2011; REMSBERG et al., 2005). A menarca precoce, por exemplo, guarda relação com 

o aumento do IMC na idade adulta (PIERCE et al., 2005).  

Gatti et al. (2007), ao avaliarem a prevalência de excesso de peso em 491 

adolescentes de 10 a 14 anos segundo a maturação sexual, encontraram que dos 50,1% 

da amostra que já apresentava maturação, 17,9% apresentava sobrepeso, com diferença 

estatisticamente significativa, e 4,1% apresentou obesidade, em comparação aos 

adolescentes que ainda não apresentavam algum grau de maturação sexual. 

Pinto et al. (2010) investigando a relação entre excesso de peso em adolescentes 

com o sexo e o grau de maturação sexual, constataram que as meninas com maturação 

sexual precoce apresentaram maior prevalência de excesso de peso e obesidade 

abdominal. Entre os meninos, o excesso de peso também apresentou-se mais prevalente 

naqueles com maturação sexual precoce, em comparação àqueles com grau de 

maturação normal ou tardio, sendo ambos os resultados significativos estatisticamente. 

Ou seja, o tempo de início da maturação sexual também pode ser um dos fatores 

associados à adiposidade em adolescentes e que deve ser levado em consideração. 

De acordo com alguns autores, as causas do excesso de peso nesta faixa etária 

não estão totalmente claras, entretanto, acredita-se no envolvimento de fatores genéticos 

e de fatores ambientais. Estudo realizado com o objetivo de investigar a interferência 

dos fatores sociais e familiares no risco de desenvolvimento de obesidade em 322 

adolescentes constatou que, em uma amostra compreendendo 5,6% de obesos e 28,9% 

de adolescentes com sobrepeso, a obesidade esteve associada ao baixo nível de 
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escolaridade enquanto que o sobrepeso relacionou-se mais ao sexo masculino, ao 

sobrepeso dos pais e ao hábito de assistir TV mais de duas horas por dia, além de ter 

sido mais frequente na menor faixa etária avaliada, ou seja, aos 11 anos de idade 

(GARCINUÑO et al., 2010).   

Estudo com o objetivo de avaliar 644 adolescentes de ambos os sexos, 

concluíram que dentre os comportamentos de risco mais frequentes entre os 

adolescentes estão o consumo inadequado de frutas e verduras, sendo 56,7% e 43,9% de 

inadequação respectivamente, e a inatividade física, correspondente a 39,2% da amostra 

(ROMANZINI et al., 2008).  

Com relação ao gênero, estudos mostram que também existem comportamentos 

alimentares distintos que podem influenciar negativamente no excesso de peso. O 

consumo alimentar de 2379 adolescentes do sexo feminino foi avaliado, sendo 

observado que 90% destas não consumiam quantidades recomendadas de frutas, 

vegetais e laticínios e que a grande maioria apresentou consumo inadequado de 

micronutrientes. Em contrapartida, as adolescentes consumiram cerca de 40% da 

energia total proveniente de gorduras e açúcares (MOORE et al., 2012).  

Estas escolhas alimentares presentes no cotidiano dos adolescentes trazem como 

consequência uma alimentação no geral com baixa oferta de micronutrientes. Estudo 

realizado com 2447 adolescentes no México, utilizando dados de uma pesquisa 

nacional, aponta para a alta prevalência de deficiência de micronutrientes existente na 

população estudada, principalmente dentre adolescentes do sexo feminino (DE LA 

CRUZ-GÓNGORA et al., 2012). 

 Ainda com relação aos hábitos alimentares inadequados, Matos et al. (2012) 

demonstraram que realizar menos de cinco a seis refeições ao dia e não realizar o 

desjejum duplicou o risco de adiposidade nos 604 adolescentes avaliados. Além disso, a 

presença de sobrepeso na infância também foi considerada um fator de risco para a 

permanência destes hábitos alimentares.  
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2.2 Avaliação da Composição Corporal 

 

Recentemente, estudos com adolescentes  tem defendido a avaliação do estado 

nutricional de acordo com a composição corporal, e não somente através da massa 

corporal (CARVALHO et al., 2010; SUÁREZ-ORTEGÓN  et al., 2013). Nesta faixa 

etária o excesso de peso é comumente identificado através do IMC, porém, apesar deste 

parâmetro permitir a identificação de indivíduos com sobrepeso ou obesos, ele não 

possibilita a diferenciação entre massa gorda e massa livre de gordura. Ou seja, pode 

não refletir a compartimentalização do tecido adiposo e por este motivo, apesar de sua 

praticidade, não deve ser utilizado como parâmetro único na avaliação do estado 

nutricional de adolescentes (DEMERATH et al., 2006).  

A circunferência da cintura (CC), por sua vez, tem importante aplicabilidade por 

ser um melhor preditor do tecido gorduroso visceral, uma vez que a adiposidade central 

nesta faixa etária também está associada a  fatores adversos a longo prazo e 

complicações metabólicas na idade adulta (BRAMBILLA et al., 2006; SCHMIDT et 

al., 2011).  

Entre adolescentes, as médias de CC tem sido maiores quando comparadas à 

média de IMC, ou seja, a adiposidade abdominal apresenta nas últimas décadas maior 

prevalência que a adiposidade geral (MINDELL et al., 2012). A CC aumentada também 

vem sendo associada ao pior perfil lipídico e à maior probabilidade de desenvolver 

hipertensão arterial entre adolescentes, e por estes motivos sua aferição deve fazer parte 

da triagem e avaliação antropométrica de adolescentes, sendo estes eutróficos ou com 

excesso de peso (KHOURY et al., 2012). Além disso, o percentual de gordura corporal 

está associado positivamente à prevalência de fatores de risco adversos para o 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares na adolescência (GOING et al., 2011). 

Um grupo de 232 adolescentes foi avaliado de acordo com a composição 

corporal e sua relação com marcadores da síndrome metabólica. Foi encontrado que 

aqueles com elevado percentual de gordura corporal (% GC), de acordo com o ponto de 

corte utilizado de > 20% para meninos e > 25% para meninas, tinham concentrações 

séricas de leptina significativamente maiores. Além disso, foi observado nas 

adolescentes com maior % GC valores significativamente maiores de insulina 

plasmática, HOMA-IR e pressão arterial, ao comparar com as adolescentes de adequado 

% GC. Correlação positiva e significativa foi encontrada entre a concentração de 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Khoury%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22473884
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leptina, IMC, CC e % GC (ZEELIE et al., 2010). Tais achados indicam o maior risco 

destes adolescentes ao desenvolvimento de doenças crônicas não-trasmissíveis. 

Mesmo com o expressivo aumento da obesidade na adolescência, ainda não 

existe um ponto de corte definido para o diagnóstico do excesso de peso ou de gordura 

corporal nesta faixa etária (SARDINHA et al., 1999; TAYLOR et al., 2003; TAYLOR 

et al. 2002; MCCARTHY et al., 2006; MUELLER et al., 2004).   

Em estudo com o objetivo de avaliar a prevalência de excesso de peso por meio 

de diferentes pontos de corte para gordura corporal, dentre mais de 5 mil adolescentes 

de ambos os sexos, utilizando aparelho de bioimpedância elétrica portátil e aferição de 

dobras cutâneas, Marques-Vidal et al. (2008) observaram que a prevalência de 

obesidade variou consideravelmente de acordo com o ponto de corte para % GC 

utilizado, variando de 4,7% a 26,5% em meninos e de 0,4% a 25,4% nas meninas. Ao 

avaliar através do IMC, a prevalência foi de 5,3% e 4,7% para meninos e meninas, 

respectivamente. Os autores sugerem que os pontos de corte para IMC tem baixa 

sensibilidade, devendo-se utilizar pontos de corte para % GC específicos para sexo e 

idade, ao estimar a prevalência de obesidade nesta população. 

Neovius et al. (2005) observaram, nos 474 adolescentes saudáveis avaliados, que 

o IMC e a CC mostraram forte correlação, positiva e significativa, com o % GC em 

ambos os sexos, enquanto a relação cintura-quadril (RCQ) apresentou fraca correlação, 

por apresentar menor acurácia no diagnóstico de sobrepeso e obesidade na adolescência 

tardia. Com isso, concluiu-se que o IMC e a CC são melhores parâmetros diagnósticos 

do excesso de gordura corporal que a RCQ.  

Recentemente, a utilização do índice de adiposidade corporal como estimativa 

do % GC vem sendo citada na literatura científica (MIAZGOWSKI et al., 2012). 

Porém, este índice, ao ser avaliado em uma amostra de 913 adolescentes com média de 

idade de 15 anos, superestimou o percentual de gordura quando comparado às dobras 

cutâneas, principalmente nos meninos (WICKEL, 2013).  

A Organização Mundial da Saúde (OMS) cita como principais problemas 

nutricionais determinantes do estado nutricional dos adolescentes a obesidade e doenças 

crônicas associadas, além das deficiências de micronutrientes específicos. As baixas 

reservas de nutrientes podem ter seu início na fase fetal ou na infância, porém, 

desencadeando consequências já na adolescência ou em fases posteriores (WHO, 2005).   
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2.3 Vitamina A: Definições e Funções 

 

A vitamina A foi a primeira vitamina lipossolúvel a ser reconhecida, o que 

ocorreu em 1913 (RONCADA, 1998). Sua importância vem crescendo, uma vez que tal 

deficiência trata-se de um problema de saúde pública. Um micronutriente que 

desempenha importante papel em diversos processos vitais, atuando na manutenção da 

visão, na integridade do sistema imunológico, na formação e manutenção do tecido 

epitelial e das estruturas ósseas, na diferenciação e proliferação celular, na reprodução e 

no crescimento (LAYRISSE et al., 2000; RAMALHO et al., 2001; VILLAR e 

RONCADA, 2002). 

O termo vitamina A compreende o retinol e todos os carotenóides dietéticos que 

tem atividade biológica de transretinol. A vitamina A natural ocorre na forma de ésteres 

de retinil de cadeia longa. O termo retinóides refere-se ao retinol, seus metabólitos e 

análagos sintéticos que têm estrutura similar, com ou sem atividade biológica (IOM, 

2001).  

O retinol possui atividade antioxidante atuando como varredor de espécies 

reativas de oxigênio, ao combinar-se com o radical peroxil, impedindo a peroxidação no 

componente lipídico celular e a produção de hidroperóxidos (STAHL, 2000). O beta-

caroteno é a mais abundante fonte de pró-vitamina A presente nos alimentos, além de 

possuir maior atividade pró-vitamina A. Em torno de 10 a 50% do total ingerido é 

absorvido pelo trato gastrointestinal. No intestino, é parcialmente convertido em 

vitamina A (LAYRISSE et al., 2000).  

Os carotenóides, substâncias com atividade de pró-vitamina A por sua 

capacidade de bioconversão a retinol, também ganham destaque quanto à atividade 

antioxidante e atuam na neutralização das espécies reativas de oxigênio (RAMALHO et 

al., 2003). São constituídos por átomos de carbonos, dispostos em um sistema de 

ligações duplas conjugadas, estando presentes nas formas dos isômeros cis e trans, mais 

comuns e estáveis.   

Existem mais de 600 formas de carotenóides na natureza e diversos possuem 

atividade de pró-vitamina A, porém, somente três (alfa-caroteno, beta-caroteno e beta-

cryptoxantina) encontram-se com dados disponíveis na composição dos alimentos 

(IOM, 2001). Dentre os diversos tipos de carotenóides, pode-se destacar o beta-caroteno 
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devido ao seu poder antioxidante cinco vezes maior, quando comparado aos retinóides 

na proteção contra o estresse oxidativo (PALACE et al., 1999). 

 O beta-caroteno é reconhecido como o mais potente precursor de retinol 

(RUSSEL, 1998; BURRI, 2001; RODRIGUEZ-AMAYA, 2002) e pode ser convertido 

em retinol pela enzima 15,15'-dioxigenase. Essa transformação ocorre, principalmente, 

nas células absortivas do intestino (IOM, 2001). 

 A vitamina A pré-formada é encontrada em fontes de origem animal (fígado, 

gema de ovo e produtos lácteos), enquanto, os carotenóides são encontrados, 

primariamente, em fontes de origem vegetal como óleos, frutas e vegetais (SOMMER, 

1995; IVACG, 1999; IOM, 2001). 

A vitamina A destaca-se por participar de inúmeras funções importantes como 

imunidade, crescimento, maturação sexual, função visual e apresentar importante ação 

antioxidante, protegendo o organismo contra o estresse oxidativo e, consequentemente, 

prevenindo danos e lesões teciduais relacionados a diversas enfermidades crônicas 

(CASSANI et al., 2012; WEST et al., 1988; WALD, 1968; KRINSKY, 1989). 

Tem sido observado um aumento no número de estudos que demonstram a 

vitamina A atuando contra o processo de aterogênese, tanto como antioxidante, inibindo 

a oxidação do colesterol associado à LDL, quanto pelo possível papel na proteção da 

integridade endotelial. Soma-se a isso, a ação de seus precursores carotenóides, 

destacando-se o beta-caroteno, pela possível atuação como antioxidante na prevenção 

das doenças crônicas não transmissíveis (SUTIL DE NARANJO et al., 2003; MOSCA 

et al., 1997; LAVY et al., 1993). 
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2.4 Deficiência de Vitamina A 

 

A deficiência de vitamina A (DVA) tem repercussões sistêmicas que afetam 

estruturas epiteliais de diferentes órgãos. A xeroftalmia é a manifestação clínica da 

hipovitaminose A, e em casos de deficiência extrema a mucosa dos tratos respiratório, 

gastrointestinal e urinário também são afetadas. De acordo com o Ministério da Saúde, 

na década passada 23% das mortes por diarreia na infância tinham associação a esta 

carência (BRASIL, 2000). 

A DVA é considerada um problema de saúde pública inquestionável (MASON 

et al., 2001; RAMAKRISHNAN, 2002), prevalecendo como manifestação subclínica 

em muitos países, e em crianças menores de cinco anos permanece como grave 

problema de saúde pública devido às elevadas prevalências encontradas (MARTINS et 

al., 2007; QUEIROZ et al., 2013; FERNANDES et al., 2005). Já a deficiência 

subclínica de vitamina A, definida como aquela na qual as concentrações desta vitamina 

nos tecidos são suficientemente baixas para produzir consequências adversas para a 

saúde pública, ainda que não estejam presentes sinais de xeroftalmia, atinge um número 

ainda maior de crianças em todo o mundo (FERRAZ et al., 2004).  

A DVA é a causa mais importante de cegueira evitável entre as crianças e 

contribui, significativamente, para o aumento das taxas de morbimortalidade associadas 

aos processos infecciosos comuns na infância (OPS, 2001). No Brasil, essa deficiência é 

um dos principais problemas de saúde pública, atingindo especialmente grupos 

populacionais considerados como de risco nutricional para tal carência, incluindo 

gestantes, nutrizes, recém-nascidos e pré-escolares (RAMALHO et al., 2002 e 2008).  

Os adolescentes constituem um grupo negligenciado, apesar de serem 

nutricionalmente vulneráveis. Na literatura, trabalhos sobre DVA em adolescentes são 

escassos, diferentemente do que ocorre para aqueles considerados grupos clássicos de 

risco, nos quais esta deficiência já se encontra bem documentada mundialmente 

(FLORES, 1992; SOMMER, 1995; RAMALHO et al., 2001). Isso demonstra que, no 

Brasil, a DVA na adolescência ainda é pouco estudada. 

Graebner et al. (2007) incluíram adolescentes em sua casuística, da área rural do 

Distrito Federal, encontrando 31,58% dos indivíduos pesquisados com DVA, sem haver 

correlação com a desnutrição. Ainda, os autores levantam a necessidade da inclusão de 

faixas etárias maiores de 5 anos no grupo de risco de hipovitaminose A e sua inserção 

nas políticas públicas de combate à tal deficiência. 
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Santos et al. (2005), ao investigar a prevalência da hipovitaminose A em 241 

indivíduos, entre pré-escolares e adolescentes da zona rural de Minas Gerais, 

identificaram a carência em 29% dos indivíduos estudados. Destes, 23,2% apresentaram 

desnutrição pregressa e 8,7% eram desnutridos. Na maioria dos casos (63,1%) foi 

observada inadequação no consumo de fontes alimentares de vitamina A. Porém, com a 

crescente prevalência da obesidade na adolescência e sua relação com a redução dos 

níveis séricos de vitamina A, o estado nutricional antropométrico deve ser levado em 

consideração, como variável independente para a DVA (SARNI et al., 2003).  

Estudo com o objetivo de avaliar o efeito da educação nutricional sobre o padrão 

de consumo alimentar e a concentração sérica de vitamina A entre 229 adolescentes do 

sexo feminino, encontrou que 17% das adolescentes apresentavam inadequação do 

retinol sérico. Após dez semanas de intervenção, os autores observaram redução 

significativa da inadequação de vitamina A para 4,8%, além do aumento significativo 

do consumo de alimentos locais considerados fonte da vitamina (LANEROLLE e 

ATUKORALA, 2006). 

Em São Paulo, foram acompanhados 218 adolescentes de 10 a 19 anos de idade, 

utilizando-se o ponto de corte para inadequação de vitamina A o retinol sérico < 30 

µg/dL e < 10 µg/dL para DVA. Os autores ressaltaram que 39,3% dos adolescentes de 

ambos os sexos estavam com inadequação de vitamina A, enquanto 1,8% já 

apresentavam a deficiência (VITOLO et al., 2004). Da mesma maneira, no Rio de 

Janeiro, constatou-se prevalência geral de 10,3% para inadequação de vitamina A ao 

avaliar uma população de sete a dezessete anos de idade (RAMALHO et al., 2004). 

Nesta casuística, observou-se inadequação de retinol sérico em 7,92% dos adolescentes 

(10 a 17 anos). 

Diversos fatores de risco para DVA são bem conhecidos há algum tempo, e eles 

variam consideravelmente de uma região para outra. Dentre todos os fatores de risco, a 

ingestão dietética tem sido há muitos anos o aspecto mais estudado. Estudo conduzido 

por Verly Junior (2008), ao estimar a inadequação da ingestão de nutrientes de 525 

adolescentes entre 14 e 18 anos do município de São Paulo, aponta uma prevalência de 

inadequação de vitamina A de 78% e 71% para o sexo masculino e feminino, 

respectivamente.  

Outro estudo objetivando avaliar o estado nutricional e o consumo alimentar de 

100 adolescentes demonstra que, em ambos os sexos, houve consumo muito inferior ao 



32 

 

recomendado para retinol, obtendo-se apenas 33,5% de adequação para o sexo feminino 

e 52,9% para o sexo masculino (RUVIARO et al., 2008). 

