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RESUMO 

 

Os índices de obesidade infantil vêm crescendo em nosso país. A obesidade está 

associada com alterações metabólicas, funcionais, estruturais e, consequentemente, 

com as doenças crônicas não transmissíveis (DCNT). A literatura mostra que em 

indivíduos com excesso de peso, a presença de obesidade abdominal (OA) 

potencializa os riscos cardiometabólicos e os fatores de risco associados. Influências 

ambientais negativas presentes nos dias de hoje como alimentos industrializados e a 

redução da prática de atividade física contribuem para o aumento da obesidade em 

idades cada vez mais precoces e, para além disso podem estar mudando a composição 

corporal das crianças de forma negativa, favorecendo a presença de OA. Nesse 

contexto, o presente estudo procurou identificar o padrão de crescimento entre os 

escolares, a presença da obesidade total (OT) e da OA segundo o sexo e a idade e 

analisar a presença da OA em crianças com e sem excesso de peso. A amostra foi 

composta por 1267 escolares (622 meninas e 645 meninos), com idade entre 6 e 10 

anos incompletos de escolas públicas do Município de Macaé – RJ. Dados 

antropométricos como peso, estatura e perímetro da cintura (PC) foram coletados 

entre 2013 e 2014. O estado nutricional foi classificado, segundo o Índice de Massa 

Corporal (IMC/idade), recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e a 

presença de OA foi classificada pela RCEst ≥ 0,50. A prevalência de excesso de peso 

(sobrepeso + obesidade) e obesidade nos escolares foi de 33,7% e 16,4%, 

respectivamente, sendo similares àqueles encontrados na última pesquisa de 

orçamento familiares, 33,5% e 14,3% (POF 2008 - 2009). A prevalência de OA foi de 

22,7% da amostra. A prevalência de OT e OA foi semelhante entre as idades e entre 

os sexos, porém, entre as meninas com sobrepeso, foi verificada maior presença de 

OA quando comparadas aos meninos com sobrepeso (63,8% vs. 36,14%, 
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respetivamente; p < 0,05). Entre as crianças classificadas com sobrepeso, 37,7 % 

apresentam a presença de OA e, entre as obesas, 93,7% apresentam OA, sendo mais 

presente entre as meninas de 8 e 9 anos. Do total da amostra, 21,9% apresentaram a 

combinação de excesso de peso e obesidade abdominal, sendo 11,5% entre as meninas 

e 10,4% entre os meninos (IC 95%).  Conclusão: Encontramos um padrão de 

crescimento atípico com elevada prevalência de sobrepeso, obesidade e OA em ambos 

os sexos e em todas as idades nas crianças avaliadas demonstrando o alto risco que 

estes indivíduos podem apresentar para complicações cardiovasculares e metabólicas 

no decorrer da vida.  

 

Palavras-chave: Obesidade infantil, obesidade abdominal, escolares, crescimento, 

indicadores antropométricos, índice de massa corporal e relação cintura/estatura. 
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ABSTRACT 

 

The rates of childhood obesity have been growing in our country. Obesity is associated 

with metabolic, functional, structural, and consequently chronic non-communicable 

diseases (CNCD). The literature shows that in overweight individuals, the presence of 

abdominal obesity (AO) increases cardiometabolic risks and associated risk factors. 

Negative environmental influences nowadays as industrialized foods and reduced 

physical activity contribute to an increase in obesity at an earlier age and, in addition, 

may be changing the body composition of children in a negative way, favoring presence 

of AO. In this context, the present study aimed to identify the pattern of growth among 

school children, the presence of total obesity (TO) and AO according to sex and age and 

to analyze the presence of AO in children with and without excess weight.The sample 

consisted of 1267 schoolchildren (622 girls and 645 boys), aged between 6 and 10 years 

of incomplete public schools in the Municipality of Macaé - RJ. Anthropometric data 

such as weight, height and waist circumference (WC) were collected between 2013 and 

2014. The nutritional status was classified according to the Body Mass Index (BMI / age), 

recommended by the World Health Organization (WHO) and the presence of AO was 

classified by ratio between waist and height (RWH) ≥ 0.50. The prevalence of overweight 

(overweight + obesity) and obesity in schoolchildren was 33.7% and 16.4%, respectively, 

similar to those found in the last family budget survey, 33.5% and 14.3% (POF 2008 - 

2009). The prevalence of AO was 22.7% of the sample. The prevalence of TO and AO 

was similar between the ages and between the sexes, but, among overweight girls, there 

was a greater presence of AO when compared to overweight boys (63.8% vs. 36.14%, 

respectively; p <0.05). Among the children classified as overweight, 37.7% present the 

presence of AO and among the obese girls, 93.7% presented AO, being more present 

among 8- and 9-year-old girls. Of the total sample, 21.9% had a combination of 

overweight and abdominal obesity, 11.5% among girls and 10.4% among boys (95% CI). 

Conclusion: We found an atypical growth pattern with a high prevalence of overweight, 

obesity and AO in both sexes and at all ages in the children evaluated, demonstrating the 

high risk that these individuals may present for cardiovascular and metabolic 

complications during their lifetimes. 
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Key words: Infant obesity, abdominal obesity, schooling, growth, anthropometric 

indicators, body mass index and waist-to-height ratio. 
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APRESENTAÇÃO 

 

  Este estudo integra um projeto de pesquisa maior, intitulado “Estado nutricional 

de escolares de 6 a 10 anos no município de Macaé - Rio de Janeiro e fatores 

associados”. 

 A investigação foi realizada de março de 2013 a novembro de 2014 por equipe 

do Laboratório de Pesquisa e Inovação em Ciências do Esporte (LAPICE), 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) – Campus Macaé, em parceria com a 

Secretaria Municipal de Estado por meio do Programa Saúde na Escola (PSE), 

promovido pelo governo federal.  

 O estudo foi aprovado pelo Comitê de ética e Pesquisa da Universidade Veiga 

de Almeida (Parecer 876.333) e autorizado pela Secretaria Municipal de Educação do 

Município de Macaé, Rio de Janeiro e pela direção das escolas participantes. O autor 

dessa dissertação participou do projeto supracitado, no trabalho de campo de coleta 

de dados e na aplicação e supervisão das avaliações antropométricas dos escolares. 

No que se refere ao componente descritivo do projeto citado, o autor foi responsável 

pela transcrição, tabulação, organização e análise das mesmas, e pela redação dessa 

dissertação.  

 O presente trabalho está organizado da seguinte forma: 1) Introdução, onde se 

apresenta a relevância do estudo; 2) Referencial teórico sobre o crescimento infantil, 

obesidade infantil, obesidade Abdominal, epidemiologia da Obesidade, indicadores 

Antropométricos, índice de Massa Corporal, perímetro da cintura (PC) e relação 

cintura / estatura (RCEst); 3) Justificativa, objeto de estudo e as questões que 

nortearam a pesquisa; 4) Objetivos do estudo; 5) Metodologia; 6) Resultados e 

discussão, no qual são apresentados a “análise contextual”; 7) considerações finais; 8) 

apêndices e anexos. 
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1. INTRODUÇÃO 

 O crescimento infantil é um processo complexo que sofre influências de  fatores 

genéticos, hormonais e ambientais (PEREIRA; SICHIERI, 2007). Sendo assim, 

influências ambientais negativas durante a infância podem interferir no potencial genético 

de crescimento e propiciar o desenvolvimento do sobrepeso e da obesidade. As alterações 

hormonais e genéticas, apesar de não menos importantes, são menos frequentes, sendo o 

fator ambiental o elemento determinante da obesidade (PRADO PEREIRA DE SOUZA; 

MARQUES DE OLIVEIRA, 2008; LAKSHMAN; ELKS; ONG, 2012). Essas 

informações reforçam a importância de se promover hábitos saudáveis no dia a dia das 

crianças. Uma alimentação adequada e saudável,  a prática regular de atividade física, a 

atenção com a higiene, e cuidados com a saúde são atitudes que proporcionam as 

condições necessárias para que as crianças possam desenvolver o seu potencial genético 

e vivenciar um crescimento saudável (PEREIRA; SICHIERI, 2007; GURNANI; 

BIRKEN; HAMILTON, 2015; SBP, 2012). 

  O monitoramento do crescimento é considerado um dos melhores indicadores de 

saúde da criança, em razão de sua dependência de fatores ambientais (M.S. BRASIL, 

2002). Destaca-se, que o acompanhamento periódico é importante para a promoção e a 

proteção da saúde da criança com relação a possíveis distúrbios nutricionais além de 

servir de alerta para a presença de desnutrição e/ou de excesso de peso e 

consequentemente o aparecimento de uma grande variedade de doenças, tanto endócrinas 

como não endócrinas (M.S. BRASIL, 2002; FORD, 2006). 

 Na faixa etária de 6 a 9 anos, é esperado uma velocidade de crescimento  

constante, com um aumento médio de 5 a 7 cm na estatura por ano (SBP, 2009). O peso 

deve apresentar um aumento linear com um maior acúmulo de tecido adiposo nas idades 

finais (8 e 9 anos), como forma de fazer reserva energética para o estirão de crescimento 

e maturação sexual, eventos que serão verificados, via de regra, na adolescência 

(BARBOSA; FRANCESCHINI; PRIORE, 2006; MORAES, 2018). 

 A influência dos fatores ambientais prejudiciais ao crescimento verificados nos 

dias atuais vêm elevando a prevalência do excesso de peso em escolares e, para além 

disso, estão promovendo alterações indesejáveis na composição corporal como, por 

exemplo, uma maior presença de obesidade  abdominal (OA)(RICARDO; GABRIEL; 

CORSO, 2012; LEAL et al., 2015; BARBOSA FILHO et al., 2016).  

 No Brasil, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), publicados na última Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) em 2009, uma 
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entre cada três crianças com 5 a 9 anos de idade estava acima do peso recomendado 

pela Organização Mundial de Saúde(OMS)(IBGE, 2009). Estima-se que mais de 340 

milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 19 anos de idade estejam obesos ou tenham 

sobrepeso no mundo, dados que representam um crescimento  da prevalência de 

obesidade de 4% em 1975 para 18% em 2016 (ABARCA-GÓMEZ et al., 2017). Esses 

números alarmantes são acompanhados pela observação de que muitas das doenças 

crônicas não transmissíveis (DCNT) e fatores de risco cardiovasculares que são 

observados em adultos passaram a ser verificados com  maior frequência em idade 

pediátrica (BASTIEN et al., 2014).  

 A crescente prevalência de excesso de peso, despertou o interesse da 

comunidade científica sobre o assunto. Pesquisadores começaram a perceber que, além 

do excesso de peso, o tipo de depósito da gordura se associa com o prognóstico de risco 

de problemas de saúde. Na presença do excesso de peso, a distribuição da gordura 

corporal é um importante fator de risco para as DCNT (JANSSEN, 2005). Sendo assim, 

crianças que possuem excesso de adiposidade na região abdominal são mais suscetíveis 

a alterações metabólicas e ao desenvolvimento de doença cardiovascular na vida adulta 

(BERENSON, 2001; TAVARES et al., 2016; GOMES, 2017). Além disso existe uma 

preocupação com o prejuízo à saúde que a persistência desse excesso de gordura 

centralizado pode trazer ao longo da vida (SIMMONDS et al., 2015). Ressalta-se que o 

risco do desenvolvimento da síndrome metabólica na vida adulta é maior nos indivíduos 

que apresentaram obesidade na infância (ABESO, 2016). 

 O excesso de peso (sobrepeso mais obesidade) e a OA, podem ser identificados 

por meio das variáveis antropométricas massa corporal, estatura e perímetro da cintura 

(PC)(RICARDO et al., 2012; MARTÍNEZ-VIZCAÍNO et al., 2014). O Índice de massa 

corporal (IMC), é um método bastante utilizado em estudos epidemiológicos e na 

prática para a classificação do estado nutricional em crianças (MIRANDA et al., 2015). 

Uma das limitações desse método, se baseia no fato de que o IMC não fornece 

informação sobre a distribuição da gordura corporal (FREEDMAN et al., 2013) e, 

portanto, não mede a OA. 

 A medida do PC possui bom desempenho como indicador de OA em ambos os 

sexos, porém a falta de uma padronização dos pontos de corte e os vários locais 

anatômicos da medida podem explicar a sua pouca utilização na prática clínica 

(MAGALHÃES et al., 2014). Com a vantagem de não necessitar de ajuste por idade e 

sexo, o método da RCEst também é considerado eficaz para predizer a OA e quando 
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associado ao IMC melhora a predição do risco para o aparecimento de doenças 

cardiovasculares em crianças (RIBEIRO; LEAL; ASSIS, 2014; ADAIR, 2014; 

ASHWELL; GIBSON, 2016).  

 Assim, a compreensão das diferentes formas de obesidade e dos seus fatores de 

risco associados, nos direciona para a importância de se avaliar a presença de OT e de 

OA em ambientes de atendimento à saúde e institucionais como a escola, contribuindo 

dessa forma, para melhor detecção do risco cardiovascular em crianças (JANSSEN, 

2005).  

