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APRESENTAÇÃO 

 

No ano de 2010 pesquisadores do Instituto de Nutrição Josué de Castro, da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e do Instituto de Medicina Social da 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), elaboraram o Estudo Longitudinal de 

Avaliação Nutricional de Adolescentes (ELANA), sob a coordenação da professora doutora 

Gloria Valeria da Veiga e participação dos pesquisadores/doutores Claudia de Souza Lopes 

(UERJ), Claudia Leite Moraes (UERJ), Michael Eduardo Reichenheim (UERJ), Rosangela 

Alves Pereira (UFRJ) e Rosely Sichieri (UERJ). Para a realização deste estudo obteve-se 

apoio financeiro da Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo a Pesquisa do Estado do Rio 

de Janeiro (FAPERJ), do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq) e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 

O ELANA tem como objetivo principal acompanhar a evolução de medidas 

antropométricas e de composição corporal e os fatores associados a estas mudanças no 

período da adolescência. Para tal, o estudo acompanhou estudantes de quatro escolas privadas 

e duas escolas públicas da região metropolitana do Rio de Janeiro compondo duas coortes: 

uma formada por alunos que na linha de base cursavam o sexto ano do ensino fundamental, 

caracterizando a primeira fase da adolescência, que foi acompanhada por quatro anos 

consecutivos (2010 a 2013) e outra composta por alunos que cursavam o primeiro ano do 

ensino médio na linha de base, caracterizando a segunda fase da adolescência, a qual foi 

seguida por três anos consecutivos (2010 a 2012).  

Entre os fatores investigados para possível associação com as mudanças nas medidas 

antropométricas investigadas estão: consumo e práticas alimentares, prática de atividade 

física, comportamentos característicos de um estilo de vida sedentário, consumo de álcool e 

cigarro e fatores psicossociais como comportamentos sugestivos para transtornos alimentares, 

percepção da imagem corporal, exposição à violência familiar e na escola e transtornos 

mentais comuns, como depressão e ansiedade.  

Na coorte do ensino fundamental foram mensuradas as medidas antropométricas e de 

composição corporal nos quatro anos do estudo. Os questionários que investigaram os fatores 

socioeconômicos, de estilo de vida e psicossociais foram aplicados em, pelo menos, dois anos 

durante a coleta de dados permitindo verificar mudanças tanto nos desfechos quanto nas 

exposições. 

Na coorte do ensino médio, as medidas antropométricas foram avaliadas nos três anos 

de coleta de dados desta coorte, as medidas de composição corporal foram obtidas apenas nos 
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dois primeiros anos da coleta de dados e os questionários para investigação dos fatores 

socioeconômicos, de estilo de vida e psicossociais foram aplicados apenas na linha de base. 

Ademais, o questionário para avaliação do consumo excessivo de álcool foi aplicado, no 

segundo ano de coleta, e o questionário de transtornos mentais comuns foi replicado no 

terceiro ano desta coorte. 

Para a realização desta tese foram avaliados dados da coorte do ensino médio que 

caracteriza a segunda fase da adolescência. O objetivo foi avaliar a trajetória do Índice de 

Massa Corporal (IMC = peso/estatura
2
) dos adolescentes e descrevê-la segundo variáveis 

demográficas e socioeconômicas, além de avaliar a influência do estilo de vida caracterizado 

pelo consumo e práticas alimentares, prática de atividade física e de comportamentos 

sedentários sobre tal trajetória. 

Para o alcance dos objetivos da presente tese foram escritos três manuscritos 

científicos. No primeiro manuscrito foram descritos a trajetória do IMC e o ganho excessivo 

de peso segundo variáveis demográficas e socioeconômicas. No segundo manuscrito foram 

identificados padrões de comportamentos relacionados ao balanço energético e a influência 

destes padrões na trajetória do IMC. Finalmente, no terceiro manuscrito, foi descrita a 

coocorrência de comportamentos relacionados ao balanço energético em adolescentes 

brasileiros e espanhóis e sua associação com indicadores de composição corporal.  

 A tese é composta por introdução, revisão de literatura, hipóteses e objetivos, descrição 

geral dos métodos de coleta de dados. Os resultados e discussão são apresentados na forma de 

manuscritos científicos, nos quais também se descreve, de forma mais detalhada, o plano de 

análises de dados. Os manuscritos são apresentados na língua inglesa e em formato específico 

para as revistas científicas para os quais foram destinados. Apresentam-se, ao final, as 

conclusões gerais da tese. 

Desde a entrada no Doutorado em Ciências Nutricionais a autora desta tese vem 

trabalhando em atividades relacionadas ao ELANA. Em 2011, seu primeiro ano de doutorado, 

atuou na etapa de coleta de dados do segundo ano de seguimento do ELANA, coordenando e 

supervisionado a equipe de avaliadores de campo. Nos anos subsequentes trabalhou como 

integrante da equipe interna do ELANA desenvolvendo atividades de elaboração de máscaras 

para digitação de questionários e consistência de banco de dados.  

Adicionalmente, no terceiro ano do seu doutorado, a autora desta tese realizou estágio 

de doutorado sanduíche, com bolsa da CAPES, na Universidade de Zaragoza, em Zaragoza, 

Espanha sob a coordenação do professor Luis Alberto Moreno. Nesse período elaborou um 

manuscrito científico, terceiro artigo desta tese, intitulado: ―Clustering of multiple Energy 



x 

 

Balance Related Behaviors is associated with body composition in adolescents: results from 

the HELENA and ELANA Studies‖, utilizando dados de adolescentes brasileiros que 

participaram do ELANA e de adolescentes europeus que participaram do HELENA (Healthy 

Lifestyle in Europe by Nutrition in Adolescence). 

 A presente tese foi elaborada conforme o ―manual para elaboração e normalização de 

dissertações e teses do sistema de bibliotecas e informação – SiBI‖ da Universidade Federal 

do Rio de Janeiro. 
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RESUMO 

 

MOREIRA, Naiara Ferraz. Trajetória do índice de massa corporal de adolescentes e 

associação com fatores demográficos, socioeconômicos e de estilo de vida: estudo 

longitudinal de avaliação nutricional de adolescentes - ELANA. Tese (Doutorado em Ciências 

Nutricionais) – Instituto de Nutrição Josué de Castro, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 

Rio de Janeiro, 2015. 

 

 A presente tese tem como objetivo geral avaliar o efeito de fatores demográficos, 

socioeconômicos e de estilo de vida sobre os indicadores de composição corporal e a 

trajetória do índice de massa corporal durante a fase intermediaria e final da adolescência. 

Para alcançar estes objetivos foram desenvolvidos três manuscritos, utilizando dados do 

ELANA (Estudo Longitudinal de Avaliação Nutricional de Adolescentes) realizado em quatro 

escolas privadas e duas escolas públicas localizadas na região metropolitana do Rio de 

Janeiro. Este estudo é composto por duas coortes, uma realizada com estudantes do ensino 

fundamental e outra com estudantes do ensino médio. A presente tese é referente apenas aos 

estudantes do ensino médio que foi comporta por 1.039 adolescentes com idades entre 13,5 e 

19 anos na linha de base do estudo. Estes adolescentes tiveram seus dados coletados por três 

anos consecutivos, entre 2010 e 2012. O primeiro manuscrito desta tese descreveu a trajetória 

do índice de massa corporal de adolescentes segundo as variáveis demográficas e 

socioeconômicas e constatou que adolescentes do sexo masculino, estudantes de escolas 

privadas, de cor da pele branca e filhos de mulheres que estudaram mais de oito anos 

apresentaram as maiores taxas de aumento do índice de massa corporal no período de 

acompanhamento. Adicionalmente, meninos de escolas privadas apresentaram maior 

propensão de ganho de peso excessivo do que seus pares no período. No segundo manuscrito 

foi possível identificar, por meio de análises de componentes principais, três padrões de 

comportamentos associados ao balanço energético (consumo de fast foods, refrigerantes, 

biscoitos recheados, verduras e legumes, frutas, arroz e feijão, tempo de tela, tempo de 

atividade física e aptidão cardiorrespiratória): 1- padrão não saudável; 2- Padrão de consumo 

de vegetais e frutas; 3- Padrão de consumo alimentar tradicional e prática de atividade física. 

Estes padrões não foram associados à taxa de aumento do índice de massa corporal no 

decorrer dos três anos de seguimento. No terceiro manuscrito avaliou-se, por meio de análises 

de cluster, o agrupamento de comportamentos relacionados ao balanço energético (consumo 

de bebidas com adição de açúcar, frutas e verduras, tempo de atividade física e horas de 

televisão) e a sua associação com medidas antropométricas e de composição corporal em 

adolescentes brasileiros (ELANA) e europeus (Healthy Lifestyle in Europe by Nutrition in 
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Adolescence – HELENA study). Foram identificados cinco grupos de coocorrência de 

comportamentos e observou-se associação entre indicadores de composição corporal elevada 

e os agrupamentos caracterizados por elevado tempo de televisão; elevada prática de atividade 

física moderada e vigorosa em meninos europeus e meninas brasileiras e pelo elevado 

consumo de bebidas com adição de açúcar em meninas brasileiras. Conclui-se que as 

variáveis socioeconômicas foram associadas positivamente ao aumento da taxa de IMC entre 

meninos, porém padrões de comportamentos não mostraram nenhum efeito sobre essa 

trajetória. Os resultados do terceiro manuscrito permitem concluir que adolescentes brasileiros 

e espanhóis apresentam padrões de comportamentos semelhantes, ao menos em partes, e que 

estes foram associados aos indicadores de composição corporal, principalmente entre as 

meninas brasileiras. 

Palavras-chave: Adolescente. Índice de Massa Corporal. Ganho de peso. Estudos 

longitudinais. Condição socioeconômica. Comportamentos de risco. Fatores associados.  
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ABSTRACT 

 

MOREIRA, Naiara Ferraz. Body mass index trajectory of adolescents and association with 

demographic, socioeconomic and lifestyle behaviors: the Adolescent Nutritional 

Assessment Longitudinal Study - ELANA. Tese (Doutorado em Ciências Nutricionais) – 

Instituto de Nutrição Josué de Castro, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 

2015. 

 

The main objective of this thesis was to evaluate if demographic, socioeconomic and 

lifestyle behaviors in body composition indicators are associated with body composition 

indicators and with the mass index trajectory during the intermediate and late adolescence. To 

achieve these objectives were developed three scientific papers, using ELANA data (the 

Adolescent Nutritional Assessment Longitudinal Study). This study followed up two cohorts, 

one conducted with elementary school students and other with high school students at two 

public and four private schools from the metropolitan region of Rio de Janeiro, Brazil. This 

thesis was developed with data from 1,039 adolescents from high school, aged from 13.5 to 

19 years at baseline of the study. These adolescents had their data collected for three 

consecutive years (between 2010 and 2012). The first scientific paper of this thesis described 

the body mass index trajectory of adolescents according to demographic and socioeconomic 

variables and found that male adolescents, attended private schools, with white skin color and 

that mothers studied more than eight years had higher rate of increase in body mass index at 

follow-up. Additionally, boys attended private schools are more likely to have excessive 

weight gain than their peers in the three years period. In the second scientific paper was 

identified, through principal component analysis, three patterns of energy balance related 

behaviors (consumption of fast foods, soft drinks, cookies, vegetables, fruits, rice and beans, 

screen time, moderate and vigorous physical activity time and cardiorespiratory fitness): 1- 

unhealthy pattern; 2- Vegetable and fruits patterns; 3 Traditional eating and physical active 

pattern. These patterns were not associated with the increase in BMI during the three years of 

follow-up. In the third scientific paper was evaluated, through cluster analysis, clustering of 

energy balance related behaviors (sweetened beverages consumption, fruits and vegetables 

consumption, moderate and vigorous physical activity time and television time) and the 

association with anthropometric measurements and composition body in Brazilian (ELANA) 

and European adolescents (Healthy Lifestyle in Europe by Nutrition in Adolescence - 

HELENA study. Five-cluster solutions were identified and there was an association between 

high body composition indicators and clusters characterized by elevated TV time; elevated 

practice of moderate and vigorous physical activity in European boys and Brazilian girls. The 
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elevated sweetened beverage consumption was also associated with anthropometric 

measurements in Brazilian girls. We conclude that socioeconomic variables were positively 

associated with increased in body mass index among boys, but patterns of energy balance 

related behaviors were not associated with the body mass index trajectory. The third 

manuscript results showed that Brazilian and Spanish adolescents have similar clusters of 

lifestyle behaviors, at least in parts and these clusters were associated with body composition 

indicators, especially among Brazilian girls. 

Palavras-chave: Adolescent. Body Mass Index. Weight gain. Longitudinal studies. 

Socioeconomic conditions. Risk behaviors. Associated factors.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A adolescência é a fase que compreende a idade cronológica dos 10 aos 19 anos de 

idade (WHO, 1995). Segundo dados do último Censo Demográfico brasileiro realizado em 

2010 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), existem cerca de 34 milhões 

de adolescentes no Brasil o que representa em torno de 18% da população brasileira (IBGE, 

2011b).  