Ahmed et al. (2006) avaliaram o estado de vitamina A entre 381 adolescentes do 

sexo masculino, encontrando inadequação em aproximadamente 22% da amostra e 

1,5% já apresentava a DVA subclínica. Neste estudo, o consumo de alimentos 

considerados fonte de vitamina A (fígado, leite, ovos, peixes e vegetais verdes escuros) 

foi avaliado e uma parcela significativa dos adolescentes não os consumiam ou o faziam 

ocasionalmente. Os autores sugerem que, mesmo que a DVA tenha sido menos 

evidente, o estado nutricional de vitamina A sub-ótimo já representaria um risco à saúde 

nesta fase de crescimento, dado o importante papel da vitamina A no crescimento, 

desenvolvimento e maturação sexual na adolescência (AHMED et al., 2006).  

Diferentes estudos avaliando o estado nutricional de adolescentes do sexo 

feminino já foram realizados pelo referido autor, sendo possível encontrar na literatura 

diferentes prevalências de inadequação de vitamina A, entre 11% e 56% (AHMED et 

al., 1996 e 1997). Além disso, dentre 384 adolescentes do sexo feminino já foi 

observada ingestão de vitamina A abaixo da RDA em 62% da amostra (AHMED et al., 

1998). 

As carências vitamínicas na faixa etária que compreende a adolescência podem 

comprometer o crescimento, a maturação sexual, o desenvolvimento intelectual e o 

desempenho escolar. Para jovens em idade fértil a DVA, mesmo que em níveis 

marginais, pode representar risco para um resultado obstétrico desfavorável, pois esta 

vitamina é importante para a reprodução normal, o crescimento e o desenvolvimento 

fetal, a constituição da reserva hepática fetal e o crescimento tecidual materno 

(SAUNDERS et al., 2001). 

Por outro lado, a literatura tem demonstrado que o aumento da ingestão de beta-

caroteno aponta para a diminuição do risco de doenças cardiovasculares pelo aumento 

dos níveis séricos de HDL, ou ainda, pela inibição da proliferação de células musculares 

lisas na camada íntima arterial (RAMALHO et al., 2003). Também, tem-se discutido o 

papel da vitamina A na adiposidade corporal, visto que suas concentrações séricas 

mostram relação com o estado nutricional o indivíduo (WALLSTRÖM et al., 2001; EL-

SOHEMY et al., 2002).  
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2.5 Estresse Oxidativo, Vitamina A e Adiposidade Corporal  

 

O sobrepeso e a obesidade são caracterizados como um estado inflamatório 

crônico, estando associados ao desenvolvimento das doenças crônicas não 

transmissíveis. Dentre elas, destacam-se as doenças cardiovasculares que, na maioria 

das vezes, são desencadeadas por outros fatores de risco também relacionados ao 

aumento de peso, como a hipertensão arterial, a resistência à insulina, o diabetes 

mellitus tipo 2 e a dislipidemia (SINAIKO et al., 2005; CIPRIANO et al., 2014). Estes 

fatores de risco já estão presentes em crianças com sobrepeso e com obesidade, assim 

como o estresse oxidativo, que é o fator precursor de algumas doenças crônicas 

(CODOÑER-FRANCH et al., 2011). 

Situações em que há um desequilíbrio entre a produção dos radicais livres e a 

destruição destes pelos antioxidantes, sendo estes enzimas ou nutrientes capazes de 

destruí-los, são denominadas de estresse oxidativo (SIES e STAHL, 1995; RAMALHO 

et al., 2002). Os radicais livres são espécies químicas que possuem um elétron 

desemparelhado no orbital externo. Logo, são altamente reativos e instáveis, sendo 

capazes de oxidar proteínas, lipídios, organelas citoplasmáticas e ácidos nucleicos. 

Estão envolvidos no aparecimento e no desenvolvimento de diversas doenças crônicas 

não transmissíveis (WOODS et al., 1998). 

O organismo possui mecanismos de defesa antioxidante, podendo ser 

componentes endógenos e exógenos, contra os radicais livres. Os endógenos 

compreendem proteínas e enzimas sintetizadas no organismo. Entre essas substâncias, 

incluem-se a catalase; a glutationa peroxidase, dependente de selênio; a superóxido 

dismutase, dependente de cobre e de zinco; o ácido úrico; as bilirrubinas e as proteínas 

ligantes a metais de transição, como a transferrina e a ceruloplasmina. Os exógenos são 

representados por substâncias que atuam conjuntamente contra as espécies reativas de 

oxigênio, dentre elas destacam-se os tocoferóis (vitamina E), o ácido ascórbico 

(vitamina C), o retinol (vitamina A), os carotenóides e os flavonóides (SANTOS e 

CRUZ, 2001; RAMALHO et al., 2003).   

Os carotenóides, absorvidos da dieta, são transportados ao fígado através dos 

quilomícrons e posteriormente são levados aos tecidos alvos pela VLDL. Essa 

lipoproteína tem seus triglicerídeos hidrolisados para liberação de ácidos graxos e de 

glicerol aos tecidos alvos. Com isso, a VLDL transforma-se em LDL, que é responsável 

por distribuir carotenóides aos tecidos alvos, para serem transformados em retinol. A 
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síntese de retinol a partir dos carotenóides depende do estado nutricional de vitamina A 

do indivíduo. Quando as concentrações séricas de retinol estão adequadas, menor 

quantidade de carotenóides é transformada em retinol, permanecendo uma maior 

quantidade de carotenóides disponível, em especial o beta-caroteno, para exercerem sua 

função antioxidante (IOM, 2001).  

A estrutura molecular, longa e com diversas duplas ligações, faz dos carotenóides 

excelentes substratos para os radicais livres. Carotenóides como o beta-caroteno podem 

reagir múltiplas vezes com radicais peroxila para formar moléculas estáveis. Eles 

possuem a propriedade de dissipar a energia adquirida dos radicais livres na forma de 

calor. A energia liberada pelos radicais livres converte os carotenóides da forma cis à 

trans (SIES e STAHL, 1995; RAMALHO et al., 2002).   

 O beta-caroteno tem ação principalmente na inativação do oxigênio singleto, 

envolvido no ataque oxidativo aos ácidos nucleicos, aminoácidos e ácidos graxos 

poliinsaturados (NORMAN et al., 1998; PALACE et al., 1999). Além disso, o beta-

caroteno também pode reagir com o radical peroxil, interferindo diretamente na reação 

em cadeia da peroxidação lipídica, tornando-o inativo (SIES e STAHL, 1995; GOMES 

et al., 2005). Este efeito também já foi atribuído ao próprio retinol, do qual alguns 

carotenóides são precursores (BAYDAS et al., 2002; RAMALHO et al., 2003). 

Alguns trabalhos realizados com população adulta demonstraram concentrações 

mais baixas de beta-caroteno naqueles que possuíam maiores valores de IMC. Estudo 

caso-controle objetivando avaliar as concentrações séricas de retinol e de carotenóides, 

além do perfil lipídico, em pré-escolares obesos e seus respectivos controles eutróficos 

detectou associação entre alterações no perfil lipídico e nas baixas concentrações séricas 

de carotenóides em crianças obesas (SARNI et al., 2003). Isto sugere uma maior 

utilização metabólica dos carotenóides contra o estresse oxidativo, ao qual os indivíduos 

com excesso de peso estão expostos.  

Virtanen et al. (1996) foram os primeiros a descrever indicadores antropométricos 

como preditores de inadequação de nutrientes antioxidantes verificando uma associação 

inversa do IMC e perímetro da cintura com o retinol e beta-caroteno no tecido adiposo 

de humanos. Wallström et al. (2001) observaram uma associação negativa entre as 

concentrações séricas de beta-caroteno com o IMC, percentual de gordura, perímetro da 

cintura e a relação cintura-quadril. 

Viroonudomphol et al. (2003), ao conduzirem estudo com adultos obesos e com 

sobrepeso, mostraram correlação negativa entre IMC e concentrações séricas de retinol, 
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onde 6,3% dos homens e 1,8% das mulheres com sobrepeso ou obesas apresentaram 

redução do retinol sérico e as médias foram menores para o sexo masculino. Da mesma 

forma, Switzer et al. (2005) encontraram correlação negativa entre concentração 

plasmática de alfa e beta caroteno e o grau de adiposidade, ou seja, as concentrações 

foram significativamente menores em mulheres obesas. 

Ainda acerca ao grau de adiposidade, Chaves et al. (2008) estudaram 145 

pacientes com obesidade classe III e observaram inadequação dos níveis séricos de 

retinol e beta-caroteno em 11,3% e 41,7% de indivíduos de ambos os sexos, 

respectivamente. Achados similares foram verificados em uma coorte de 80 pacientes 

obesos classe III, em que houve correlação inversa com o retinol sérico e o IMC, o que 

pode implicar em uma redução do potencial antiinflamatório e antioxidante em 

pacientes obesos (BOTELLA-CARRETERO et al., 2010). 

Por outro lado, estudos relacionando o IMC com a DVA são extremamente 

escassos quando se trata da avaliação específica de adolescentes e na literatura pouco se 

encontra sobre o estado nutricional dessa vitamina nesse grupo. Podemos encontrar 

alguns autores que já observaram concentrações séricas de carotenóides mais baixas em 

crianças e adolescentes obesos quando comparados à indivíduos de mesma faixa etária, 

porém eutróficos (STRAUSS, 1999; NEUHOUSER et al., 2001; FORD et al., 2002). 

Souza et al. (2004) observaram, em escolares e adolescentes, uma redução 

significativa da concentração sérica de carotenóides com o aumento do IMC. Ainda 

segundo os autores, a associação das baixas concentrações de carotenóides ao 

inadequado perfil de retinol sérico observado, indica um risco aumentado para o 

desenvolvimento de doenças ateroscleróticas.  

Ao verificar a associação entre as concentrações séricas de retinol e carotenóides 

com excesso de peso entre 471 crianças e adolescentes, Silva et al. (2007), encontraram 

prevalências de 10% para baixas concentrações séricas de retinol, 55,8% para 

carotenóides e 15,3% de sobrepeso. Neste estudo, a inadequação de retinol foi 

significativamente maior nos adolescentes e a média de carotenóides foi 

significativamente menor nos indivíduos com sobrepeso.  
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3. Justificativa  

 

 

Considerando a crescente prevalência de sobrepeso e obesidade em adolescentes e 

que o aumento dessa adiposidade cursa com um alto risco para o desenvolvimento de 

deficiências de micronutrientes, a avaliação do estado nutricional de vitamina A nesse 

momento biológico se reveste de grande importância, dada a relação dessa vitamina 

com a adiposidade corporal e defesa antioxidante. 

Tal abordagem visa fornecer subsídios para a valorização desta condição 

nutricional, com vistas a subsidiar novas estratégias dietéticas eficazes para um melhor 

controle de massa corporal, além de contribuir para o aumento da capacidade 

antioxidante e a prevenção de fatores de risco cardiovasculares. 
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4. Objetivos  

 

 

 

 

4.1 Geral:  

 

Relacionar o estado nutricional de vitamina A com a composição corporal de 

adolescentes.   

 

 

4.2 Específicos: 

 

a) Descrever a prevalência de sobrepeso e obesidade, de acordo com idade e 

gênero. 

b) Caracterizar a composição corporal dos adolescentes e sua relação com idade e 

maturação sexual.   

c) Quantificar as concentrações séricas de vitamina A (retinol e beta-caroteno). 

d) Investigar a relação entre o estado nutricional de vitamina A, segundo os 

indicadores bioquímicos (retinol e beta-caroteno), composição corporal e 

maturação sexual. 
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5. Materiais e Métodos 

 

 

Delineamento do estudo  

A presente dissertação compreende uma análise transversal utilizando dados de 

uma coorte com adolescentes que foi realizada no CRA, na cidade de Macaé, Rio de 

Janeiro.  

 

Perfil do município de Macaé  

O município de Macaé está localizado na Região Norte Fluminense, a 188 

quilômetros da cidade do Rio de Janeiro. Seu crescimento populacional foi expressivo, 

passando de cerca de 40 mil habitantes na década de 70 para mais de 200 mil, 

atualmente (Prefeitura Municipal de Macaé). Nesta região a população estimada na 

faixa etária de 10 a 19 anos, no ano de 2010, contabilizava em dados brutos, 33.829 

indivíduos (SES-RJ).  

 

O Centro de Referência do Adolescente 

O Centro de Referência do Adolescente (CRA) foi criado em 2004 a partir da 

necessidade de reafirmação dos preceitos trazidos pelo Estatuto da Criança e do 

Adolescente, aliados às diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS). Configura-se 

como uma Unidade Básica de Saúde especializada na saúde do adolescente e representa 

o local de prática baseada na Atenção Primária à Saúde e no Programa Saúde do 

Adolescente da Secretaria Municipal Especial de Saúde da Cidade de Macaé.  

O CRA atende adolescentes, usuários do SUS, provenientes majoritariamente do 

município de Macaé, o que não elimina o atendimento de adolescentes de municípios 

vizinhos que procuram o Centro em busca de melhor qualidade no que tange à política 

pública de saúde e aos serviços que esta oferece. Neste órgão são oferecidos os serviços 

de nutrição, serviço social, psicologia, enfermagem, clínica geral, ginecologia, 

obstetrícia, urologia, dermatologia, fisioterapia, fonoaudiologia e grupos 

socioeducativos.  

A demanda para atendimento ocorre por encaminhamento do Conselho Tutelar da 

Criança e do Adolescente de Macaé, direções das escolas públicas e particulares, 

Unidade de Saúde, Centro de Referência de Infratores Adolescentes de Macaé ou ainda 
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por livre demanda do adolescente. Em sua perspectiva de trabalho, o CRA prima pelo 

estreitamento da relação entre saúde, sociedade e cidadania visando à garantia e 

ampliação de direitos, bem como à efetivação de demandas democráticas provenientes 

do público adolescente e da sociedade em geral.  

O CRA é uma referência para o atendimento aos adolescentes não só em nível 

municipal, mas também para a realidade de muitos municípios nos quais ainda não se 

configura minimamente um serviço direcionado à esta faixa etária.  

 

Coleta de dados 

A pesquisa foi executada através da integração entre a Secretaria de Saúde da 

Prefeitura Municipal de Macaé (SEMUSA/PMM), Instituto do Coração Edson Saad 

(ICES/UFRJ), Instituto de Nutrição Josué de Castro da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (INJC/UFRJ), representado pelo Núcleo de Pesquisa em Micronutrientes 

(NPqM).  

A divulgação da pesquisa ocorreu por meio de banner nas salas de espera do 

CRA (ANEXO A) e foram aceitos na triagem todos os adolescentes que visitaram o 

CRA no período da coleta de dados, além dos que compareceram a partir de instituições 

convidadas, como: ONG Viva Rio, Projeto Nova Vida, Guarda Mirim, Projeto 

Escoteiro e Coordenação das Escolas Públicas.  

A equipe de trabalho envolvida na realização da pesquisa foi composta por 

alunos do curso de doutorado em Clínica Médica e de mestrado, assistente social, 

nutricionista, auxiliar e técnica de enfermagem e bolsistas de iniciação científica do 

INJC/UFRJ, além da equipe técnica do laboratório do Centro de Saúde Jorge 

Caldas/Macaé. 

A equipe foi submetida a treinamento teórico e prático, com carga horária de 20 

horas, com simulação da aplicação do instrumento de coleta de dados, incluindo-se 

também a simulação dos procedimentos empregados no pré-preparo das amostras de 

sangue e na dosagem bioquímica da vitamina A. Os entrevistadores foram orientados a 

seguir manual de instruções detalhado, que foi elaborado visando a elucidação de 

dúvidas dos entrevistadores no trabalho de campo, além da padronização no 

preenchimento do instrumento. Ocorreu semanalmente a revisão dos questionários 

preenchidos, bem como a reciclagem periódica da equipe, visando a obtenção de dados 

seguros e fidedignos.  
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Sujeitos da Pesquisa 

A obtenção da amostra foi por conveniência, ocorrida entre fevereiro a julho de 

2011. Durante o período de coleta de dados, 278 adolescentes compareceram para 

atendimento no CRA. Deste total, foram obtidos dados de 219 adolescentes, com idade 

entre 10 e 19 anos completos, que atenderam aos critérios de inclusão definidos para 

estudo. A perda de 21% (59) deveu-se a alguns fatores como a recusa do adolescente, a 

não permissão dos pais ou responsáveis e o não comparecimento para a coleta de sangue 

e entrevista. A exclusão foi concretizada, após algumas tentativas de reingresso no 

programa por contato telefônico, propondo um novo agendamento dos exames.  

O presente estudo foi financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 

do Rio de Janeiro, pelo edital PENSA/RIO (Processo: 199009285/FAPERJ). 

 

Critérios de inclusão 

 Para composição da casuística foram considerados como critérios para inclusão 

no estudo: idade entre 10 e 19 anos completos, ter prontuário no CRA, ser voluntário, 

obtenção do termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) dos pais/responsáveis 

e/ou do próprio adolescente (ANEXO B). 

 

Critérios de exclusão 

 Adolescente gestante ou nutriz, história atual de febre, gripe, resfriado ou 

presença de outras doenças de base, uso de suplemento vitamínico ou medicamentos 

tópicos contendo vitamina A nos seis meses anteriores à coleta de dados, condições 

inadequadas para obtenção de dados antropométricos, como uso de próteses, gesso ou 

deficiências físicas que impedissem a avaliação antropométrica.  

 

Variáveis obtidas no estudo 

O instrumento empregado na coleta de dados foi um questionário, contendo 

variáveis clínicas e antropométricas (ANEXO C). As entrevistas foram realizadas em 

dias previamente agendados, em sala exclusiva para o projeto e foram conduzidas por 

entrevistadores treinados para a aplicação dos questionários e avaliação antropométrica.  
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 Autoavaliação da maturação puberal 

A maturação sexual foi autodeclarada em lugar reservado e seguro, através da 

exposição de pranchas contendo fotograma proposto por Tanner (1962) (ANEXOS D e 

E).  Para a classificação da maturação sexual, para cada sexo foram aplicados os 

estágios que variam de 1 a 5 para genitália (G) e mamas (M) nos sexos masculino e 

feminino. A classificação em pré-púberes e púberes foi considerada para os estágios (I e 

II) e (III, IV e V), respectivamente para as mamas e genitálias (TANNER,1962, 

TANNER,1981, CHIPKEVITCH, 2001). Foram adotados os estágios I (pré-púberes), II 

e III (púberes) e IV e V (pós-púberes) dos pelos pubianos para ambos os sexos. A idade 

da menarca foi obtida em anos, um indicador de prognóstico de crescimento, pois 

ocorre após a velocidade máxima de crescimento esquelético.   

 

Variáveis antropométricas 

Para avaliação antropométrica foram utilizados os seguintes indicadores: 

 

- Peso corporal 

A obtenção do peso atual foi realizada com o emprego de balança eletrônica 

digital, marca Welmy, modelo W200A/1104, no. série 775, com capacidade até 200 kg. 

O adolescente foi colocado de pé, descalço, trajando somente short de malha, as 

meninas com top, em jejum de 12 horas.  