 O exponencial aumento da prevalência do excesso de peso em idades cada vez 

mais precoces, aliado a carência na literatura de dados relacionados às faixas de idade, 

justifica uma análise da forma como se apresenta a OT e a OA em escolares (6 e 10 

anos incompletos), apresentando os resultados por sexo e em cada idade da faixa etária. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Crescimento 

 O crescimento é um processo dinâmico e contínuo definido como o aumento do 

tamanho corporal como resultado da multiplicação e diferenciação celulares 

(ACCIOLY; SAUNDERS; LACERDA, 2009;M.S. BRASIL, 2002). 

 O indivíduo já nasce com o seu potencial genético, porém o seu resultado final 

depende da contribuição, positiva ou negativa, recebida de fatores intrínsecos e/ou 

extrínsecos (MARUI et al., 2002; PRADO PEREIRA DE SOUZA; MARQUES DE 

OLIVEIRA, 2008). Entre os fatores intrínsecos, podemos citar a genética, alterações 

metabólicas e malformações que podem influenciar o crescimento linear (estatura) e 

a velocidade do crescimento. Os fatores extrínsecos, ou fatores ambientais, são as 

condições de vida tais como a qualidade da alimentação, ocorrência de doenças, 

cuidados gerais e de higiene, condições de habitação e saneamento básico e o acesso 

aos serviços de saúde, às quais as crianças são submetidas desse o nascimento. Esses 

fatores podem alterar o ritmo e a qualidade desse potencial genético (M.S. BRASIL, 

2002).  

O monitoramento do crescimento é considerado como um dos melhores 

indicadores de saúde da criança, em razão de sua estreita relação com os fatores 

ambientais (M.S. BRASIL, 2002; PEREIRA; SICHIERI, 2007). A antropometria tem 

sido amplamente utilizada para avaliar a saúde e o risco nutricional durante o processo 

de crescimento e desenvolvimento em todas as fases da vida (LLEWELLYN et al., 

2016). É considerada um método eficaz no acompanhamento do crescimento e na 

avaliação do estado nutricional possibilitando a detecção precoce de alterações no 

estado nutricional de indivíduos e de uma população (VASQUES et al., 2010; 

RIBEIRO; LEAL; ASSIS, 2014; JAVED et al., 2015). 

.  Para utilização da antropometria como método de avaliação do estado de saúde 

e nutricional em crianças é importante ressaltar que a influência genética no 

crescimento se expressa de forma variada e com diferentes velocidades em algumas 

partes e tecidos do corpo. Assim, é como o peso da cabeça que com o passar dos anos 

representa um percentual menor do peso total (figura 1). Existem diferenças de 

crescimento também em outros tecidos e partes do corpo como, por exemplo, o 

sistema linfoide, o sistema reprodutor e o crescimento do tecido ósseo (crescimento 

linear)(figura 2). Isso é importante porque no período de maior velocidade de 
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crescimento, quando os órgãos e tecidos estão se formando  que o organismo se 

apresenta mais exposto às agressões externas (M.S. BRASIL, 2002).  

 

Figura 1 Crescimento da cabeça do feto ao adulto (M.S. BRASIL, 2002) 

 

A cabeça no feto aos 2 meses de vida intrauterina representa, proporcionalmente, 50% 

do corpo; no recém-nascido representa 25% e na idade adulta 10%. 

 

 

 

Figura 2 Diferenças de crescimento dos tecidos do corpo (LOWREY, 1977). 
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Figura 3 Diferenças na velocidade do crescimento entre os sexos (NCHS, 1977). 

  

Na figura 3 verificamos que, entre as idades de 6 a 10 anos, ocorre uma redução da 

velocidade de crescimento com relação às idades anteriores e posteriores. A menarca, 

que expressa o crescimento do tipo reprodutivo, surge na fase de declínio do pico de 

crescimento da puberdade (DE ONIS, 2007). 

 O acompanhamento sistemático do crescimento deve ser iniciado após o 

nascimento, de modo longitudinal, utilizando-se referenciais cujas curvas estejam 

adequadas para a idade e o sexo possibilitando, assim, acompanhar individualmente 

cada criança, identificando o estado de saúde e o risco nutricional (M.S. BRASIL, 

2002; JALDIN et al., 2013; FORD, 2006). 

 A monitorização do crescimento é o acompanhamento das mudanças corporais 

verificadas por índices antropométricos em um período e visa identificar, 

precocemente, distúrbios nutricionais. Destaca-se a sua importância devido as 

associações entre condições antropométricas, hábitos alimentares e DCNT em 

períodos precoces da infância, da adolescência e da vida adulta (BARKER, 2003). 

  Como vantagens para a sua utilização podemos citar o baixo custo, sua 

simplicidade, precisão, aceitação pelas crianças durante a coleta dos dados, além de 

ser um método não invasivo (MELZER et al., 2015). A avaliação antropométrica vem 

sendo de grande utilidade para identificar problemas nutricionais já instalados e na 
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identificação precoce de situações de risco nutricional. Além disso, é um método 

amplamente utilizado para o monitoramento do crescimento de crianças 

individualmente e em estudos epidemiológicos que visem  acompanhar as 

prevalências de déficits nutricionais, assim como do excesso de peso (PEREIRA; 

SICHIERI, 2007). 

 A interpretação da antropometria é baseada no pressuposto que existem 

características de crescimento que permanecem constantes durante um certo período 

de tempo, podendo sofrer variações a curto prazo (ACCIOLY; SAUNDERS; 

LACERDA, 2009). Entre os escolares, o crescimento é lento e estável, 

proporcionalmente maior na região dos membros inferiores que na região do tronco. 

A massa corporal geralmente aumenta em média de 2 a 3kg por ano (figura 4), 

podendo ocorrer um maior aumento nas idades finais (8 e 9 anos), sinalizando a 

aproximação da puberdade. O aumento na estatura varia em média de 5 a 7cm a cada 

ano (SBP, 2009). As diferenças na composição corporal entre os sexos começam 

nessa fase, com um maior percentual de massa magra por estatura entre os meninos e 

um maior percentual de peso de gordura por estatura entre as meninas, mas estas 

diferenças na massa magra e massa de gordura não se tornam significantes até a 

adolescência (ACCIOLY; SAUNDERS; LACERDA, 2009). 

 

Figura 4. Curvas de níveis de massa corporal (kg) entre os sexos masculino e feminino 

dos 6–15 anos (GONZALEZ; PINHEIRO; BERGMANN, 2011). 

 Um dos períodos críticos para o desenvolvimento da obesidade tem sido 

observado em crianças de sete a nove anos de idade, portanto, é preocupante o 
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aumento da prevalência de sobrepeso e obesidade nessa fase devido à associação com 

complicações metabólicas, cardiovasculares, pulmonares, ortopédicas, psicológicas e 

algumas formas de câncer decorrentes da obesidade na idade adulta (MELLO, 2010). 

Um ponto relevante quanto à prevalência da gordura corporal excessiva na infância 

refere-se à precocidade com que podem surgir os efeitos danosos à saúde, além das 

relações existentes entre obesidade infantil e sua persistência até a vida adulta (SBP, 

2012).  

 

 2.2 Obesidade infantil     

 A Organização Mundial de Saúde, conceitua a obesidade como doença 

caracterizada pelo excesso de gordura corporal que produz efeitos deletérios à saúde 

(WHO, 2000). Em crianças esses efeitos deletérios propiciam complicações de saúde, 

como diabetes mellitus, doenças cardiovasculares, dislipidemia e englobam desde o 

estado físico até o psíquico, diminuindo a qualidade de vida, levando ao 

acompanhamento médico contínuo na vida adulta e elevando o risco de mortalidade 

(REIS; RICHTER, 2014). 

No Brasil, ações na área da saúde como maior disponibilidade de saneamento 

básico à população, o esclarecimento às gestantes sobre a importância do aleitamento 

materno e campanhas eficientes de vacinação são alguns dos fatores que levaram à  

redução da prevalência de desnutrição infantil (BATISTA FILHO; RISSIN, 2003). 

Porém, alguns outros fatores também relacionados à mudanças ambientais 

favoreceram a prevalência do excesso de peso infantil. Entre eles podemos citar o alto 

consumo de alimentos industrializados/ultraprocessados, ricos em açúcares, gorduras 

e energia, a pouca ingestão de alimentos saudáveis, aliado ao excesso de tempo 

assistindo televisão ou utilizando equipamentos eletrônicos e redução na prática de 

atividade física (JARDIM; SOUZA, 2017; ABARCA-GÓMEZ et al., 2017). 

Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), um dos períodos críticos 

para o desenvolvimento do excesso de peso é verificado entre as idades de 7 a 9 anos 

fase em que pode ocorrer um aumento da quantidade de células adiposas (hiperplasia). 

Esse mesmo manual, revela preocupação quanto à presença precoce em crianças de 

efeitos prejudiciais à saúde como complicações metabólicas, cardiovasculares, 

pulmonares, ortopédicas, psicológicas e algumas formas de câncer decorrentes da 

obesidade na idade adulta (SBP, 2012). 
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 Estudos de revisão revelam que a obesidade infantil está associada à presença 

de obesidade na idade adulta (SINGH et al., 2008; BRISBOIS; FARMER; 

MCCARGAR, 2012). Divergindo,  Simmonds et al. não encontraram associação 

elevada entre a obesidade infantil e a obesidade adulta, porém associação positiva foi 

encontrada entre o excesso de peso observado na infância e doença cardíaca coronária 

em adultos, diabetes mellitus e vários tipos de câncer (LLEWELLYN et al., 2016). 

Em um outro estudo, de meta análise publicado em 2015, duas coortes descreveram 

associação positiva entre excesso de peso e obesidade em crianças de 7 a 11 anos e 

morbidade em adultos (OR 1,78;IC 95% 1,51 a 2,10) (LLEWELLYN et al., 2016).   

 Diante desse cenário, com o objetivo de se evitar o aumento da obesidade 

infantil e futuramente complicações à saúde e obesidade em adultos, foram descritos 

alguns dos possíveis marcadores de obesidade em crianças como  tabagismo materno, 

ganho de peso materno durante a gravidez, índice de massa corporal materna, padrões 

de crescimento na infância (crescimento rápido inicial e rebote precoce da 

adiposidade) e excesso de peso infantil (BRISBOIS; FARMER; MCCARGAR, 

2012). 

 A presença da obesidade em crianças preocupa por sua associação com a 

obesidade adulta e com o tempo prolongado de exposição à obesidade, porém 

verificamos, também, que a obesidade infantil está associada ao risco para 

complicações cardiometabólicas já em idades pediátricas. Estudo transversal com 

4609 crianças de ambos os sexos encontrou  prevalência de pressão arterial (PA) 

elevada em 11,2% das crianças eutróficas, 20,6% nas crianças com sobrepeso (OR = 

1,99, IC 95% = 1,61–2,45) e 39,7% nas obesas (OR = 5,4, IC 95% = 4,23–6,89) 

(ROSANELI et al., 2014). Estudo realizado na Grécia, avaliando 572 crianças de 4 a 

10 anos revelou que as crianças obesas possuem de 5 a 6 vezes mais chances de 

apresentar pressão arterial elevada, que crianças com peso normal (MAVRAKANAS 

et al., 2009). Em contraponto Tavares et al. não encontraram prevalência significativa 

de PA em crianças obesas e obesas graves de 5 a 11 anos, porém verificaram HDL-

colesterol baixo e triglicérides altos em ambos os grupos e prevalência maior de 

resistência à insulina entre os obesos graves (TAVARES et al., 2016). A presença de 

dislipidemia e resistência à insulina em meninos e meninas também foi verificada em 

estudo com 417 crianças e adolescentes que observou dislipidemia em 43,4% dos 

meninos e em 66,1% das meninas sem diferenças estatísticas entre os sexos. Escores 

Z do IMC mostraram fraca correlação com glicose e triglicerídeos (TG) e correlação 
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negativa com o HDL-c. Por sua vez, forte correlação foi encontrada com os 

indicadores de resistência à insulina, mesmo quando ajustados para a idade 

(NOGUEIRA-DE-ALMEIDA; MELLO, 2018). 

  

2.3 Epidemiologia da obesidade infantil 

Publicação recente, estima que no mundo, mais de 340 milhões de crianças e 

adolescentes entre 5 e 19 anos de idade sejam obesos ou tenham sobrepeso, 

representando um crescimento na prevalência de obesidade de 4% em 1975, para 18% 

em 2016. Esse resultado preocupante foi verificado de forma semelhante entre os 

sexos, sendo 18% entre as meninas e 19% entre os meninos. Ainda segundo esse 

estudo, observa-se um platô no crescimento do excesso de peso em crianças e 

adolescentes, em países de alta renda, mas esse crescimento continua acelerado nos 

países de baixa e média renda (ABARCA-GÓMEZ et al., 2017). 

Segundo a OMS, a prevalência da obesidade infantil está aumentando em 

todos os países, porém percebe-se incremento mais rápido nos níveis de excesso de 

peso em países de renda média. A maioria das crianças com sobrepeso ou obesidade 

vive em países em desenvolvimento, onde a taxa de aumento foi mais de 30% maior 

que a dos países desenvolvidos. Em todo o mundo, a prevalência de excesso de peso 

aumentou em 47,1% para crianças entre 1980 e 2013 (OMS, 2015). 