Este período da vida é a segunda fase extrauterina, e com exceção da primeira 

infância, é a fase em que ocorrem as mais rápidas e intensas mudanças de crescimento em 

estatura, ganho de peso e de composição corporal (WHO, 1995). Durante o estirão puberal, 

que dura cerca de 3 a 4 anos, os indivíduos adquirem de 40% a 50% do seu peso, cerca de 

20% da estatura e 40% da massa óssea definitivos (CHIPKEVITCH, 1995). Mudanças na 

composição corporal ocorrem, concomitantemente, com as alterações de peso e estatura e se 

dão de forma diferente entre os sexos, sendo que os meninos adquirem duas vezes mais massa 

magra do que as meninas e estas adquirem mais gordura corporal do que os meninos. O 

percentual de gordura corporal nesta fase varia, em média, de 15% a 18% entre os meninos e 

de 22% a 26% entre as meninas (STANG; LARSON, 2012). 

As modificações corporais intensas propiciadas por fatores fisiológicos, genéticos e 

hormonais permitem o amadurecimento corporal do indivíduo, porém o desenvolvimento 

social e emocional não ocorre tão rapidamente quanto a evolução do seu corpo (STANG; 

LARSON, 2012). As mudanças referentes aos aspectos comportamentais, nutricionais, 

culturais, ambientais e psicossociais são fundamentais no processo de formação do 

adolescente de modo que a união destes fatores permite a plenitude do desenvolvimento até 

atingirem a idade adulta (CHIPKEVITCH, 1995; EISENSTEIN, 1995; EISENSTEIN et al, 

2000; WHO, 2005; STANG; LARSON, 2012; VITOLO, 2015). 

É durante a adolescência que o indivíduo está exposto à maior influência exercida 

pelos amigos (SALVY; BOWKER, 2014), pela mídia (HAINES; NEUMARK-SZTAINER, 

2006), além do desejo de independência, autonomia e afastamento do vínculo familiar, fatores 

estes que podem interferir nas suas escolhas e hábitos alimentares (STANG; LARSON, 

2012). Tais hábitos são caracterizados por dieta composta por alimentos processados, pobre 

em fibras, rica em gorduras saturadas e sódio (IBGE, 2011a; 2013; SOUZA et al, 2013). A 

maior vulnerabilidade do adolescente ao padrão de beleza atual centrado na magreza também 

o torna mais susceptível a hábitos alimentares inadequados visando controle de peso, justo 
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nessa fase de demanda proteica e energética intensa que podem comprometer seu estado de 

saúde de modo geral (HAINES; NEUMARK-SZTAINER, 2006). Nesta fase também é 

evidente a prática reduzida de atividade física e envolvimento em comportamentos 

sedentários como horas em frente à televisão (TV), computador e videogames (POPKIN; 

GORDON-LARSEN, 2004; HAINES; NEUMARK-SZTAINER, 2006; ENES; SLATER, 

2010; TREMBLAY et al, 2011). A união destes comportamentos caracteriza o estilo de vida 

ocidental atual, reflexo do processo de transição nutricional, que é caracterizado pela 

diminuição da desnutrição, maior urbanização, industrialização, desenvolvimento econômico, 

globalização e mudanças culturais (WHO, 2000; POPKIN; GORDON-LARSEN, 2004; 

MALIK; WILLETT; HU, 2013).  

O excesso de peso tem sido considerado o problema nutricional mais relevante nesta 

faixa etária em vários países, inclusive no Brasil (IBGE, 2010) e tem sido associado ao 

surgimento precoce de alterações metabólicas relacionadas ao excesso de gordura corporal 

tais como a pressão arterial elevada, diabetes mellitus, doenças cardiovasculares e síndrome 

metabólica (MALIK; WILLETT; HU, 2013), tais alterações já foram observadas em 

adolescentes brasileiros com excesso de peso (RIBEIRO et al, 2006; SEKI; MATSUO; 

CARRILHO, 2009; RIZZO et al, 2013).  

No Brasil, segundo dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 2008/2009, 

realizada pelo IBGE, a prevalência de excesso de peso entre adolescentes foi de 20,5%, sendo 

21,7% entre os meninos e de 19,4% entre as meninas (IBGE, 2010). Tais resultados 

corroboram com os achados de países desenvolvidos demonstrando que a elevada prevalência 

de excesso de peso em adolescentes brasileiros pode ser considerada um problema de saúde 

pública assim como em outros países em desenvolvimento (WHO, 2014). 

Desta forma, a investigação de comportamentos que podem contribuir para o 

desenvolvimento do excesso de peso e obesidade na adolescência é de grande relevância. 

Mais do que estudar cada um destes comportamentos de forma isolada tem sido reconhecida a 

importância de compreender como estes comportamentos se relacionam entre si, ou seja, 

como coocorrem, e quais fatores estão associados a esta coocorrência durante a adolescência 

(GUBBELS et al, 2012; CUENCA-GARCIA et al, 2013; FERNANDEZ-ALVIRA et al, 

2013; LEECH; MCNAUGHTON; TIMPERIO, 2014). Os estudos que investigam a 

associação entre o excesso de peso e a coocoorência de comportamentos têm apresentado 

resultados controversos (LEECH; MCNAUGHTON; TIMPERIO, 2014).  

A maioria dos estudos que tem contribuído para levantar hipóteses sobre os possíveis 

fatores relacionados ao excesso de peso em adolescentes é de desenho transversal. Tais 
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estudos, apesar de sugerirem hipóteses sobre possíveis associações entre doenças e fatores de 

risco, não são capazes de avaliar a temporalidade dos eventos, sendo limitados para identificar 

relações causais entre os eventos de exposição e de desfecho (FITZMAURICE; LAIRD; 

WARE, 2011). 

O estudo de desenho longitudinal é o mais adequado para identificar e caracterizar as 

mudanças no tempo e os fatores a ela relacionados pela possibilidade de realizar várias 

mensurações no mesmo indivíduo (FITZMAURICE; LAIRD; WARE, 2011), o que permite 

tanto a avaliação da história natural de um agravo quanto à observação do efeito a uma 

determinada exposição sobre o agravo que se deseja acompanhar, tanto no âmbito do 

indivíduo quanto no grupo (SPYRIDES; STRUCHINER; BARBOSA, 2007).  

Alguns estudos longitudinais avaliaram como os indicadores antropométricos ou o 

perfil de peso evoluem durante a adolescência até a idade adulta jovem (SHERWOOD et al, 

2009), ou mesmo desde o nascimento/infância (HUGHES et al, 2011; FREITAS et al, 2012), 

além dos possíveis fatores responsáveis pela manutenção ou desenvolvimento do excesso de 

peso. Tais estudos são mais comuns em países desenvolvidos, pois são mais onerosos e 

complexos do que estudos transversais.  

No Brasil existem poucos estudos longitudinais que investigaram o status de peso e 

fatores de risco, envolvendo a faixa etária da adolescência, como as coortes de nascimento de 

Pelotas-RS (VICTORA et al, 2007; GONZALEZ; NAZMI; VICTORA, 2010), Ribeirão 

Preto-SP (CARDOSO et al, 2007) e Cuiabá-MT (GONCALVES-SILVA et al, 2012; 

MURARO et al, 2014). Além destas coortes de nascimento, cabe destacar o estudo 

longitudinal do Rio de Janeiro desenvolvido para investigar pressão arterial e outros fatores de 

risco cardiovascular, em jovens e suas famílias, inclusive o excesso de peso (FONSECA et al, 

2010). Outras três coortes, das cidades de Acrelândia-AC (LOURENCO et al, 2012), São 

Luiz-MA e Ribeirão Preto-SP (CARDOSO et al, 2007) efetuaram o acompanhamento 

nutricional de crianças que, até a última onda de seguimento realizada, tinham até 10 anos de 

idade. Contudo, estes estudos realizados no Brasil não tiveram por objetivo investigar a 

trajetória do IMC em curto período de tempo e os comportamentos de risco para o excesso de 

peso na adolescência.  

 Acredita-se que a avaliação desta trajetória em curto espaço de tempo (com intervalo 

de um ano) entre as medidas, como proposta neste estudo, consiste em um diferencial dos 

demais, visto que a maioria dos estudos longitudinais realizou tal avaliação em espaço de 

tempo mais longo (GORDON-LARSEN et al, 2004; HAINES et al, 2007; HUGHES et al, 

2011; MURARO et al, 2014). Acredita-se que a avaliação em espaço de tempo mais curto 
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poderia contribuir para detectar mudanças mais agudas no peso e os possíveis determinantes 

de tais mudanças, favorecendo intervenções mais imediatas de modo a evitar evolução do 

ganho de peso excessivo. 

Para desenvolver este projeto optou-se por descrever e analisar as mudanças do IMC 

na coorte de adolescentes do ensino médio os quais, na primeira coleta de dados do projeto 

ELANA, estavam com idade entre os 13,5 e 19 anos caracterizando, principalmente, a 

segunda fase da adolescência. Apesar de reconhecer que grandes mudanças ocorrem na 

primeira etapa da adolescência, tais modificações podem estar muito influenciadas pelo 

processo de estirão de crescimento, característico deste período.  

Acredita-se que na coorte do ensino médio as mudanças corporais estão mais isoladas 

do processo de maturação sexual e mais independentemente associadas aos fatores 

determinantes. Nesta fase da adolescência a demanda calórica e de nutrientes necessária para 

o crescimento já é menor do que na fase do estirão de crescimento, tornado o adolescente, 

consequentemente, mais susceptível ao ganho de peso caso a ingestão energética da primeira 

fase seja mantida ou aumentada e o gasto energético reduzido (STANG; LARSON, 2012). 

Por outro lado, os adolescentes da coorte do ensino médio estão mais envolvidos em práticas 

sedentárias (CURRIE et al, 2012), além de serem mais independentes, podendo influenciar 

suas escolhas alimentares, o que nos motivou a avaliar tais comportamentos como possíveis 

determinantes do excesso de peso e das alterações do IMC. 

Diante da hipótese de que a identificação precoce de fatores de risco para a obesidade 

podem permitir intervenções preventivas ainda no processo dinâmico de desenvolvimento do 

excesso de peso, antes que situações mais graves sejam estabelecidas, o presente estudo 

pretende acompanhar uma coorte de adolescentes de ambos os sexos estudantes do ensino 

médio de escolas públicas e privadas visando avaliar a trajetória do IMC no período de três 

anos consecutivos e também investigar os possíveis fatores associados ao excesso de peso e 

ao ganho de peso, especificamente, o consumo e práticas alimentares, a inatividade física e 

comportamentos sedentários. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 IMPORTÂNCIA DA AVALIAÇÃO NUTRICIONAL DE ADOLESCENTES E 

MÉTODOS DE INVESTIGAÇÃO 

 

A adolescência é um período de intenso crescimento e desenvolvimento. Durante esta 

fase, a maioria das ações hormonais converge para a condrogênese, ou seja, para o 

crescimento ósseo caracterizando o estirão no crescimento somático. Observa-se também a 

maturação dos órgãos e sistemas, o aumento da massa muscular e do volume sanguíneo, 

assim como o aparecimento de características sexuais secundárias. Estas modificações 

biológicas são decorrentes de estímulos hormonais do eixo hipotálamo-hipófise-gônadas 

(WHO, 1995; VITOLO, 2015). 

As modificações físicas e psicossociais acontecem em fases distintas na adolescência. 

A fase inicial é marcada pelo surgimento das características sexuais secundárias e pelo estirão 

do crescimento (CHELALA, 1999) e, geralmente, ocorre entre os 10 a 13 anos nas meninas e 

12 a 15 anos nos meninos. Nesta fase também surgem dúvidas em relação ao corpo, 

curiosidade quanto à sexualidade e questionamentos quanto aos valores transmitidos pelos 

familiares (CHIPKEVITCH, 1995). 

Por volta dos 15 aos 19 anos, que compreende a fase média (ou intermediária) e final 

(ou plena) da adolescência ocorre a finalização do crescimento e do desenvolvimento 

morfológico (CHELALA, 1999). É na fase intermediária, entre os 14 e 17 anos que, 

geralmente, inicia o processo de insatisfação com o corpo, a preferência por amigos à família 

e, consequentemente, o forte vínculo com o grupo. A fase final, dos 17 aos 19 anos, é 

marcada pela estabilização da auto-imagem corporal, independência emocional, 

reaproximação dos pais, relações individuais mais importantes do que o grupo e consolidação 

da identidade pessoal (CHIPKEVITCH, 1995). 