 

- Estatura 

Foi utilizado estadiômetro de parede, tipo trena, campo de extensão de 220 cm, 

marca Tonelli, modelo E120 A, fixado em parede sem rodapé. A estatura foi aferida 

com os adolescentes descalços, com a cabeça livre de adornos, em apneia inspiratória, 

posição ereta, com os braços estendidos ao longo do corpo, as palmas das mãos voltadas 

para as coxas, calcanhares juntos e encostados ao estadiômetro, cabeça erguida no plano 

horizontal de Frankfurt. Foram realizadas duas mensurações, tomando-se a média como 

estimativa da estatura. 

As mensurações de peso e estatura foram realizadas conforme as técnicas 

preconizadas por Jelliffe (1968). 
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 - Índice de Massa Corporal (IMC) 

A classificação de sobrepeso e obesidade foi baseada no Índice de Massa 

Corporal (IMC=Kg/m
2
). A partir deste índice, diagnosticou-se o estado nutricional dos 

adolescentes de acordo com a classificação atual da Organização Mundial de Saúde 

(2007) e os pontos de cortes propostos pelo Sistema de Vigilância Alimentar e 

Nutricional (SISVAN) em 2008, onde define um adolescente com sobrepeso aqueles 

que apresentarem o IMC entre o percentil 85 e percentil 97 e obesos aqueles acima do 

percentil 97, considerando idade e sexo. 

 

- Circunferência da cintura (CC) 

Para as medidas de circunferências utilizou-se fita métrica inextensível (precisão 

de 0,1 cm), num plano horizontal.  

A CC foi realizada de acordo com os critérios propostos por McCarthy (2001) e 

classificada de acordo com Freedman et al. (1999), considerando valores excessivos 

quando ≥ P90. Com os adolescentes em pé, eretos, com o abdômen relaxado, braços 

estendidos ao longo do corpo e os pés unidos, mantendo uma distância suficiente para 

manter o equilíbrio com a região da cintura, marcou-se com uma caneta dermográfica o 

nível da margem costal inferior, transferindo o ponto para a linha na axilar média na 

mesma altura. Palpou-se a crista ilíaca na linha axilar média e com a fita métrica 

marcou-se o ponto médio entre as marcações (Figura 1A).  

 

 

 

 

 

  

 

 
Figura 1 - Sítios das medidas de circunferência do braço e cintura. 

A. Circunferência da cintura no ponto médio 

entre a última costela e crista ilíaca. 

 

B. Circunferência do braço direito no ponto 

médio entre o olecrano e acrômio. 
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- Circunferência do Braço (CB), Circunferência Muscular do Braço (CMB), Área 

Muscular do Braço (AMB), Área de Gordura do Braço (AGB) 

A circunferência do braço representa o somatório das áreas constituídas pelos 

tecidos ósseo, muscular e adiposo do braço. Sua mensuração foi realizada com fita 

métrica inextensível, no braço direito, no ponto médio entre o acrômio da escápula e o 

olecrano da ulna (Figura 1B). Os adolescentes permaneceram em posição ortostática 

com o braço fletido a 90º (Figura 2D). A partir da medida da CB, foi possível derivar a 

CMB, AMB e AGB, através da equação matemática a seguir (FRISANCHO, 1981): 

 

CMB (cm) = CB - [ 3,14 x DCT (mm)] 

AMB (cm
2
) = (CB -  π x DCT)

2
 ∕ 4 x π 

AB (cm
2
) = (π ∕ 4) x (CB ∕ π )

2 

AGB (cm
2
) = AB - AMB 

 

 - Distribuição da gordura corporal 

Foi utilizado o “padrão-ouro” proposto pela OMS (2005) que inclui a aferição de 

dobras cutâneas subescapular (DCS) e tricipital (DCT), além da bicipital (DCB), 

conforme critérios padronizados. Foram realizadas três medidas consecutivas das 

dobras, através de adipômetro da marca LANGE, com escala até 60 mm e precisão de ± 

1 mm, a uma pressão constante de 10g/mm
2 

(ANEXO F), devidamente calibrado e 

aferido.  

 A DCS foi aferida logo abaixo do ângulo inferior da escápula, segundo uma 

linha inclinada a 45º onde o avaliador pinça a dobra a 1 cm abaixo dos seus dedos. A 

DCT foi aferida na face posterior do antebraço, sobre o músculo tricipital, a meia 

distância entre o ponto acromial e o olecrano. A DCB foi aferida na face anterior do 

braço, sobre o bíceps, verticalmente a 1 cm acima da linha marcada, no mesmo nível da 

marcação para a aferição da DCT.  

 A dobra cutânea subescapular se correlaciona bem com a gordura total, enquanto 

a tricipital apresenta melhor correlação com o percentual de gordura corporal, 

especialmente no sexo masculino, e é a dobra cutânea de maior validade, sendo um bom 

indicador de reserva de energética, bem correlacionada com a gordura corporal 

(SIGULEM et al., 2000)  
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As aferições de dobras cutâneas e circunferências mencionadas foram realizadas 

exclusivamente no hemicorpo direito, por equipe treinada no curso de capacitação da 

Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP/FIOCRUZ) (Figura 1 e 2).  

 

 

 A. Dobra cutânea bicipital 
 

B. Dobra cutânea tricipital 

 

 
C. Dobra cutânea subescapular 

 

D. Ponto médio para aferição da CB 

Figura 2 - Sítios das aferições das dobras cutâneas bicipital, tricipital, subescapular e 

ponto médio para aferição da circunferência do braço. 

 

 

- Bioimpedância para estimar a gordura corporal 

O percentual de gordura corporal foi estimado utilizando-se o aparelho de 

bioimpedância (BIA) horizontal com eletrodos tetrapolar (marca Body Stat 1500). Os 

quatro eletrodos foram posicionados na superfície dorsal das mãos e dos pés, 

respectivamente próximos às articulações metacarpofalangeanas e metatarsofalangeanas 
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e medialmente entre as proeminências distais do rádio e da ulna e entre o maléolo tibial 

e fibular (Figura 3).  

Como o método é sensível às variações do estado hídrico do avaliado, podendo 

interferir nos resultados, alguns procedimentos foram adotados para um resultado 

fidedigno. Os adolescentes foram orientados a não fazer uso de medicamentos 

diuréticos nos últimos 7 dias, não ter ingerido bebidas alcoólicas nas últimas 48 horas, 

ter-se abstido da prática de atividades físicas nas últimas 24 horas, urinar pelo menos 30 

minutos antes da medida e manter, pelo menos, 5-10 minutos de repouso absoluto em 

posição de decúbito dorsal antes da aferição (GUEDES e GUEDES, 1998).  

As medidas de BIA foram realizadas pela manhã, nos dias da coleta de sangue, 

aproveitando o jejum de 12 horas (ANEXO G). O adolescente permaneceu em repouso, 

com pernas e braços separados do corpo, em maca com colchão forrado com lençol. 

Foram removidos meias, calçados, tornozeleira, pulseira e anéis dos sítios onde se 

posicionaram os eletrodos (Figura 3). 

O percentual de gordura corporal foi classificado de acordo com os pontos de 

corte propostos por Lohman (1992), que considera excesso de gordura corporal valores 

≥ 20% para meninos e  ≥ 25% para meninas e como baixo percentual de gordura 

corporal, valores menores que 10% para meninos e < 5% para meninas. 

 

  

 

Figura 3 - Posicionamento dos eletrodos na bioimpedância tetrapolar. 
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Variáveis laboratoriais  

A avaliação bioquímica do estado nutricional de vitamina A foi realizada 

mediante a quantificação das concentrações séricas de retinol e beta-caroteno por 

Cromatografia Líquida de Alta Eficiência com detector ultravioleta (CLAE-UV). A 

coleta de sangue foi realizada após jejum de 12 horas, às 2ª e 6ª feiras, das 8h às 10h 

30min, na sala de atendimento da equipe de enfermagem do CRA. Os tubos contendo as 

amostras coletadas foram identificados com o número do prontuário e as iniciais do 

nome do adolescente. Após o término de todas as etapas de dosagem, o material 

biológico foi autoclavado antes do descarte final. 

Foram coletados 5,0 mL de sangue em tubo premium Vacuette, com gel 

separador e ativador de coágulo, sendo estocado o material biológico em caixa térmica, 

marca Astra, de 4º  a 5º C, das 8 às 11 horas. A amostra de sangue total foi centrifugada 

a 3.000 rpm por 10 minutos para separar o soro, em centrífuga modelo CT-0603. Logo 

após, foi extraída uma alíquota de 2,0 mL de soro em uma câmara escura do laboratório 

municipal do Centro de Saúde Dr. Jorge Caldas, em Macaé, colocando-a em microtubo 

tipo eppendorff de 2,0 mL, armazenada em invólucro de papel laminado a -80ºC no 

NuAire do Laboratório Integrado de Bioquímica Hatisaburo Masuda, do Núcleo em 

Ecologia e Desenvolvimento Sócio-Ambiental, da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, campus Macaé (LIBHM/NUPEM/UFRJ). 

As 219 amostras de soro para a dosagem de retinol e beta-caroteno foram 

transportadas do LIBHM/NUPEM/UFRJ congeladas em caixa térmica a -20ºC, em 

“mistura refrigerante” (500 a 1000 mL de etanol, 500 g NaCl, água, um saco de gelo de 

10kg), devidamente protegidas da oxidação e da irradiação ultravioleta, para análise das 

concentrações séricas de retinol e beta-caroteno, que ocorreu no Instituto de Química da 

UFRJ.  

As amostras de soro foram preparadas com o kit reagente da marca 

Chromsystems, Diagnostics by HPLC & LC-MS/MS, com detector UV, contendo fase 

móvel, reagente de precipitação I e II, padrão de calibração em soro (liofilizado), padrão 

interno e frascos de reação âmbar. Num frasco de reação âmbar, foi pipetado 200 μL de 

soro; 20 μL de solução padrão interno; 25 μL de reagente de precipitação I, em seguida 

agitado em vórtex por 30 segundos; foi adicionado 400 μL do reagente de precipitação 

II e agitado em vórtex por 30 segundos; centrifugado por 10 minutos a 9.000 rpm.   

Por fim, foram injetados 50 μL do sobrenadante no sistema HPLC. As amostras 

de retinol foram analisadas em equipamento Merck, modelo Elite LaChrom. Detector 
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UV: comprimentos de onda 295 x 325 nm, razão do fluxo: 3,0 mL min
-1

. A temperatura 

da coluna foi de 20 a 25ºC, usando-a com coluna de fase reversa RP-18 (5 µm de 

porosidade x 125 mm de comprimento x 4 mm de diâmetro interno). O volume de 

injeção foi de 50 µL, com tempo de análise de 6 minutos e pressão 3.000 psi ou 206 bar. 

A coluna HPLC para determinar a vitamina A em soro do kit foi instalada e o sistema 

equilibrado com razão de fluxo de 1,5 mL min
-1

 por aproximadamente 15 a 20 minutos, 

até a estabilização da linha de base.  

O beta-caroteno foi dosado com coluna de sílica, 5 µm, 15 cm x 6 mm, Shim-

Pack, Shimadzu. A fase móvel constituiu de hexano:isopropanol (99:1), o sistema de 

eluição foi isocrático e o fluxo de 2,0 mL/min. Os detectores UV/visível e de 

fluorescência foram ligados e o beta-caroteno analisado a 330 nm e 452 mm, segundo 

Rettenmaier e Shüep (1992).  

Foram utilizados os seguintes pontos de corte < 1,05 µmol/L e ≤ 40 µg/dL, para 

indicar inadequação de retinol e beta-caroteno, respectivamente (IVACG, 2002; 

SAUBERLICH et al., 1974).  

 

Análises estatísticas 

Para análise estatística, os adolescentes foram estratificados de acordo com a faixa 

etária e sexo. Aplicou-se o teste de Kolgomorov-Smirnov para avaliar a simetria das 

distribuições das variáveis contínuas e foram calculadas as medidas de tendência central 

e de dispersão das variáveis. Para a comparação entre as variáveis categóricas foi 

utilizado o teste do qui-quadrado (χ²). 

 Foi aplicado o teste t de Student para testar a igualdade das médias de IMC, 

composição corporal e concentrações séricas de beta-caroteno e retinol segundo as 

categorias de faixa etária, sexo e inadequação de beta-caroteno e retinol. A igualdade 

das variâncias foi avaliada pelo teste de Levene. A correlação entre as variáveis 

contínuas foi realizada pelo coeficiente de correlação de Pearson.  

 A análise de regressão logística multivariada foi realizada para identificar os 

preditores independentes para alteração das concentrações de vitamina A. Adotou-se o 

modelo de regressão logística múltipla com as variáveis que, na análise bivariada, 

apresentaram significância inferior a 0,20, com o objetivo de encontrar quais os fatores 

mais fortemente associados ao desfecho. Permaneceram no modelo final aquelas 

variáveis associadas à variável dependente em nível inferior a 0,05. As diferenças 
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observadas foram controladas nos modelos de regressão logística. Na regressão logística 

estimou-se a razão de chance (OR) entre os fatores de exposição, com intervalo de 

confiança (IC) de 95% para os desfechos avaliados. 

O critério de determinação de significância adotado foi o nível de 5%. A análise 

estatística foi realizada pelo software SPSS, versão 17.  

 

Aspectos Éticos 

O trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 

Universitário Clementino Fraga Filho da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(CEP/HUCFF/UFRJ), no. 609/2009 (ANEXO H). 

Foi obtida autorização da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal 

de Macaé (SEMUSA/PMM), através da Declaração do Termo de Compromisso, como 

consta na FR 258179 do MS, CNS, CONEP/MS, envolvendo seres humanos. Todos os 

adolescentes cujos pais ou responsáveis assinaram TCLE fizeram parte destes resultados 

(ANEXO H). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

6. Resultados 
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ASSOCIAÇÃO ENTRE ESTADO NUTRICIONAL DE VITAMINA A E 

COMPOSIÇÃO CORPORAL EM ADOLESCENTES 

 

 

RESUMO 

 

Objetivo: Relacionar o estado nutricional de vitamina A com a composição corporal de 

adolescentes. Métodos: Foram avaliados 219 adolescentes entre 10 e 19 anos, atendidos 

no Centro de Referência do Adolescente, Macaé, RJ. A maturação sexual foi avaliada 

segundo estágios puberais de Tanner. A antropometria incluiu peso, estatura, medidas 

de circunferência, dobras cutâneas e a bioimpedância elétrica.  O sobrepeso foi 

caracterizado naqueles com Índice de Massa Corporal (IMC) entre percentil 85 e 

percentil 97, e obesos naqueles no percentil > 97, segundo a Organização Mundial de 

Saúde (2007). O percentual de gordura corporal foi classificado segundo Lohman 

(1992). A concentração sérica de retinol e beta-caroteno foi quantificada por 

Cromatografia Líquida de Alta Eficiência com detector ultravioleta, com < 1,05 µmol/L 

indicando inadequação de retinol e ≤ 40 µg/dL, de beta-caroteno. A correlação entre 

IMC e concentrações de beta-caroteno e retinol foi realizada pelo coeficiente de 

correlação de Pearson. Análise de regressão logística multivariada identificou os 

preditores independentes para alteração da concentração de vitamina A. Resultados: A 

prevalência de sobrepeso segundo o IMC foi de 15,5% e de obesidade, 20,1%, em 

ambos os sexos. A inadequação da circunferência da cintura (CC) foi de 21,9%, sendo 

significativamente maior entre 10 a 14 anos. A média de beta-caroteno foi 

significativamente menor naqueles com excesso de peso. Aqueles com inadequação de 

beta-caroteno apresentaram média significativamente maior de todas as medidas de 

circunferência realizadas, dobras cutâneas e massa de gordura. Houve correlação 

negativa e significativa entre o beta-caroteno e todas as variáveis de adiposidade 

analisadas. A concentração de retinol correlacionou-se negativa e significativamente 

com as variáveis peso corporal (r = -0,169; p = 0,012), circunferência do braço (r = -

0,135; p = 0,046) e CC (r = -0,144; p = 0,034). Adolescentes com beta-caroteno e CC 

inadequados apresentaram 26,2 vezes (OR = 26,2; IC95%: 6,1 - 113) e 6,9 vezes (OR = 

6,9; IC95%: 1,5 - 33), respectivamente, maior chance de apresentar deficiência de 

vitamina A (DVA). Conclusão: O excesso de peso apresentou correlação inversa com 

concentrações séricas de beta-caroteno e retinol. A inadequação da CC foi variável 

preditora da DVA. Houve relação entre a inadequação da composição corporal e do 

percentual de gordura com a DVA. A adiposidade corporal pode representar uma causa 

importante de depleção de vitamina A, além de poder ser considerada um fator 

agravante da DVA. 

 

 

Palavras chave: vitamina A, beta-caroteno, retinol, composição corporal, adolescentes.  
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Introdução           

Assim como em indivíduos adultos, a prevalência de excesso de peso e obesidade 

entre adolescentes vêm crescendo exponencialmente nas últimas décadas. Dados 

recentes apontam que mais de 30% dos adolescentes americanos encontram-se com 

excesso de peso
1
. No Brasil há uma similaridade a esta tendência internacional, com 

20,5% dos adolescentes apresentando excesso de peso
2
.  

Em virtude desse aumento da obesidade, doenças como diabetes mellitus tipo 2, 

hipertensão arterial sistêmica e dislipidemia que acometem, na maioria das vezes, a 

população adulta tem sido diagnosticadas frequentemente em idades cada vez mais 

precoces, condições estas que aumentam o risco de eventos cardiovasculares mais 

graves
3
.  

Nos últimos anos a obesidade vem sendo associada à deficiência substancial de 

nutrientes
4,5

. A prevalência da deficiência de micronutrientes em indivíduos obesos é 

maior quando comparada a eutróficos do mesmo sexo e idade
6,7

 e nesse contexto a 

vitamina A é um dos micronutrientes que pode ser afetado pela obesidade
8,9

.   

Antioxidantes lipossolúveis como a vitamina A são importantes substâncias 

envolvidas no controle do estresse oxidativo, proporcionando proteção contra a 

oxidação e consequentemente reduzindo os efeitos adversos das espécies reativas de 

oxigênio. Acredita-se que a perda dessa proteção antioxidante represente o principal 

fator na patogênese da aterosclerose
10

.   

Estudos demonstram o aumento da adiposidade corporal diretamente relacionado 

ao aumento do estresse oxidativo, tendo em vista que o aumento do grau de adiposidade 

torna mais intensa a condição inflamatória a que tais indivíduos estão expostos devido 

ao aumento na produção de citocinas pró-inflamatórias pelos adipócitos 

intrabdominais
11,12

. Tal fato leva a uma maior demanda de antioxidantes como 

mecanismo de proteção aos efeitos prejudiciais dos radicais livres.  

Evidências apontam ainda o envolvimento da vitamina A na regulação da massa 

adiposa, demonstrando que na deficiência de vitamina A (DVA) ocorre um aumento no 

recrutamento dos pré-adipócitos a adipócitos, inibição da apoptose e redução da 

termogênese adaptável
13,14

. Achados recentes demonstram que quanto maior o IMC, 

menores são as concentrações séricas de vitamina A, sugerindo que a DVA pode 

contribuir para o aumento da obesidade
15,16

.   