No Brasil, segundo a última Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF 2008-

2009), a prevalência de excesso de peso ficou em 33,5% e de obesidade em 14,3% 

para a população brasileira na faixa etária compreendida entre 5 e 9 anos de idade. A 

região Sudeste apresentou índices alarmantes com 39,7% dos meninos e 37,9% das 

meninas com excesso de peso nessa faixa etária. Em 2009, uma em cada três crianças 

de 5 a 9 anos de idade estava acima do peso recomendado pela OMS. Além disso, o 

excesso de peso cresceu de forma mais acelerada em crianças de 5 a 9 anos de idade, 

que nas demais faixas etárias. Em 2008-09, 34,8% dos meninos estavam com o peso 

acima da faixa considerada saudável pela OMS. Em 1989, este índice era de 15%, 

contra 10,9% em 1974-75. Observou-se padrão semelhante nas meninas, que de 8,6% 

na década de 70 foi para 11,9% no final dos anos 80 e chegou aos 32% em 2009 

(IBGE, 2011).  
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 Figura 5 – Evolução de indicadores antropométricos na população de 5 a 9 anos de 

idade, sexo feminino – Brasil – períodos 1974-75, 1989 e 2008-2009 (IBGE). 

 

 

 .  

  

 Figura 6 – Evolução de indicadores antropométricos na população de 5 a 9 anos de 

idade, sexo masculino – Brasil – períodos 1974-75, 1989 e 2008-2009 (IBGE). 

 

  

 O Brasil, país com dimensões continentais, grande diversidade cultural e de 

hábitos alimentares, apresenta resultados diversos de prevalência de excesso de peso e 

obesidade. Os dados apresentados em estudos nacionais, demonstram que uma análise 

regionalizada seja a mais adequada para fins comparativos (Quadro 1). 
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Quadro 1: Características dos estudos nacionais de prevalência de sobrepeso, 

obesidade e excesso de peso em escolares de 6 a 10 anos de idade. 

 

Estudo/ Local Amostra 

Número de 

escolares 

Faixa etária 

Tipo de escola 

Critério de 

diagnóstico 

 

 

Resultados (%) 

(RIBAS; SILVA, 2014) 

 

Belém, Pará 

 

137 

 

6-10 anos  

 

Pública e 

privada 

 

OMS (2007) 

12,4 % sobrepeso 

 

19,0 % obesidade 

 

31,4% % excesso de 

peso 

 

(ZANIRATI; LOPES; 

SANTOS, 2014) 

 

Belo Horizonte, Minas 

Gerais 

 

 

172 

 

6-10 anos 

 

Pública 

 

 

 

OMS (2007) 

 

17,4% excesso de peso 

 

 

 

(ROSSI; DE 

VASCONCELOS 

FDE, 2014) 

 

Florianópolis, Santa 

Catarina 

 

857 

 

7-9 anos 

 

Pública e 

Privada 

 

Must et al. 

(1991) 

31,5% sobrepeso 

 

10,9% obesidade 

 

42,4% excesso de peso 

 

(KNEIPP et al., 2015) 

 

Itajaí, Santa Catarina 

 

 

 

438 

 

6 – 12 anos 

 

Pública 

 

 

OMS (2007) 

 

 

 

 

44% Excesso de peso 

 

 

 

 

 

(MIRANDA et al., 

2015) 

 

São Paulo 

 

200 

 

8-10 anos 

 

Pública e 

Privada 

 

CDC (2000) 

 

15% sobrepeso 

16,7% obesidade 

31,7% excesso de peso 
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2.4 Obesidade abdominal   

 O tecido adiposo deixou de ser um depósito de energia e agora é reconhecido 

por ter uma infinidade de funções que são importantes na regulação do equilíbrio 

energético e um papel central na gênese da resistência à insulina (RI)(GIORGINO; 

LAVIOLA; ERIKSSON, 2005; HERMSDORFF; MONTEIRO, 2004). A descoberta 

da leptina deu grande impulso à pesquisa sobre o tecido adiposo, demonstrando o 

papel mais ativo do adipócito na regulação da energia (MOHAMED-ALI; PINKNEY; 

COPPACK, 1998). Além da leptina, o tecido adiposo também secreta grande número 

de outros sinais. Sinais de citocinas, TNF alfa e IL-6 e componentes da via alternativa 

do complemento influenciam o armazenamento, mobilização e a combustão de 

combustíveis periféricos, bem como a homeostase energética (RIBEIRO FILHO et 

al., 2006). Além da regulação aguda do metabolismo do combustível, o tecido adiposo 

também influencia a conversão de esteróides e a maturação sexual (MOHAMED-

ALI; PINKNEY; COPPACK, 1998). Com o excesso de armazenamento de energia, a 

obesidade se desenvolve.  

 A manutenção desse excedente de energia por períodos prolongados leva à 

obesidade, que é um estado incomum e as respostas da rede endócrina do tecido 

adiposo à obesidade são mal adaptativas e estabelecem as bases da doença metabólica. 

Diante disso, a distribuição da gordura corporal parece ser ainda mais importante do 

que a quantidade total de gordura. A adiposidade abdominal e, em particular, a 

visceral está fortemente ligada à RI, diabetes mellitus tipo 2, hipertensão arterial 

sistêmica (HAS) e dislipidemia, levando ao aumento do risco de doença 

cardiovascular (GIORGINO; LAVIOLA; ERIKSSON, 2005). Portanto, a distribuição 

da gordura corporal é relevante e, especificamente, a gordura visceral parece ser o elo 

entre o tecido adiposo e a RI, característica da Síndrome Metabólica (SM)(SETHI; 

VIDAL-PUIG, 2015).  

 Estudo recente, avaliando a relação entre gordura abdominal medida pelo 

método da ultrassonografia e alterações metabólicas, em crianças de 5 a 11 anos, 

encontrou  associação estatisticamente significativa entre a obesidade abdominal e a 

RI.(PEÇANHA et al., 2018). Marcadores da OA (PC / RCEst) foram associados à 

concentrações plasmáticas elevadas de insulina, HOMA-IR  e baixo HDL-c (P < 

0,001) (MAGER et al., 2013). Em outro estudo realizado na China, as razões de 

prevalência para a maioria dos fatores de risco foram quase o dobro para os grupos 

com sobrepeso ou com OA. Nesse mesmo estudo, a presença combinada de sobrepeso 
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e OA foi altamente preditiva de dislipidemia, hemoglobina glicada elevada e diabetes 

mellitus (ADAIR, 2014).  

 Em  revisão sistemática sobre a associação entre a OA e os fatores 

cardiometabólicos como a dislipidemia, a HAS e  a hiperglicemia entre crianças e 

adolescentes, os autores concluíram, que a deposição excessiva de gordura na região 

abdominal em crianças e adolescentes aumenta a presença desses fatores de risco 

(KELISHADI et al., 2015). Em um outro estudo anterior avaliando a associação entre 

distribuição de gordura e risco cardiovascular foi verificado que a gordura visceral 

assim como a gordura total, se associaram à HAS em crianças (GENOVESI et al., 

2008). 

 Em crianças a presença de OA está associada a presença de risco cardíacos e 

metabólicos em crianças obesas e não obesas.(MOKHA et al., 2010a). Esse achado é 

importante, pois a presença de OA em crianças sem excesso de peso vem sendo 

relatada com frequência na literatura.  Estudo com 1521 crianças e adolescentes 

verificou prevalência de 10% de OA entre as crianças sem excesso de peso 

(SCHRÖDER et al., 2014). Resultado semelhante foi demonstrado em  estudo com 

793 crianças portuguesas, apresentando  prevalência de 8,2% de OA entre as crianças 

sem excesso de peso (RODRIGUES; PADEZ; MACHADO-RODRIGUES, 2018). 

 Segundo Janssen et al., na prática clínica deve ser adotado o uso combinado da 

identificação do estado nutricional e da identificação da OA. Em sua pesquisa, em 

crianças com excesso de peso, o grupo com OA era 2 vezes mais propenso a ter níveis 

elevados de triglicérides, altos níveis de insulina e síndrome metabólica, em 

comparação com o grupo sem OA (JANSSEN, 2005). 

  Compreende-se como acúmulo de gordura na região abdominal um excesso de 

gordura avaliado por uma medida antropométrica que apresente um valor acima de 

um ponto de corte específico e sensível (MAGALHÃES et al., 2014). Entre os 

métodos antropométricos para esse diagnóstico, o perímetro da cintura, é um método 

simples e de baixo investimento que pode ser utilizado em adultos e em crianças. 

Estudos com diferentes populações já propuseram distribuições em percentis e pontos 

de corte para o  PC de crianças, não havendo  consenso sobre qual o ponto de corte e 

o local anatômico para a medida da cintura, o que dificulta a comparação e a utilização 

da medida na área clínica (MAGALHÃES et al., 2014). 

 Com relação à presença da OA em idades precoces e a sua presença com o passar 

dos anos, em um estudo longitudinal os autores verificaram que mais de metade das 
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crianças com OA aos sete anos de idade permaneceram na mesma categoria de risco 

na adolescência, enquanto apenas menos de 2% passaram para categorias de menor 

risco aos 15 anos de idade (CHRZANOWSKA; SUDER; KRUSZELNICKI, 2012). 

Em geral, as doenças cardiovasculares se manifestam na vida adulta. No entanto, a 

literatura mostra que o processo aterosclerótico começa a se desenvolver já na 

primeira década de vida (FORD, 2003), com o aparecimento das estrias gordurosas 

na aorta e placas fibrosas que podem ser observadas antes dos 20 anos de idade 

(RABELO, 2001). Assim, a OA é um determinante do processo aterosclerótico, e a 

sua prevenção deve começar na infância (STURM et al., 2009). 

 Países que institucionalizaram programas de prevenção à obesidade, já 

apresentam um platô do crescimento da prevalência da obesidade, apesar dessa 

prevalência continuar elevada (OLDS et al., 2011; WABITSCH; MOSS; 

KROMEYER-HAUSCHILD, 2014). Permanece o aumento dos casos de OA, mesmo 

sem o aumento na prevalência de OT (GRIFFITHS et al., 2013; JAVED et al., 2015). 

Essa informação demonstra que a investigação da OA deve ser adotada na prática 

clínica em conjunto com a identificação do estado nutricional.(KASSI et al., 2011)

  

  

2.5 Indicadores antropométricos 

 

2.5.1 IMC 

 O Índice de Massa Corporal é o indicador recomendado pela OMS para a 

classificação do desvio ponderal em grupos populacionais (WHO, 1995). Os valores 

de IMC utilizam em seu cálculo matemático as medidas de massa corporal e de 

estatura e considera que se o valor encontrado exceder os padrões de referência, isso 

ocorre pelo aumento da gordura corporal (GUEDES, 2006). 

Em crianças, o índice de massa corporal para idade (IMC/I) expressa a relação 

entre a massa corporal (kg) da criança e o quadrado da estatura (cm). Utilizado 

principalmente para identificar o excesso de peso entre crianças e adolescentes, tem a 

vantagem de ser um índice empregado em outras fases da vida. O IMC para idade é 

recomendado internacionalmente no diagnóstico individual e coletivo dos distúrbios 

nutricionais, considerando-se que incorpora a informação da idade do indivíduo e foi 

validado como indicador de gordura corporal total nos percentis superiores, além de 

proporcionar continuidade em relação ao indicador utilizado entre adultos 
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(OLIVEIRA et al., 2009). 

Autores de vários países produziram diversos referenciais, para classificar o 

estado nutricional em crianças e adolescentes (Quadro 2), entre eles podemos citar o 

do National Center for Health Statistics (NCHS) e o do Center for Disease Control 

and Prevention, (CDC) dos Estados Unidos da América, além do proposto pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), em 2007. 

 

 

 

 

 

Quadro 2 - Características das curvas de crescimento segundo a população de 

referência e metodologia utilizada aplicada em crianças de 6 a 10 anos de idade. 

 

Curva de 

Referência 

População 

de referência e  

Faixa 

de 

idade 

Pontos 

de corte 

 

(MUST; 

DALLAL; 

DIETZ, 1991) 

 

 

Crianças americanas 

oriundas do estudo NCHS 

(Growth Curves for 

Children Birth-18Years 

United States, Nov. 1977) 

 

 

 

6 a 

74anos 

 

Percentil > 85 e 

< 95 (sobrepeso) 

 

Percentil > 95 

(obesidade) 

 

CDC 

(2000)(OGDEN 

et al., 2000) 

 

Crianças americanas 

oriundas do estudo NCHS 

(Growth Curves for 

Children Birth-18Years 

United States, nov. 1977) 

– As curvas foram 

revisadas e alteradas após 

ajuste estatístico. 

 

 

2 a 

20anos 

 

Percentil > 85 e 

< 95 (sobrepeso) 

 

Percentil > 95 

(obesidade) 

 

 

(COLE et al., 

2000) 

 

Dados de amostra 

representativa de crianças 

de seis países (Brasil, 

Estados Unidos, Reino 

Unido, Holanda, 

Singapura, Hong Kong). 

 

 

 

2 a 18 

anos 

 

Baseado nos 

valores de IMC 

de adultos: 

>25kg/m²  e 

<30kg/m² 

(sobrepeso) e de 

> 30kg/m² 

(obesidade). 
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Em 2007 a OMS propôs um referencial, para ser utilizado para crianças e 

adolescentes entre 5 e 19 anos de idade, denominado Referencial OMS 2007. 