As importantes modificações que ocorrem na evolução da infância à idade adulta, 

tanto corporais, que exercem impacto direto no aumento da necessidade energética e de 

nutrientes, quanto as comportamentais, que influenciam as escolhas de estilo de vida como 

dietéticas e prática de atividade física dos adolescentes, devem ser foco de investigação a fim 

de promover o entendimento de como estas mudanças podem afetar o crescimento e o 

desenvolvimento adequado e consequentemente o estado de saúde do adolescente (STANG; 

LARSON, 2012).  

Neste contexto destaca-se a importância da avaliação nutricional, particularmente com 

base nos indicadores antropométricos que poderão refletir as adequações das medidas 
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corporais que, em última instância, refletem a adequação ou inadequação do atendimento às 

necessidades nutricionais desta faixa etária (GIBSON, 2005). 

A avaliação nutricional é definida como a interpretação de informações dietéticas, 

laboratoriais, antropométricas e clínicas que permitem o diagnóstico nutricional de indivíduos 

e populações. Quando o objetivo é avaliar o estado nutricional com base em alterações na 

composição corporal os métodos considerados ―padrão ouro‖ são: pesagem hidrostática, 

medição da água corporal total e a determinação do potássio corporal total, além da 

absorciometria de raio X de dupla energia (DEXA) (ANJOS; WAHRLICH, 2007). Porém, 

estes métodos são caros, necessitam de equipamento e local apropriado para realização, sendo 

inapropriados para utilização em pesquisas epidemiológicas, sendo assim, a escolha de 

métodos de fácil aplicação é fundamental para a determinação da adiposidade em estudos 

clínicos e epidemiológicos (HOUTKOOPER et al, 1996; ANJOS; WAHRLICH, 2007).  

Entre os métodos de mais fácil manejo para avaliação da composição corporal em 

pesquisas epidemiológicas encontra-se a bioimpedância elétrica (BIA) que consiste na 

condução de uma corrente elétrica de baixa intensidade nos componentes corporais, os quais 

oferecem resistência diferenciada (HOUTKOOPER et al, 1996). A BIA tem sido uma 

alternativa amplamente utilizada para avaliação da composição corporal em adolescentes, por 

ser um método de fácil aplicação com equipamento portátil e não invasivo e por apresentar 

estimativas precisas para predizer massa gorda e magra em adolescentes (HOUTKOOPER et 

al, 1996; PHILLIPS et al, 2003; LAZZER et al, 2005), inclusive quando mudanças no tempo 

são verificadas por meio de estudos longitudinais (PHILLIPS et al, 2003).  

O IMC é considerado um bom indicador para a avaliação do perfil de peso de 

adolescentes tanto em estudos transversais (DA VEIGA; DA CUNHA; SICHIERI, 2004; 

NEUMARK-SZTAINER et al, 2012; BICKHAM et al, 2013) quanto longitudinais (VINER; 

COLE, 2006; SHERWOOD et al, 2009; MERTEN, 2010), por apresentar as vantagens de ser 

fácil de aplicar, padronizar e calcular, por apresentar alta correlação com medidas específicas 

de adiposidade, possuir referência para comparações e permitir a continuidade do critério 

usado para avaliação de adultos (HIMES; DIETZ, 1994; GIBSON, 2005; VIEIRA et al, 2006; 

VEIGA; SICHIERI, 2007; VITOLO; CAMPAGNOLO, 2015). Por estas características o 

IMC é considerado o índice de melhor aplicabilidade em estudos populacionais (VITOLO; 

CAMPAGNOLO, 2015). 

Entretanto, o IMC apresenta limitações para classificação do estado nutricional, pois 

não reflete mudanças específicas de composição corporal que acontecem na adolescência, 

como maior acúmulo de massa magra entre meninos e de gordura corporal nas meninas e 
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apresenta correlação, apesar de baixa, com a estatura o que pode limitar a aplicabilidade como 

índice exclusivo de adiposidade (ANJOS, 1992; GIBSON, 2005; VEIGA; SICHIERI, 2007). 

Deste modo, a interpretação do IMC deve ser feita com cautela, pois mesmo entre jovens 

saudáveis, há variabilidade individual e genética que influenciam os processos de crescimento 

e desenvolvimento, sendo necessário considerar o estágio de maturação sexual nesta fase, pois 

indivíduos da mesma idade cronológica podem estar em estágios diferentes de 

desenvolvimento e, consequentemente, de mudanças ponderais e de estatura, reduzindo o 

poder de explicação da idade cronológica em tais mudanças (WHO, 1995; GIBSON, 2005; 

WHO, 2005; ENES; SLATER, 2010). 

Em relação ao padrão de mudança do IMC durante as fases da vida Howe et al. (2011) 

destacam suas expressivas alterações como o aumento nos primeiros meses de vida, 

decréscimo na fase dos três a sete anos de idade e, novamente, posterior aumento. Anjos et al. 

(1998) esclarecem que os valores de IMC variam na adolescência em função do crescimento, 

aumentando durante todo o período e atingindo a estabilidade por volta de 19 a 20 anos para 

mulheres e de 20 a 21 anos para homens. Desta forma a identificação de pontos de cortes 

fixos específicos para toda a fase de crescimento que indiquem alterações nutricionais é 

impossibilitada, exigindo a consulta a curvas de referências específicas para sexo e idade. 

Segundo recomendações da OMS (DE ONIS et al, 2007), os índices estatura-para-

idade (E/I), como indicador do histórico do crescimento, e IMC-para-idade (IMC/I) para 

avaliação da magreza, sobrepeso e obesidade devem ser utilizados na avaliação de 

adolescentes. Estes índices antropométricos podem ser expressos em percentis e escore-z 

(número de desvios padrão) que são critérios estatísticos utilizados para comparar indivíduos 

ou grupos com uma referência populacional para mesma idade e sexo.  

De acordo com os critérios da OMS, os adolescentes são classificados como tendo 

estatura adequada para idade quando esta se encontra no percentil  ≥3  ou escore-z ≥2. Quanto 

ao diagnóstico nutricional, por meio da utilização do IMC, considera-se como ponto de corte 

para baixo peso IMC/idade localizado abaixo do percentil 3 ou de -2 escores-z; para peso 

adequado, IMC/idade ≥ percentil 3 e ≤ percentil 85 ou ≥ -2 e ≤ +1 escore-z; para sobrepeso 

IMC/idade > percentil 85 e ≤ percentil 97 ou > +1 escore-z e ≤ +2 escores-z; e para obesidade 

IMC/idade > percentil 97 ou > +2 escore-z (WHO, 2007).  

Estudos longitudinais que tiveram como objetivo avaliar o melhor método para medir 

a trajetória de adiposidade, principalmente na fase de crescimento, demonstraram que a 

utilização de valores de IMC de forma contínua, em unidades, é a maneira mais adequada 

para verificar mudanças ao longo do tempo (COLE et al, 2005; BERKEY; COLDITZ, 2007).  



27 

 

No estudo realizado por Cole et al. (2005), com 135 crianças italianas entre 29 e 68 

meses de vida na linha de base e que foram acompanhadas por mais duas ocasiões de 

seguimento, verificou-se que o IMC em unidades foi o melhor indicador para verificar as 

mudanças de adiposidade quando comparado ao percentual de variação do IMC e ao percentil 

e escore-z do IMC para idade, pois a variabilidade do IMC não foi relacionada à adiposidade 

na linha de base ao contrário do observado nos demais índices, mostrando assim que o IMC 

pode ser uma boa medida de adiposidade em estudos longitudinais independente de seu valor 

inicial. Os autores ressaltam que o percentil e o escore-z são adequados para a classificação da 

adiposidade de forma transversal, mas pobre em quantificar mudanças. Particularmente para o 

escore-z foi verificado que a variabilidade é menor à medida que o indivíduo ganha peso 

corporal. Berkey e Colditz (2007), compararam a eficiência do IMC, em unidades, com o 

IMC expresso em escore-z e constataram que o IMC em unidade, além de ser de mais fácil 

interpretação mostrou-se mais adequado para predizer mudanças. Dessa forma a utilização do 

IMC de forma contínua no acompanhamento da trajetória de adiposidade durante a 

adolescência parece ser a mais apropriada. 

Entre outras medidas e índices antropométricos usados na avaliação de adolescentes 

destacam-se: o perímetro da cintura, a razão cintura-quadril (perímetro da cintura, em cm, 

dividido pelo perímetro do quadril, em cm) e razão cintura-estatura (perímetro da cintura, em 

cm, dividido pela estatura, em cm), que são utilizados para identificar e avaliar indivíduos 

com aumento do risco de doenças relacionadas à obesidade devido ao acúmulo de gordura 

abdominal (WHO, 2000). 

Dentre os indicadores de localização de gordura corporal o perímetro da cintura é o 

mais utilizado, pois apresenta maior correlação com esse tipo de adiposidade do que outros 

indicadores quando comparados a métodos considerados referência como o DEXA 

(DANIELS; KHOURY; MORRISON, 2000; TAYLOR et al, 2000). Adicionalmente, alguns 

autores verificaram que o perímetro da cintura apresenta maior correlação e concordância 

com o IMC do que a razão cintura-quadril e a razão cintura-estatura (CHIARA et al, 2009; 

RICARDO; CALDEIRA; CORSO, 2009), sendo considerado apropriado para avaliação de 

adiposidade e predição de riscos para componentes da síndrome metabólica de forma isolada 

(LEE et al, 2006; KLEIN et al, 2007; ALVAREZ et al, 2008) ou juntamente com o IMC 

(CHIARA et al, 2009; COOK; AUINGER; HUANG, 2009; RICARDO; CALDEIRA; 

CORSO, 2009). 

Neovius et al. (2005) encontraram que o IMC e perímetro da cintura foram bons 

indicadores para o diagnóstico de gordura corporal elevada e que a razão cintura-quadril foi 
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menos eficiente, possivelmente, devido ao fato de que na adolescência ocorrem rápidas 

modificações na largura pélvica, as quais não estão, obrigatoriamente relacionadas ao 

acúmulo de gordura corporal (WEISS et al, 2004; SERRANO et al, 2010). 

Estudos realizados na Inglaterra (MCCARTHY; ELLIS; COLE, 2003), Estados 

Unidos (FERNANDEZ et al, 2004; COOK; AUINGER; HUANG, 2009), Kuwait (JACKSON 

et al, 2011), entre outros, têm sugerido pontos de corte para o perímetro da cintura para 

adolescentes, todavia ainda não há consenso quanto aos pontos de corte indicadores de 

morbidade específicos para esta faixa etária (WEISS et al, 2004). 

 

2.2 EPIDEMIOLOGIA DO EXCESSO DE PESO EM ADOLESCENTES 

 

Segundo a OMS (2014) cerca de 42 milhões de crianças menores de cinco anos 

apresentavam excesso de peso em todo o mundo no ano de 2013. Entre os adultos 39% 

apresentavam sobrepeso e 13% obesidade em 2014. Dados do Health Behaviour in School-

Aged Children (HBSC) International Report from 2009/2010 Survey, realizado pela OMS 

com 200.000 adolescentes de 43 países (nenhum deles da América do Sul), demonstraram que 

a prevalência global de excesso de peso aos 15 anos de idade foi de 14%. Os valores mais 

elevados foram observados entre os meninos e os países que apresentaram as maiores 

prevalências foram: Estados Unidos (34% entre os meninos e 27% para as meninas), Canadá 

(24% vs. 17%), Grécia (28% vs. 13%), Eslovênia (22% vs. 13%) e Portugal (19% vs. 15%) 

(CURRIE et al, 2012). 

O Inquérito Demographic and Health Survey (DHS), realizado em diversos países que 

fornece dados para monitoramento de indicadores de impacto a saúde e a alimentação, 

investigou mulheres entre 15 a 24 anos de oito países da América Latina (Bolívia, Colômbia, 

El Salvador, Haiti, Honduras, Nicarágua, Peru e Equador) quanto aos agravos: baixa estatura, 

baixo peso, sobrepeso e obesidade. Constatou-se que estes países da América Latina estão 

passando por um período de "dupla carga da má nutrição", no qual as deficiências e os 

excessos nutricionais coexistem. No grupo de adolescentes, entre os 15 e 19 anos, a baixa 

estatura foi mais prevalente no Peru (cerca de 30%), Honduras (25%) e Equador (45%), 

excedendo a prevalência de excesso de peso nestes países. O baixo peso é o agravo menos 

prevalente em todos os países, exceto o Haiti, onde a obesidade apresenta menor prevalência. 

O sobrepeso foi o agravo mais prevalente em cinco dos oito países pesquisados, sendo o 

Equador o país de maior prevalência, 30% (PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION 

- PAHO,2011). 
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Em relação à tendência de aumento de excesso de peso, estudo realizado com 

adolescentes espanhóis mostrou que a prevalência de excesso de peso aumentou de 13% para 

35% entre os meninos e de 16% para 32% entre as meninas no período de 1985 a 2000 

(MORENO et al, 2005). Dados do National Health and Nutrition Examination Survey 

(NHANES) encontraram que no período de 2003 a 2006, 31,9% das crianças e adolescentes 

americanos tinham excesso de peso, porém ao avaliar a prevalência de excesso de peso no 

decorrer dos quatro períodos em que o inquérito foi realizado (1999-2000, 2001-2002, 2003-

2004 e 2005-2006) não foi observada tendência de elevação significativa (OGDEN; 

CARROLL; FLEGAL, 2008). Estudo de tendência secular realizado com adolescentes 

tchecos verificou aumento de 5,5% para 10,4% na prevalência de excesso de peso em um 

intervalo de dez anos (SIGMUNDOVA et al, 2011).  