Estudos envolvendo crianças com excesso de peso também vem demonstrando 

uma redução nas concentrações séricas de vitamina A
17,18

, porém, muito pouco é 
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conhecido sobre o estado nutricional dessa vitamina na adolescência e são escassos os 

estudos que avaliam a relação entre composição corporal e DVA nesse grupo e os 

poucos trabalhos disponíveis apresentam informações relacionadas apenas ao IMC. 

Considerando a crescente prevalência de sobrepeso e obesidade e que a 

adolescência constitui uma fase crítica e prioritária no que diz respeito à promoção da 

saúde, o presente estudo teve como objetivo investigar o estado nutricional de vitamina 

A e sua relação com composição corporal em adolescentes. 

 

Métodos  

Trata-se de um estudo analítico do tipo observacional transversal, realizado no 

Centro de Referência do Adolescente (CRA), na cidade de Macaé, Rio de Janeiro, no 

ano de 2011. O CRA configura-se como uma Unidade Básica de Saúde especializada na 

saúde do adolescente, sendo referência no atendimento desse grupo etário.  

 Foram incluídos no estudo 219 adolescentes com idade entre 10 e 19 anos 

completos, voluntários, que possuíssem prontuário no CRA, após a obtenção do termo 

de consentimento livre e esclarecido. Não foram incluídos no estudo adolescentes 

gestantes ou nutrizes, aqueles em condições inadequadas para obtenção de dados 

antropométricos (uso de próteses, gesso, deficiências físicas) ou que estivessem em uso 

de medicamento ou suplemento contendo vitamina A nos últimos seis meses anteriores 

à coleta de dados. 

Foram coletadas informações relacionadas ao sexo, idade atual e da menarca e 

autoavaliação da maturação puberal. Esta foi realizada através da exposição de pranchas 

ao participante contendo fotogramas específicos para o sexo dos diferentes estágios 

puberais de Tanner
19 

para que o próprio adolescente indicasse o seu estágio de 

maturação. 

Para a avaliação antropométrica, o peso corporal foi mensurado em balança 

plataforma com capacidade de 200 kg, e a estatura foi obtida através de estadiômetro de 

parede com extensão de 200 cm. Foram realizadas duas mensurações, utilizando-se a 

média dos valores. O estado nutricional foi classificado de acordo com o IMC, através 

das curvas da Organização Mundial de Saúde
20

 e dos pontos de cortes propostos pelo 

Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN)
21

, que define o adolescente 

com sobrepeso aquele com IMC entre o percentil 85 e percentil 97 e obeso aquele acima 

do percentil 97. Os adolescentes diagnosticados com sobrepeso ou obesidade foram 

agrupados e denominados como grupo “excesso de peso”. 
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Para a avaliação da composição corporal, foram utilizadas as medidas da 

circunferência da cintura (CC), utilizando os critérios propostos por McCarthy et al.
22

 e 

classificada de acordo com Freedman et al.
23

 como recomenda a Sociedade Brasileira 

de Pediatria
24

, considerando valores excessivos quando ≥ P90. A circunferência do 

braço (CB), circunferência muscular do braço (CMB), área muscular do braço (AMB) e 

a área de Gordura do Braço (AGB) foram mensuradas e calculadas segundo 

Frisancho
25

.  

Para a avaliação da distribuição da gordura corporal foi utilizado o “padrão-

ouro” proposto pela OMS
26

, que inclui a aferição das dobras cutâneas subescapular e 

tricipital, conforme critérios padronizados. O percentual de gordura corporal foi aferido 

através de bioimpedância elétrica (BIA), bem como a estimativa de massa magra e 

massa de gordura, individualmente. Para a aferição, quatro eletrodos foram 

posicionados na superfície dorsal das mãos e dos pés.  

O percentual de gordura corporal foi classificado de acordo com os pontos de 

corte propostos por Lohman
27

, que considera excesso de gordura corporal valores ≥ 

20% para meninos e  ≥ 25% para meninas e como baixo percentual de gordura corporal, 

valores menores que 10% para meninos e < 15% para meninas. 

A avaliação bioquímica do estado nutricional de vitamina A foi realizada 

mediante jejum de 12 horas. A quantificação das concentrações séricas de retinol e beta-

caroteno se deu por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência com detector ultravioleta 

(CLAE-UV), sendo utilizados como pontos de corte < 1,05 µmol/L e ≤ 40 µg/dL, para 

indicar inadequação de retinol e beta-caroteno, respectivamente
28,29

.  

Para análise estatística, os adolescentes foram estratificados de acordo com a faixa 

etária e sexo. Aplicou-se o teste de Kolgomorov-Smirnov para avaliar a simetria das 

distribuições das variáveis contínuas e foram calculadas as medidas de tendência central 

e de dispersão das variáveis. Para a comparação entre as variáveis categóricas foi 

utilizado o teste do qui-quadrado (χ²). 

 Foi aplicado o teste t de Student para testar a igualdade das médias de IMC, 

composição corporal e concentrações séricas de beta-caroteno e retinol segundo as 

categorias de faixa etária, sexo e inadequação de beta-caroteno e retinol. A igualdade 

das variâncias foi avaliada pelo teste de Levene. A correlação entre as variáveis 

contínuas foi realizada pelo coeficiente de correlação de Pearson.  

 A análise de regressão logística multivariada foi realizada para identificar os 

preditores independentes para alteração das concentrações de vitamina A. Adotou-se o 
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modelo de regressão logística múltipla com as variáveis que, na análise bivariada, 

apresentaram significância inferior a 0,20, com o objetivo de encontrar quais os fatores 

mais fortemente associados ao desfecho. Permaneceram no modelo final aquelas 

variáveis associadas à variável dependente em nível inferior a 0,05. As diferenças 

observadas foram controladas nos modelos de regressão logística. Na regressão logística 

estimou-se o risco relativo entre os fatores de exposição, com intervalo de confiança 

(IC) de 95% para os desfechos avaliados. 

O critério de determinação de significância adotado foi o nível de 5%. A análise 

estatística foi realizada pelo software SPSS, versão 17.  

 

Resultados  

 Do total de 219 adolescentes avaliados, 149 (68%) são do sexo feminino e 70 

(32%) do sexo masculino. Em relação à faixa etária, 76 (34,7%) encontram-se entre 10-

14 anos, sendo a prevalência maior entre as meninas (36,9%) em relação aos meninos 

(30%), e 143 (65,3%) entre a faixa etária de 15-19 anos, compreendendo 70% dos 

adolescentes do sexo masculino. 

 A prevalência de adolescentes na fase pós-púbere dos pelos pubianos e para o 

tamanho das mamas e genitálias foi significativamente maior (p=0,000; p=0,000) entre 

a faixa etária de 15 a 19 anos (tabela 1).   

 Ao avaliar o estado nutricional pelo IMC, 63,4% foram classificados como 

eutróficos, 15,5% com sobrepeso e 20,1% com obesidade, sendo 13,7% obesos graves, 

ou seja, com IMC para idade acima do percentil 99,9. Foi observada prevalência maior 

e significativa de adolescentes eutróficos entre a faixa etária de 15 a 19 anos (p=0,003) 

e naqueles do sexo feminino (p=0,054). Porém, o excesso de peso foi mais prevalente 

no sexo feminino, sendo 2,7 vezes maior em comparação ao sexo masculino, ainda que 

sem diferença estatística.   

A prevalência de excesso de peso, quando avaliada pela BIA, foi de 35% e 

significativamente maior (p < 0,01) nas meninas (41,6%) em comparação aos meninos 

(20%). Em relação à faixa etária, o percentual de excesso de peso foi maior entre os 

adolescentes de 10 a 14 anos (38,1%), porém não significativo.  

A média e DP da variável CC dos 219 adolescentes foram de 74,1 ± 11,1 cm. A 

inadequação da CC na amostra estudada foi de 21,9%, sendo significativamente maior 

entre os adolescentes de 10 a 14 anos (p=0,000). Nenhuma diferença estatística foi 
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observada entre as faixas etárias e entre os sexos em relação às outras variáveis 

avaliadas. 

 

  

Tabela 1. Características dos adolescentes de acordo com faixa etária e gênero. * 
 Faixa etária 

(10 - 14 anos) 

n = 76 

(34,7%) 

Faixa etária 

(15 - 19 anos) 

n = 143 

(65,3%) 

p† Masculino 

 

n = 70 

(32%) 

Feminino 

 

n = 149 

(68%) 

p† 

Estado nutricional 

  Baixo peso 

  Eutrofia 

  Sobrepeso 

  Obesidade 

 

 

1 (1,3) 

41 (53,9) 

9 (11,8) 

25 (32,9) 

 

1 (0,7) 

98 (68,5) 

25 (17,5) 

19 (13,3) 

 

0,003 

 

2 (2,9) 

47 (67,1) 

6 (8,6) 

15 (21,4) 

 

0 (0,0) 

92 (61,7) 

28 (18,8) 

29 (19,5) 

 

0,054 

Maturação sexual 

  Genitália e Mamas 

        Pré-púbere 

        Púbere 

        Pós-púbere 

 

 

5 (6,6) 

36 (47,4) 

35 (46,1) 

 

 

 

0 (0) 

31 (21,7) 

112 (78,3) 

 

 

0,000 

 

 

2 (2,9) 

14 (20) 

54 (77,1) 

 

 

 

3 (2,0) 

53 (35,6) 

93 (62,4) 

 

 

0,650 

  Pelos pubianos 

        Pré-púbere 

        Púbere 

        Pós-púbere 

 

 

2 (2,6) 

45 (59,2) 

29 (38,2) 

 

0 (0) 

30 (21) 

113 (79) 

 

0,000 

 

0 (0) 

30 (42,9) 

40 (57,1) 

 

 

2 (1,3) 

45 (30,2) 

102 (68,5) 

 

0,128 

Concentração sérica de 

retinol (µmol/L) 

  Adequado 

  Inadequado 

 

 

 

72 (94,7) 

4 (5,3) 

 

 

134 (93,7) 

9 (6,3) 

 

 

0,759 

 

 

66 (94,3) 

4 (5,7) 

 

 

140 (94,0) 

9 (6,0) 

 

 

0,924 

Concentração sérica de 

beta-caroteno (µg/dL) 

  Adequado 

  Inadequado 

 

 

 

 

73 (96,1) 

3 (3,9) 

 

 

 

140 (97,9) 

3 (2,1) 

 

 

 

0,425 

 

 

 

68 (97,1) 

2 (2,9) 

 

 

 

145 (97,3) 

4 (2,7) 

 

 

 

0,942 

Índice de massa 

corporal (Kg/m
2
) 

 

 

22,92 ± 5,92 

 

23,02± 4,86 

 

0,920‡ 

 

22,35± 4,95 

 

22,28± 5,36 

 

0,224‡ 

 

Concentração sérica  

de retinol (µmol/L) 

 

 

1,92 ± 0,63 

 

2,08 ± 0,72 

 

0,100‡ 

 

2,08± 0,71 

 

2,00± 0,69 

 

0,434‡ 

Concentração sérica de 

beta-caroteno (µg/dL) 

 

241,16 ± 

171,36 

248,02 ± 

186,13 

0,790‡ 254,55± 

173,33 

241,45± 

184,58 

0,618‡ 

*número (%) dos sujeitos ou média ± DP 

†Teste Qui-quadrado 

‡ Teste t-student 
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Ao avaliar a associação dos estágios de maturação sexual com a composição 

corporal, através dos pelos pubianos, foi observado que o valor médio da CMB foi 

significativamente maior (p = 0,05) nos adolescentes que estavam na fase pós-púbere, 

quando comparado às outras fases de maturação. Para os estágios de maturação sexual 

de acordo com as genitálias e as mamas, foram encontradas médias significativamente 

maiores das variáveis CMB (média= 27,1; DP=4,2 p=0,00), CB (média= 27,8; DP = 

4,5; p=0,00), CC (média= 75,9; DP = 11,0; p=0,00) e massa magra em Kg (média= 

50,1; DP= 10,3; p=0,00), também na fase pós-púbere.   

As prevalências de inadequação de retinol e beta-caroteno no total da amostra 

foram respectivamente 5,9% (n = 13) e 2,7% (n = 6). A mesma avaliação relatada no 

parágrafo anterior foi realizada entre os estágios de maturação sexual e estado 

nutricional de vitamina A e foi observada inadequação significativamente maior de 

beta-caroteno nos adolescentes da fase pós-púbere do estágio de maturação sexual, de 

acordo com as genitálias e mamas. Nenhuma associação foi observada em relação à 

inadequação de retinol.  

Nenhum resultado significativo foi encontrado quando avaliada a relação entre 

menarca e DVA. Porém, ao avaliar a adequação do % GC com a idade da menarca, foi 

observado que as meninas com elevado percentual apresentaram média da menarca 

menor (média = 11,5; DP = 1,5) quando comparado às meninas com adequado 

percentual de gordura corporal (média = 12,0; DP = 1,3), sendo significativa esta 

diferença (p = 0,023).  

Quando os adolescentes foram separados em grupos com excesso de peso 

(sobrepeso e obesidade) e sem excesso de peso, foi observado que a média da 

concentração sérica de beta-caroteno foi significativamente menor naqueles com 

excesso de peso. Porém nenhuma diferença significativa foi observada em relação às 

concentrações médias de retinol e os grupos avaliados.  

Na tabela 2, encontra-se a associação da composição corporal de acordo com o 

sexo, faixa etária e DVA. Os adolescentes que se encontravam na menor faixa etária (10 

a 14 anos) apresentaram média significativamente maior das dobras cutâneas bicipital e 

tricipital, somatório das três dobras e percentual de gordura corporal. O valor médio das 

variáveis de composição corporal relacionadas à adiposidade foi significativamente 

maior (p < 0,05) nas adolescentes do sexo feminino. 

 Quando realizada a associação entre composição corporal e estado nutricional 

de vitamina A, foi observado que aqueles com inadequação de beta-caroteno 



57 

 

apresentaram média significativamente maior de todas as medidas de circunferência 

realizadas, assim como as dobras e somatório das dobras, além da massa de gordura em 

Kg. Porém nenhuma diferença significativa foi observada em relação à composição 

corporal e inadequação de retinol (tabela 2). 
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Tabela 2. Composição corporal dos adolescentes (média ± DP) de acordo com a faixa etária, sexo e deficiência de vitamina A. 

 Faixa etária 

(10 - 14 anos) 

n = 76 

(34,7%) 

Faixa etária 

(15 - 19 anos) 

n = 143 

(65,3%) 

p* Masculino 

n = 70 

(32%) 

Feminino 

n = 149 

(68%) 

p* Retinol 

 

p* Beta-caroteno 

 

p* 

 

Adequado 

 

Inadequado 

 

Adequado 
 

Inadequado 

 

IMC (Kg/m
2
) 

 

 

22,92 ± 5,92 

 

23,02± 4,86 

 

0,92 

 

22,35± 4,95 

 

22,28± 5,36 

 

0,22 

 

23,06± 5,25 

 

21,76± 5,06 

 

0,38 

 

22,87± 5,13 

 

27,16± 7,59 

 

0,04 

DCB  17,47± 10,82 12,84± 9,87 0,00 9,87± 9,67 16,60 ± 10,09 0,00 14,46± 10,46 14,23±10,20 0,93 14,08±10,16 27,60±12,09 0,00 

DCT 24,18± 11,55 20,81± 10,50 0,03 16,28± 11,92 24,66± 9,40 0,00 21,98± 10,98 22,07± 11,22 0,97 21,60±10,75 35,55±14,33 0,00 

DCS 17,24± 9,17 16,62± 8,33 0,61 3,91± 9,11 18,21± 8,05 0,00 16,81± 8,64 17,23± 8,51 0,86 16,59±8,42 25,55±11,72 0,01 

∑ DCT e DCS 

(mm) 

 

41,43± 20,00 37,43± 17,79 0,13 30,19± 20,43 42,88± 16,28 0,00 38,79± 18,67 39,30± 18,75 0,92 38,19±18,09 61,10± 25,59 0,00 

∑ DCT, DCS e 

DCB (mm) 

 

58,28± 30,54 50,18± 26,67 0,04 40,05± 29,75 

 

59,07±25,45 0,00 52,96± 28,33 53,53± 28,30 0,94 51,99±27,42 88,70±37,36 0,00 

CB (cm) 26,15± 5,20 27,32± 4,18 0,07 27,12 ± 4,42 26,82 ± 4,66 0,64 27,00± 4,57 25,52± 4,65 0,25 26,80±4,47 31,15± 6,76 0,02 

CMB (cm) 25,39± 4,91 26,68± 3,97 0,03 26,61± 4,14 26,06± 4,45 0,38 26,32± 4,35 24,82± 4,36 0,23 26,13± 4,26 30,03± 6,32 0,03 

CC (cm) 74,55 ±12,30 73,83 ±10,44 0,65 75,02 ±11,31 73,64 ±11,01 0,39 74,17± 11,08 72,65± 11,71 0,63 73,81± 10,82 83,63± 16,98 0,03 

AGB 

 

3,34± 2,12 2,93± 1,87 0,14 2,37± 2,17 3,40±1,77 0,00 3,08± 1,97 2,96± 1,95 0,83 2,99±1,87 5,82± 3,23 0,00 

% GC pela 

BIA 

23,13± 8,32 19,50± 9,64 0,00 12,44± 7,53 

 

24,61± 7,41 0,00 20,71± 9,52 21,29± 6,33 0,82 20,62± 9,41 24,95± 6,14 0,26 

% MM pela 

BIA 

85,31± 75,45 79,57± 11,41 0,37 87,32± 7,81 

 

78,83± 53,97 0,19 81,71±46,29 78,70± 6,33 0,81 81,72± 45,52 75,05± 6,14 0,72 

Massa gorda 

(kg) 

14,19± 9,07 12,74± 8,87 0,25 8,28± 6,31 15,54± 9,07 

 

0,00 13,30± 9,12 12,13± 5,59 0,64 13,04± 8,88 20,08± 9,19 0,05 

Massa magra 

(kg) 

43,26± 10,03 49,63± 10,56 0,00 56,32± 12,25 43,32± 6,86 0,00 47,74±10,78 43,33± 10,48 0,15 47,20± 10,47 57,16± 17,47 0,02 

*Teste (p < 0,05); DCB: dobra cutânea bicipital; DCT: dobra cutânea tricipital; DCS: dobra cutânea subescapular; ∑ dobras tricipital e 

subescapular (mm); ∑ dobras tricipital, subescapular e bicipital (mm); CB: circunferência do braço (cm); CMB: circunferência muscular do 

braço (cm); CC: circunferência da cintura (cm); AGB: área gordurosa do braço; % gordura corporal pela BIA; % massa magra pela BIA.
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A tabela 3 apresenta a correlação entre a composição corporal com a 

concentração sérica de retinol e beta-caroteno. Foi observada correlação negativa e 

significativa das concentrações de retinol com o peso corporal (p=0,012), CB (p=0,046) 

e da CC (p=0,034). A concentração de retinol também se correlacionou positiva e 

significativamente com a massa magra em Kg (p=0,012). Quando a correlação foi 

realizada com a concentração de beta-caroteno, todas as variáveis analisadas 

apresentaram valores de correlação negativa e significativa (p<0,05), com exceção da 

massa magra em Kg. Esta análise de correlação demonstrou ainda que à medida que os 

adolescentes apresentavam maior peso, menor foi a concentração sérica de retinol 

observada. 