Contempla tabelas e gráficos de estatura para idade, de peso para idade e de índice de 

massa corporal para idade, referentes a ambos os sexos (Figuras 7 e 8). A OMS 

disponibiliza tabelas e gráficos, além de software (who anthro plus) para o 

monitoramento antropométrico de crianças e adolescentes no endereço eletrônico: 

http://www.who.int/growthref/en/. 

 

 

 

 

Figura 7 - Curvas de IMC para idade em meninas, z score 6 a 19 anos. 

 

OMS 

(2007)(ONIS et 

al., 2007) 

 

Dados do NCHS (Growth 

Curves for Children Birth-

18Years United States, 

Nov. 1977) associados à 

amostra das curvas OMS 

2006. As curvas de 2006 

que foram geradas a partir 

de dados de seis diferentes 

países (Brasil, Estados 

Unidos, Gana, Omã, Índia 

e Noruega). 

 

 

 

5 a 19 

anos 

 

Percentil  > 85 e 

< 95 (sobrepeso) 

Z score > +1DP 

e < +2DP  

(sobrepeso) 

Percentil > 97 

(obesidade) 

Z score > +2DP  

(obesidade) 
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Figura 8 - Curvas de IMC para idade em meninos, z score 6 a 19 anos.  

 

 

Os referenciais devem apresentar resultados correspondentes às populações nas 

quais são utilizados. A OMS admite que se possa utilizar um referencial internacional 

comum, pois os custos elevados e as dificuldades inerentes à sua elaboração podem 

ser muito grandes. A adoção de um mesmo referencial também viabiliza comparações 

entre diversos grupos populacionais. Com base nessas premissas, pode-se adotar o 

referencial disponível para crianças de 5 a 9 anos de idade o proposto pela OMS em 

2007. Além de ser o mais recente e de sua elaboração ter sido responsabilidade da 

própria OMS, foi produzido com base em uma amostra de diferentes origens étnicas, 

proveniente de seis países, dentre os quais se inclui o Brasil. 

Referenciais antropométricos são tabelas e gráficos apresentados por sexo e 

idade, que demonstram os diferentes valores da medida corpórea estimados com base 

em amostras populacionais. Na elaboração desses referenciais são utilizadas amostras 

populacionais representativas para o que se quer estimar, mensurando os parâmetros 

antropométricos de forma sistemática, com metodologia cuidadosa e com 

instrumentos adequados. Esses valores devem representar a população estudada em 

um período de tempo (OLIVEIRA et al., 2009). O IMC/I é um método com bom 

desempenho na  avaliação do excesso de gordura corporal em escolares de 7 a 10 anos 
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(RIBEIRO; LEAL; ASSIS, 2014). O Brasil adota as curvas de IMC/I da OMS. (OMS, 

2007) 

O IMC/I representado em percentil corresponde a apresentação do referencial 

antropométrico para idade e sexo como se fosse dividida por 100 valores.  Esses 

valores (quilos, metros, quilo/metro quadrado, etc.) são apresentados em percentil que 

demonstram a posição que aquele valor encontrado se apresenta em relação aos 

valores considerados normais. Uma criança percentil 20 significa que entre a amostra 

estudada, 80% das crianças têm um resultado diferente desse encontrado. Em uma 

escala ordenada, quanto mais próximo do percentil 50, o valor encontrado se aproxima 

da média das crianças para cada faixa etária em sexo. Utilizando como exemplo a 

classificação do peso, valores abaixo de 50 se direcionam para o baixo peso e valores 

acima de 50 se direcionam para o excesso de peso. Ou seja, os valores de tendência 

na média (próximos ao percentil 50) são também os mais frequentemente observados 

na população normal, enquanto os de extremos são os menos observados. A 

desvantagem da classificação em percentil é que, por ser uma ordenação de valores, 

no caso de grupos de crianças não é passível de tratamento aritmético. Isso inviabiliza 

o cálculo da média e da variabilidade daquele parâmetro no grupo, o que pode 

representar um obstáculo à publicação de trabalhos de pesquisa, sendo mais utilizado 

na prática clínica. 

O referencial antropométrico apresentado em escore z é a apresentação dos 

valores encontrados em cada parâmetro de acordo com a sua diferença em relação ao 

valor mediano encontrado.  Essa diferença da mediana de referência é apresentada em 

frações de desvios padrão, cada fração de desvio padrão corresponde a uma unidade 

de escore z. Nessa distribuição os valores da média e mediana são iguais e representam 

o valor mais encontrado na população estudada. O escore z tem vantagem quando é 

necessário obter um valor preciso, além de permitir a realização de cálculos 

aritméticos, como média e desvio padrão.  

 A população considerada como adequada em um parâmetro avaliado demonstra 

uma frequência do escore z entre -2 e +2. Na classificação do peso, valores acima de 

escore z + dois se encaminha para o excesso de peso e escore Z menor que -2 se 

encaminha para o baixo peso.  

Escore z = valor medido - valor da mediana/ desvio padrão. 
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Quadro 3. Diagnóstico nutricional, segundo valores críticos de IMC para idade 

Valores críticos de IMC – para idade      Diagnóstico nutricional 

˂ Escore-z -2 Magreza 

≥ Escore-z -2 e ≤ Escore-z +1 Eutrofia  

˃ Escore-z +1 e ≤ Escore-z +2 Sobrepeso 

˃ Escore-z +2 Obesidade 

Fonte: Adaptado de OMS, 2007 

 

Entre as vantagens para a utilização do IMC/I, podemos citar a simplicidade, o 

baixo custo, a boa reprodutibilidade, além de ser seguro e bem aceito pelas crianças. 

Seu método não necessita de treinamento complexo por parte dos avaliadores e os 

resultados encontrados são válidos, confiáveis e de fácil interpretação (JENSEN; 

CAMARGO; BERGAMASCHI, 2016). A utilização do índice de massa corporal é 

reconhecida como estratégia de aplicação em grandes populações, capaz de fornecer 

estimativas de alterações nutricionais permitindo, assim, a elaboração de programas 

de prevenção à obesidade e estudos epidemiológicos. 

Uma das limitações da utilização do IMC é o fato desse índice ser uma medida 

indireta de adiposidade, sem distinção entre a massa magra e a massa gorda. Dessa 

forma, em crianças e adultos seus resultados representam o desvio ponderal, não 

identificando a forma como a gordura está se distribuindo pelo corpo. 

  

2.5.2 Perímetro da cintura (PC) 

 A alta concentração de gordura na região abdominal tem sido associada ao 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares e metabólicas (BOSCH et al., 2015). 

Partindo dessa premissa, parâmetros antropométricos como o PC foram propostos 

objetivando propor uma opção de fácil aplicação e baixo custo para a avaliação dessa 

gordura localizada na região central do corpo humano. O PC é o método comumente 

utilizado para avaliar a adiposidade visceral e sua associação com os riscos 

cardiometabólicos (LO et al., 2016).    

O método desenvolvido inicialmente para ser utilizado em adultos, começou 

também a ser estudado em crianças e adolescentes, pelo reconhecimento da presença 

de fatores de risco cardiometabólicos em idades cada vez mais precoces. O PC é 

considerado um método confiável para a  avaliação do excesso de gordura abdominal, 
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podendo ser aplicado em adultos e em crianças (SANT’ANNA; PRIORE; 

FRANCESCHINI, 2009). 

Dois estudos propõem pontos de corte do PC isolado para crianças e 

adolescentes:  Freedman et al. (1999), com dados provenientes do Bogalusa Heart 

Study, avaliaram a relação entre a medida do PC e os valores sanguíneos de lipídeos 

e insulina em 2.996 indivíduos com idade entre 5 e 17 anos. Ao final, levando-se em 

conta o risco de alterações nas avaliações laboratoriais estudadas, produziram tabelas 

com pontos de corte baseados no percentil 90 da distribuição encontrada (Tabela 4). 

As tabelas propostas por Freedman et al. são as recomendadas pelo departamento de 

Nutrologia da SBP.  

 

 

Quadro 4 - Distribuição em percentis da PC segundo sexo de 5 a 10 anos de idade 

 

Fonte: Adaptado de Freedman et al. (1999). 

 

 

 Taylor et al. (2000) procuraram validar a medida do PC de 580 crianças e 

adolescentes entre 3 e 19 anos como indicadora de adiposidade abdominal. Utilizaram 

como padrão ouro de avaliação da adiposidade a absorciometria por dupla emissão de 

raios X (DXA, de dual energy X-ray absorptiometry), produzindo uma tabela com 

pontos de corte para a medida do PC baseados no percentil 80 (Tabela 5). 
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Quadro 5 - Sugestões de ponto de corte para identificar massa adiposa e 

circunferência abdominal de 6 a anos de idade. 

 

 

Fonte: Taylor et al (2000) 

 

 Almeida et al., (2007) avaliaram comparativamente a sensibilidade e a 

especificidade dessas duas tabelas na detecção de valores elevados de índice de massa 

corporal (IMC), colesterol total, insulinemia, leptinemia e o índice HOMA 

(homeostasis model assessment). Seus resultados consideraram a referência de Taylor 

et al. (2000) melhor do ponto de vista de triagem, selecionando indivíduos com maior 

probabilidade de apresentar as alterações estudadas. Por outro lado, a referência de 

Freedman et al. (1999) mostrou-se mais adequada para uso clínico, sendo possível a 

sua utilização em pacientes com suspeita de resistência periférica à insulina, para 

substituir exames bioquímicos, que possam não estar ao alcance do profissional. 

Sugere que essa triagem, pela magnitude do problema da obesidade, seja realizada 

sempre, reforçando a importância da medida da PC como parte obrigatória do exame 

semiológico pediátrico (OLIVEIRA et al., 2009). 

A falta de uma padronização dos valores críticos, para avaliar o excesso de 

gordura abdominal, é uma crítica para a utilização da PC em crianças. Na literatura, 

um valor de ponto de corte próximo do percentil 90 de acordo com a idade e sexo é 

descrito como o mais apropriado (SCHWANDT; KELISHADI; HAAS, 2008). Estudo 

de revisão que utilizou como fonte de pesquisa artigos que avaliaram a circunferência 

da cintura como indicadores de obesidade em crianças o P90 foi o mais utilizado entre 

os trabalhos encontrados (MAGALHÃES et al., 2014). 

Outra limitação do método se deve ao fato de vários pontos anatômicos serem 

utilizados para medir para a realização da medida da PC. Diferenças significativas nos 
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resultados são encontradas quando a medida é realizada locais diferentes, dificultando 

a comparação entre os estudos (MAGALHÃES et al., 2014). 

Procurando investigar sobre essas diferenças dos pontos anatômicos, 371 

crianças brancas e afro-americanas de 5 a 18 anos tiveram a PC medida em quatro 

pontos diferentes, cintura mínima, ponto médio entre a crista ilíaca e a última costela, 

limite superior da crista ilíaca e por último na cicatriz umbilical e compararam essas 

medidas com o tecido adiposo visceral medido por ressonância magnética. Nesse 

estudo os resultados mostraram que embora os valores absolutos de PC em quatro 

locais anatômicos diferissem, as relações entre os valores de PC e a adiposidade 

visceral eram semelhantes em todos os grupos por raça e por sexo (HARRINGTON 

et al., 2013). Em outro estudo com crianças de 6 a 9 anos, observou-se que a PC 

medida no ponto médio entre a crista ilíaca e a última costela foi o que apresentou 

melhor correlação com o percentual de gordura corporal (SANT&RSQUO;AN et al., 

2009) 

 

Quadro 6: Estudos internacionais entre crianças e adolescentes, segundo o ponto 

anatômico da medida e os pontos de corte. 

Autores (Ano de 

publicação) 
Local 

População 

(Amostra) 

Ponto 

anatômico da 

medida 

Pontos de corte 

sugeridos 

KURIYAN et al., 

2011) 
Índia 

Crianças e   

adolescentes de 3 

a 16 anos 

(n=9060) 

Ponto médio 

entre a parte 

inferior da 

caixa torácica e 

a crista ilíaca 

➢ percentil 75 

  específico para       

  idade e sexo 

BRANNSETHER 

et al., 2011 
Noruega 

Crianças e 

adolescentes de 4 

a 18 anos 

(n=5725) 

 Ponto médio 

entre a última 

costela e a parte 

superior da crista 

ilíaca 

>percentil 85 

(sobrepeso) e 

>percentil 95 

(obesidade) 

específicos para 

idade e sexo 

POH et al., 2011 Malásia 

Crianças e 

adolescentes de 6 

a 16,9 anos 

(n=16203) 

Ponto médio 

entre a última 

costela e a parte 

superior da crista 

ilíaca 

> percentil 90 

específico para 

idade e sexo 
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Autores (Ano de 

publicação) 
Local 

População 

(Amostra) 

Ponto 

anatômico da 

medida 

Pontos de corte 

sugeridos 

MUSHTAQ et al., 

2011 
Paquistão 

Crianças e 

adolescentes de 5 

a 12 anos 

(n=1860) 

Distância média 

entre a última 

costela e a borda 

superior da crista 

ilíaca 

≥ percentil 90 

específico para 

idade e sexo 

HATIPOGLU et 

al., 2013 
Turquia 

Crianças de 0 a 6 

anos (n=2947) 

 

 
 

Ponto médio 

entre a caixa 

torácica mais 

inferior e a 

crista ilíaca 

>percentil 90 

específico para 

idade e sexo 

MEDERICO et 

al., 2013 
Venezuela 

Crianças e 

adolescentes de 9 

a 18 anos (n=919) 

Metade da 

distância entre 

a margem 

costal e a crista 

ilíaca 

>percentil 90 

específico para 

idade e sexo 

 Fonte: MAGALHÃES et al., 2014. 