No Brasil, observa-se aumento contínuo de excesso de peso entre adolescentes ao 

longo dos quatro inquéritos brasileiros realizados até então (ENDEF – Estudo Nacional da 

Despesa Familiar em 1974/75; PNSN – Pesquisa Nacional sobre Saúde e Nutrição em 1989, 

POF 2002/03 e POF 2008/09), sendo este aumento em seis vezes entre os meninos e em quase 

três vezes entre as meninas. A obesidade, atualmente na ordem de 4,9%, aumentou em quase 

15 vezes para os meninos e em seis vezes para as meninas (IBGE, 2010). Desta forma, o 

sobrepeso e a obesidade são considerados as inadequações nutricionais mais preocupantes 

entre os jovens brasileiros, assim como em adultos e crianças acima dos cinco anos de idade. 

Por fim, informações recentes de uma revisão de dados de inquéritos globais 

realizados no período entre 1980 e 2013 constataram aumento de excesso de peso de, 

aproximadamente, 40% nos países desenvolvidos e 60% nos países em desenvolvimento 

alcançando prevalência atual de 23,8% nos meninos e 22,6% nas meninas em países 

desenvolvidos e de 12,9% no sexo masculino e 13,4% no feminino em países em 

desenvolvimento (NG et al, 2014). Dessa forma, apesar do cenário de aparente estabilização 

das prevalências de excesso de peso em países desenvolvidos nos últimos anos (ROKHOLM; 

BAKER; SORENSEN, 2010; NG et al, 2014), esses valores permanecem inaceitavelmente 

altos em todo o mundo. 

 

2.3 MUDANÇAS DE MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS E DO PERFIL DE PESO EM 

ESTUDOS DE COORTE 

 

Entender as mudanças corporais ao longo da vida e como estas ocorrem em diferentes 

gerações é importante, pois pode-se evitar implicações para morbidade e mortalidade a curto e 

longo prazo (LI et al, 2008). O tipo de estudo longitudinal é o mais indicado para estudar estas 
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modificações ao longo do tempo devido a sua capacidade de permitir o estabelecimento da 

relação de causa e efeito entre exposição e desfecho (FITZMAURICE; LAIRD; WARE, 

2011), o que não é possível na maioria dos estudos epidemiológicos realizados que são de 

desenho transversal. A seguir serão apresentadas coortes que avaliaram a trajetória do IMC, as 

mudanças de outras medidas antropométricas e/ou do status de peso e quais foram os 

principais resultados encontrados. 

Entre as primeiras coortes que objetivavam avaliar mudanças em medidas 

antropométricas em grandes populações que compreenderam a fase da adolescência 

destacam-se as coortes britânicas conhecidas como British Birth Cohort. Trata-se de quatro 

estudos longitudinais que pretendiam acompanhar aspectos relacionados à saúde, incluindo o 

perfil de peso, desde o nascimento/infância até a idade adulta. As coortes foram coletadas nos 

anos de 1946, n=5.362 (STARK et al, 1981; LI et al, 2008); 1958, n=17.000 (LI et al, 2008); 

1970, n=17.000 (ELLIOTT; SHEPHERD, 2006); e 2001-02, n=18.552, sendo esta última 

também intitulada como Millennium Cohort Study, (BROPHY et al, 2009; GRIFFITHS et al, 

2010), que, apesar de estar em andamento, ainda não foram disponibilizados dados referentes 

à mudanças nos indicadores antropométricos dos indivíduos durante a adolescência. O 

seguimento dessas quatro coortes ocorreu até as idades de 53, 45, 34 e 11 anos 

respectivamente. Ao analisar apenas dados da coorte de 1946, Stark et al. (1981) observaram 

que três, em cada dez homens, e quatro em cada dez mulheres com excesso de peso aos 26 

anos eram portadores dessa condição na fase da adolescência, entre os 11 e 14 anos de idade.  

 Li et al. (2008) verificaram que o IMC apresentou trajetória linear durante a infância e 

adolescência, tanto na coorte de 1946 quanto na coorte de 1958. Porém, os autores detectaram 

que adolescentes participantes da coorte de 1958 eram mais altos aos 15 anos de idade, 

aproximadamente 4 centímetros (cm) para meninos e 3 cm para as meninas, do que os da 

coorte de 1946, assim como apresentaram maior ganho de IMC  (de 1 a 2 kg/m
2
 a mais no 

início da idade adulta), perímetro da cintura (5 a 7 cm) e de quadril (5 cm) do que os 

participantes da coorte de 1946. Adicionalmente, os participantes da coorte de 1958 eram 

mais obesos do que os participantes da coorte de 1946 (25,1% vs. 10,8% em homens e 23,7% 

vs. 14,8% em mulheres). O aumento do IMC e da obesidade ao longo de um intervalo 

relativamente curto entre as gerações, apenas 12 anos, levantou questionamentos sobre a 

tendência futura para morbidade e mortalidade relacionada ao excesso de peso.  

No ano de 1973, em Louisiana – Estados Unidos (EUA) teve início um importante 

estudo denominado Bogalusa Heart Study (BHS). Este estudo foi idealizado com o objetivo 

de explorar os precursores das doenças cardiovasculares que se iniciam na infância e avaliar 
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os fatores genéticos e ambientais que poderiam contribuir para o desenvolvimento destas 

doenças na idade adulta (FREEDMAN et al, 2005). Ao avaliar 814 indivíduos com dados 

coletados na infância/adolescência (entre 9 e 11 anos) e na idade adulta jovem (entre 19 e 35 

anos) observou-se que 24,7% das crianças tinham excesso de peso na linha de base e que esse 

percentual aumentou para 57,7% na juventude. Cerca de 62% dos indivíduos mantiveram-se 

com o mesmo perfil de peso no decorrer do tempo. Porém 35,2% das crianças que tinham 

peso adequado tornaram-se adultos com excesso de peso (DESHMUKH-TASKAR et al, 

2006). Freedman et al. (2005) reforçam esses achados e destacam que o IMC durante a 

infância foi positivamente associado com a adiposidade na idade adulta medido por dobras 

cutâneas. 

No Reino Unido o estudo longitudinal ALSPAC (The Avon Longitudinal Study of 

Parents and Children) investiga os mais diversos aspectos relacionados à saúde e 

desenvolvimento de crianças nascidas em 1991 e 1992. Mais de 14.500 gestantes foram 

convidadas para participar do projeto, sendo que 85% delas aceitaram. Fizeram parte do 

estudo as crianças que estavam vivas aos 12 meses, totalizando 13.971 bebês, que estão sendo 

seguidos desde o nascimento (GOLDING, 2004; NESS, 2004). Entre os resultados do estudo 

ALSPAC que tiveram como objetivo verificar alterações ponderais e status de peso dos 

participantes foi constatado que crianças com excesso de peso aos três, sete e 11 anos de idade 

apresentavam maior risco de excesso de peso aos 15 anos do que crianças sem excesso de 

peso, sendo o risco 9,3 vezes maior quando apresentavam excesso de peso aos 11 anos. 

Houve incidência de 6,5% para o sobrepeso e de 1,4% para obesidade no período entre os 11 

e 15 anos (HUGHES et al, 2011). Reilly et al. (2011) encontraram que 34% das crianças com 

sobrepeso aos 7 anos se tornaram obesos aos 13 anos. 

No estudo Health and Behaviour in Teenagers Study (HABITS) realizado em Londres 

na Inglaterra, por um período de cinco anos consecutivos com a participação de mais de 5.000 

adolescentes que tinham entre 11 e 12 anos de idade na linha de base do estudo, Wardle et al. 

(2006) verificaram aumento de IMC, em média 0,73 unidades por ano, e de perímetro da 

cintura, em média de 2,3 cm por ano. A taxa de aumento tanto do IMC quanto do perímetro 

da cintura foi mais elevada em meninas negras e mais baixas em asiáticas quando comparados 

às brancas e o perímetro da cintura também foi mais elevado entre meninos brancos do que 

negros. 

Entre as principais coortes realizadas nos EUA destaca-se The National Longitudinal 

Study of Adolescent Health (Add Health) idealizada por um grupo da Carolina do Norte, em 

1994, para estudar aspectos relacionados à saúde dos adolescentes de forma multidisciplinar 
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abrangendo as ciências sociais, comportamentais e biomédicas (HARRIS, 2011). Dentre os 

objetivos do estudo pretendia-se examinar os padrões dinâmicos de mudança corporal e 

transição na obesidade da adolescência até a idade adulta jovem (GORDON-LARSEN et al, 

2004). Cerca de 20.000 estudantes participaram da linha de base do estudo que ocorreu em 

1994-1995 quando os indivíduos tinham de 12 a 19 anos (MERTEN, 2010; HARRIS, 2011). 

A coleta de dados ocorreu em outros três períodos (1996, 2001-2003, 2007-2008), sendo a 

última realizada quando os participantes tinham entre 24 e 32 anos (HARRIS, 2011).  

Com base nos dados do estudo Add Health, Gordon-Larsen et al. (2004) encontraram 

que a incidência de obesidade foi de 12,7% no intervalo de cinco anos entre 9.795 

participantes. Apenas 1,6% dos participantes da última etapa de coleta de dados conseguiram 

reverter o quadro de obesidade durante a idade adulta jovem. Bond et al. (2011) revelaram 

que 5% dos adolescentes com peso adequado e 37% com obesidade desenvolveram quadro de 

obesidade grave na vida adulta. Ao comparar os resultados do Add Health com dados do 

NHANES, realizado em 1971-1974 com a mesma faixa etária, os autores constataram que as 

mudanças longitudinais do IMC observadas, no período de cinco anos, foram maiores do que 

as da série de estudos transversais (GORDON-LARSEN et al, 2004). Merten (2010) avaliou 

10.439 participantes da linha de base e da terceira onda de seguimento do Add Health com o 

objetivo de examinar a relação entre as trajetórias de obesidade e aspectos relacionados à 

saúde dos adolescentes e constatou que indivíduos que mantiveram-se obesos, ou que foram 

obesos, seja na adolescência ou na fase adulta jovem, apresentaram maiores percentuais de 

asma, diabetes, concentrações de colesterol e pressão arterial elevadas do que os que nunca 

foram obesos.  

Outros resultados do estudo Add health chamam a atenção para a importância de 

avaliar a mudança no perfil de peso durante a adolescência. THE et al. (2010) com o objetivo 

de conhecer a incidência de obesidade severa na vida adulta analisaram dados de 8.834 

indivíduos participantes das ondas 2, 3 e 4 do Add Health. A incidência de obesidade mórbida 

encontrada foi de 7,9% no período de 13 anos entre as ondas de seguimento 2 e 4. Dentre os 

indivíduos que apresentavam obesidade mórbida na adolescência 70,5% permaneceram com 

esta condição na vida adulta, ademais a incidência de obesidade mórbida entre aqueles que 

apresentavam obesidade na adolescência foi de 37,1% no sexo masculino e 51,3% no sexo 

feminino.  

Entre os estudos de seguimento que investigaram mudanças corporais e status de peso 

em adolescentes nos EUA destaca-se o Eating Among Teen (Project EAT). Essa coorte 

avaliou diferentes fases da adolescência e contou com a participação de mais de 4.000 
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estudantes do ensino fundamental e médio de 31 escolas públicas de Minneapolis/St. Paul, 

área metropolitana de Minnesota nos Estados Unidos. Até o momento foram realizadas três 

coletas de dados (1998-1999, 2003-2004, 2008-2009) (NEUMARK-SZTAINER et al, 2002; 

HAINES et al, 2007; NEUMARK-SZTAINER, 2009). Após cinco anos de seguimento, 

verificou-se que dentre os participantes do project EAT que apresentavam excesso de peso no 

início do estudo, 70,5% das meninas e 65,7% dos meninos mantiveram a condição de excesso 

de peso. Já entre os adolescentes sem excesso de peso na primeira fase da pesquisa, 

aproximadamente 12% das meninas e 10% dos meninos tornaram-se obesos ao final do 

período de 5 anos (HAINES et al, 2007). Após 10 anos de seguimento o percentual de 

excesso de peso tornou-se ainda maior alcançando impressionantes 56,1% entre os meninos e 

47,5% entre as meninas (QUICK et al, 2013). 