 

 

       Tabela 3. Correlação entre vitamina A e composição corporal. 

Variáveis Retinol p Beta-

caroteno 

P 

Índice de massa corporal 

(Kg/m
2
) 

 

0,118 0,081 -0,245 0,000* 

Peso (kg) -0,169 0,012* - 0,196 0,004* 

DCB  0,015 0,826 -0,246 0,000* 

DCT 0,073 0,284 -0,226 0,001* 

DCS 0,068 0,316 -0,243 0,000* 

∑ DCT e DCS (mm) 

 

0,078 0,253 -0,239 0,000* 

∑ DCT, DCS e DCB (mm) 

 

0,056 0,413 -0,254 0,000* 

Circunferência do braço (cm) -0,135 0,046* -0,213 0,002* 

Circunferência muscular do 

braço (cm) 

0,136 0,044* -0,214 0,001* 

Circunferência da cintura (cm) -0,144 0,034* -0,276 0,000* 

Área gordurosa do braço 

 

0,097 0,153 -0,237 0,000* 

% Gordura Corporal pela BIA -0,015 0,830 -0,154 0,023* 

% Massa Magra pela BIA - 0,011 0,869 0,139 0,041* 

Massa gorda (kg) 0,054 0,426 -0,221 0,001* 

Massa magra (kg) 0,172 0,012* -0,117 0,087 

        Correlação de Pearson - variáveis paramétricas; * resultados estatisticamente  

        significativos (p <0,05).
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 A Tabela 4 apresenta análise das variáveis preditoras independentes, por 

regressão logística, para alteração da concentração sérica da vitamina A na população 

estudada. Os adolescentes com beta-caroteno e CC inadequados apresentaram 

respectivamente 26,2 vezes e 6,9 vezes maior chance de terem concentrações séricas de 

vitamina A inadequadas.  

 

 

 

Tabela 4. Análise das variáveis preditoras independentes, por regressão logística, para 

alteração da concentração da vitamina A na população estudada. 

Variáveis preditoras Coeficiente EP p valor OR IC de 95% 

 Inadequação 

de beta-

caroteno 

 

3,2656 0,7465 < 0,0001 26,2 6,1 - 113 

 CC 

inadequada 

1,9340 0,7919 0,015 6,9 1,5 - 33 

EP: erro padrão do coeficiente. OR e IC de 95%: Odds Ratio e seu respectivo 

intervalo de confiança de 95%. 

 

Variáveis avaliadas: composição corporal, sexo, idade e maturação sexual. 

 

 

 

Discussão 

O excesso de peso entre os adolescentes, segundo o IMC, foi elevado com 

predomínio para o sexo feminino e a adiposidade corporal, avaliada por meio da CC, 

demonstrou elevada inadequação de seus valores, com maior prevalência também no 

sexo feminino e significativamente maior na faixa etária de 10 a 14 anos. Isso 

demonstra que os adolescentes mais jovens estão com maior quantidade de tecido 

adiposo. As meninas também apresentaram médias significativamente maiores do % 

GC e das variáveis de composição corporal avaliadas.  

Confrontando-se os valores aqui demonstrados, Ogden et al.
30

, encontraram, nos 

Estados Unidos, prevalência de 33,6% de excesso de peso entre adolescentes 
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americanos, Flores et al.
31

 encontraram aproximadamente 33,2% dos adolescentes 

brasileiros avaliados com excesso de peso e Pinto et al.
32

, estudando escolares e 

adolescentes até 14 anos em Recife, encontraram 20,4% de excesso de peso, sendo a 

maior prevalência entre o sexo feminino, o que foi igualmente demonstrado por 

Stamatakis et al.
33

. Esse quadro é inquietante, pois no presente estudo a prevalência foi 

superior às descritas, com média de idade similar, entre 10 e 14 anos.  

Há algumas décadas a relação existente entre a idade da menarca e o excesso de 

peso corporal de meninas permanece em discussão
34

, uma vez que, em tempos de 

crescimento exponencial da obesidade infantil, percebe-se uma aceleração na idade da 

menarca. Bau et al.
35

, em estudo transversal com mais de 1800 adolescentes de Berlim,  

demonstram que a menarca de meninas obesas e com sobrepeso, com base no IMC, 

ocorreu significativamente mais cedo (12,5 anos) em comparação àquelas eutróficas ou 

abaixo do peso. No presente estudo, a média da idade da menarca de meninas com 

elevado percentual de gordura corporal foi ainda menor que a observada em outros 

estudos, sendo também significativamente menor em relação à menarca das 

adolescentes com adequado % GC.   

No presente estudo, chama atenção o elevado número de adolescentes obesos na 

faixa etária mais jovem, de 10 a 14 anos. Este percentual é ainda maior que o 

encontrado por Garcinuño et al.
36

, na Espanha, onde 5,6% dos adolescentes de mesma 

faixa etária encontravam-se obesos. Este achado afirma a importância da prevenção do 

excesso de peso já nesta fase inicial da adolescência, pois quanto maior o tempo de 

exposição à adiposidade, maior é a chance de o indivíduo permanecer obeso em idades 

futuras
37

. Além disso, tal achado vai de encontro a recomendações que sugerem foco 

exclusivo na prevenção do excesso de peso apenas em pré-escolares e escolares
38

, não 

priorizando fases precoces da adolescência.  

Gonçalves et al.
39

, em estudo com adolescentes de Minas Gerais, encontraram 

discordância na prevalência de excesso de peso avaliada através do IMC e do % GC, 

onde 43% foram classificados com excesso de peso através do % GC, enquanto apenas 

25% obtiveram esta classificação através do IMC. Em nosso estudo, as prevalências 

encontradas através de ambos os métodos foram similares, sendo 35,6% classificados 

com excesso de peso através do índice IMC/idade e 35% através do % GC. Ou seja, o 

IMC foi capaz de identificar os adolescentes que já estão apresentando tais alterações de 

adiposidade corporal.  

http://jech.bmj.com/search?author1=E+Stamatakis&sortspec=date&submit=Submit
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A elevada prevalência de adolescentes com excesso de peso merece adequada 

assistência, pois evidências têm demonstrado que crianças e adolescentes obesos 

apresentam, antes mesmo de atingir a maturidade, diversos fatores de risco 

cardiovasculares como dislipidemia, hiperinsulinemia e hipertensão arterial
40

. Em 

estudo recente, Raj
41 

descreveu que a obesidade na vida precoce promove doença 

aterosclerótica em estruturas vasculares, tais como a aorta e as artérias coronárias.  

Confrontando-se a prevalência de DVA encontrada com os resultados de poucos 

estudos disponíveis, pode-se dizer que a prevalência aqui observada encontra-se dentro 

da faixa já descrita por outros autores, de 2 a 22% de inadequação
42,43,44

, sendo 

caracterizada como uma deficiência leve. A inadequação do estado nutricional de 

vitamina A pode significar um risco para a saúde, sobretudo em um momento biológico 

de extrema demanda nutricional como observado na adolescência e diante do 

importante envolvimento dessa vitamina no crescimento, desenvolvimento e maturação 

sexual
45 

e ainda para a manutenção das defesas antioxidantes em situações de estímulo 

ao estresse oxidativo, como ocorre com o aumento da adiposidade corporal
46

.  

Recentemente, o envolvimento da vitamina A na adiposidade corporal vem 

ganhando destaque
47,48

 e tem sido cada vez mais reconhecida a contribuição dessa 

vitamina na regulação metabólica do tecido adiposo. O retinol tem sido descrito como 

um potente inibidor das fases iniciais da diferenciação dos adipócitos
49

. Além disso, 

alguns estudos sugerem que a enzima retinol saturase é capaz de inibir a adipogênese. 

Esta enzima é regulada pela transcrição dos receptores proliferadores ativados de 

peroxissomas, que desempenham papel importante na biologia dos adipócitos. No 

tecido adiposo, a enzima retinol saturase é expressa nos adipócitos, mas é diminuída na 

obesidade, possivelmente devido à maior infiltração de macrófagos, que inibem a sua 

expressão
50

. 

No presente estudo, a concentração média de beta-caroteno foi 

significativamente menor nos adolescentes com excesso de peso. Também foi 

encontrada correlação negativa e significativa entre a concentração sérica de beta-

caroteno e IMC, ou seja, quanto maior o IMC, menor foi a concentração sérica de beta-

caroteno, ainda que não tenha sido observado o mesmo comportamento em relação à 

concentração sérica de retinol.  

Tais achados corroboram os descritos por Neuhouser et al.
51

 que mostram que 

adolescentes obesos apresentam concentração sérica de carotenóides consistentemente 
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menores, na ordem de 2 a 9%, em comparação aos eutróficos. Por outro lado, a mesma 

associação não foi encontrada pelos referidos autores no que concerne ao retinol sérico. 

Resultados similares foram observados ao associar as concentrações séricas de 

beta-caroteno e retinol com as variáveis de composição corporal, pois médias 

significativamente maiores de adiposidade corporal foram encontradas nos adolescentes 

que apresentavam inadequação de beta-caroteno, o que não ocorreu em relação à 

inadequação de retinol.  

Porém, ao avaliar o peso corporal, a CB e a CC, foi observada correlação 

negativa e significativa entre essas variáveis e a concentração de retinol sérico. Diante 

deste resultado é razoável supor que o aumento do peso corporal tenderia a promover 

uma redução gradativa das concentrações séricas de vitamina A, podendo resultar na 

DVA. 

Brazionis et al.
52

, ao estudar o retinol sérico como marcador para doença 

cardiovascular em adultos australianos, encontraram correlação negativa entre perímetro 

abdominal, % GC e retinol sérico, porém sem significância estatística. Na literatura não 

foi encontrado nenhum estudo demonstrando esta associação na adolescência.  

Outros autores já haviam observado relação inversa entre as concentrações 

séricas de beta-caroteno e retinol com IMC e adiposidade abdominal, porém avaliando 

crianças e adolescentes. Ao avaliar a prevalência de DVA entre adolescentes, Ahmed et 

al.
43

 encontraram relação independente e significativa entre IMC e  retinol sérico. No 

estudo de Ford et al.
53

, o IMC esteve inversamente relacionado à concentração de todos 

os carotenóides avaliados, com exceção do licopeno. Canas et al.
54

, observaram o efeito 

de suplementação na concentração sérica de vitamina A e de marcadores inflamatórios, 

identificando uma associação inversa do beta-caroteno e direta do retinol com a 

adiposidade abdominal no período que antecede a suplementação, ou seja, com menores 

concentrações séricas de vitamina A.  

Os dados aqui apresentados corroboram outros achados científicos
55,56

, por 

demonstrar redução das concentrações séricas de beta-caroteno ao mesmo tempo em que 

há diminuição dos valores de retinol circulante, sugerindo uma maior mobilização do 

beta-caroteno para conversão em retinol, já que o beta-caroteno é reconhecido como o 

mais potente precursor de retinol. Este achado merece destaque visto que a diminuição 

das concentrações séricas do beta-caroteno tem sido associada ao aumento do estresse 

oxidativo
57,58

 demonstrando que este antioxidante pode estar sendo desviado de outras 

funções importantes, como o combate ao estresse oxidativo, para que seja mantido um 
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estado nutricional adequado de retinol. Desta forma, é importante a manutenção das 

concentrações séricas de retinol para que seja preservada a função do beta-caroteno 

como antioxidante.  

Somado a este quadro, a CC aumentada e a inadequação de beta-caroteno foram 

variáveis preditoras independentes para alteração da concentração sérica de vitamina A 

na população estudada. No presente estudo foi observado que a CC inadequada foi fator 

de risco independente para a DVA.  Ademais, verificou-se que a CC foi o indicador que 

melhor se associou inversamente à DVA, quando comparado aos resultados observados 

para o IMC.  

A adiposidade central encontra-se associada aos fatores de risco cardiovascular, 

independentemente do peso corporal, além de ser considerada preditora de risco 

cardiovascular em adolescentes, quando comparados ao IMC isoladamente
59,60

.  Estudos 

demonstram que o acúmulo de gordura visceral e o aumento do IMC têm relação com o 

aumento da peroxidação lipídica e menores concentrações séricas de retinol e beta-

caroteno, por conseguinte, se associam a um sistema antioxidante negativo
14,61

.  

Embora a CC não possa discriminar entre gordura visceral e gordura subcutânea, 

pesquisas dão suporte à ideia de que indivíduos com CC elevada têm maior 

probabilidade de desenvolver hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus tipo 2, 

dislipidemia ou síndrome metabólica, acrescentando informações àquelas fornecidas 

pelo IMC
62

. Acredita-se que crianças com CC superior a 71 cm são mais predispostas ao 

risco cardiovascular. Com menos de 61 cm de CC, este risco é mínimo
63,64

.  

Baixas concentrações de retinol e beta-caroteno também vêm sendo associadas ao 

aumento das concentrações séricas de interleucina-6 (IL-6) e PCR séricas, importantes 

marcadores inflamatórios e, portanto, fortes determinantes de futuros eventos 

ateroscleróticos
52,55,65

. Beydoun et al.
66

 encontraram relação entre  DVA e a presença de 

síndrome metabólica em estudo com adolescentes, nos Estados Unidos. Os adolescentes 

com síndrome metabólica possuíam concentração sérica de carotenóides 

significativamente menor em comparação àqueles sem a referida síndrome, além de 

demonstrar uma relação inversa entre carotenóides e retinol com alguns marcadores da 

síndrome metabólica, como resistência à insulina e PCR, respectivamente.  

O presente estudo conta com algumas limitações uma vez que o papel de alguns 

fatores de confusão desconhecidos ou não aferidos não pode ser descartado. Por outro 

lado, vale ressaltar a avaliação antropométrica realizada, que permitiu avaliar, de uma 
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mais forma detalhada, a associação do estado nutricional de vitamina A em diferentes 

compartimentos corporais. 

 

Conclusão 

A população jovem encontra-se cada vez mais exposta ao aumento da 

adiposidade corporal e deficiências nutricionais. No presente estudo, o excesso de peso 

apresentou correlação inversa com as concentrações séricas de beta-caroteno e a 

inadequação da CC foi uma variável preditora da DVA. Além disso, a inadequação das 

variáveis de composição corporal e do percentual de gordura corporal, sobretudo nos 

mais jovens e no sexo feminino, mostrou relação com a DVA. 

Os achados aqui apresentados chamam atenção para o fato de que o aumento da 

adiposidade corporal pode representar uma causa importante de depleção de vitamina A, 

além de poder ser considerada um fator agravante da DVA. 
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7. Conclusão 

 

 

 

 A prevalência de excesso de peso entre os adolescentes foi de 35,6% segundo o 

IMC, chamando atenção o percentual de adolescentes obesos na faixa etária 

mais jovem avaliada, de 10 a 14 anos, sendo 11,4%, e predominantemente no 

sexo feminino. 

 Ao avaliar a composição corporal através da BIA, 35% dos adolescentes foram 

classificados com excesso de peso. Esta prevalência foi maior entre os 

adolescentes de 10 a 14 anos e significativamente maior no sexo feminino.   

 A inadequação da CC foi de 21,9%, sendo significativamente maior entre os 

adolescentes de 10 a 14 anos. 

 A prevalência de inadequação de retinol e beta-caroteno encontrada no total da 

amostra foi respectivamente 5,9% e 2,7%. 

 Foi observada inadequação significativamente maior de beta-caroteno nos 

adolescentes da fase pós-púbere do estágio de maturação sexual, de acordo com 

as genitálias e mamas. Nenhuma associação foi observada em relação à 

inadequação de retinol.  

 Nenhum resultado significativo foi encontrado quando avaliada a relação entre 

menarca e DVA. 

 A concentração sérica de beta-caroteno foi significativamente menor nos 

adolescentes com excesso de peso e quanto maior o IMC, menor foi a 

concentração de beta-caroteno nestes adolescentes.  

 A avaliação da composição corporal demonstrou que os adolescentes com 

inadequação de beta-caroteno apresentaram médias significativamente maiores 

das variáveis relacionadas à adiposidade corporal.  

 A CC esteve associada inversamente à DVA e o retinol sérico se correlacionou 

negativamente e de forma significativa ao peso corporal, CMB e à CC. Quando 

a correlação foi realizada com a concentração de beta-caroteno, todas as 

variáveis analisadas apresentaram valores de correlação negativa e significativa, 

com exceção da massa magra em Kg. 



75 

 

 A inadequação de beta-caroteno e a CC aumentada foram preditoras 

independentes de risco para as concentrações inadequadas de vitamina A dos 

sujeitos do estudo. 
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8. Considerações Finais   

 

 

 

Para além da investigação do estado nutricional de vitamina A nesta faixa etária, 

comumente excluída de estudos de prevalência, vale a apena ressaltar no presente 

trabalho a ampla avaliação antropométrica realizada, que permitiu avaliar de forma mais 

detalhada a associação do estado nutricional de vitamina A em diferentes 

compartimentos corporais.  

Os achados aqui apresentados chamam a atenção para o fato de que o aumento 

da adiposidade corporal possa representar uma causa importante de depleção de 

vitamina A, além de poder ser considerada um fator agravante da DVA. 

Trata-se de um desfecho indesejável, frente às inúmeras funções que este 

micronutriente desempenha na adolescência, o que reforça a necessidade de ser 

destinada maior atenção a esse segmento populacional em programas de combate às 

deficiências de micronutrientes, em associação às modificações comportamentais que 

também se fazem necessárias nesta faixa etária. Tal inclusão contribuiria para a saúde 

do adolescente e prevenção de doenças associadas à obesidade na idade adulta.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 

 

9. Referências  

 

 

 

AHMED, F., RAHMAN, A., NOOR, A. N., et al., “Anaemia and vitamin A status 

among adolescent schoolboys in Dhaka City, Bangladesh”, Public Health Nutrition, v. 

9, n. 3, pp. 345-350. 2006. 

 

AHMED, F., KHAN, M. R., KARIM, R., et al., “Serum retinol and biochemical 

measures of iron status in adolescent school girls in urban Bangladesh”, European 

Journal of Clinical Nutrition, v. 50, n. 6, pp. 346-351. 1996. 

 

AHMED, F., HASAN, N., KABIR, Y., “Vitamin A deficiency among adolescent 

female garment factory workers in Bangladesh”, European Journal of Clinical 

Nutrition, v. 51, n. 10, pp. 698-702. 1997.  

 

AHMED, F., ZAREEN, M., KHAN, M. R., et al., “Dietary pattern, nutrient intake, and 

growth of adolescent school girls in urban Bangladesh”, Public Health Nutrition, v. 1, 

n. 2, pp. 83-92. 1998. 