 

Essa variedade de locais anatômicos e de pontos de corte verificada na tabela 6 

dificulta a comparação de resultados bem como a padronização dos procedimentos 

para a aplicação do método, sendo uma crítica importante à utilização do PC. 

 

2.5.3 RELAÇÃO CINTURA ESTATURA (RCEst) 

A relação cintura estatura (RCEst) método também utilizado para identificar a 

presença de OA, vem sendo considerado um indicador simples e efetivo do excesso 

de obesidade abdominal. Como diferencial e grande vantagem, propõe  um ponto de 

corte único, independentemente do sexo, idade e etnia, adotando o cálculo matemático 

do PC (cm) dividido pela estatura (cm) (ASHWELL; HSIEH, 2005; ASHWELL; 

GUNN; GIBSON, 2012). Como a RCEst varia apenas ligeiramente por idade e sexo, 

não é necessário expressar em medidas como percentis ou escores z, em relação à 

população de referência, como é o caso do IMC/ I. 

Para o cálculo da RCEst, basta dividir a PC (cm) pela medida da estatura (cm). 

O pressuposto do método é que para cada estatura, existe um grau aceitável de gordura 

acumulada no tronco, ou seja, considera a proporção da gordura central pela estatura 

do indivíduo. Seu conceito pode ser expresso em simples mensagem de saúde pública 

de manter o PC menos da metade da estatura. 



 

40 
 

Apesar de encontrarmos na literatura outros pontos de corte, menos utilizados, 

e em sua maioria inferiores a 0,50 para determinar a OA (FUJITA et al., 2011; 

MARRODÁN et al., 2013; DE SOUZA et al., 2010), valores ≥ 0,50 são empregados 

na maioria dos estudos sobre o risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares 

em indivíduos de ambos os sexos a partir dos seis anos de idade (BROWNING; 

HSIEH; ASHWELL, 2010; BROWNING; HSIEH; ASHWELL, 2010). 

Parece que a RCEst identifica melhor os fatores de risco do que o IMC. 

Indivíduos eutróficos, porém com valores da RCEst maiores ou iguais que 0,50 

apresentaram maior risco cardiometabólico do que indivíduos eutróficos e com a 

RCEst menor do que 0,50 (MOKHA et al., 2010). Esse achado sugere que a RCEst 

pode ser considerada uma medida independente do estado nutricional para identificar 

riscos de saúde e que deve ser utilizada também em crianças sem excesso de peso 

(ASHWELL; GIBSON, 2016).  

Em crianças com uma determinada medida de PC, com estatura elevada, o uso 

da RCest pode comprometer a classificação da OA pois esta vai se apresentar com o 

índice menor do que uma criança com a mesma PC, porém com baixa estatura. 

Contudo, procurando verificar a interferência da estatura na predição da gordura 

abdominal pela RCEst e comparando com a massa de gordura medida por DXA 

ajustada por idade e sexo, foi relatado  que em 90% dos avaliados  a simples 

recomendação de ter uma cintura com menos de metade do tamanho de uma pessoa 

discrimina corretamente crianças e adolescentes com níveis baixos e altos de gordura 

corporal central (TAYLOR et al., 2011). 

   Em um estudo de coorte foi descrito um dado importante e preocupante  que 

crianças escolares que apresentam a  RCEst  ≥ 0,50 na faixa etária de 7 e 9 anos de 

idade, aumentam em 4,6 vezes para meninos e 1,6 vezes para meninas a possibilidade 

de ter 3 ou mais fatores de risco cardiometabólicos na adolescência (GRAVES et al., 

2014).  

A RCEst especifica ainda o risco cardiometabólico dentro da estratificação do 

estado nutricional com base no IMC. O aumento da RCEst foi significativamente 

associado ao aumento do risco cardiometabólico em indivíduos com sobrepeso e 

obesidade, com as maiores associações observadas na população obesa. Entre os 

indivíduos obesos com RCEst elevada, 26% tinham níveis elevados de lipoproteína 

de alta densidade, 18% tinham níveis elevados de proteína C-reativa, 69% 

apresentavam resistência à insulina e 32% tinham síndrome metabólica (KHOURY; 
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MANLHIOT; MCCRINDLE, 2013).  

A  RCEst como marcador de obesidade abdominal, também correlaciona-se com 

pressão arterial sistólica e diastólica e colesterol LDL (NAVES DA SILVA et al., 

2017)(VORWIEGER et al., 2018) e tem sido defendida como uma medida eficaz e 

conveniente da adiposidade central que poderia ser superior ao IMC isoladamente na 

determinação do risco cardiometabólico (D.S. et al., 2007; MAFFEIS; BANZATO; 

TALAMINI, 2008; MOKHA et al., 2010). 

Verificando a acurácia diagnóstica dos indicadores de OA em crianças de 4 a 7 

anos, a RCEst foi o indicador que apresentou melhor predição de excesso de OA em 

comparação com o PC (APARECIDA et al., 2018), podendo ser uma ferramenta de 

triagem clínica mais efetiva do que o PC (BROWNING; HSIEH; ASHWELL, 2010). 

Além disso, Ribeiro e Silva demonstraram em seu estudo, que os valores de 

sensibilidade e especificidade para o uso do RCEst como indicador de risco foram 

superiores quando comparados com o PC e o IMC (RIBEIRO-SILVA et al., 2014). 
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3. JUSTIFICATIVA 

 

 Os índices de obesidade infantil vêm crescendo em nosso país, associados com 

alterações metabólica, funcionais e estruturais na infância e, consequentemente, com 

as DCNT que são potencializados na idade adulta, dentre elas a doença cardiovascular 

e o diabetes mellitus tipo 2. 

A literatura mostra que em crianças com excesso de peso, a presença de 

obesidade abdominal potencializa os riscos cardiometabólicos e os fatores de risco 

associados já na infância. 

Influências ambientais negativas presentes nos dias de hoje como alimentos 

industrializados e redução da prática de atividade física contribuem para o aumento 

da obesidade em idades cada vez mais precoces e, para além disso podem estar 

mudando a composição corporal das crianças de forma negativa, favorecendo a 

presença de OA. 

Assim, considerando a relativa escassez de estudos em escolares acerca da 

presença isolada e combinada de OT e OA por idade e sexo, a presente investigação 

buscou verificar a existência de padrões distintos de OT e OA entre as idades de 6 a 

10 anos incompletos. Este estudo pretendeu, ainda, avaliar a frequência de OA em 

crianças, classificadas pelo IMC, segundo o sexo e a idade. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GERAL: 

Avaliar o padrão de crescimento ponderal de escolares de 6 a 10 anos do município 

de Macaé-RJ 

 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

4.2.1 Caracterizar os escolares segundo índices antropométricos por idade e sexo. 

4.2.2 Identificar a presença de OA de acordo com o estado nutricional pelo IMC 

segundo o sexo e a idade 

4.2.3 Identificar a presença combinada de OT e OA, segundo o sexo e a idade. 
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5 MÉTODOS 

 

5.1 Amostra do estudo: 

 Estudo transversal realizado em escolares com idade entre 6 e 9 anos, 11 meses 

e 29 dias, de ambos os sexos, do município de Macaé, localizado na Região Norte 

Fluminense do estado do Rio de Janeiro, Brasil. A investigação foi realizada de março 

de 2013 a novembro de 2014 por equipe do Laboratório de Pesquisa e Inovação em 

Ciências do Esporte (LAPICE), do Campus Macaé da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ), em parceria com a Secretaria Municipal de Educação.  

 A cidade de Macaé está dividida em nove setores administrativos, contendo 52 

escolas, com 10.247 escolares na faixa etária do estudo. As escolas participantes da 

pesquisa foram definidas a partir do Programa Saúde na Escola (PSE) do município de 

Macaé. Os critérios para escolha das escolas foram definidos pelo grupo de trabalho 

intersetorial do PSE Macaé: a) ter, ao menos, uma escola de cada setor administrativo 

do Município. b) estar a escola em um perímetro próximo à Unidade Básica de Saúde. 

Sendo assim, para a população de referência, foi selecionada uma escola de cada setor, 

totalizando 1553 escolares, que foram convidados para participarem do estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1553 Escolares 

285 ausentes na antropometria 

9 Escolas selecionadas 

1267 escolares avaliados 

1 criança excluída por nanismo 
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5.2 Critérios de inclusão e exclusão: 

 Critérios de inclusão: estudantes de 6 a 9 anos, 11 meses e 29 dias de idade, 

matriculados do 1° ao 4° ano, pertencentes às escolas selecionadas.  

 Critérios de exclusão: Crianças que apresentassem algum comprometimento 

físico que impedisse as avaliações, e que não apresentasse autorização para as 

investigações a serem realizadas no estudo.  

  

5.3 Coleta de dados: 

 Os dados antropométricos foram coletados nas escolas, incluindo massa 

corporal, estatura e o PC. A equipe que realizou a coleta dos dados antropométricos foi 

devidamente treinada, composta por nutricionistas e bolsistas de iniciação científica 

(graduandos UFRJ – Macaé), sob supervisão de dois avaliadores experientes, sendo um 

Educador Físico e uma Nutricionista e Educadora Física. 

 

5.4 Antropometria: 

 A massa corporal e a estatura foram medidas em duplicidade de acordo com os 

procedimentos descritos por Lohman et al. (NORGAN, 1988), por meio de balança 

eletrônica e portátil (plataforma Tanita®, Illinois, USA) com capacidade de até 150kg 

e variação de 50g e antropômetro (Altura Exata® Minas Gerais, Brasil), com variação 

de 0,1cm. Os escolares foram avaliados com vestimentas leves, sem calçados e sem 

adorno na cabeça. Para a avaliação do estado nutricional, foi utilizado o software WHO 

ANTHRO Plus (Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, USA). O valor da 

média entre as duas medidas foi utilizado para calcular o Índice de massa corporal 

(IMC), em kg/m². Os escolares foram classificados nas categorias: magreza, eutrofia, 

sobrepeso e obesidade, por z-score, conforme critério proposto pela WHO/OMS (2007). 

A obesidade abdominal foi definida segundo a razão cintura/estatura (RCEst) e adotado 

como ponto de corte valor igual ou superior a 0,50 (MAFFEIS; BANZATO; 

TALAMINI, 2008). A PC foi mensurada por meio de uma fita métrica flexível e 

inelástica, com precisão de 0,1cm, com o escolar em pé, com abdômen relaxado, os 

braços descontraídos ao lado do corpo, sendo a fita colocada horizontalmente no ponto 

médio entre a borda inferior da última costela e a crista ilíaca (cm).(NORGAN, 1988)   

 Para verificar a presença de sobrepeso, obesidade e OA de forma isolada e 

combinada, os escolares também foram agrupados por sexo em duas faixas (6 a 7 e 8 a 

9 anos). 
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 5.5 Aspectos éticos: 

 O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Veiga 

de Almeida (Parecer 876.333) e autorizado pela Secretaria Municipal de Educação do 

Município de Macaé, Rio de Janeiro e pela direção das escolas participantes. Os pais ou 

responsáveis interessados em que seus filhos participassem do estudo assinaram o termo 

de consentimento livre e esclarecido contendo explicações quanto aos objetivos do 

estudo e aos procedimentos a serem efetuados, em atendimento à Resolução vigente do 

Conselho Nacional de Saúde / Ministério da Saúde. Ao final da investigação, os 

participantes receberam os resultados individuais de suas avaliações. 

 

    5.6 Análises estatísticas: 

 A análise dos dados foi realizada por meio do programa Statical Program for 

the Social Sciences, versão 19,0 (SPSS, Chicago IL). Foram aplicadas estatísticas 

descritivas de todos os dados quantitativos contínuos e foram expostos na forma de 

média ± desvio padrão com intervalos de confiança de 95%. Para os dados qualitativos 

nominais foram realizadas proporções para que se tivesse conhecimento da distribuição 

de prevalência entre as caraterísticas estudadas. Todos os dados foram caracterizados 

com distribuição normal pelo teste de Shapiro-Wilk, com índice de significância de 5%. 

Os dados quantitativos contínuos foram avaliados pelo teste ANOVA e na presença de 

diferença entre os grupos foi realizado o Post hoc de Tukey com nível de significância 

de 5%.  Ao se avaliar as proporções foi utilizado o teste Z com ajuste de valor p para 

análises múltiplas pelo método de Bonferroni, com índice de significância de 5%. 
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6. RESULTADOS  

 

6.1 MANUSCRITO: 

  

 CRESCIMENTO PONDERAL DE ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE MACAÉ, RJ 

 

 Luiz Felipe da Cruz Rangel 1; Fabiana Costa 2; Felipe Sampaio Jorge 1,3; Beatriz Gonçalves Ribeiro 4  

1 Pós-Graduando em Nutrição – Instituto de Nutrição UFRJ, Laboratório Integrado de Pesquisa em Ciências do 

Esporte, UFRJ Campus Macaé, RJ, Brasil. 