Em Portugal o estudo longitudinal Madeira Growth Study foi idealizado com o 

objetivo de verificar as diferenças nos níveis de aptidão física entre grupos de maturação 

esquelética distintos em crianças e adolescentes.  Os participantes eram provenientes de cinco 

coortes de nascimento dos anos de 1980, 1982, 1984, 1986, 1988. A linha de base ocorreu no 

ano de 1996, quando os participantes tinham de 8 a 16 anos de idade. Estes indivíduos foram 

reavaliados nos anos de 1997, 1998 e 2004, sendo que nesta última etapa de coleta de dados 

os jovens tinham entre 15 e 23 anos. Desta forma o estudo envolveu três fases diferentes da 

vida: infância, adolescência e adulta jovem. Os autores descrevem a prevalência de excesso de 

peso, antes e após o período de 7,2 anos de seguimento, para 450 participantes do estudo e 

constataram aumento tanto entre os meninos (entre 8,2% e 20% para 20,4% a 40%) quanto 

entre as meninas (de 10,6% a 12% para 13,2% a 18%). Ao avaliar a correlação entre as 

medidas de IMC na linha de base e na última onda de seguimento, verificou-se que esta foi na 

ordem de 0,53- 0,71, indicando assim que a manutenção do IMC ao longo do tempo entre os 

participantes do estudo foi de moderada a alta (FREITAS et al, 2012).  

O Health of Young Victorians Study (HOYVS) é um estudo de seguimento que visa 

avaliar aspectos relacionados à saúde geral e bem-estar de crianças e adolescentes no estado 

de Victoria - Austrália. Para tanto, foram realizadas três coletas de dados nos anos de 1997, 

quando as crianças tinham entre 5 e 10 anos (n=1.943), 2000 (n=1.569) e 2005 (n=851). Entre 

os resultados do estudo observou-se que apesar de 73% dos adolescentes terem permanecido 

com o mesmo perfil de peso e de 5% daqueles que tinham excesso de peso passar a apresentar 

peso adequado, 14% passaram a apresentar excesso de peso em 2005-2006 (MATHERS et al, 

2007). A incidência de sobrepeso e obesidade entre os anos de 1997 e 2000 foi de 9,7% e 

1,4%, respectivamente. Constatou-se que crianças com sobrepeso e obesidade apresentavam, 
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respectivamente, 25 e 240 vezes mais chances de terem excesso de peso, após cerca de três 

anos, do que aquelas com peso adequado no início do estudo (HESKETH et al, 2004). 

Entre os estudos longitudinais em países em desenvolvimento destaca-se Ellisras 

Longitudinal Study (ELS), realizado com adolescentes da região rural de Ellisras, na África do 

Sul, onde a condição econômica é baixa. O estudo tinha como um de seus objetivos avaliar o 

desenvolvimento e acompanhamento do status de peso e os fatores associados durante a 

infância/adolescência por meio da realização de 13 ondas de seguimento realizadas entre os 

anos de 1996 e 2003 (MONYEKI et al, 2008; MONYEKI; KEMPER, 2010). 

 Monyeki et al (2008) avaliaram indivíduos que tinham idade média de oito anos na 

linha de base e 14,9 na última ocasião de avaliação do ELS. Observou-se aumento de excesso 

de peso de 10,4% para 15,5% na idade entre os 13,5 e 14,9 anos entre as meninas. Porém os 

autores ressaltam que apesar da magreza severa ter diminuído no período de um ano, de 

11,9% para 8% entre as meninas e 12,9% para 11,4% nos meninos, o baixo peso ainda foi 

considerado maior problema de saúde pública no país. Em análises longitudinais verificou-se 

que adolescentes que estavam em risco para o excesso de peso na primeira avaliação 

mantiveram-se em risco moderado nas ondas subsequentes, principalmente entre as meninas 

(MONYEKI et al, 2008), e o mesmo foi observado para o percentual de gordura corporal 

(MONYEKI; KEMPER, 2010). 

No Vietnã, dados de estudo Ho Chi Minh City Youth Cohort realizado com 740 

adolescentes com média de idade de 11,8 na linha de base foram acompanhados por um 

período de cinco anos. Entre os poucos resultados divulgados constatou-se que o sobrepeso 

aumentou de 12,5% para 16,5% e da obesidade de 1,7% para 5,1% no período estudado 

(TRANG; HONG; DIBLEY, 2012).  

Em 1982, na cidade de Pelotas-RS, teve início o primeiro grande estudo longitudinal 

no Brasil, denominado Coorte de nascimento de Pelotas. Em 1993 e 2004, iniciaram duas 

novas coortes que também acompanharam recém-nascidos na cidade de Pelotas. Nas três 

coortes investigadores do estudo visitaram todos os dias todos os hospitais da cidade (quatro 

em 1982 e cinco em 1993 e 2004) nos referidos anos. Este estudo faz parte de um dos maiores 

programas de coortes de nascimento do mundo, sendo o maior entre os países em 

desenvolvimento. Entre os objetivos, o principal era a comparação das tendências temporais 

da população materno-infantil e a evolução dos indicadores de saúde. As coortes também 

investigam o impacto das exposições no início da vida sobre a saúde na adolescência e na 

idade adulta. Ao todo foram mais de 15 mil participantes dessas coortes, com 5.914 pessoas 

em 1982, 5.249 em 1993 e 4.231 no ano de 2004 (BARROS et al, 2008). Participantes das 
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coortes de Pelotas de 1982 e 1993 passaram pela fase da adolescência e aspectos relacionados 

ao crescimento e status de peso já foram estudados. Victora et al. (2007) avaliaram a 

associação entre o ganho de peso durante períodos distintos (de 0 a 2 anos, 2 a 4 anos e 4 a 15 

anos) e indicadores de adiposidade em rapazes no final da adolescência. Apesar de não ter 

sido identificado um período crítico para o excesso de peso aos 18 anos de idade o ganho de 

peso em mais de uma das três ocasiões foi associado a maiores médias de IMC. Segundo 

Assunção et al. (2012), dos 4.032 adolescentes participantes da coorte de 1993 que possuíam 

informações sobre o estado nutricional, 93% mantiveram aos 15 anos o mesmo perfil de peso 

que tinham aos 11 e 2,8% tornaram-se obesos nesse período.  

Diferentes aspectos podem estar associados às mudanças corporais observadas nesses 

estudos. O quadro 1 apresenta estudos que avaliaram, especificamente, a trajetória do IMC e 

os principais fatores associados em adolescentes, mesmo que envolvesse além da 

adolescência outras faixas etárias como infância e adultos. Os artigos estão apresentados por 

ordem cronológica de publicação. Foram identificados 17 artigos, dos quais treze foram 

realizados por grupos de pesquisa americanos (HENDERSON, 2007; ALVAREZ et al, 2008; 

EISSA et al, 2009; NONNEMAKER et al, 2009; VENTURA; LOKEN; BIRCH, 2009; 

WELLS et al, 2010; BURDETTE; NEEDHAM, 2012; FUEMMELER et al, 2012; JUN et al, 

2012; KUBZANSKY; GILTHORPE; GOODMAN, 2012; SHIN; MILLER, 2012; LANE; 

BLUESTONE; BURKE, 2013; SCHNEIDERMAN et al, 2014), um na Inglaterra 

(PARSONS; MANOR; POWER, 2006), um na Austrália (CHIVERS et al, 2009), um no 

Brasil (LOURENCO et al, 2012) e um em Israel (TIROSH et al, 2011). No estudo brasileiro a 

fase da vida de principal interesse foi a infância, sendo que, até o momento, apenas 

adolescentes aos dez anos de idade participaram do estudo na última ocasião de medida 

realizada no ano de 2009. 

De acordo com o quadro 1 os fatores mais estudados em associação à trajetória do 

IMC foram os demográficos e econômicos como: sexo, idade, renda familiar, escolaridade 

dos pais e condições de moradia. Os principais resultados encontrados foram que adolescentes 

pertencentes a famílias com menor classificação econômica, menor renda familiar, menor 

escolaridade da mãe e condições de moradia mais precária, apresentaram maior taxa de 

aumento do IMC durante os períodos estudados. Resultados quanto cor da pele e sexos foram 

contraditórios. Porém, é importante salientar que a maioria dos estudos foi realizada em países 

desenvolvidos, onde o excesso de peso é mais frequente em condições mais desfavoráveis 

(CARDOSO et al, 2009). No estudo realizado no Brasil (LOURENCO et al, 2012) o resultado 
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encontrado revelou que crianças em melhores condições econômicas não tinham mais excesso 

de peso, mas sim menos baixo peso do que aqueles em piores contextos socioeconômicos.  

Adicionalmente a estes achados outros estudos avaliaram a associação da trajetória do 

IMC com fatores psicossociais desfavoráveis como o observado nos estudos de Shin e Miller 

(2012), Jun et al. (2012) e Schneiderman et al. (2014), os quais constataram que situações de 

maus tratos foram associadas a maiores taxas de aumento de IMC durante a adolescência. Os 

autores discutem que essas associações encontradas podem estar relacionadas ao fato de 

condições de maus tratos estarem associadas a maior propensão ao elevado risco de desordens 

alimentares como, por exemplo, a compulsão alimentar. Todavia, Fuemmeler et al. (2012) 

verificaram que adolescentes com pais autoritários ou despreocupados apresentavam menores 

taxas de aumento de IMC ao longo do tempo quando comparados aos que tinham pais 

considerados equilibrados. Estes resultados podem refletir a complexidade da relação entre os 

estilos parentais e o IMC durante a transição da adolescência para a idade adulta. O estudo de 

Kubzansky et al. (2012) concluiu que adolescentes obesos mórbidos apresentaram maiores 

médias de escore para depressão e ansiedade em todos os anos de seguimento, comparados ao 

grupo de peso adequado, porém não foram observadas diferenças quanto a trajetória de IMC. 

No estudo de Tirosh et al. (2011), o elevado IMC no final da adolescência foi associado a 

doença cardíaca coronariana na fase adulta jovem e a trajetória de IMC foi diretamente 

associada ao diabetes ressaltando a importância do IMC durante a adolescência como preditor 

de doenças crônicas não-transmissíveis na vida adulta.  

Como observado no quadro 1, apenas dois estudos verificaram a associação entre 

comportamentos sedentários e atividade física e a trajetória do IMC e apenas um investigou a 

associação entre a trajetória do IMC e o consumo alimentar. Achados referentes à associação 

da trajetória do IMC a estas variáveis serão descritas com mais detalhes adiante.  

Apesar dos importantes achados identificados neste processo de acompanhamento das 

mudanças corporais na adolescência, muitos questionamentos permanecem em relação aos 

fatores que parecem determinar tais alterações nesta fase da vida onde os comportamentos são 

tão peculiares e diferenciados. Para tanto estudos longitudinais bem delineados devem 

continuar sendo realizados para estabelecer tal relação. 
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Quadro 1. Estudos longitudinais que avaliaram a trajetória do IMC de adolescentes 

Autor/ano 

Nome do 

Estudo/ 

Local 

Grupo 

estudado 

Ocasiões 

de coleta e 

intervalo 

entre as 

etapas 

Objetivos 
Método estatístico para análise da 

trajetória 

Aspectos 

avaliados em 

associação, ou 

ajuste, com a 

trajetória do 

IMC  

Principais resultados  

Parsons et al. 

2006 

Coorte de 

1958 / 

Inglaterra. 

12.070 

indivíduos, 

de ambos os 

sexos, que 

estavam na 

coorte aos 

45 anos de 

idade. 

Sete 

ocasiões: 

Aos 7, 11, 

16, 23, 33, 

42 e 45 

anos. 

Avaliar se a 

frequência de 

atividade física na 

adolescência 

influencia o ganho 

de IMC até a idade 

adulta. 

Modelos Multiníveis:  

Passo 1: mudança no IMC no tempo 

(idade) usando, tanto termos lineares e 

quadráticos.  

Passo 2: Adicionou-se um termo de 

interação (atividade física por idade);  

Passo 3: Análises de sensibilidade. (i) 

com a atividade física como variável 

categórica; (ii) transformação IMC 

usando um logaritmo natural, e (iii) 

adição de um efeito aleatório no tempo. 

Prática de 

Atividade física 

Atividade física aos 11 anos: sem efeito sobre a 

trajetória do IMC em ambos os sexos; 

Atividade física aos 16 anos: Meninas mais 

ativas - ganho de IMC mais lento (período de 

16, ou 23 anos, a 45 anos). Meninos mais ativos 

- maior ganho de IMC (período de 16 a 45 

anos), sem efeito da atividade física aos 23 

anos. 

Henderson et 

al. 2007 

National 

Heart, 

Lung, and 

Blood 

Institute 

Growth 

and Health 

Study 

(NGHS)/ 

EUA. 

2.379 

meninas de 9 

a 10 anos de 

idade em 

1987. 

Dez 

ocasiões: 

Coleta 

anual 

realizada 

de 1987 a 

1997 

Examinar o efeito 

de assistir TV sobre 

a trajetória do IMC 

ao longo da 

adolescência. 