 

AZEVEDO, J. C., BRASIL, L. M. P., MACEDO, T. B. M. A., et al., “Comparison 

between objective assessment and self-assessment of sexual maturation in children and 

adolescents”, Jornal de Pediatria, v. 85, n. 2, pp. 135-142. 2009.  

 

BOTELLA-CARRETERO, J. I., BALSA, J. A., VÁSQUEZ, C., et al., “Retinol and α-

Tocopherol in Morbid Obesity and Nonalcoholic Fatty Liver Disease”, Obesity 

Surgery, v. 20, n. 1, pp. 69–76. 2010.  

 

BAYDAS, G., KARATAS, F., GURSU, F., et al., “Antioxidant vitamin levels in term 

and preterm infants and their relation to maternal vitamin status”, Archives of Medical 

Research, v. 33, n. 3, pp. 276-80. 2002. 

 



78 

 

BENARROCH, A., PEREZ, S., PERALES, J., “Factors influencing adolescent eating 

behaviour: application and validation of a diagnostic instrument”, Electronic Journal of 

Research in Educational Psychology, v. 9, n. 3, pp. 1219-1226. 2011. 

 

BIRO, F. M., WIEN, M., “Childhood obesity and adult morbidities”, American Journal 

of Clinical Nutrition, v. 91, n. 5, pp. 1499S-1505S. 2010. 

 

BJORGE, T., ENGELAND, A., TVERDAL, A., et al., “Body Mass Index in 

adolescence in relation to cause-specific mortality: a follow-up of 230,000 Norwegian 

adolescents”, American Journal of Epidemiology, v. 168, n. 1, pp. 30-37. 2008. 

 

BONET, M. L. , RIBOT, J., FELIPE, F., et al., “Vitamin A and the regulation of fat 

reserves”, Cellular and Molecular Life Sciences, v. 60, n. 7, pp. 1311-1321. 2003. 

 

BRAMBILLA, P., BEDOGNI, G., MORENO, L. A., et al., “Crossvalidation of 

anthropometry against magnetic resonance imaging for the assessment of visceral and 

subcutaneous adipose tissue in children”, International Journal of Obesity, v. 30, n. 1, 

pp. 23-30. 2006. 

 

BRASIL, Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas de Saúde. Política nacional de 

alimentação e nutrição.  Brasília: Ministério da Saúde, 2000. 

 

BRASIL, Ministério da Saúde. Protocolos do Sistema de Vigilância Alimentar e 

Nutricional – SISVAN na Assistência à Saúde, 2008. www.saude.gov.br  

 

BRASIL, Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 

Atenção Básica. Obesidade - Brasília: Ministério da Saúde, 108 p. il. - (Cadernos de 

Atenção Básica, n. 12) Série A. Normas e Manuais Técnicos, 2006.  

 

BROYLES, S., KATZMARZYK, P. T., SRINIVASAN, S. R., et al., “The Pediatric 

Obesity Epidemic Continues Unabated in Bogalusa, Louisiana”. Pediatrics, v. 125, n. 5, 

pp. 900-905. 2010. 

 

https://springerlink3.metapress.com/content/?Author=M.+L.+Bonet
https://springerlink3.metapress.com/content/?Author=J.+Ribot
https://springerlink3.metapress.com/content/?Author=F.+Felipe
https://springerlink3.metapress.com/content/xcdky02a1beqbk5t/
https://springerlink3.metapress.com/content/xcdky02a1beqbk5t/
https://springerlink3.metapress.com/content/1420-682x/
https://springerlink3.metapress.com/content/1420-682x/60/7/


79 

 

BURRI, B. J., “The formation of vitamin A from -carotene: good, bad and variable”, 

Sight and life. Newsletter, v. 2, pp. 3-5. 2001. 

 

CARVALHO, G. Q., PEREIRA, P. F., SERRANO, H. M., et al., “Peripheral expression 

of inflammatory markers in overweight female adolescents and eutrophic female 

adolescents with a high percentage of body fat”, Applied Physiology, Nutrition, and 

Metabolism, v. 35, n. 4, pp. 464-470. 2010. 

 

CASSANI, B., VILLABLANCA, E. J., DE CALISTO, J., et al., “Vitamin A and 

immune regulation: Role of retinoic acid in gut-associated dendritic cell education, 

immune protection and tolerance”, Molecular Aspects of Medicine, v. 33, n. 1, pp. 63-

76. 2012. 

 

CASTILHO, S. D., COCETTI, M., BARROS FILHO, A. A., “Body mass index and 

body composition in relation to sexual maturation”, Journal of Pediatric 

Endocrinology and Metabolism,  v. 21, n. 2, pp. 127-134. 2008.  

 

CHAVES, G. V., PEREIRA, S. E., SABOYA, C. J., et al., “Non-alcoholic Fatty Liver 

Disease and Its Relationship with the Nutritional Status of Vitamin A in Individuals 

with Class III Obesity”, Obesity Surgery, v. 18, n. 4, pp. 378-385. 2008.  

 

CHIPKEVITCH, E., “Avaliação clínica da maturação sexual na adolescência”, Jornal 

de Pediatria, v. 77, supl. 2, pp. S135-S142. 2001.  

 

CINTRA, I. P., PASSOS, M. A., FISBERG, M., et al., “Evolução em duas séries 

históricas do índice de massa corporal em adolescentes”, Jornal de Pediatria, v. 83, n. 

2, pp. 157-62.  2007. 

 

CIPRIANO, G., NEVES, L. M. T., CIPRIANO, G. F. B., et al., “Cardiovascular 

Disease Prevention and Implications for Worksite Health Promotion Programs in 

Brazil”, Progress in Cardiovascular Diseases, v. 56, n. 5, pp. 493-500. 2014.  

 

 

 

https://springerlink3.metapress.com/content/?Author=Gabriela+Villa�a+Chaves
https://springerlink3.metapress.com/content/?Author=Silvia+Elaine+Pereira
https://springerlink3.metapress.com/content/?Author=Carlos+Jos�+Saboya
https://springerlink3.metapress.com/content/?Author=Andr�a+Ramalho
https://springerlink3.metapress.com/content/?Author=Andr�a+Ramalho


80 

 

CODOÑER-FRANCH, P., TAVÁREZ-ALONSO, S., MURRIA-ESTAL, R., et al., 

“Nitric oxide production is increased in severely obese children and related to markers 

of oxidative stress and inflammation”, Atherosclerosis, v. 215, n. 2, pp. 475-480. 2011. 

 

CUSTODIO,  V. I. C., DANELUZZI, J. C., CUSTODIO, R.J., et al., “Vitamin A 

deficiency among Brazilian school-aged children in a healthy child service”, European 

Journal of Clinical Nutrition, v. 63, n. 4, pp. 485-490. 2009.      

 

CZERNICHOW, S., HERCBERG, S., “Interventional studies concerning the role of 

antioxidant vitamins in cardiovascular diseases: a review”, The Journal of Nutrition, 

Health & Aging, v. 5, n. 3, pp. 188-195. 2001.  

 

 

DE LA CRUZ-GÓNGORA, V., GAONA, B., VILLALPANDO, S., et al., “Anemia 

and iron, zinc, copper and magnesium deficiency in Mexican adolescents: National 

Health and Nutrition Survey 2006”, Salud Pública de México, v. 54, n. 2, pp. 135-145. 

2012. 

 

DEMERATH, E. W., SCHUBERT, C. M., MAYNARD, L. M., et al., “Do changes in 

body mass index percentile reflect changes in body composition in children? Data from 

the Fels Longitudinal Study”, Pediatrics, v. 117, n. 3, pp. e487-e495. 2006. 

 

DJAKOURE, C., GUIBOURDENCHE, J., PORQUET, D., et al., “Vitamin A and 

retinoic acid stimulate within minutes cAMP Release and growth hormone secretion in 

human pituitary cells”, The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, v. 81, 

n. 8, pp. 3123-3126. 1996. 

 

EL-SOHEMY, A., BAYLIN, A., KABAGAMBE, E., et al., “Individual carotenoid 

concentrations in adipose tissue and plasma as biomarkers of dietary intake”, American 

Journal of Clinical Nutrition, v. 76, n. 1, pp. 172-179. 2002. 

 

EVAIN-BRION, D., FJELLESTAD-PAULSEN, A., CZERNICHOW, P., et al., 

“Vitamin A deficiency and nocturnal GH secretion in short children”, The Lancet, v. 

343, n. 8889, pp. 87-88. 1994.  

 

http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=1056326
http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=1056326
http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=1056326
http://jcem.endojournals.org/search?author1=J+Guibourdenche&sortspec=date&submit=Submit
http://jcem.endojournals.org/search?author1=D+Porquet&sortspec=date&submit=Submit
http://www.thelancet.com/search/results?fieldName=Authors&searchTerm=A.+Fjellestad-Paulsen
http://www.thelancet.com/search/results?fieldName=Authors&searchTerm=P.+Czernichow


81 

 

FELIPE, F., BONET, M. L., RIBOT, J., et al., “Up-regulation of muscle uncoupling 

protein 3 gene expression in mice following high fat diet, dietary vitamin A 

supplementation and acute retinoic acid-treatment”, International Journal of Obesity & 

Related Metabolic Disorders, v. 27, n. 1, pp. 60-69. 2003.  

 

FERNANDES, T. F. S., DINIZ, A. S., CABRAL, P.C., et al., “Hipovitaminose A em 

pré-escolares de creches públicas do Recife: indicadores bioquímico e dietético” Revista 

de Nutrição, v.18, n.4, pp. 471-480. 2005. 

 

FERRAZ, I. S., DANELUZZI, J. C., VANNUCCHI, H., et al., “Detection of vitamin A 

deficiency in Brazilian preschool children using the serum 30-day dose-response test”, 

European Journal of Clinical Nutrition, v. 58, n. 10, pp. 1372-1377. 2004.    

 

FLORES, H. “The relative dose response (RDR) in malnourished children”, 

Xerophthalmia Club Bull, v. 49, pp. 4-5. 1992. 

 

FORD, E. S., GILLESPIE, C., BALLEW, C., et al., “Serum carotenoid concentration in 

US children and adolescents”, American Journal of Clinical Nutrition. v. 76, n. 4, pp. 

818-827. 2002. 

 

FREEDMAN, D. S., SERDULA, M. K., SRINIVASAN, S. R., et al., “Relation of 

circumferences and skinfold thicknesses to lipid and insulin concentrations in children 

and adolescents: the Bogalusa Heart Study”,  The American Journal Clinical 

Nutrition,  v. 69, n. 2, pp. 308-317. 1999.  

 

FRISANCHO, A. R., “New norms of upper limb fat and muscle areas for assessment of 

nutritional status”. The American Journal Clinical Nutrition, v. 34, n. 11, pp. 2540-

2545. 1981. 

 

GALAN, P., VITERI, F. E., BERTRAIS, S., et al., “Serum concentrations of β-

carotene, vitamins C and E, zinc and selenium are influenced by sex, age, diet, smoking 

status, alcohol consumption and corpulence in a general French adult population”, 

European Journal of Clinical Nutrition, v. 59, n. 10, pp. 1181-1190. 2005.  

 



82 

 

GARCINUÑO, A. C., LÓPEZ, S. A., ALONSO, I. C., et al., “Desigualdades sociales 

en la prevalencia de sobrepeso y obesidad en adolescentes”, Anales de Pediatría, v. 73, 

n. 5, pp. 241-248. 2010. 

 

GATTI, R. R., RIBEIRO, R. P. P., “Prevalência de excesso de peso em adolescentes 

segundo a maturação sexual”, Revista Salus, v.1, n. 2, pp. 175-182. 2007. 

 

GODOY-MATOS, A. F., GUEDES, E. P., SOUZA, L. L.,  et al., “Management of 

obesity in adolescents: state of art”, Arquivos Brasileiros de Endocrinologia 

Metabólica, v. 53, n. 2, pp. 252-261. 2009. 

 

GOING, S. B., LOHMAN, T. G., CUSSLER, E. C., et al., “Percent Body Fat and 

Chronic Disease Risk Factors in U.S. Children and Youth”, American Journal of 

Preventive Medicine, v. 41, n. 4, pp. S77-S86. 2011. 

 

GOMES, M. M., SAUNDERS, C., ACCIOLY, E., “Vitamin A role preventing 

oxidative stress in newborns”, Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil, v. 5, n. 3, 

pp. 275-282. 2005.  

 

GRAEBNER, I. T., SAITO, C.  H., DE SOUZA, E. M., “Biochemical assessment of 

vitamin A in schoolchildren from a rural community”, Jornal de Pediatria, v. 83, n. 3, 

pp. 247-252. 2007.  

 

GUEDES, D. P., GUEDES, J. E., “Controle do Peso Corporal: Composição Corporal”, 

In: Atividade Física e Nutrição, Londrina: Midiograf, pp.87, 1998.  

 

GUO, X. Y., JI, C. Y., “Earlier Menarche Can Be an Indicator of More Body Fat: Study 

of Sexual Development and Waist Circumference in Chinese Girls”, Biomedical and 

Environmental Sciences, v. 24, n. 5, pp. 451-458. 2011. 

 

IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Pesquisa de Orçamentos 

Familiares − POF 2008-2009. Antropometria e Estado Nutricional de Crianças, 

Adolescentes e Adultos no Brasil, 2010. 

 



83 

 

IVACG (International Vitamin A Consultative Group), Maternal Night Blindness: a 

new indicator of vitamin A deficiency, Washington: IVACG, 2002. 

 

IVACG (International Vitamin A Consultive Group), The bioavailability of dietary 

carotenoids: current concepts. A report of the International Vitamin A Consultative 

Group (IVACG), Sight and Life. Newsletter, v. 4, pp. 32-35, 1999. 

 

IOM (Institute of Medicine), Dietary References Intakes for Vitamin A, Vitamin K, 

Arsenic, Boron, Chromium, Copper, Iodine, Iron, Manganese, Molybdenum, Nickel, 

Silicon, Vanadium and Zinc, Food and Nutrition Board, Cap. 4. Washington: National 

Academy Press, 2001. 

 

JELLIFFE, D. B., Evaluacion del estado de nutrición de la comunidad con especial 

referencia a las encuestas en las regiones in desarrollo, Ginebra: OMS, 1968. 

 

JEYAKUMAR, S. M., VAJRESWARI, A., GIRIDHARAN, N. V., “Chronic Dietary 

Vitamin A Supplementation Regulates Obesity in an Obese Mutant WNIN/Ob Rat 

Model”, Obesity, v. 14, n. 1, pp. 52-59. 2006.  

 

JEYAKUMAR, S. M., VAJERSWARI, A., SESIKERAN, B., et al., “Vitamin A 

supplementation induces adipose tissue loss through apoptosis in lean but not in obese 

rats of the WNIN/Ob strain”, Journal of Molecular Endocrinology, v. 35, n. 2, pp. 

391-398. 2005.  

 

JUONALA, M., RAITAKARI, M., VIIKARI, J. S. A., et al., “Obesity in youth is not an 

independent predictor of carotid IMT in adulthood: The Cardiovascular Risk in Young 

Finns Study”, Atherosclerosis, v. 185, n. 2, pp. 388-393. 2006. 

 

KHOURY, M., MANLHIOT, C., DOBBIN, S., et al., “Role of waist measures in 

characterizing the lipid and blood pressure assessment of adolescents classified by body 

mass index”, Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine,  v. 166, n. 8, pp. 719-724. 

2012. 



84 

 

KIMMONS, J. E., BLANCK, H. M., TOHILL, B. C., et al., “Associations Between 

Body Mass Index and the Prevalence of Low Micronutrient Levels Among US Adults”, 

Medscape General Medicine. v. 8, n. 4, pp. 59. 2006. 

 

KRINSKY, N. I., “Antioxidant functions of carotenoids”, Free Radical Biology and 

Medicine, v. 7, n. 6, pp. 617–635. 1989. 

 

KRINSKY, N. I., “The antioxidant and biological properties of the carotenoids”, 

Annals of the New York Academy of Sciences, v. 854, n. 1, pp. 443-447. 1998. 

 

LAYRISSE, M., GARCÍA-CASAL, M. N., SOLANO, L., et al., “New property of 

vitamin A and β-carotene on human iron absorption: effect on phytate and polyphenols 

as inhibitors of iron absorption”, Archivos Latinoamericanos de Nutrición, v. 50, n. 3, 

pp. 243-248. 2000. 

 

LAVY, A., BEN-AMOTZ A, AVIRAM M. “Preferential inhibition of LDL oxidation 

by the all-trans isomer of beta-carotene in comparison with 9-cis beta-carotene”, 

European Journal of Clinical Chemistry and Clinical Biochemistry, v. 31, n. 2, pp. 

83-90. 1993. 

 

LANEROLLE, P., ATUKORALA, S., “Nutrition education improves serum retinol 

concentration among adolescent school girls”, Asia Pacific Journal of Clinical 

Nutrition, v. 15, n. 1, pp. 43-49. 2006. 

 

LOHMAN, T. G., “Assessing fat distribution”. In: Advances in body composition 

assessment: current issues in exercise science, Illinois: Human Kinetics. Champaign, 

pp. 57-63, 1992. 

 

LOOMBA-ALBRECHT, L. A., STYNE, D. M., “Effect of puberty on body 

composition”, Current Opinion in Endocrinology, Diabetes & Obesity, v. 16, n. 1, pp. 

10-15. 2009. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=search&db=PubMed&term=%20Kimmons%2BJE%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=search&db=PubMed&term=%20Blanck%2BHM%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=search&db=PubMed&term=%20Tohill%2BBC%5Bauth%5D
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=6603011085&amp;eid=2-s2.0-0034278888
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=6603011085&amp;eid=2-s2.0-0034278888


85 

 

MARQUES-VIDAL, P., MARCELINO, G., RAVASCO, P., et al., “Body fat levels in 

children and adolescents: Effects on the prevalence of obesity” e-SPEN, the European 

e-Journal of Clinical Nutrition and Metabolism, v. 3, n. 6, pp. e321-e327. 2008. 

 

MARTINS, M. C., OLIVEIRA, Y. P., COITINHO, D. C., et al., “Panorama das ações 

de controle da deficiência de vitamina A no Brasil”, Revista de Nutrição, v. 20, n. 1, pp. 

5-18. 2007. 

 

MASON, J. B., LOTFI, M., DALMIYA, N., et al., The Micronutrient Report. Current 

progress and trends in the control of vitamin A, iodine and iron deficiencies, The 

Micronutrient Iniciative/ UNICEF, Ottawa, Canada, 2001. 

 

MATOS, C. M., SÁNCHEZ, M. E. D., RODRÍGUEZ, G. M. P., et al., “Estilos de vida, 

sobrepeso y obesidad en adolescentes de enseñanza media de La Habana”, Revista 

Espoñola de Nutrición Humana y Dietética, v. 16, n. 2, pp. 45-53. 2012. 

 

MAYNARD, M., GUNNEL, D., NESS, A. R., et al., “What influences diet in early old 

age? Prospective and cross-sectional analyses of the Boyd Orr cohort”, European 

Journal of Public Health, v. 16, n. 3, pp. 315-323. 2005. 