2 Prof. do Curso de Nutrição. Universidade Anhanguera.  

3 Prof. Curso de Fisioterapia Faculdades Isecensa. 

4 Prof. Curso de Nutrição. Laboratório Integrado de Pesquisa em Ciências do Esporte. UFRJ Campus Macaé, RJ. 

 

Resumo 

Objetivo: Identificar a prevalência de excesso ponderal e obesidade abdominal (OA) de 

forma isolada e combinada em escolares de 6 a 10 anos de idade. 

Desenho do estudo: 1267 escolares do município de Macaé, RJ, Brasil. Foram avaliados: 

massa corporal (kg), estatura (m), índice de massa corporal (IMC) (kg /m2), perímetro da 

cintura (cm) e relação cintura estatura (RCEst). Os critérios da OMS foram usados para 

definir o excesso ponderal e obesidade. Obesidade abdominal foi estimada pela relação 

cintura/estatura ≥ 0,50. Testes estatísticos foram usados para atender os objetivos 

supramencionados. 

Resultados: A prevalência de excesso ponderal (sobrepeso + obesidade) e obesidade nos 

escolares foi de 33,7% e 16,4%, respectivamente. A prevalência de obesidade abdominal 

foi de 22,7%, sendo 11,9% meninas e 10,8% meninos (p > 0,05). Verificamos que 37,7 

% das crianças com sobrepeso apresentam OA, sendo mais presente entre as meninas em 

comparação com os meninos (50% vs. 26,3%, respetivamente; p < 0,05). Entre as crianças 

obesas, 93,7% apresentaram OA. 

Conclusão: Crianças com sobrepeso já apresentam elevada presença de OA. A medição 

da RCEst deve ser incluída em consultas médicas de rotina e no monitoramento 

nutricional realizado pelo Programa Saúde na Escola (PSE), de modo a permitir uma 

melhor avaliação do estado de saúde da criança.  

Palavras-chave: Adiposity; Body Mass Index; Growth; Child; Obesity, Abdominal. 

 

Abreviações: DCNT, Doenças crônicas não transmissíveis; IBGE, Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística; IMC, Índice de Massa Corporal; IMC/I, Índice de Massa Corporal 

para idade; M.S., Ministério da Saúde; OA, obesidade abdominal; OT, obesidade total; 

OMS, Organização Mundial da Saúde; PC, perímetro da cintura; POF, Pesquisa de 

Orçamentos Familiares; PSE, Programa Saúde na escola; RCEst, relação cintura/estatura; 

SBP, Sociedade Brasileira de Pediatria; WHO, World Health Organization. 
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Introdução: 

 

 O crescimento infantil é um processo complexo que sofre influência de  fatores 

genéticos, hormonais e ambientais.1 As alterações hormonais e genéticas, apesar de não 

menos importantes, são menos frequentes, sendo o fator ambiental o elemento 

determinante da obesidade.2 Dessa forma, a manutenção de hábitos saudáveis como 

alimentação adequada e saudável e a prática regular de atividade física, entre outros, 

proporcionam as condições necessárias para que as crianças possam desenvolver o seu 

potencial genético de crescimento.1 

 A influência dos fatores ambientais prejudiciais à saúde, vêm elevando a 

prevalência do excesso de peso em todo o mundo e para além disso, estão promovendo 

alterações indesejáveis na composição corporal entre os escolares, como por exemplo 

maior presença de obesidade abdominal.3,4,5 

 O monitoramento do crescimento é importante para a promoção e a proteção da 

saúde da criança com relação a possíveis distúrbios nutricionais e, consequentemente, 

o aparecimento de grande variedade de doenças, tanto endócrinas, como não 

endócrinas.3 O programa saúde na escola (PSE) do Ministério da Saúde (M.S.)  tem 

como um dos seus objetivos coletar informações sobre o crescimento e o 

desenvolvimento dos escolares brasileiros. Parte do pressuposto que a escola é um 

equipamento público privilegiado de convivência social que permite a construção de 

relações favoráveis à promoção da saúde como, por exemplo, o combate à obesidade 

que apresenta elevada prevalência entre os escolares. 

 No Brasil, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 

publicados na última Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) em 2009, uma entre 

cada três crianças com 5 a 9 anos de idade estava acima do peso recomendado pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS).6  Estima-se que no mundo, mais de 340 milhões 

de crianças e adolescentes entre 5 e 19 anos de idade sejam obesos ou tenham 

sobrepeso.7 Esses dados alarmantes são acompanhados pela percepção de que muitas 

das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) e fatores de risco que são observados 

em adultos passaram a ser verificados com maior frequência em idade pediátrica.8 

  Na presença do excesso de peso, a distribuição da gordura corporal é um 

importante fator de risco para as DCNT.9 Sendo assim, crianças que possuem excesso 

de adiposidade na região abdominal são mais suscetíveis a alterações metabólicas10 e 

ao desenvolvimento de doença cardiovascular na vida adulta.11,12 Além disso existe 
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preocupação com o prejuízo à saúde que a persistência desse excesso de gordura 

centralizado pode trazer ao longo da vida.13  

 A compreensão das diferentes formas de obesidade e dos seus fatores de risco 

associados, nos direciona para a importância de se avaliar a presença de obesidade total 

(OT) e de obesidade abdominal (OA), de forma isolada e combinada, tanto na prática 

clínica quanto em instituições como a escola resultando, dessa forma, em uma melhor 

identificação do risco cardiovascular em crianças.9 

  O sobrepeso, a obesidade e a OA, podem ser identificados e monitorados por 

meio de indicadores antropométricos.14 O Índice de massa corporal (IMC), é um método 

bastante utilizado em estudos epidemiológicos e na área clínica para a classificação do 

estado nutricional em crianças. Uma das limitações desse método, se baseia no fato de 

que o IMC não fornece informação sobre a distribuição da gordura corporal,15 não 

medindo a obesidade abdominal (OA). 

 A medida do perímetro da cintura (PC) possui bom desempenho como indicador 

de OA em ambos os sexos, porém a falta de uma padronização dos pontos de corte e os 

vários pontos anatômicos da medida podem explicar a sua pouca utilização na prática 

clínica.14 Com a vantagem de não necessitar de ajuste por idade e sexo, o método da 

razão cintura estatura (RCEst) é considerado eficaz para predizer a OA e, quando 

associado ao IMC, melhora a predição do risco para o aparecimento de doenças 

cardiovasculares em crianças.16,17  

 Embora estudos que visem a identificação de OT e OA na população infantil 

estejam aumentando, eles ainda são escassos no grupo de crianças menores de 10 anos 

de idade. Neste cenário, o presente estudo teve como objetivo identificar a presença 

isolada e combinada de OT e OA em escolares de 6 a 10 anos, apresentados em uma 

análise por idade e sexo, além de subsidiar ações de controle do excesso de peso junto 

ao PSE por meio dos resultados encontrados. 

    

Amostra do estudo: 

 Estudo transversal realizado em escolares com idade entre 6 e 9 anos, 11 meses 

e 29 dias, de ambos os sexos, do município de Macaé, localizado na Região Norte 

Fluminense do estado do Rio de Janeiro, Brasil. A investigação foi realizada de março 

de 2013 a novembro de 2014 por equipe do Laboratório de Pesquisa e Inovação em 

Ciências do Esporte (LAPICE), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) – 

Campus Macaé, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação. A cidade de 
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Macaé está dividida em nove setores administrativos contendo 52 escolas, com 10.247 

escolares na faixa etária do estudo. Os critérios para escolha das escolas foram definidos 

pelo grupo de trabalho intersetorial do PSE Macaé: a) ter ao menos uma escola de cada 

setor administrativo do Município. b) estar a escola em um perímetro próximo à alguma 

Unidade Básica de Saúde. Sendo assim, para a população de referência, foi selecionada 

uma escola de cada setor, totalizando 1553 escolares, que foram convidados para 

participarem do estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Critérios de inclusão e exclusão: 

 Critérios de inclusão: estudantes de 6 a 9 anos, 11 meses e 29 dias de idade, 

matriculados do 1° ao 4° ano, pertencentes às escolas selecionadas e que tivessem 

consentimento por escrito por parte dos responsáveis, após leitura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. 

 Critérios de exclusão: Crianças que apresentassem algum comprometimento 

físico que impedisse as avaliações, e que não apresentasse autorização para as 

investigações a serem realizadas no estudo.  

 

 

 

1553 Escolares 

285 ausentes na antropometria 

9 Escolas selecionadas 

1267 escolares avaliados 

1 criança excluída por nanismo 
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Coleta de dados: 

 Os dados foram coletados nas escolas, incluindo massa corporal, estatura e o 

PC. A equipe que realizou a coleta das medidas antropométricas foi devidamente 

treinada, composta por nutricionistas e bolsistas de iniciação científica (graduandos 

UFRJ – Macaé), sob supervisão de dois avaliadores experientes. 

 

Antropometria: 

 A massa corporal e a estatura foram medidas em duplicidade, de acordo com os 

procedimentos descritos por Lohman et al.,18  por meio de balança eletrônica e portátil 

plataforma Tanita® (Illinois, USA), com capacidade até 150kg e variação de 50g e 

antropômetro Altura Exata® (Minas Gerais, Brasil), com variação de 0,1cm. Os 

escolares foram avaliados com vestimentas leves, sem calçados e sem adorno na cabeça. 

Para a avaliação do estado nutricional, foi utilizado o software WHO ANTHRO Plus. 

O valor da média entre as duas medidas foi utilizado para calcular o Índice de massa 

corporal (IMC) em kg/m². Os escolares foram classificados nas categorias: magreza, 

eutrofia, sobrepeso e obesidade por z-score conforme critério proposto pela WHO/OMS 

(2007).19 A obesidade abdominal foi definida segundo a relação cintura/estatura 

(RCEst) e adotado como ponto de corte um valor igual ou maior que 0,50.20 A PC foi 

mensurada por meio de uma fita métrica flexível e inelástica com precisão de 0,1cm, 

com o escolar em pé com abdômen relaxado, os braços descontraídos ao lado do corpo, 

sendo a fita colocada horizontalmente no ponto médio entre a borda inferior da última 

costela e a crista ilíaca (cm)18.   

 Para análise  dos casos de sobrepeso, obesidade e OA de forma isolada e 

combinada, os escolares também foram agrupados por sexo, em 2 grupos etários (6 a 7 

anos e 8 a 9 anos). 

  

Aspectos éticos: 

 O estudo foi aprovado pelo Comitê de ética e Pesquisa da Universidade Veiga 

de Almeida (Parecer 876.333) e autorizado pela Secretaria Municipal de Educação do 

Município de Macaé, Rio de Janeiro e pela direção da escola participante. Os pais ou 

responsáveis interessados em que seus filhos participassem do estudo assinaram o termo 

de consentimento livre e esclarecido. Ao final da investigação, os participantes 

receberam os resultados individuais de suas avaliações. 
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 Análises estatísticas: 

 A análise dos dados foi realizada por meio do programa Statical Program for 

the Social Sciences, versão 19,0 (SPSS, Chicago IL). Foram aplicadas estatísticas 

descritivas de todos os dados quantitativos contínuos e foram expostos na forma de 

média ± desvio padrão com apresentação de intervalo de confiança de 95%. Para os 

dados qualitativos nominais foram realizadas proporções para que se tivesse 

conhecimento da distribuição de prevalência entre as caraterísticas estudadas. Todos os 

dados foram caracterizados com distribuição normal pelo teste de Shapiro-Wilk com 

nível de significância de 5%. Para a inferência estatística, os dados quantitativos 

contínuos foram avaliados pelo teste ANOVA e na presença de diferença entre os grupos 

foi realizado o Post hoc de Tukey com nível de significância de 5%.  Ao se avaliar as 

proporções foi utilizado o teste Z com ajuste de valor p para análises múltiplas pelo 

teste de Bonferroni, com nível de significância de 5%. 

 

Resultados: 

 A tabela 1 apresenta a caracterização da amostra segundo o sexo. Dos 1267 

escolares que participaram do estudo, 622 (49,1%) corresponderam ao sexo feminino e 

645 (50,9%) ao sexo masculino. A prevalência de excesso de peso (sobrepeso mais 

obesidade) foi de 33,8%, sendo 16,0% meninas e 17,8% meninos (p < 0,05). Do total 

da amostra, 278 (21,9%) apresentaram a combinação de excesso de peso e obesidade 

abdominal, sendo que 146 (11,5%) eram meninas e 132 (10,4%) meninos (p > 0,05). 

Entre os 220 escolares identificados com sobrepeso (17,4% da amostra), 83 (6,55% da 

amostra) também apresentaram OA, sendo que destes, 53 eram meninas e 30 eram 

meninos, com diferença estatística significativa (p < 0,05). 

 A tabela 2 apresenta caracterização da amostra, segundo sexo e idade. 