Modelos de crescimento latentes (LGMs) 

que utilizam equações estruturais para 

estimar os fatores de crescimento. 

Passo1: LGMs foram modelados sem 

preditores para estabelecer modelos 

ideais para meninas brancas e negras. 

Passo 2: assistir TV e as co-variáveis 

(renda familiar, escolaridade dos pais, a 

fase da puberdade, e atividade física) 

foram adicionados ao modelo.  

Passo 3: cada medida repetida foi 

representada como um indicador de dois 

fatores latentes, intercepto e slope 

(inclinação), cada um com média e 

variância.  

Tempo assistindo 

TV 

Para as meninas brancas, níveis mais altos de 

visualização de TV na linha de base foram 

positivamente associados com a trajetória mais 

acentuada do IMC nos quatro anos seguintes 

(idades 11 a 14). Assistir TV não foi associado 

com a trajetória de IMC nas últimas cinco 

ocasiões. Para as meninas negras, assistir TV 

não foi associado com a trajetória do IMC. 

Continua 
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Quadro 1. Estudos longitudinais que avaliaram a trajetória do IMC de adolescentes 

Continuação 

Autor/ano 

Nome do 

Estudo/ 

Local 

Grupo 

estudado 

Ocasiões 

de coleta e 

intervalo 

entre as 

etapas 

Objetivos 
Método estatístico para análise da 

trajetória 

Aspectos avaliados 

em associação, ou 

ajuste, com a 

trajetória do IMC  

Principais resultados  

Chivers et al 

2009 

The 

Western 

Australian 

Pregnancy 

Cohort 

(Raine) 

Study/ 

Australia. 

1.403 

indivíduos 

de ambos os 

sexos com 

informação 

de IMC aos 

14 anos. 

Oito 

ocasiões: 

nascimento

, 1, 2, 3, 6, 

8, 10, e 14 

anos de 

idade. 

Desenvolver um 

modelo simples 

para a trajetória 

do IMC utilizando 

o modelo linear 

misto alternativo 

para crianças 

classificadas em: 

sem excesso de 

peso, sobrepeso e 

obesidade aos 14 

anos, segundo o 

sexo. 

Modelo linear de efeitos mistos. 

Efeitos aleatórios e fixos, interações e 

estrutura de covariância foram todos 

investigados na determinação do 

modelo final.  

Sexo, idade, idade 

gestacional da mãe 

no nascimento. 

Meninas apresentaram maior taxa de aumento do 

IMC ao longo do tempo em relação aos meninos, 

principalmente entre as obesas. 

Eissa et al. 

2009 

Project 

HeartBeat!

/ Ilha da 

Madeira e 

Coroe – 

Texas/ 

EUA 

678 crianças 

e 

adolescentes 

nas idades 

de 8, 11 e 14 

anos na linha 

de base. 

Os dados 

foram 

coletados a 

cada 4 

meses por 

um período 

de 4 anos 

(1991-

1995). 

Descrever as 

mudanças, 

relacionadas à 

idade sobre o 

índice de massa 

livre de gordura e 

índice de massa 

gorda, como 

componentes do 

IMC e no 

perímetro da 

cintura. 

Análise multinível utilizada para 

calcular as trajetórias por idade, sexo e 

cor/etnia. Três termos de idade (idade, 

idade
2
, idade

3
), três termos de interação 

por idade-sexo (sexo x idade, sexo x 

idade
2
, sexo x Idade

3
) e três termos de 

interação raça-idade (raça x idade, raça 

x idade
2
, raça x idade

3
) fora inseridos 

na equação. Estes modelos permitiram 

a construção de trajetórias distintas 

para cada um dos quatro grupos (IMC, 

massa livre de gordura, índice de massa 

gorda e perímetro da cintura) a partir 

de um único modelo, utilizando todas 

as observações simultaneamente. 

Sexo, idade e cor da 

pele. 
IMC, massa livre de gordura e perímetro da cintura 

aumentaram progressivamente com a idade em 

todos os grupos racial e sexo. Porém, nas meninas 

não-negras, a massa livre de gordura permaneceu 

constante após os 16 anos, já para meninos e 

meninas negros, essa foi semelhante aos 8,5 anos, 

mas aumentou de forma mais acentuada para os 

meninos negros aos 15 anos. Quanto à massa gorda, 

as meninas, apresentaram uma tendência 

ascendente até os 14 anos quando se manteve 

constante. Já para os meninos aumentou entre a 

idade de 8 anos e 10 anos e depois diminuiu. A 

extensão em que cada componente do IMC 

contribui para as alterações no IMC depende do 

sexo, raça e idade do indivíduo.  

Continua 
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Quadro 1. Estudos longitudinais que avaliaram a trajetória do IMC de adolescentes 

Continuação 

Autor/ano 

Nome do 

Estudo/ 

Local 

Grupo 

estudado 

Ocasiões 

de coleta e 

intervalo 

entre as 

etapas 

Objetivos 
Método estatístico para análise da 

trajetória 

Aspectos avaliados 

em associação, ou 

ajuste, com a 

trajetória do IMC  

Principais resultados  

Nonnemak

er et al. 

2009 

National 

Longitudinal  

Survey of  

Youth  

(NLSY97)/ 

EUA. 

8.984 

indivíduos 

com idades 

entre os 12 e 

17 anos 

entrevistados 

em 1997. 

Sete 

ocasiões: 

uma vez ao 

ano entre 

os anos de 

1997 a 

2003.  

Identificar classes 

de trajetória de 

IMC em jovens. 

Testar se 

características 

sociodemográfica

s são preditivas 

desta trajetória. 

Modelo linear de efeitos mistos para 

identificar as classes de trajetória (alto, 

alto a moderado, moderado a baixo e 

baixo risco). Estimou-se intercepto, 

slope (inclinação) e aceleração 

(inclinação quadrática) para cada classe 

de trajetória de IMC e modelo de 

regressão logística multinomial para 

possíveis variáveis associadas às 

classes de trajetória identificadas. 

 

Sexo, cor da 

pele/etnia, 

escolaridade da 

mãe, IMC dos pais, 

fumo atual, 

consumo excessivo 

de álcool, morar em 

um centro 

metropolitano, 

tamanho da casa e 

viver com os dois 

pais, ser adotado. 

Foram identificadas 4 classes de trajetória de IMC: 

alto risco de se tornarem obesos na idade adulta, 

moderado a alto risco, baixo a moderado risco e 

baixo risco.  

As análises de regressão logística multinomial 

identificaram que pertencer a minorias, 

principalmente ser afro-americanos, foi associado à 

maior probabilidade de estar em uma classe de 

maior risco para excesso de peso. A renda da 

família não foi associada a nenhuma classe de IMC 

superior em relação à classe de baixo risco após o 

controle para raça/etnia. Jovens morando com os 

dois pais e aquelas com mães de maior escolaridade 

foram menos propensos a estar em uma classe de 

maior risco. 

Wells et al. 

2010 

Região rural 

de Nova 

York/ 

EUA** 

326 

indivíduos 

nascidos 

entre 1983 e 

1990 

3 ocasiões: 

aos 7, 13 e 

17 anos 

(entre 1995 

e 2006). 

Avaliar 

exposições a 

riscos 

cumulativos para 

pobreza e se este 

fundamenta a 

relação entre a 

pobreza infantil e 

a trajetória de 

IMC. 

Curvas de Crescimento Linear 

Modelo 1: Modela a média e variância 

para todos os indivíduos em cada 

medição;  

Modelo 2: Modela a variação da média 

do percentil do IMC no tempo; 

Modelo 3:  Adicionado o efeito 

pobreza na taxa linear de alteração no 

IMC entre os indivíduos. 

Modelo 4: Adicionado o efeito dos 

riscos cumulativos. 

3 riscos físicos 

(muitas pessoas 

morando na mesma 

casa, ruído e 

habitações 

precárias) e três 

riscos sociais 

(família 

tumultuada,  

criança separadas 

dos pais e 

exposição à 

violência). 

A pobreza na primeira infância foi preditora da 

trajetória do IMC dos 9 aos 17 anos. O risco 

acumulado também foi positivamente associado à 

trajetória do IMC. Porém, após ajuste para o risco 

acumulado o efeito da pobreza na infância sobre a 

trajetória do IMC foi perdido.   

As crianças mais pobres se tornam adultos com 

excesso de peso, pelo menos em parte, pois tinham 

maior variedade de fatores de risco no percurso da 

vida. 

 

Continua 
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Quadro 1. Estudos longitudinais que avaliaram a trajetória do IMC de adolescentes 

Continuação 

Autor/ano 

Nome do 

Estudo/ 

Local 

Grupo 

estudado 

Ocasiões 

de coleta e 

intervalo 

entre as 

etapas 

Objetivos Método estatístico para análise da trajetória 

Aspectos 

avaliados em 

associação, ou 

ajuste, com a 

trajetória do 

IMC  

Principais resultados  

Ventura et 

al. 2009 

 

 

Coorte de 

meninas**

/Pensilvâni

a/ EUA. 

182 meninas 

que tinham 

pelo menos 

três 

informações 

de IMC. 

Seis 

ocasiões: 

aos 5, 7, 9, 

11, 13 e 15 

anos*** 

Explorar a trajetória 

do IMC dos 5 aos 15 

anos em uma amostra 

não-clínica de 

meninas brancas não-

hispânicas. Objetivos 

específicos:(i) avaliar 

se existem distintas 

trajetórias de IMC em 

todas as idades 

estudadas (5-15 

anos), (ii) descrever 

os resultados de 

dados metabólicos na 

idade de 15 anos 

associado com as 

trajetórias de IMC, 

(iii) associar a 

trajetória do IMC a 

variáveis 

demográficas, de 

atividade física, 

alimentar e de 

padrões de 

visualização de 

televisão (TV). 

1. Modelos Mistos de crescimento latentes: 

identificar diferentes grupos de trajetórias de IMC 

no período dos 5 aos 15 anos de idade. 

2. Modelos lineares de efeitos mistos: avaliar as 

diferenças entre os grupos de trajetória do IMC 

sobre os padrões de mudança do IMC e massa 

gorda. 

3. ANOVA: avaliar as diferenças nos grupos de 

trajetória de IMC quanto à saúde metabólica aos 15 

anos de idade, aspectos demográficos da família e 

perfil de peso dos pais no início do estudo. 

4. Para comparar os grupos de trajetória de IMC as 

meninas foram divididas em dois grupos com base 

em seus escores de mudança de IMC no período 

pré-púbere (5 a 9 anos): (i) ganho de peso 

acelerado: mudança no IMC >1 d.p da média do 

escore de mudança do IMC para esse período, ou 

(ii) ganho de peso normal: mudança ≤1 d.p da 

média do escore de mudança do IMC para que 

período.  

5. ANOVA: avaliar as diferenças entre estes dois 

grupos quanto às variáveis metabólicas aos 15 anos.  

6. ANOVA com medidas repetidas: analisar 

diferenças entre os grupos de trajetória de IMC e 

associação com as variáveis de puberdade, ingestão 

dietética, atividade física e tempo de TV entre os 5-

15 anos. 

Maturação 

sexual, IMC dos 

pais, renda 

familiar, 

escolaridade dos 

pais, tempo de 

aleitamento 

materno, 

variáveis 

metabólicas 

(colesterol total, 

LDL, HDL, 

glicemia, 

triglicerídeos, 

resistência à 

insulina), 

pressão arterial, 

consumo 

alimentar.  

Foram identificadas 4 trajetórias de 

IMC com base na relação entre a 

trajetória e as curvas de crescimento 

em percentil do CDC (crescente acima 

dos valores de percentil 95; curva em 

queda próxima ao percentil 85; 

próximo ao percentil 60 e próximo ao 

percentil 50). Meninas do grupo com 

trajetória de IMC acima dos valores da 

curva de percentil 95 apresentaram 

valores mais elevados para a 

circunferência da cintura, colesterol 

total, LDL, insulina de jejum, 

resistência à insulina, triglicérides e 

pressão arterial aos 15 anos em 

comparação com os demais grupos, 

além de terem sido amamentadas por 

um período mais curto e suas mães 

terem menos anos de estudo e maiores 

valores de IMC. Não foram 

encontradas diferenças entre os grupos 

para consumo alimentar, tendência para 

prática de atividade física e 

comportamento sedentário. Ganho de 

peso acelerado durante o período pré 

púbere não foi forte preditor de 

obesidade aos 15 anos. 

Continua 
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Quadro 1. Estudos longitudinais que avaliaram a trajetória do IMC de adolescentes 

Continuação 

Autor/ano 

Nome do 

Estudo/ 

Local 

Grupo 

estudado 

Ocasiões 

de coleta e 

intervalo 

entre as 

etapas 

Objetivos 
Método estatístico para análise da 

trajetória 

Aspectos avaliados 

em associação, ou 

ajuste, com a 

trajetória do IMC  

Principais resultados  

Tirosh et al 

2011 

Metabolic, 

Lifestyle, 

and 

Nutrition 

Assessment 

in 

Young 

Adults 

(MELANY)/

Israel 

37.674 

homens das 

forças 

armadas que 

tinham 

medida de 

IMC ao 

começarem 

a carreira 

aos 17 anos. 