 

MCCARTHY H. D., COLE T. J., FRY T., et al., “Body fat reference curves for 

children”, International Journal of Obesity, v. 30, n. 4, pp. 598-602. 2006. 

 

MCCARTHY, H. D., JARRETT, K. V., CRAWLEY, H. F., “The development of waist 

circumference percentiles in British children ages 5.0 - 16,9 y”, European Journal of 

Clinical Nutrition, v.55, n. 10, pp. 902-907. 2001. 

 

MCLAREN, D. S., FRIGG, M., Manual de ver y vivir sobre los transtornos por 

deficiencia de vitamina A (VADD), Washington: OPAS/OMS, 1999.   

 

MIAZGOWSKI, T., SAFRANOW, K., MAJOR-GOŁUCH, A., et al., “Validation of a 

new index of body adiposity (BAI) to assess body fat in normal weight premenopausal 

Caucasian women”, e-SPEN Journal, v. 7, n. 3, pp. e115-e118. 2012. 

 



86 

 

MIHALOPOULOS, N. L., HOLUBKOV, R., YOUNG, P., et al., “Expected Changes in 

Clinical Measures of Adiposity During Puberty”, Journal of Adolescent Health, v. 47, 

n. 4, pp. 360-366. 2010. 

 

MINDELL, J. S., DINSDALE, H., RIDLER, C., et al., “Changes in waist 

circumference among adolescents in England from 1977–1987 to 2005–2007”, Public 

Health, v. 126, n. 8, pp. 695-701. 2012. 

 

MOORE, L. L., SINGER, M. R., QURESHI, M. M., et al., “Food Group Intake and 

Micronutrient Adequacy in Adolescent Girls”, Nutrients, v. 4, n. 11, pp. 1692-1708. 

2012.  

 

MORENO, L. A., GONZÁLEZ-GROSS, M., KERSTING, M., et al., “Assessing, 

understanding and modifying nutritional status, eating habits and physical activity in 

European adolescents. The HELENA study”, Public Health Nutrition v. 11, n. 3, pp. 

288-299. 2008. 

 

MOSCA, L., RUBENFIRE, M., MANDEL, C., et al., “Antioxidant Nutrient 

Supplementation Reduces the Susceptibility of Low Density Lipoprotein to Oxidation 

in Patients With Coronary Artery Disease”, Journal of the American College of 

Cardiology, v. 30, n. 2, pp. 392-399. 1997. 

 

MUELLER, W. H., HARRIST, R. B., DOYLE, S. R., et al., “Percentiles of body 

composition from bioelectrical impedance and body measurements in U.S. adolescents 

8–17 years old: Project HeartBeat”, American Journal of Human Biology, v. 16, n. 2, 

pp. 135-150. 2004. 

 

NEOVIUS, M., LINNÉ, Y., ROSSNER, S., “BMI, waist-circumference and waist-hip-

ratio as diagnostic tests for fatness in adolescents”, International Journal of Obesity, v. 

29, n. 2, pp. 163-169. 2005. 

 

 

 



87 

 

NEUHOUSER, M. L., ROCK, C. L., ELDRIDGE, A. L., et al., “Serum concentrations 

of retinol, alpha-tocopherol and the carotenoids are influenced by diet, race and obesity 

in a sample of healthy adolescents”, Journal of Nutrition, v. 131, n. 8, pp. 2184-2191. 

2001.  

 

OLIVEIRA, C. L., MELLO, M. T., CINTRA, I. P., et al., “Obesidade e síndrome 

metabólica na infância e adolescência”, Revista de Nutrição, v. 17, n. 2, pp. 237-245. 

2004. 

 

OMS (Organización Mundial de la Salud), La Salud de los Jóvenes: Un Reto y una 

Esperanza, Geneva: OMS, 1995. 

 

OPS (Organización Panamericana de la Salud), Visión Integrada de la suplementación 

con vitamina A em las Américas, 2-4 de mayo del 2001, Managua, Nicaragua. Informe 

de la Reunión Regional. HPP/HPN/MN/49-17. Washington: OPS, 2001. 

 

PALACE, V. P., KHAPER, N., QIN, Q., et al., “Antioxidants Potentials of Vitamin A 

and Carotenoids and their Relevance to Heart Disease”, Free Radical Biology and 

Medicine, v. 26, n. 5-6, pp. 746-761. 1999. 

 

PATTON, G. C., COFFEY, C., CARLIN, J. B., et al., “Overweight and Obesity 

Between Adolescence and Young Adulthood: A 10-year Prospective Cohort Study”, 

Journal of Adolescent Health, v. 48, n. 3, pp. 275-280. 2011. 

 

PEREIRA, S., SABOYA, C., CHAVES, G., et al., “Class III Obesity and its 

Relationship with the Nutritional Status of Vitamin A in Pre- and Postoperative Gastric 

Bypass”, Obesity Surgery, v. 19, n. 6, pp. 738-744. 2009. 

 

PIERCE, M. B., LEON, D. A., “Age at menarche and adult BMI in the Aberdeen 

children of the 1950s cohort study”, American Journal of Clinical Nutrition, v. 82, n. 

4, pp. 733-739. 2005. 

 

 



88 

 

PINTO, I. C. S., ARRUDA, I. K. G., DINIZ, A. S., et al., “Prevalência de excesso de 

peso e obesidade abdominal, segundo parâmetros antropométricos, e associação com 

maturação sexual em adolescentes escolares”, Cadernos de Saúde Pública, v. 26, n. 9, 

pp. 1727-1737. 2010. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ. Disponível em: 

http://www.macae.rj.gov.br/conteudo/leitura/titulo/dados. Acesso em 10/12/2013.  

PORTAL DA SAÚDE DO RJ - SES - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE. 

Disponível em: http://www.saude.rj.gov.br/Dados SUS-RJ. Acesso em 10/12/13. 

 

QUEIROZ, D., PAIVA, A. A., PEDRAZA, D. F., et al., “Deficiência de vitamina A e 

fatores associados em crianças de áreas urbanas”, Revista de Saúde Pública, v. 47, n. 2, 

pp. 248-256. 2013. 

 

RAMAKRISHNAN, U., DARNTON-HILL, I., “Assessment and control of vitamina A 

deficiency disorders”, The Journal of Nutrition, v. 132, n. 9, pp. 2947S-2953S. 2002. 

 

RAMALHO, R. A., ACCIOLY, E., SANTOS, M. M. S., et al., “Efeito antioxidante das 

vitaminas A, C, E e aterogênese”, Nutrição Brasil, v. 1, n. 2, pp. 77-82. 2002. 

 

RAMALHO, A. “Fome oculta: diagnóstico, tratamento e prevenção”, São Paulo: Ed. 

Atheneu, 378 p., 2009 

 

RAMALHO, R. A., SAUNDERS, C., NATALIZI, D. A., et al., “Níveis séricos de 

retinol em escolares de 7 a 17 anos no município do Rio de Janeiro”, Revista de 

Nutrição, v. 17, n. 4, pp. 461-468. 2004.  

 

RAMALHO, A., ACCIOLY, E., SILVA, L. M., “Doenças Cardiovasculares: Efeito 

Antioxidante das Vitaminas A, C e E”, Revista de Metabolismo e Nutrição, v. 7, n. 1, 

pp. 6-9. 2003. 

 

RAMALHO, A. R., PADILHA, P., SAUNDERS, C. “Análise crítica de estudos 

brasileiros sobre deficiência de vitamina A no grupo materno-infantil”, Revista Paulista 

de Pediatria, v. 26, n. 4, pp. 392-399. 2008. 

http://www.macae.rj.gov.br/


89 

 

RAMALHO, R. A., ANJOS, L. A., FLORES, H., “Valores séricos de vitamina A e teste 

terapêutico em pré-escolares atendidos em uma unidade de Saúde do Rio de Janeiro, 

Brasil”, Revista de Nutrição, v. 14, n. 1, pp. 5-12. 2001. 

 

RAMALHO, R. A., ACCIOLY, E., SILVA, L. M., “Doenças cardiovasculares: Efeito 

antioxidante das vitaminas A, C e E”, Revista do Metabolismo e Nutrição, v. 7, n. 1, 

pp. 6-9. 2003. 

 

REILLY, J. J., KELLY, J., “Long-term impact of overweight and obesity in childhood 

and adolescence on morbidity and premature mortality in adulthood: systematic 

review”, International Journal of Obesity, v. 35, n. 7, pp. 891-898. 2011. 

 

REMSBERG, K. E., DEMERATH, E. W., SCHUBERT, C. M., et al., “Early menarche 

and the development of cardiovascular disease risk factors in adolescent girls: the Fels 

longitudinal study”, The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, v. 90, n. 5, 

pp. 2718-2724. 2005. 

 

RETTENMAIER R., SHÜEP W., “Determination of vitamins A and E in liver tissue”, 

International Journal for Vitamin and Nutrition Research, v. 62, pp. 312-317. 1992.  

 

RODRIGUEZ-AMAYA, D. B., “Brazil: a bounty of carotenoid source”. Sight and life. 

Newsletter. v. 4, pp. 3-9. 2002. 

 

ROMANZINI, M., REICHERT, F. F., LOPES, A. S., et al., “Prevalência de fatores de 

risco cardiovascular em adolescentes”, Cadernos de Saúde Pública, v. 24, n. 11, pp. 

2573-2581. 2008. 

 

RONCADA, M. J., “Vitaminas lipossolúveis”. In: DUTRA-DE-OLIVEIRA, J. E., 

MARCHINI, J. S., Ciências nutricionais. São Paulo: Sarvier, pp. 167-177, 1998. 

 

RUSSEL, R. M., “Physiological and clinical significance of carotenoids”, International 

Journal of Vitamin and Nutrition Research, v. 68, n. 6, pp. 349-353. 1998. 

 



90 

 

RUVIARO, L., NOVELLO, D., QUINTILIANO, D. A., “Avaliação do estado 

nutricional e consumo alimentar de adolescentes matriculados em um colégio público 

de Guarapuava-PR”, Revista Salus, v. 2, n. 1, pp. 47-56. 2008.  

 

SANTOS, H. S., CRUZ, W. M., “A terapia nutricional com vitaminas oxidantes e o 

tratamento quimioterápico oncológico”, Revista Brasileira de Cancerologia, v. 47, n. 3, 

pp. 303-308. 2001. 

 

SANTOS, M. A., REZENDE, E. G., LAMOUNIER, J. A., et al., “Hipovitaminose A 

em escolares da zona rural de Minas Gerais”, Revista de Nutrição,  v. 18, n. 3, pp. 331-

339. 2005. 

 

SARDINHA, L. B., GOING, S. B., TEIXEIRA, P. J., et al., “Receiver operating 

characteristic analysis of body mass index, triceps skinfold thickness, and arm girth for 

obesity screening in children and adolescents”, The American Journal of Clinical 

Nutrition, v. 70, n. 6, pp. 1090-1095. 1999. 

 

SARNI, R. S., KOCHI, C., RAMALHO, R. A., et al., “Impact of vitamin A megadose 

supplementation on the anthropometry of children and adolescents with non-hormonal 

status deficit: a double-blind and randomized clinical study”, International Journal of 

Vitamin and Nutrition Research, v. 73, n. 4, pp. 303-311. 2003.  

 

SAUBERLICH, H. E., DOWDY, R.P., SKALA, J.H., Laboratory tests for the 

assessment of nutritional status. Cleveland, Ohio, C.R.C. Press, 1974. 

 

SAUNDERS, C., RAMALHO, R. A., LEAL, M. C., “Estado nutricional de vitamina A 

no grupo materno-infantil”, Revista Brasileira de Saúde Materno-infantil, v. 1, n. 1, 

pp. 21-29. 2001. 

 

SAUNDERS, C., RAMALHO, R. A., LIMA, A. P. P. T., et al., “Association between 

gestational night  blindness and serum retinol in mother/newborn pairs in the city of Rio 

de Janeiro, Brazil”, Nutrition, v. 21, n. 4, pp. 456-461. 2005. 

 



91 

 

SCHMIDT, M. D., DWYER, T., MAGNUSSEN, C. G., et al., “Predictive associations 

between alternative measures of childhood adiposity and adult cardio-metabolic health”, 

International Journal of Obesity, v. 35, n. 1, pp. 38-45. 2011. 

 

SICHIERI, R., SOUZA, R. A., “Estratégias para prevenção da obesidade em crianças e 

adolescentes”, Cadernos de Saúde Pública, v. 24, supl. 2, pp. S209-S234. 2008. 

 

SIERVOGEL, R. M., DEMERATH, E. W., SCHUBERT, C., et al., “Puberty and body 

composition”, Hormone Research, v. 60, n. 1, pp. 36-45. 2003.  

 

SIES, H., STAHL, W., “Vitamins E and C, -carotene, and other carotenoids as 

antioxidants”, American Journal of Clinical Nutrition, v. 62, n. 6, pp. 1315S-1321S. 

1995. 

 

SIGULEM, D. M., DEVINCENZI, U. M., LESSA, A. C., “Diagnóstico do estado 

nutricional da criança e do adolescente”, Jornal de Pediatria, v. 76, supl. 3, pp. S275- 

S284. 2000. 

 

SILVA, L. S. V., VEIGA, G. V., RAMALHO, R. A., “Association of serum 

concentrations of retinol and carotenoids with overweight in children and adolescents”, 

Nutrition, v. 23, n. 5, pp. 392-397. 2007. 

 

SINAIKO, A. R., STEINBERGER, J., MORAN, A., et al. “Relation of body mass 

index and insulin resistance to cardiovascular risk factors, inflammatory factors, and 

oxidative stress during adolescence”, Circulation, v. 111, n. 15, pp. 1985-1991. 2005.  

 

SOMMER, A., “Vitamin A deficiency and its consequences: a field guide to detection 

and control”. Epidemiology. 3 ed., p. 65,  World Health Organization. Geneva, 1995. 

 

SOUZA, L. B., VEIGA, G. V., RAMALHO, R. A., “Níveis séricos de retinol e 

carotenóides e sua associação com o estado nutricional antropométrico em escolares e 

adolescentes”, Revista SOCERJ, v. 17, pp. 147. 2004.  

 



92 

 

STAHL, W., “Lipid oxidation and antioxidants”, Current Opinion Clinical Nutrition & 

Metabic Care, v. 3, n. 2, pp. 121-126. 2000. 

 

STRAUSS, R. S., “Comparison of serum concentrations of -tocopherol and -carotene 

in a cross-sectional sample of obese and nonobese children (NHANES III)”, Jornal de 

Pediatria, v. 134, n. 2, pp. 160-165. 1999. 

 

SUÁREZ-ORTEGÓN, M. F., ORTEGA-ÁVILA, J. G., ORDÓÑEZ-BETANCOURTH, 

J. E., et al., “Adiposity markers and cardiovascular risk in urban Colombian 

adolescents: Heterogeneity in association patterns”, Metabolism, v. 62, n. 7, pp. 1000-

1007. 2013. 

 

SUTIL DE NARANJO, R., MÁRQUEZ, M., BARRIOS DE JORDÁN, M., et al., 

“Niveles de vitaminas antioxidantes de lípidios en escolares con historia familiar de 

enfermedad arterial coronária”, Archivos Venezolanos de Farmacología y Terapéutica, 

v. 22, n. 2, pp. 163-171. 2003. 

 

SWITZER, B. R., ATWOOD, J. R., STARK, A. H., et al., “Plasma carotenoid and 

vitamins A and E concentrations in older African American women after wheat bran 

supplementation: effects of age, body mass and smoking history”, Journal of the 

American College of Nutrition, v. 3, n. 24, pp. 217-226. 2005.  

 

TANNER, J. M., “Growth at adolescence”, 2. ed. Oxford: Blackwell Scientific 

Publications, 1962. 

 

TANNER, J. M., “Growth and maturation during in adolescence”, Nutrition Review, v. 

39, n. 2, pp. 43-55. 1981. 

 

TAYLOR R. W., FALORNI A., JONES I. E., et al., “Identifying adolescents with high 

percentage body fat: a comparison of BMI cutoffs using age and stage of pubertal 

development compared with BMI cutoffs using age alone”, European Journal of 

Clinical Nutrition, v. 57, n. 6, pp. 764-769. 2003. 

 



93 

 

TAYLOR R. W., JONES I. E., WILLIAMS S. M., et al., “Body fat percentages 

measured by dual-energy X-ray absorptiometry corresponding to recently recommended 

body mass index cutoffs for overweight and obesity in children and adolescents aged 3–

18 y”, American Journal of Clinical Nutrition, v. 76, n. 6, pp. 1416-1421. 2002. 

 

TRASANDE L., CRONK, C., DURKIN., M., et al., “Environment  and obesity in the 

National Children´s Study”, Environmental Health Perspectives, v. 117, n. 2, pp. 159-

166. 2009. 

 

USDA (US DEPARTMENT OF AGRICULTURE), Report of the Dietary Guidelines 

Advisory Committee on the Dietary Guidelines for Americans, 2010. 

 

VEIGA, G. V., SICHIERI, R., “Correlation in food intake between parents and 

adolescents depends on socioeconomic level”, Nutrition Research, v. 26, n. 10, pp. 

517-523. 2006. 

 

VERLY JR, E. Prevalência de inadequação da ingestão de nutrientes entre 

adolescentes do município de São Paulo. Dissertação, Faculdade de Saúde Pública da 

USP, São Paulo, Brasil, 2009.  

 

VILLAR, B. S., RONCADA, M. J., “Determinação do consumo de alimentos fontes de 

vitamina A por gestantes, utilizando o formulário dietético simplificado (FDS)”, 

Archivos Latinoamericanos de Nutrición, v. 52, n. 1, pp. 48-54. 2002. 

 

VIROONUDOMPHOL, D., PONGPAEW, P., TUNGTRONGCHITR, R., “The 

relationships between anthropometrics measurements, serum vitamin A and E 

concentrations and lipid profiles in overweight and obese subjects”, Asia Pacific 

Journal of Clinical Nutrition, v. 1, n. 12, pp. 73-79. 2003.  

 

VIRTANEN, S. M., VAN‟T VEER, P., KOK, F., et al., “Predictors of Adipose Tissue 

Carotenoid and Retinol Levels in Nine Countries. The EURAMIC Study”, American 

Journal of Epidemiology, v. 144, n. 10, pp. 968-979. 1996. 

 

 



94 

 

VITOLO, M. R., GAMA, C. M., QUEIROZ, S. S., et al., “Retinol sérico de 

adolescentes de uma escola da cidade de São Paulo”, Revista de Nutrição, v. 17, n. 3, 

pp. 291-299. 2004. 

 

WALD, G., “Molecular basis of visual excitation”, Nature, v. 219, pp. 800-807, 1968. 

 

WALLSTRÖM, P., WIRFÄLT, E., LAHMANN, P. H., et al., “Serum concentrations of 

β-carotene and α-tocopherol are associated with diet, smoking, and general and central 

adiposity”, American Journal of Clinical Nutrition , v. 73, n. 4, pp. 777-785. 2001. 