Verificamos que 181 (14,3%) escolares estavam com seis anos, 312 (24,7%) com sete 

anos, 406 (32,0%) com oito anos e 368 (29,0%) com 9 anos. Com relação à estatura e à 

massa corporal, foram verificadas diferenças estatisticamente significativas em todas as 

idades, em meninos e meninas (p < 0,05). Foram observadas diferenças estatisticamente 

significativas (p < 0,05) no IMC em meninas de 9 anos, quando comparadas com as 

meninas de 6 e 7 anos e, nos meninos, de 9 anos com os meninos de 6 anos. Com relação 

a PC, diferenças foram verificadas entre as meninas de 8 anos em relação as meninas 

de 6 anos e em meninas de 9 anos em relação as meninas de 6, 7 e 8 anos. Entre os 
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meninos, na idade de 8 anos em relação aos de 6 anos e de 9 anos comparados aos 

meninos de 6 e 7 anos.  

 A tabela 3 apresenta a prevalência do estado nutricional e da OA por sexo e 

idade. Foi verificado a presença de excesso de peso aos 6 anos (31,4%), 7 anos (34,1%), 

8 anos (31,4%) e 9 anos (33%) entre as meninas e, respectivamente, 32,6%, 37,9%, 

31,6% e 37,8% entre os meninos. Observa-se que entre os escolares identificados com 

sobrepeso e OA, diferenças significativas foram verificadas entre as meninas de 8 e 9 

anos em comparação com os meninos de 8 anos. Os meninos de 8 anos apresentaram a 

menor presença da combinação de sobrepeso e OA entre os escolares avaliados. 

 A tabela 4 apresenta a prevalência de excesso de peso e de OA segundo os 

grupos de idade e sexo. Demonstra que a combinação de sobrepeso e OA esteve mais 

presente entre as meninas de 8 e 9 anos com diferenças estatisticamente significativas 

quando comparadas aos meninos de 8 e 9 anos (p < 0,05). 
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IMC = Índice de massa corporal; PC = Perimetria da cintura; OA = Obesidade abdominal; DP = Desvio padrão; IC = Intervalo de confiança   * indica 

diferença significativa (p <0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1. Caracterização da amostra e classificação do estado nutricional segundo o sexo 

em escolares 6-10 anos, Macaé, Brasil, 2013/2014 

Variáveis 

Total Meninas Meninos p-valor 

(n=1267)  (n= 622)  (n= 645)   

Média + DP 95% IC Média + DP 95% IC Média + DP 95% IC   

Idade (anos) 7,76 ± 1,02 7,70 - 7,82 7,76 ± 1,02 7,67 - 7,84 7.76 ± 1,01 7,68 - 7,84 0.96 

Massa corporal (kg) 29,89 ± 8,16 29,44 – 30,34 29,97 ± 8,46 29,30 - 30,59 29,82 ± 7,87 29,21 - 30,43 0.74 

Estatura (m) 1,29 ± 0,83 1,29 – 1,30 1,29 ± 0,84 1,28 - 1,30 1,30 ± 0,82 1,29 - 1,30 0.47 

IMC (kg/m²) 17,50 ± 3,27 17,31 – 17,67 17,58 ± 3,43 17,31 - 17,83 17,42 ± 3,10 17,19 - 17,65 0.38 

Z- SCORE 0,59 ± 1,37 0,52 – 0,67 0,56 ± 1,31 0,44 - 0,66 0,62 ± 1,44 0,51 - 0,72 0.42 

PC (cm) 60,61± 8,69 60,15 – 61,08 60,49 ± 8,85 59,79 - 61,17 60,71 ± 8,54 60,10 - 61,37 0.65 

 Total Meninas Meninos p-valor 

 N % N % N %  

Magreza 29 2,28 16 1,26 13 1,02 

> 0,05 

Eutrofia 810 63,93 403 31,80 407 32,12 

Sobrepeso   220 17,36 106 8,36 114 9,00 

Obesidade 208 16,41 97 7,65 111 8,76 

Sem obesidade abdominal 979 77,27 471 37,17 508 40,09 

> 0,05 

Com obesidade abdominal 288 22,73 151 11,91 137 10,81 

Eutróficos com OA  10 0,79 5 50% 5 50% 

< 0,05 Sobrepeso com OA 83 6,55 53 63,85* 30 36,14 

Obesos com OA 195 15,39 93 47,69 102 52,31 



 

55 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2. Caracterização da amostra segundo a idade em escolares 6-10 anos, Macaé, Brasil, 2013/2014  

 

 Idade Idade 

 Média e desvio padrão                                Média e desvio padrão Média e desvio padrão 

 95% IC 95% IC 95% IC 

    
  

Masculino Feminino 

    Todos 6 anos 7 anos 8 anos 9 anos 6 anos 7 anos 8 anos 9 anos 

 (n=1267) (n= 95) (n = 145)  (n = 225)  (n = 180) (n = 86)  (n = 167)  (n = 181)  (n = 188)  

Massa corporal 

(kg) 
29,89 ± 8,16 24,16 ± 5,30 27,74 ± 6,32 A 30,62 ± 7,55 AB 33,46 ± 8,35ABC 24,25 ± 5,08 26,99 ± 6,53A 30,46 ± 7,21AB 34,75 ± 9,59,ABC 

 29,44 – 30,34 23,09 - 25,28  26,74 - 28,76 29,59 - 31,68 32,26 - 34,71 23,21 - 25,32 26,05 - 27,99 29,49 - 31,50 33,42 - 36,11 

 

Estatura (m) 1,29 ± 0,83 1,20 ± 0,06 1,25 ± 0,04A 1,32 ± 0,06 AB 1,36 ± 0,06 ABC 1,20 ± 0,05 1,25 ± 0,05A 1,30 ± 0,06 AB 1,36 ± 0,06ABC 

 1,29 - 1,30 1,18 - 1,21 1,25 - 1.26 1,31 - 1,32 1,35 - 1,37 1,19 -1,21 1,24 - 1,26 1,29 - 1,31 1,35 - 1,37 

 

IMC (kg/m²) 17,50 ± 3,27 16,64 ± 2,70 17,40 ± 3,08 17,39 ± 3,10 17,87 ± 3,24 A 16,68 ± 2,58 17,05 ± 3,02 17,61 ± 3,23 18,43 ± 4,09 AB 

 17,31 - 17,67 16,11 - 17,27 16,93 - 17,90 16,96 - 17,83 17,40 - 18,37 16,15 - 17,22 16,61 - 17,48 17,14 - 18,09 17,85 - 18,98 

 

Z- SCORE 0,59 ± 1,37 0,58 ± 1,57 0,83 ± 1,46 0,58 ± 1,41 0,53 ± 1,38 0,56 ± 1,21 0,56 ± 1,28 0,58 ± 1,20 0,54 ± 1,47 

 0,52 - 0,67 0,27 - 0,93 0,60 - 1,06 0,39 - 0,76 0,32 - 0,73 0,30 - 0,80 0,37 - 0,75 0,41 - 0,76 0,32 - 0,74 

 

PC (cm) 60,61 ± 8,69 57,05 ± 6,07 59,61 ± 8,09 61,01 ± 8,38A 63,16 ± 9,38AB 56,56 ± 6,32 58,30 ± 7,74 60,98 ± 8,57A, 63,77 ± 9,78ABC 

  60,15 - 61,61 55,84 - 58,47 58,39 - 61,00 59,92 - 62,23 61,79 - 64,52 55,29 - 57,87 57,19 - 59,44 59,75 - 62,23 62,45 - 65,13 

IMC = Índice de massa corporal; PC = Perimetria da cintura; A = diferença estatística com a idade de 6 anos do mesmo sexo; B = diferença estatística com a idade de 7 anos do mesmo sexo; 

C = diferença estatística com a idade de 8 anos do mesmo sexo (p < 0,05) 
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Tabela 3. Prevalência do estado nutricional e de OA de escolares de 6 a 10 anos segundo o sexo 

e a idade. 

 

OA = Obesidade abdominal  C= diferença estatística com a idade de 8 anos do sexo masculino;  (p < 0,05) 

 

 

Tabela 4. Prevalência de excesso de peso e de OA de escolares de 6 a 10 anos segundo os grupos de 

idade e sexo. 

  Meninos Meninas 

 Total 6 a 7 anos 8 a 9 anos 6 a 7 anos 8 a 9 anos 

 (n= 1267) (n = 240) (n = 405) (n = 253) (n = 369) 

      

Sobrepeso 
220 

17,36% 

44 

3,47% 

70 

5,52% 

46 

3,63 

60 

4,73% 

 

Obesidade 
208 

16,41% 

42 

3,31% 

38 

3,00% 

69 

5,44% 

59 

4,66% 

 

Excesso de peso   428 86 139 84 119 

 33,78% 6,79% 10,97% 6,63% 9,39% 

Excesso de peso 

c/ OA 
278 55 77 54 92 

 21,94% 4,34% 6,08% 4,26% 7,26% 

Sobrepeso c/ OA 83 15 15 17 36B 

 6,55% 1,18% 1,18% 1,34% 2,85% 

Obesidade c/OA 195 40 62 37 56 

 15,39% 3,15% 4,89% 2,93% 4,42% 

OA = Obesidade abdominal indica diferença entre meninas de 8 e 9 anos e meninos de 8 e 9 anos; (p < 0,05 

    Idade Idade 

  

N 

% 

N 

% 

    Masculino Feminino 

  Todos 6 anos 7 anos 8 anos 9 anos 6 anos 7 anos 8 anos 9 anos 

 (n=1267) (n= 95) 

(n = 

145)  

(n = 

225)  (n = 180) (n = 86)  (n = 167)  (n = 181)  (n = 188)  

          

Eutróficos 
810 

63,93% 

61 

64,21% 

88 

60,69% 

150 

66,67% 

108 

60,00% 

58 

67,44% 

106 

63,47% 

123 

67,96% 

116 

61,70% 
 

 
        

Sobrepeso 
220 

17,36% 

16 

 16,84% 

28  

19,31% 

33  

14,67% 

37  

20,56% 

14 

16,28% 

32 

 19,16% 

30 

 16,56% 

30  

15,96% 
          

Obesidade 
208  

16,42% 

15 

 15,79% 

27  

18,62% 

38  

16,89% 

31  

17,22% 

13  

15,12% 

25  

14,97% 

27  

14,92% 

32  

17,02% 
          

Com OA 
288 

22,73% 

22 

23,16% 

35 

24,14% 

38 

16,89% 

42  

23,33%  

19 

22,09% 

36 

21,56% 

44 

24,31% 

52 

27,66% 

          

Sobrepeso c/ 

OA 

83 

6,55% 

6 

6,31% 

9 

6,21% 

2 

0,89 

13 

7,22 

5 

5,81 

12 

7,18% 

16C 

8,84% 

20C 

10,64% 

          

Obesidade 

c/ OA 

195 

15,39% 

14 

14,74% 

26 

17,93% 

33 

14,67% 

29 

16,11% 

13 

15,11% 

24 

14,37% 

27 

14,92% 

29 

15,42% 
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Discussão: 

 No presente estudo a prevalência de excesso de peso foi de 33,8%, sendo 16,4% 

de obesos. Resultado semelhante ao publicado na última da Pesquisa de Orçamentos 

Familiares (POF) 2008-2009,6 em que a prevalência de excesso de peso para a 

população brasileira na faixa etária compreendida entre 5 e 9 anos de idade ficou em 

33,5% de excesso de peso e 14,3% de obesidade. 

  Os resultados da POF 2008-2009 subsidiaram a meta do M.S. para o 

enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis, que é o de reduzir a prevalência 

de obesidade em crianças de 5 a 9 anos de idade do sexo masculino, de 16,6% 

identificada em 2008 para 8,0% em 2022 e em crianças do sexo feminino, de 11,8% 

(2008) para 5,1% em 2022.21 Verifica-se uma distância considerável da prevalência de 

obesidade  entre as meninas (15,6%) e  entre os meninos (17,2%) observados na 

pesquisa em relação a meta estabelecida pelo M.S. 

 O Brasil é um país com dimensão continental que apresenta grandes diferenças 

sócio econômicas, hábitos culturais e padrões alimentares. Diante dessa realidade, 

comparar os resultados de forma regionalizada parece ser o mais razoável. A POF 

(2008-2009) também publicou os resultados por regiões do país. Os dados da região 

Sudeste, apresentaram 37,9% das meninas e 39,7% dos meninos com excesso de peso.6  

No presente estudo a prevalência de excesso de peso em 32,6% das meninas e 34,9% 

dos meninos investigados sem diferenças estatisticamente significativas (p> 0,05). 