Ocorreu 

até o 

ultimo dia 

de 2007. A 

media em 

anos de 

seguiment

o foi de 

17,4±7,4 

anos 

Identificar casos 

incidentes de 

diabetes tipo 2 e 

doença cardíaca 

coronariana e 

associação com a 

trajetória do IMC. 

Modelos lineares gerais foram usados 

para comparar a idade média e 

proporções ajustadas para as 

características da linha de base da 

população em todos os decis da 

média do IMC na adolescência.  

Modelos de regressão de Cox foram 

utilizados para avaliar a associação 

do desenvolvimento de diabetes e 

doença coronariana com o IMC. Para 

mudanças no IMC foi estimada a 

interação entre quintis de IMC na 

adolescência e na idade adulta e 

realizado um ―cruzamento‖ entre 

estas variáveis nos dois períodos 

(participantes no quintil 1 na 

adolescência que estavam no quintil 5 

na idade adulta, e os participantes no 

quintil 5 na adolescência que estavam 

no quintil 1 na idade adulta) foram 

excluídos  

Diagnostico de 

diabetes e doença 

cardíaca 

coronariana. Co-

variaveis: presença 

ou ausência de 

história familiar de 

diabetes e diença 

coronariana níveis 

de triglicerídeos e 

glicemia de jejum, 

tabagismo, níveis 

de colesterol HDL e 

LDL. 

 

O aumento anual médio de unidades de IMC foi de 

0,3 entre as idades de 17 e 30 anos. Apenas o IMC 

na idade adulta foi associado ao diabetes, porém o 

IMC elevado na adolescência e na idade adulta 

foram associados à doença cardíaca coronariana. 

Quanto a mudança do IMC, o maior ganho em todo 

o período foi preditor independente para diabetes, o 

que não foi observado para a doença cardíaca 

coronariana. 

Continua 
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Quadro 1. Estudos longitudinais que avaliaram a trajetória do IMC de adolescentes 

Continuação 

Autor/ano 

Nome do 

Estudo/ 

Local 

Grupo 

estudado 

Ocasiões 

de coleta e 

intervalo 

entre as 

etapas 

Objetivos 
Método estatístico para análise da 

trajetória 

Aspectos avaliados 

em associação, ou 

ajuste, com a 

trajetória do IMC  

Principais resultados  

Burdette et 

al. 2012 

Add 

Health/ 

EUA. 

9.115 

indivíduos de 

ambos os 

sexos com 

mais de 13 

anos na 2ª 

onda de 

seguimento. 

Três 

ocasiões: 

ondas 2, 3 

e 4 (1996, 

2002 e 

2008) 

Investigar se as 

condições da 

vizinhança durante 

a adolescência estão 

associadas a 

trajetória do IMC 

até a vida adulta. 

Modelo1: Variação no intercepto e 

inclinação para modelar as médias de 

IMC;  

Modelo 2: Adicionadas informações 

sobre o contexto da vizinhança, 

obtida na segunda coleta,  sobre o 

IMC inicial e a trajetória do IMC; 

Modelo 3. Teste do modelo para 6 

grupos de cor/sexo. 

Percepção dos pais 

sobre desordens na 

vizinhança (ex: lixo 

nas ruas. Sentir-se 

inseguro na 

vizinhança); 

Desvantagens 

estruturais (ex: 

proporção de 

domicílios que 

recebem assistência 

pública). 

Controlado por: 

sexo, idade, 

escolaridade dos 

pais, renda familiar 

e tamanho da 

vizinhança. 

A percepção dos pais sobre a desordem do bairro e 

desvantagens estruturais da vizinhança foram 

positivamente associados com o IMC no início do 

estudo. Desvantagens estruturais da vizinhança 

foram positivamente associadas com a inclinação 

do IMC. 

Meninas brancas que vivem nos bairros mais 

desfavorecidos ganham peso mais rapidamente do 

que aquelas que vivem em bairros menos 

desfavorecidos. Entre os meninos, os negros 

apresentaram associação entre desordem vizinhança 

e uma taxa mais lenta do aumento do IMC ao longo 

do tempo. Características da vizinhança não 

parecem estar associadas com a taxa de variação do 

IMC para os meninos brancos e latinos. 

Lourenço 

et al. 2012 

Acrelandia 

–AC – 

Brasil** 

255 crianças, 

de 0 a 5 anos 

na linha de 

base, vivendo 

em região da 

Amazônia 

Três 

ocasiões: 

entre 0 a 

5anos; aos 

7 e aos 10 

anos; 

(2003, 

2007, 

2009) 

Investigar os 

fatores, 

socioeconômicos, 

maternos e os 

determinantes do 

IMC no início da 

vida de crianças na 

Amazônia 

brasileira. 

Modelos de efeitos mistos para 

medidas repetidas modelados por 

―splines‖ cúbicos restritos e 

―piecewise‖ em cinco pontos. Efeitos 

randômicos foram incluídos; 

Modelos de efeitos mistos 

multivariados para ajuste das 

variáveis de interesse.  

Peso ao nascer, 

aleitamento 

materno, IMC da 

mãe, renda família 

e hipertensão na 

gestação. 

Crianças de famílias com renda acima da mediana 

apresentaram valores z-escore de IMC superior aos 

7 e aos 10 anos, em comparação com as crianças de 

famílias com renda abaixo da mediana. IMC 

materno foi associado positivamente com o IMC 

das crianças desde os 12 meses de idade. 

Continua 
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Quadro 1. Estudos longitudinais que avaliaram a trajetória do IMC de adolescentes 

Continuação 

Autor/ano 
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Grupo 
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Objetivos 
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da trajetória 
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em associação, ou 

ajuste, com a 

trajetória do IMC  

Principais resultados  

Jun et al. 

2012 

The 

Growing 

Up Today 

Study 

(GUTS)/E

UA. 

10.977 

adolescentes 

que tinham de 

9 a 14 anos na 

linha de base. 

6 ocasiões 

entre os anos 

de 1997 e 

2001. Nessas 

análises foram 

considerados 

aqueles que 

tinham 

informações 

de IMC em 

pelo menos 2 

ocasiões. 

Investigar a 

relação entre 

crescer em um 

lar violento e 

trajetória do 

IMC. 

Modelos Mistos Generalizados 

(GMM) utilizados para 

determinar as classes latentes da 

trajetória de IMC. O IMC foi 

utilizado como variável contínua 

entre as idade 12 a 20 anos. 

Analises estratificadas por sexo 

Violência familiar com 

perguntas feitas para a 

mãe: abuso físico, 

sexual e psicológico 

por seu companheiro. 

Para as análises as 

crianças foram 

classificadas em duas 

categorias: (1) Criança 

até 5 anos ou (2) 6 e 11 

anos. Ajuste: peso ao 

nascer, etnia, renda, 

IMC pré-gestacional. 

Quatro trajetórias de IMC foram identificadas para 

cada sexo: crescimento adequado; adequado para 

obeso; sobrepeso e obesidade estáveis. Meninos 

criados em lares violentos antes dos 5 anos foi 

associado a ter sobrepeso e obesidade durante todo 

o seguimento quando comparados a meninos não 

expostos à violência em casa mesmo após ajuste 

para fatores de confusão. Meninas criadas em lares 

violentos eram mais propensas a apresentar excesso 

de peso constante, porém após ajustes, as 

associações não permaneceram significativas. 

Kubzansky 

et al 2012 

Princeton 

School 

District 

Study/ 

Princeton–

EUA. 

1.528 

adolescentes 

de ambos os 

sexos com 

idade media 

de idade de 

14.4 anos na 

linha de base. 

Adolescente 

que 

participaram 

de duas ou 

mais 

entrevistas 

entre os anos 

de 2001 e 

2005. 

Avaliar a 

trajetória do 

IMC durante a 

adolescência e 

associação com 

ansiedade e 

depressão. 

Modelos mistos generalizados 

(GMM) foram utilizados para 

determinar as classes latentes da 

trajetória de IMC. Depois de 

determinar o modelo com o 

número ideal de classes latentes 

este foi avaliado segundo as 

condições de depressão e 

ansiedade ajustadas por 

características sociodemográficas, 

utilizando vetor-regressão linear 

generalizado. 

Escala de depressão e 

ansiedade, escolaridade 

dos pais, maturação 

sexual, sexo, etnia. 

Fora identificadas 5 classes (peso adequado, 

sobrepeso, obeso que passa a ter sobrepeso, 

obesidade e obesidade mórbida). Meninos negros 

apresentavam maiores chances de pertencer as 

classes de peso não-adequado. Adolescentes que 

viviam com pais que não estudaram o nível superior 

apresentavam maiores chances de estarem em 

classes com maiores médias de IMC. Os obesos 

mórbidos apresentaram maiores médias dos níveis 

de ansiedade e depressão enquanto os de peso 

adequado apresentavam as menores durante o 

período. Apesar de 4 classes apresentarem aumento 

do IMC, este foi mínimo. As classes foram 

diferenciadas pela média de IMC encontrada, mas 

não pela trajetória do IMC. 

Continua 



44 

 

Quadro 1. Estudos longitudinais que avaliaram a trajetória do IMC de adolescentes 

Continuação 

Autor/ano 

Nome do 

Estudo/ 

Local 

Grupo 

estudado 
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Lane et al. 

2012 

 

 

Study of 

Early 

Child Care 

and Youth 

– USA 

Developm

ent 

(SECCY)/ 

EUA. 

1.238 

indivíduos 

com pelo 

menos uma 

medida de 

IMC entre o 

nascimento e 

os 11 anos 

Sete ocasiões: 

24, 36, 52 

meses, 6, 8, 10 

e 11anos 

 

Examinar a 

trajetória do 

IMC desde o 

nascimento até 

o início da 

adolescência e 

verificar a 

associação do 

estilo parental e 

depressão 

materna 

mediando à 

relação do status 

socioeconômico

e IMC. 

(1) Curva de crescimento latente: 

diferença entre os indivíduos e 

um potencial padrão não linear de 

aumento do IMC. Cada padrão 

teve sua curva de crescimento 

estabelecendo uma média (e as 

diferenças individuais em relação 

à média); (2) Modelo misto de 

crescimento: identificar grupos 

com padrão similar de mudança 

do IMC. Analisar se o nível 

econômico prevê associação 

destes padrões de aumento do 

IMC dentro e entre os grupos, 

mediado por depressão materna e 

estilo parental. 

Classe econômica, 

depressão materna e 

estilo parental 

(negligente, autoritário 

e permissivo), renda, 

fumo da mãe na 

gestação. 

Três padrões de trajetória de IMC (estável, aumento 

constante e elevado). Maior renda prediz níveis 

mais baixos de depressão materna e menor chance 

de ter pais negligentes ou autoritários; Crianças de 

famílias mais abastadas tinham menor 

probabilidade de ser classificada no grupo de 

trajetória de IMC elevado. 

Apenas renda foi associada com a taxa de aumento 

do IMC (renda maior previu um aumento menor 

IMC ao longo do tempo). Pertencer a uma família 

com um baixo nível econômico está associado ao 

aumento precoce e duradouro no IMC em relação 

aos seus pares. Esta associação é parcialmente 

explicada por depressão materna e comportamento 

dos pais. 

  

Shin e Miller 

2012 

Add 

Health/ 

EUA. 

8.751 

indivíduos de 

ambos os 

sexos com 

idade entre 11 

a 21anos na 

linha de base 

Quatro 

ocasiões: 

baseline 

(1995), ondas 

1, 2, 3 e 4 

(1996, 2002 e 

2008). 

Explorar a 

associação entre 

maus tratos na 

infância (ex: 

negligência, 

abuso físico e 

sexual) e 

trajetórias do 

IMC da 

adolescência 

para a vida 

adulta. 

Modelagem de curva latente: 

estimar as diferenças individuais 

no IMC inicial e as diferenças na 

mudança no tempo. (1) Estimativa 

de modelos de trajetória de IMC; 

(2) Intercepto e curvas foram 

regredidas em diferentes tipos de 

maus tratos na infância, pais 

obesos e variáveis de controle; (3) 

Modelo com variável de interação 

entre tipos de maus tratos e 

obesidade dos pais. 

Maus tratos 

(negligência, abuso 

físico e sexual), IMC e 

escolaridade e estado 

civil dos pais, renda 

familiar, idade de 

casamento dos pais, 

duração do aleitamento 

materno, local de 

nascimento, peso ao 

nascer, sintomas 

depressivos. 