 

WEST JR, K. P., DJUNAEDI, E., PANDJI, A., et al., “Vitamin A supplementation and 

growth: a randomized community trial”, American Journal of Clinical Nutrition, v. 48, 

n. 5, pp. 1257-1264. 1988. 

 

WHITING, S. J., VATANPARAST, H., BAXTER-JONES, A., et al., “Factors that 

Affect Bone Mineral Accrual in the Adolescent Growth Spurt”, The Journal of 

Nutrition, v. 134, n. 3, pp.696S-700S. 2004. 

 

WICKEL, E.E., “Evaluating the utility of the body adiposity index in adolescent boys 

and girls”, Journal of Science and Medicine in Sport (2013), 

http://dx.doi.org/10.1016/j.jsams.2013.06.002 

 

WISKIN, A. E., DAVIES, J. H., WOOTTON, S. A., et al., “Energy expenditure, 

nutrition and growth”, Archives of Disease in Childhood, v. 96, n. 6, pp. 567-572. 

2011. 

 

WOODS JR, J. R., PLESSINGER, M. A., FANTEL, A., “An introduction to reactive 

oxygean species and their possible roles in substance abuse”, Obstetrics and 

Gynecology Clinics of North America, v. 25, n. 1, pp. 219-236. 1998.  

 

WHO (World Health Organization), Nutrition in adolescence: issues and challenges for 

the health sector: issues in adolescent health and development. WHO discussion papers 

on adolescence. Geneva, 2005. 

 

http://dx.doi.org/10.1016/j.jsams.2013.06.002


95 

 

WHO (World Health Organization), Growth reference data for 5-19 years. BMI-for-age 

(5-19 years). Percentiles, 2007.  

 

WHO (World Health Organization), Indicators for assessing vitamin A deficiency and 

their application in monitoring and evaluating intervention programmes. Geneva: 

WHO, 1996. 

 

WHO (World Health Organization), World Health statistics, 2007. Disponível em: 

http://www.who.int/lhealthinfo/statistics/en/index.html. Acesso em 23 de março de 

2012. 

 

WHO (World Health Organization), Global prevalence of vitamin A deficiency: 

Micronutrient deficiencies information system: WHO/NUT 95.3. Geneva: WHO, 116p., 

1995.  

 

ZEELIE, A., MOSS, S. J., KRUGER, H. S., “The relationship between body 

composition and selected metabolic syndrome markers in black adolescents in South 

Africa: The PLAY study”, Nutrition, v. 26, n. 11-12, pp. 1059-1064. 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0899900710000961
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0899900710000961
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0899900710000961
http://www.sciencedirect.com/science/journal/08999007
http://www.sciencedirect.com/science/journal/08999007/26/11


96 

 

Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 

 

ANEXO A - BANNER DE DIVULGAÇÃO E RECRUTAMENTO 
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ANEXO B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(TCLE)  
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ANEXO C - QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO E ANAMNESE CLÍNICA 

DO ADOLESCENTE  

 

 

1. Nome do Entrevistador: __________________________________ 2. Data da Consulta: 

_________/______/_____ 

MÓDULO I: IDENTIFICAÇÃO DO ADOLESCENTE 

1. Nome e Sobrenome do Adolescente: ____________________________________________________ 

2. N
o
. do Prontuário: _______________  3. Data de Nascimento: ______/_____/_______ 

4. Idade: _________________ anos        5. Gênero: Feminino (      )  Masculino (        )   

6. Onde você nasceu? Estado: ____________________________   7. Qual o município que você está 

morando? __________________________   8. Bairro: _______________________   9. Há quantos anos 

você está morando neste município? ________________  10. Peso ao Nascer: _______________ 

 

 

MODULO II: VARIÁVEIS CONSTITUCIONAIS E SOCIOECONÔMICA 

Questão 01:Itens de posse Não tem 1 2 3 4 5 6 Mais de 6 

Automóvel (    ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Televisor em cores (    ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Rádio (excluindo do carro) (    ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Geladeira comum ou com freezer (    ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Máquinas de lavar roupa (    ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Micro-ondas  (    ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Computador (    ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Celular (    ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Empregada mensalista (    ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Banheiro (    ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Quarto (    ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

 

Questão 02. Número de membros na família 

1. (        ) 2 a 3  pessoas 

2  (        ) 4 a 6 pessoas   

3. (        ) ≥ 7 pessoas 

 

Questão 03. Nível de escolaridade do adolescente 

1. (      )  Analfabeto 

2. (      ) fundamental incompleto - 1ª ao  9º ano 

3. (      ) fundamental completo CA à 8ª série - 1ª ao  9º ano    

4. (      ) Ensino   médio incompleto -  1ª ao 3º Ano 

5. (      ) Ensino   médio completo - 1ª ao 3º Ano 

6. (      ) Não soube informar 

7. (      ) Educação de Jovens e Adultos ≥15 anos - ensino fundamental 

8. (      ) Educação de Jovens e Adultos  ≥17 anos - ensino médio 

 

Questão 04. Nível de escolaridade dos pais ou responsáveis 

     4.1 Mãe ou responsável                                                                       4.2 Pai ou responsável 

1. (          ) Analfabeto 1. (         ) 

2. (          ) Fundamental incompleto - 1ª. ao  9º 

ano 

2. (         ) 

 

3. (          ) Fundamental completo CA à 8ª.                      3. (         ) 

série - 1ª. ao  9º ano                                           

 

4. (          ) Ensino   médio incompleto - 1ª. ao  

3ºAno 

4. (         ) 
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5. (          ) Ensino   médio completo - 1ª. ao  

3º. Ano 

5. (         ) 

6. (          ) Nível superior incompleto 6. (         ) 

7. (          ) Nível superior completo 7. (         ) 

Qual?__________ 

8. (          ) 

Qual? __________  

 

Pós-graduação 

Qual? __________ 

8. (         ) 

Qual? __________ 

9. (          ) Não soube informar  

 

 

9. (          ) 

 

 

 

Questão 05: Raça/Cor
2
. Responda qual seria sua cor: 

1. (           ) Branca (caucasiana) 

2. (           ) Preta (negra) 

3. (           ) 

4. (           ) 

5. (           ) 

6. (           )  

Parda (mulato(a)) 

Indígena   

Amarela (asiáticos) 

Não soube informar 

 

MÓDULO III: Medidas Clínica
3
. Questões de 01 A 08. 

Questão 01: História reprodutiva (só para as adolescentes de 1 a 3). 

Toma ou já tomou algum anticoncepcional oral ou injetável? 

1. (          ) Está tomando pílula. Qual? _____________________________________. 

2. (          ) Está tomando injetável. Qual? ___________________________________. 

3. (          ) Tomava pílula 

4. (          ) Tomava injetável 

5. (          ) Já tomou os dois (oral e injetável) 

6. (          ) Nunca tomou 

Questão 02 . Há quanto tempo faz ou fez uso de anticoncepcional? 

1. (          ) menos de 1 ano regularmente 

2. (          ) de 1 a 5 anos regularmente 

3. (          ) mais de 5 anos regularmente 

4. (          ) nunca tomou             

Questão 03. Maturação Sexual- Avaliação Puberal.  Por favor, transcrever o número que a adolescente 

marcou na prancha fotográfica 

Avaliação Puberal das Meninas ─Mamas e Pêlos Pubianos 

1. M1 (         ) P1   (         ) 

2. M2 (         ) P2    (         ) 

3. M3 (         ) P3   (         ) 

4. M4 (         ) P4   (         ) 

5. M5 (         ) P5   (         ) 

6.  __________________ anos Idade da Menarca (passe para o item 7) 

7. ________/________/_________ Data da última menstruação  

8. (          ) Não apresentou a menarca 

9. (          ) Não soube informar 

Questão 04. Maturação Sexual- Avaliação Puberal.  Por favor, transcrever o número que o adolescente 

marcou na prancha fotográfica. 

Avaliação Puberal dos Meninos ─ Genitália e Pêlos Pubianos 

1. G1    (         ) P1 (        ) 

2. G2    (         ) P2 (        ) 

3. G3    (         ) P3 (        ) 

4. G4    (         ) P4 (        ) 

5. G5    (         ) P5 (        ) 

Questão 05. Você estáfazendo uso de alguma medicação nos últimos  30 dias ? 

1. (        ) Não  (passe para a questão 6)    

2  (        ) Sim. Qual a medicação? _________________________________________. Qual a dose 

diária? ____________________________________________. 

4. (        ) Não soube informar 

Questão 06. Risco para doenças cardiovasculares. Marque 1. (SIM) ou 2. (NÃO) 

 6.1Mãe biologica Antecedentes familiares 6.2Pai biologico 
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1. (          ) 1.Diabetes 1. (          ) 

2. (          ) 2.Hipertensão Arterial 

(pressão alta) 

2. (          ) 

3. (          ) 3. Excesso de peso/ Obesidade 3. (          ) 

4. (          ) 4. Colesterol Alto 4. (          ) 

5. (          ) 5. Triglicerideo Alto 5. (          ) 

6. (          ) 6. Infarto Agudo do Miocardio (IAM) 6. (          ) 

7. (          ) Qual? __________ 7. Uso de droga ilicita 7. (          ) Qual? _________ 

8. (          ) 

 

Não soube informar 8. (          ) 

Questão 07. Manometria: Pressão Arterial Sistólica 

1. ( ________________________) Primeira medida 

2. (_________________________) Segunda medida 

3. (_________________________) Terceira medida 

4. (_________________________) Média da pressão arterial sistólica 

Questão 08. Manometria: Pressão Arterial Diastólica 

1. ( ________________________) Primeira medida 

2. (_________________________) Segunda medida 

3. (_________________________) Terceira medida 

4. (_________________________) Média da pressão arterial diastólica  

 

MODULO IV: AS PRÓXIMAS 4 PERGUNTAS SE REFEREM A PRÁTICA DE ATIVIDADE 

FÍSICA
1
 

Questão 01.Durante os últimos 7 (sete) dias, quantos  dias  você praticou atividade física por  pelos menos 

60 (sessenta) minutos por dia? 

1. (          ) 1 a 3 dias 

2. (          ) 4 a 6 dias 

3. (          ) Nenhuma vez 

Questão 02. Durante os últimos 7 (sete) dias, quantos dias você foi a escola e voltou para casa caminhando 

ou de bicicleta? 

1. (          ) 1 a 3 dias 

2. (          ) ≥ 4 dias 

3. (          ) Nenhuma vez 

 

Questão 03. Durante um dia típico ou usual, quanto tempo você passa assistindo televisão, jogando vídeo 

game, conversando com os amigos pela internet ou fazendo outras coisas que exigem permanecer sentado, 

como ler ou estudar ? 

1. (          ) Menos de 1 hora por dia  

2. (          ) 1 a 3 horas por dia 

3. (          ) 4 a 6 horas por dia 

4. (          ) ≥ de 7 horas por dia 

Questão 04. Durante este ano escolar, em quantos dias você  foi a aula de educação física por semana? 

1. (          ) 

2. (          ) 

3. (          ) 

Nenhuma 

1 a 2 dias 

≥ 3 dias 

MODULO V: AS PRÓXIMAS 5 (CINCO) PERGUNTAS SE REFEREM AO USO DE TABACO E 

BEBIDA ALCOÓLICA
2
 

Questão 01: Você fuma ou fumou cigarros nestes últimos seis meses?   

1. (           ) Nunca fumou (passe para a questão 3) 

2. (           ) Parou de fumar. (passe para os itens 2.1 e 2.2) 

2.1 __________  Com que idade parou de fumar? Anos 

2.2___________ Quantos cigarros você fuma ou fumou nos últimos seis meses por dia?  

                                                           
1
Os questionários sobre atividade física, tabagismo e consumo de álcool para pessoas de 15 a 19 anos do I inquérito domiciliar 

sobre comportamentos de risco e morbidade referida de doenças e agravos nãos transmissíveis, Brasil, 15 capitais e Distrito Federal 

2002-2003 do (INCA) foram usados como referencias para a construção destes. 

 
2
Idem ao 3. 
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Questão 02: Que idade você tinha quando experiementou cigarro? 

1. (          ) 10 ou menos anos 

2. (          ) 11├   ┤15 anos 

3. (          ) 16 anos ou mais 

4. (          ) Não soube informar 

Questão 03: Na sua casa existem pessoas que fumam próximo de você? 

1. (          ) Não 

2. (          ) Sim (passe para a questão número 04) 

Questão 04: Quem? 

1.(    )pai  2.(    )mãe 3.(    )padrasto  4.(    )madrasta  5.(    )irmão 6.(    )irmã 

7.(    )companheiro 8.(    )companheira  9.(    )tio 10.(    )tia   11.(    )primo  12.(   )prima 

Questão 05:  Você bebe bebida alcoólica?   

1. (          ) Não (passe para a questão número 08) 

2. (          ) Sim  

Questão 06: Que idade você tinha quando experiementou bebida alcoólica? 

1. (          ) 10 ou menos anos 

2. (          ) 11├   ┤15 anos 

3. (          ) 16 anos ou mais 

4. (          ) Não soube informar 

Questão 07: Qual a frequência que você faz de uso bebidas alcoólicas (cerveja, vinho, cachaça, ice e 

outras)                  

1 (           ) Diariamente ou, quase todo dia (até 4x/ semana) 

2.(           ) Ocasionalmente (pelo menos 1x/ semana) 

3.(           ) Raramente (menos de (1x/mês)                                                                

Questão 08: Na sua casa há pessoas que usam bebida alcoólica? 

1. (          ) Não 

2. (          ) Sim (passe para a questão 09). 

Questão 09: Quem? 

1.(    )pai  2.(    )mãe 3.(    )padrasto 4.(    )madrasta 5.(    )irmão 6.(    )irmã 

7.(    )companheiro 8.(    )companheira 9.(    )tia 10.(    )tia 11.(   )primo 12.(   )prima 

Questão 10: Qual a frequência de uso de bebida alcoolica (cerveja, vinho e cachaça), que estas pessoas 

estão fazendo no último ano (12 meses)? 

1 (           ) Diariamente ou, quase todo dia (até 4x/ semana) 

2.(           ) Ocasionalmente (pelo menos 1x/ semana) 

3.(           ) Raramente (menos de (1x/mês)  
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ANEXO D - FORMULÁRIO DESENVOLVIMENTO PUBERAL MASCULINO  
 

 
 

 

Adolescente:__________________________________________________________________ 

 

Número do Prontuário: __________________________________________ 

 

Data de Nascimento: ____________/_____________/_________ Idade: ________  anos 

 

Data da Consulta: ______________/_____________/______________ 

 

Assinatura do Entrevistador:_______________________________________________ 
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ANEXO E - FORMULÁRIO DESENVOLVIMENTO PUBERAL FEMININO  
 

 
 

 
Adolescente:__________________________________________________________________ 

 

Número do Prontuário: __________________________________________ 

 

Data de Nascimento: ____________/_____________/_________ Idade: ________  anos 

 

Data da Consulta: ______________/_____________/______________ 

 

Assinatura do Entrevistador:_______________________________________________ 
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ANEXO F - FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA (DCT; DCB; DCS; CB; CC) E BIA. 

Programa de Pós Graduação Faculdade de Medicina (cardiologia) UFRJ; AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA; mnubiago@ufrj.br Doutoranda: Maria Núbia 

Gama Oliveira. Projeto: Relação entre perfil clínico e antropométrico, níveis séricos de vitamina A e leptina, polimorfismo Gln223Arg do gene da leptina e fatores de risco 

cardiovascular em adolescentes. 

N
o
. de Prontuário: _________________________________________-_________________. Data de consulta: 

_______________________/______________________/2011 

Nome do adolescente:  Data de Nascimento: _____________________/ ____________/ 

___________. 

Sexo: (          ) Feminino                     (            ) Masculino 

 

Idade: ____________________________________________________ 

(em anos) 

Dobras cutâneas (mm) 1
a.
 medida 2

a
 medida  3

a
. medida  média MEDIDAS DE BIOIMPEDÂNCIA BODY STAT 1500 

Tricipital (mm)     N
o
. Bioimpedância (BIA) 

_______________________________________________. 

Bicipital (mm)     1) % de Gordura de Corporal  11―15 

Subescapular (mm)     2) Massa  de Gordura (kg)  18―25 

Perímetros (cm) 1
a
. medida 2

a
. medida 3

a
. medida média 3) %  75―82 

Circunferência do braço     4) Kg  45―49 

Circunferência da cintura     5) Kg  57―62 

BIA BODY STAT 1500 6) Lt  30―36 

12)   20 - 25 7) Kcal   

13)  Alto risco > 0,8 8) Kcal/kg   

14)  Kh = 550 Ώ 9) Kcal   

Assinatura do avaliador:  

mailto:mnubiago@ufrj.br
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ANEXO G - LEMBRETE DE PREPARO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE 

SANGUE E AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA POR BIOIMPEDÂNCIA 

 

FORMULÁRIO 

PESQUISA:  Relação entre perfil clínico e antropométrico, níveis séricos de 

vitamina A e leptina, polimorfismo Gln223Arg do gene da leptina 

e fatores de risco cardiovascular em adolescentes. 

ATENÇÃO! FICAR EM JEJUM 12 horas. 

Data do 

exame: 

__________ / __________/ 

2011.   

Atendimentos: 2ª e 6ª. Feira 

Horário: (     )8h    (    )9h       (    )9h 30`      (    )10h     (    )10h 30` 
 

 

Você saberá dos 

resultados dos 

exames: 

Se Colesterol e o 

Triglicerídeos estão 

normais ou 

aumentados 

Se a glicose no 

sangue está normal 

ou aumentada 

Se quantidade de 

vitamina A está 

normal (vitamina A 

é importante para o 

sistema defesa do 

organismo e 

crescimento) 

Quantidade do 

hormônio da Leptina  

Se você está com 

anemia,  

Baixo peso ou com 

sobrepeso 

Você deverá chegar 15 minutos antes da hora marcada para o 

exame: 

NÃO comer NADA, depois das 8 horas da noite anterior ao 

exame; 

Não tomar bebida alcoólica; 

Não tomar café; Não fumar; 

Não tomar remédio que tenha vitamina A; 

Não fazer exercícios físicos no dia anterior ao exame; 

Não fazer sauna, durante as 8 horas que antecedem aos 

exames; 

Não tomar café da manhã; 

Beber de 8 a 10 copos de água filtrada no dia anterior ao 

exame; 

As meninas devem vestir um “top” por baixo da blusa e um 

short de malha ou uniforme de educação física ou biquíni por 

baixo da roupa; 

Os meninos devem vestir short de malha ou uniforme de 

educação física; 

 Trazer o termo de consentimento livre esclarecido assinado 

pelos pais - TCLE; 

Se tive resfriado, gripado, com febre deixar para fazer o 

exame, quando estiver curado.  

Remarcar a consulta na recepção do CRA. 

E-mail: mnubiago@ufrj.br; cra_paisca@yahoo.com.br 

 

 

 

 

 

mailto:mnubiago@ufrj.br
mailto:cra_paisca@yahoo.com.br
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ANEXO H - PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 

(CEP/HUCFF/UFRJ) 
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