Diferenças entre os sexos já foram descritas em outros estudos mas não foram 

conclusivas.22,23 

 Encontrou-se elevadas prevalências de excesso de peso em todas as idades 

investigadas, variando de 31,5 a 34,1% entre as meninas e de 31,5 a 37,9% entre os 

meninos. Esses dados impressionam pela elevada presença de excesso de peso em 

etapas precoces da vida. As várias metodologias adotadas para a classificação do estado 

nutricional, e a escassez de publicações que apresentem os resultados estratificados por 

idade dificultam uma análise comparativa. Em um estudo realizado na Sérvia utilizando 

os pontos de corte recomendados pelo International Obesity Task Force (IOTF) em 

crianças de 6 a 8 anos foi verificada prevalência de excesso de peso de 23,1% aos 6 

anos, 24,3 % aos 7 anos e 23,2% aos 8 anos em meninas e 24,6%, 22,1% e 22,9% 

respectivamente entre os meninos.24 

  Observamos um aumento esperado da estatura com o avançar da idade entre os 

escolares. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) em seu manual de 
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orientação para avaliação nutricional da criança e do adolescente, a fase pré-pubere, 

período entre o terceiro ano de vida e o início da puberdade, caracteriza-se por 

crescimento mais estável, de aproximadamente 5-7 cm/ano.25 A massa corporal 

aumentou em média 3kg por ano entre as idades em ambos os sexo. 

 Foi verificado tendência a um maior IMC em meninas e meninos aos 9 anos de 

idade, o que não representou diferenças significativas ao ajustarmos esse resultado do 

IMC para a idade, utilizando o z-score que é o parâmetro recomendado pela OMS para 

classificar o estado nutricional na faixa etária estudada.19 Porém, esse maior IMC 

demonstra que o aumento do peso foi proporcionalmente maior que o aumento da 

estatura aos 9 anos de idade. Paralelamente, também encontramos uma tendência ao 

aumento do PC entre as idades de 8 e 9 anos em ambos os sexos, o que pode representar 

que esse aumento de peso esteja relacionado a um acúmulo proporcionalmente maior 

de gordura na região abdominal na segunda faixa etária. 

 Existe uma grande preocupação com a forma como o acúmulo da gordura 

corporal se apresenta. A simples presença de OA prediz um aumento dos fatores de 

risco cardiovasculares quando comparado à obesidade total avaliada com o IMC.26 

Além disso, Mokha et al. destacaram que a RCEst pode detectar risco cardiovascular 

entre crianças com excesso de peso e sem excesso de peso.27 

  A presença isolada de OA foi verificada em 22,7% da amostra, não diferindo 

entre meninas (11,9%) e meninos (10,8%). Barbosa filho et al.,(2016) identificaram OA 

em 16,8% de sua amostra com 7,7% em meninos e 9,9% em meninas4 e Silva JR et 

al.,(2014) demonstraram 19,05%, sendo 11,37% em meninos e 7,68% em meninas.28 

Possíveis diferenças da prevalência de OA entre os sexos, foram verificadas em estudos 

internacionais, porém os resultados são controversos. A presença de OA foi maior em 

meninas nos Estados Unidos,29 maior em meninos em Portugal22 e não diferiu na 

Espanha.23   

 Segundo Janssen e colaboradores, tanto o IMC quanto o PC devem fazer parte das 

avaliações em ambientes clínicos e institucionais, como por exemplo a escola. A presença 

combinada de excesso de peso e OA identifica melhor a presença de risco elevado à saúde 

entre crianças e adolescentes.9 Os dados demonstram que o risco de desenvolver doenças 

cardíacas e metabólicas deve ser motivo de preocupação em crianças com sobrepeso. A 

combinação de excesso de peso e OA foi identificada em 21,4% da amostra, já foram 

demonstrados 16,9%  em um estudo realizado por Barbosa Filho e colaboradores4 e em 

alguns estudos internacionais, 19,6% encontrados por Helmut Schroder et al.23, 12,3% 
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por Francesca Santomauro, et al.,2017 e 21,9% por Daniela Rodrigues, Cristina Padez e 

Aristides M. Rodrigues,2018. Quase que a totalidade das crianças obesas (93,7%) 

também apresentaram OA, o que poderia, de certa forma, ser esperado. O fato que deve 

alertar aos profissionais da saúde e da educação é que 38% dos escolares com sobrepeso 

também apresentaram OA.  

 Analisando de forma isolada as crianças com sobrepeso, verificamos que uma 

parcela importante das meninas (50%) apresentou OA e entre os meninos pouco mais da 

metade (26,31%) apresentaram OA. Baseado nesse achado, procuramos verificar se essa 

diferença poderia ser mais representativa entre as idades iniciais e finais em nosso estudo. 

Ao agruparmos os escolares no 1° grupo e no 2° grupo, identificamos que essa maior 

presença da combinação de sobrepeso e OA ocorreu entre as meninas nas idades de 8 e 9 

anos. Esses resultados podem ser explicados pela fase de repleção pré-puberal, iniciando-

se por volta dos 8 a 10 anos de idade quando ocorre maior acúmulo de tecido adiposo 

como forma de reserva energética para o estirão de crescimento e maturação sexual 

verificados na adolescência.30 Essas alterações hormonais  se apresentam de forma mais 

precoce entre as meninas, por volta de seis meses a um ano antes da menarca quando já 

se verificam aumentos na velocidade de crescimento em estatura e no ganho de massa 

corporal.31,32 

 O PSE utiliza como uma das ações de prevenção e controle da obesidade infantil 

a monitorização do peso e estatura em escolares e recomenda o IMC/I para a classificação 

do desvio ponderal em escolares. Segundo uma das suas premissas, o papel dos 

profissionais de saúde da atenção básica é elemento essencial no cuidado às crianças com 

obesidade. Diante dos resultados apresentados, torna-se relevante que o programa amplie 

a preocupação com as crianças da faixa de sobrepeso e além disso, recomenda-se nas 

avaliações antropométricas a adoção de um indicador de obesidade abdominal como a 

RCEst. Dessa forma, poderá identificar mais precocemente, crianças com fatores de risco 

para DCNT. 

 

 

 

 

 

 

 



 

60 
 

Conclusão:  

 O padrão de crescimento dos escolares está acompanhado pela presença de 

excesso de peso e pela combinação de obesidade total e obesidade abdominal.  

Encontramos elevada prevalência de sobrepeso, obesidade e OA em ambos os sexos e em 

todas as idades estudadas, o que aumenta a preocupação com o risco de agravos como as 

DCNT ainda em fases precoces e os impactos na vida adulta .  Entre as meninas com 

sobrepeso, a presença de OA é mais frequente que entre os meninos com sobrepeso nas 

idades finais (8 e 9 anos) da faixa etária estudada. Crianças com sobrepeso já podem ser 

consideradas com risco cardiometabólico e a utilização da RCEst deve ser rotina na 

prática clínica e nas ações do PSE em conjunto com o IMC para idade, de forma a 

identificar melhor as crianças que devem ser encaminhadas para programas de 

enfrentamento à obesidade total e abdominal nas escolas e nas unidades básicas de saúde.  
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7 - Conclusão 

 

 Encontramos elevada prevalência de sobrepeso, obesidade e OA em ambos os 

sexos e grupos de idades, nas crianças avaliadas, demonstrando o alto risco que estes 

indivíduos podem apresentar para complicações cardiovasculares e metabólicas no 

decorrer da vida. A prevalência de excesso de peso esteve de acordo com última 

publicação da POF 2008-2009. A presença de OA observada nesse estudo está de acordo 

com o demonstrado em estudos internacionais. Praticamente todas as a crianças obesas 

apresentam OA e uma parcela significativa das crianças com sobrepeso, principalmente 

entre as meninas, também apresentou OA. Esses resultados representam que crianças com 

sobrepeso já podem ser consideradas com risco cardiometabólico. A utilização da RCEst 

deve ser rotina na prática clínica e em espaços institucionais como em escolas, em 

conjunto com o IMC para idade, desta forma uma maior quantidade de crianças pode ser 

encaminhada para intervenções em programas nutricionais e de saúde. O crescimento em 

33,8% das crianças avaliadas está acompanhado pela presença de excesso de peso, sendo 

que em 21,4% da amostra a composição corporal apresenta a presença combinada de 

obesidade total e obesidade abdominal o que aumenta a preocupação com o risco de 

DCNT em etapas precoces e na vida adulta. Esse excesso de peso e OA verificadas não 

interferiram na velocidade de crescimento em estatura na presente pesquisa. 
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APÊNDICE 1 - Termo de consentimento livre e informado para participação na 

Pesquisa “Síndrome metabólica em estudantes de 6 a 10 anos de idade de escolas 

municipais de Macaé – RJ’  

 

 

 

Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ campus Macaé 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

PESQUISA: “Síndrome metabólica em estudantes de 6 a 10 anos de idade de escolas 

municipais de Macaé – RJ”. 

 

 

 Este documento lhe dará informações e pedirá seu consentimento para a 

participação de seu filho na pesquisa acima mencionada, desenvolvida pelo Curso de 

Nutrição do Campus UFRJ – Macaé em parceria com Instituto de Nutrição Josué de 

Castro da UFRJ. Pedimos que leia com atenção as informações a seguir antes de dar seu 

consentimento. 

 

EXPLICAÇÃO SOBRE A PESQUISA 

  

 A pesquisa tem como objetivo identificar a prevalência de síndrome metabólica 

entre crianças de 6 a 10 anos de idade de escolas públicas no   Município de Macaé, RJ.  

 Serão medidos o peso e a estatura de seu filho, além da medida de pressão arterial 

e medida de perímetros da cintura e do braço. Será também necessária a realização de 

exame de sangue para avaliar glicose, colesterol total, triglicerídeos e frações de 

colesterol. O exame de sangue será realizado por equipe treinada no local da obtenção 

dos dados e todo material utilizado para o exame de sangue será descartável. Em caso de 

qualquer alteração relatada por seu filho, a coleta será imediatamente interrompida.  

 Não haverá nenhum custo para participação na pesquisa, assim como não há 

pagamento de qualquer espécie decorrente da participação. 
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 Os resultados obtidos poderão auxiliar na identificação de alguma alteração na 

saúde, possibilitando que se faça a busca da melhoria da saúde e tratamento.  

 As informações que serão coletadas, bem como os resultados do estudo serão 

mantidas em sigilo e não serão divulgados em qualquer hipótese. Os resultados serão 

apresentados em conjunto em eventos científicos, não sendo possível a identificação dos 

participantes individualmente. 

 A pesquisadora se responsabiliza pela guarda e destino do material coletado que 

não será disponibilizado para qualquer outro uso não autorizado por você. 

 Você poderá fazer as perguntas que desejar em qualquer momento do estudo. Os 

resultados das avaliações realizadas e as ações delas decorrentes poderão ser explicados 

a você sempre que disponíveis e por você solicitado. 

 Caso não concorde que seu filho participe da pesquisa, não haverá nenhum 

prejuízo para si ou para ele. Você pode recusar a participação de seu filho ou retirar seu 

consentimento em qualquer fase da pesquisa sem problema algum e sem prejuízos 

pessoais. 

  

 

Eu, ______________________________________________________, acredito ter sido 

suficientemente informado (a) a respeito das informações sobre o estudo acima citado 

que li ou que foram lidas para mim. 

 

Discuti com a pesquisadora __________________________________, sobre minha 

decisão em permitir a participação de meu filho neste estudo. Ficaram claros para mim 

quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, que os 

procedimentos não apresentam riscos, as garantias de confidencialidade e os 

esclarecimentos permanentes. Voluntariamente autorizo a participação de meu filho neste 

projeto de pesquisa realizado pela equipe da Universidade Federal do Rio de Janeiro e 

poderei retirar meu consentimento a qualquer momento, antes e durante o mesmo, sem 

penalidade ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no 

meu atendimento nesta Instituição. 

 

Macaé, _______ de ________ de 20________. 
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______________________________________________________________________ 

Nome/ Assinatura do (a) representante legal e data 

 

 

 

 

______________________________________________________________________ 

Nome do (a) participante 

 

 

 

______________________________________________________________________ 

Nome/ Assinatura da pesquisadora e data 

  

  

Quaisquer dúvidas poderão ser sanadas com a pesquisadora responsável no endereço: 

 

Nutricionista FABIANA DA COSTA TEIXEIRA 

Universidade Federal do Rio de Janeiro – campus Macaé 

Laboratório de Epidemiologia Nutricional (LAPICE)  

Telefones: (21) 99729937 

E-mail: fcosta.nut@uol.com.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:fcosta.nut@uol.com.br
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APÊNDICE 2 – Ficha de identificação dos escolares para participação na Pesquisa 

“Síndrome metabólica em estudantes de 6 a 10 anos de idade de escolas municipais de 

Macaé – RJ’. 
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APÊNDICE 3 - Ficha de antropometria da Pesquisa “Síndrome metabólica em 

estudantes de 6 a 10 anos de idade de escolas municipais de Macaé – RJ’. 

 

 

Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ campus Macaé 

 

FICHA DE ANTROPOMETRIA 

 

 

PESQUISA: “Síndrome metabólica em estudantes de 6 a 10 anos de idade de escolas 

municipais de Macaé – RJ”. 

 

DATA:______/_____/_____ 

ESCOLA:*_________________________________________TURMA:*__________ 

AVALIADORES:*______________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

MASSA CORPORAL: 

ALUNO MEDIDA1 MEDIDA 2 MÉDIA 

    

    

 

ESTATURA: 

ALUNO MEDIDA1 MEDIDA 2 MÉDIA 

    

    

 

PERÍMETRO DA CINTURA: 

ALUNO MEDIDA1 MEDIDA 2 MÉDIA 

    

    

 

 

*Previamente preenchido pelos pesquisadores 
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