Aqueles que sofreram negligência tiveram maior 

taxa de aumento do IMC em comparação com 

aqueles que não sofreram negligencia. A co-

ocorrência de negligência e abuso físico na infância 

foi relacionado ao aumento do IMC no início do 

estudo, mesmo após o ajuste para características 

demográficas e psicossociais dos pais, mas não ao 

aumento da taxa de IMC no tempo. Gênero, etnia, 

nascimento nos EUA, pais não casados, 

escolaridade dos pais, renda, peso ao nascer e 

duração do aleitamento materno foram associados 

com o IMC inicial e com a taxa de variação do IMC 

Continua 
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Wen et al. 

2012 

 

Youth 

(CENTURY) 

Study/ 

Massachusetts 

- EUA 

3.289 

crianças de 

ambos os 

sexos. 

Crianças que 

tiveram seu 

peso e estatura 

medidos no 

mínimo 18 

vezes entre 

uma semana 

de vida e 

18 anos de 

idade (coletas 

entre os anos 

1980 e 2008). 

Modelar a 

trajetória do 

IMC, estimar as 

características 

da trajetória e 

examinar as 

correlações e 

preditores das 

características 

da trajetória 

com interesse 

especial no pico 

infância e rebote 

de adiposidade. 

Modelos de efeitos mistos 

especificando os efeitos fixos de 

cada termo polinomial 

fracionário, refletindo a tendência 

da média da população, e efeitos 

aleatórios de cada termo por 

criança, modelando o desvio de 

cada criança a partir da média da 

população. Correlação parwise de 

Pearson entre pares de 

características da trajetória de 

IMC. Regressão linear 

multivariável para examinar 

preditores das características da 

trajetória do IMC. 

Sexo da criança, raça / 

etnia, ano de 

nascimento, escore-z 

do peso ao nascer e o 

tipo de seguro de 

saúde. 

Os negros tinham rebote de adiposidade mais cedo 

e maior velocidade de recuperação de adiposidade 

aos 18 anos. Maior peso ao nascer (score-z) foi 

preditor da recuperação de adiposidade mais 

precocemente e maior IMC no pico de IMC e na 

adiposidade rebote. Trajetórias de IMC não 

diferiram pelo ano de nascimento ou o tipo de 

seguro de saúde, após o ajuste para outras variáveis 

sociodemográficas e peso ao nascer (escore-z). 

Fuemmeler 

et al. 2012 
Add Health/ 

EUA. 

12.550 

adolescentes 

de ambos os 

sexos com 

media de 

idade de 

16.22 anos 

na linha de 

base 

 

Adolescentes 

com peso e 

altura 

disponíveis 

em pelo 

menos 

duas das três 

ocasiões de 

seguimento 

(1996, 2002 e 

2008) 

Avaliar a 

associação entre 

comportamentos 

dos pais 

(autoritário, 

despreocupado, 

permissivo ou 

equilibrado) e 

alterações no 

IMC no período 

da adolescência 

e a adulta 

jovem. 

Foi utilizada uma modelagem de 

fatores mistos para classificar os 

adolescentes em relação aos 

comportamentos dos pais. 

Modelos de crescimento latente 

para identificação de mudanças 

no IMC de acordo com os estilos 

parentais encontrados. 

Os estilos parentais 

utilizados com 

exposições foram: 

autoritários, 

despreocupado, 

permissivo, 

e equilibrado. Co-

variáveis: escolaridade, 

sexo e etnia. 

Ter pais autoritários ou despreocupados foi 

associado com maiores valores de IMC, porém com 

uma taxa de mudança de IMC ao longo do tempo 

menos acentuada quando comparados ao estilo 

equilibrado.  

Continua 
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Schneiderman 

et al. 2014 
Los 

Angeles – 

California 

–EUA**. 

 

303 

Crianças/ 

adolescentes, 

de ambos os 

sexos com 

idade entre 9-

12 anos na 

linha de base, 

com 

diagnóstico de 

maus tratos 

referido pelo 

Los Angeles 

County 

Department of 

Children and 

Family 

Services 

(DCFS) 

De 3 a 4 

ocasiões com 

intervalos 

médios de 1, 

2,5 e 4,5 anos 

após a 

primeira 

coleta. 

Comparar a 

trajetória do 

IMC em três 

grupos de 

adolescentes 

vivendo na 

mesma 

comunidade. 

Um dos grupos 

com um tipo 

específico 

de maus tratos 

(abuso sexual, 

físico, 

emocional ou 

negligência) 

com outro grupo 

composto por 

adolescentes 

com tipos 

diferentes 

de maus tratos, 

e um terceiro 

que não 

sofreram maus 

tratos. 

O efeito de maus-tratos na 

trajetória do IMC foi investigado 

estratificado por sexo de duas 

maneiras: 

(1) Comparando maus tratos 

específicos por tipo vs. outro tipo 

de maus-tratos específico (por 

exemplo, abuso sexual vs. abuso 

físico, abuso sexual vs. abuso 

emocional, abuso sexual vs. 

negligência, etc.)  

(2) Comparando adolescentes 

vítimas de maus tratos com grupo 

de comparação (Comparação vs. 

abuso sexual, comparação vs. 

abuso físico etc). Modelos mistos 

foram utilizados para avaliação do 

crescimento individual utilizando 

os percentis de IMC.  

Utilizou-se o comando Proc 

MIXED SAS para estimar 

trajetórias médias de percentis de 

IMC por idade. 

Abuso sexual, maus-

tratos físicos abuso 

emocional e 

negligência. 

Co-variáveis: Etnia, 

ansiedade, depressão e 

estágio puberal. 

Meninas negligenciadas e abusadas sexualmente 

apresentaram taxa de aumento do IMC maior do 

que as meninas do grupo que não foram expostas a 

maus tratos (grupo comparação). Os resultados 

também indicam que meninas no grupo compração 

atingiram pico máximo de IMC entre os 14 e 15 

anos e com posterior declínio. As meninas abusadas 

sexualmente e negligenciadas tiveram um aumento 

mais lento do seu percentil de IMC em comparação 

com a do grupo referência até 16-17 anos e 

posterior taxa de aumento maior quando 

comparadas ao grupo referência. Não foram 

observadas diferenças na trajetória do IMC entre os 

meninos. 

*
Os autores não dão maiores detalhes sobre o modelo utilizado; ** Coorte não tem um nome específico; *** Não informa os anos das coletas de dados. 
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2.4 FATORES ASSOCIADOS AO EXCESSO DE PESO EM ADOLESCENTES  

 

O excesso de peso de adolescentes é diretamente influenciado por fatores genéticos, 

como a obesidade dos pais, relacionados ao período intrauterino e primeiro ano de vida que 

refletem no peso ao nascer e no estado nutricional ao longo da vida; além dos fatores 

emocionais, psicossociais, socioeconômicos e comportamentais dentre os quais se destacam: 

consumo alimentar, prática de comportamentos sedentários, relacionamento familiar e com os 

pares, entre outros. Tais fatores se inter-relacionam e se potencializam mutuamente (ENES; 

SLATER, 2010; LAMOUNIER et al, 2010; CAMPAGNOLO; VITOLO, 2015). 

Por ser a adolescência um período bastante vulnerável à influência exercida pelo meio 

em que vivem, os fatores ambientais estão fortemente associados à saúde e nutrição do 

adolescente (SAITO, 2003; ENES; SLATER, 2010; MORENO et al, 2010). Dentre estes 

fatores destacam-se os hábitos alimentares inadequados caracterizados pelo consumo elevado 

de alimentos industrializados e fast food que, geralmente, são ricos em açúcares simples e 

gordura, com alta densidade energética e também a prática reduzida de atividade física, além 

do hábito de assistir TV por várias horas por dia e a difusão dos jogos eletrônicos 

(ESCRIVÃO et al, 2000; OLIVEIRA; FISBERG, 2003; ENES; SLATER, 2010; 

CHINAPAW et al, 2011). 

Esses fatores, amplamente difundidos entre os jovens e interligados entre si, são 

coadjuvantes na determinação da obesidade, considerada atualmente como uma epidemia na 

adolescência, assim como em todas as idades (WHO, 2003; SWINBURN et al, 2004), visto 

que o mecanismo primário para desenvolvimento de excesso de peso é o aumento da ingestão 

de energia e a redução dos gastos energéticos (CURRIE et al, 2008; ENES; SLATER, 2010). 

Pearson e Biddle (2011) em revisão sistemática de literatura destacam que o tempo 

gasto com computador e principalmente assistindo TV estão associados a comportamentos 

alimentares pouco saudáveis em todas as faixas etárias. Durante a adolescência as práticas 

sedentárias foram inversamente associadas ao consumo de frutas e verduras e positivamente 

associadas a lanches tipo fast food, refrigerantes, gordura e energia total. Diante disso, estudos 

vêm investigando a interação entre estes comportamentos e os fatores associados a essa 

interação (LEECH; MCNAUGHTON; TIMPERIO, 2014). 

Nesta tese serão explanados os fatores sociodemográficos, econômicos e ambientais 

como o consumo e práticas alimentares, a prática de comportamentos sedentários e atividade 

física. Estes fatores incidem no enfoque de interesse deste estudo diante das possíveis 

implicações sobre as mudanças corporais relacionadas ao ganho de peso em adolescentes. 
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2.4.1 Fatores sociodemográficos e econômicos 

 

A condição socioeconômica de uma população pode ser obtida por indicadores de 

renda, ocupação e escolaridade (GALOBARDES; LYNCH; SMITH, 2007), além de índices 

que agregam informações de diferentes aspectos da condição socioeconômica, como acesso a 

bens e serviços (ANTUNES, 2008). 

A associação entre condição socioeconômica e excesso de peso é inversa em países 

desenvolvidos e, geralmente, direta em países em desenvolvimento (CARDOSO et al, 2009). 

Entretanto, revisões de literatura têm demonstrado mudanças nestes padrões em países em 

desenvolvimento (DINSA et al, 2012; POPKIN; ADAIR; NG, 2012) como observado na 

revisão sistemática de Monteiro et al. (2004) que analisou estudos realizados com adultos, que 

ocorreram no período de 1989 a 2003. Os autores concluíram que, apesar de populações de 

baixa/média renda ainda apresentarem associação positiva entre condição socioeconômica e 

excesso de peso, tem-se observado diminuição nesta proporção. Entre os homens, 50% dos 

estudos não encontraram associação entre o status de peso e a condição econômica e entre as 

mulheres foi observada relação inversa em mais de 70% dos estudos.   

No Brasil verifica-se o aumento contínuo da prevalência de excesso de peso e 

obesidade, no período de 1975 a 2009, para todos os extratos de renda no sexo masculino e 

para os dois quintos de renda mais baixa no sexo feminino. As mulheres dos três quintos mais 

elevados apresentaram queda da prevalência no período entre 1989 e 2003, porém com novo 

aumento em 2009 (IBGE, 2010). Quanto aos adolescentes, observa-se queda da prevalência 

de déficit de peso e a elevação contínua de sobrepeso e obesidade em todos os estratos de 

renda no decorrer dos inquéritos nacionais realizados no período de 1974 a 2009. Porém a 

maior prevalência de excesso de peso encontra-se nas classes mais altas com destaque para os 

meninos (16,9% no primeiro quinto de renda vs. 31,6% no quinto quintil de renda em 2009) 

(IBGE, 2010). 

Matijasevich et al. (2009) compararam, com base em estudo transversal, a associação 

entre o perfil de peso e os indicadores socioeconômicos renda e escolaridade da mãe de 

adolescentes brasileiros, participantes da coorte de Pelotas de 1993 e do Reino Unido, com 

participantes do estudo longitudinal ALSPAC, aos 11 anos de idade. No Brasil, observou-se 

maior prevalência de excesso de peso entre aqueles que tinham mães com maior escolaridade 

e maior renda, tanto para meninas quanto para meninos, porém após ajuste entre os 

indicadores (escolaridade da mãe ajustada pela renda e vice-versa) as associações no sexo 

feminino não foram mais observadas. Na Inglaterra as meninas apresentaram associação 
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positiva entre a renda familiar e o excesso de peso e adolescentes de ambos os sexos 

apresentaram associação inversa entre escolaridade da mãe e excesso de peso independente da 

renda familiar. 

Adolescentes americanos do sexo masculino, participantes do EAT Project que 

pertenciam ao estrato socioeconômico mais elevado apresentaram redução de excesso de 

peso, em cinco anos, enquanto adolescentes de ambos os sexos de condição socioeconômica 

mais baixa apresentaram aumento (SHERWOOD et al, 2009). Outros estudos longitudinais 

observaram que, em países desenvolvidos, o aumento do IMC e/ou o excesso de peso em 

crianças e adolescentes é mais evidente entre aqueles com condições socioeconômicas mais 

baixas (HOWE et al, 2011; LANE; BLUESTONE; BURKE, 2013). Oliver e Hayes (2005) 

identificaram associação inversa entre excesso de peso e bairros de residência, segundo classe 

econômica, evidenciando que aqueles que residiam em bairros mais pobres apresentavam 

maior prevalência de excesso de peso.  

No estudo ALSPAC utilizou-se a escolaridade materna como marcador de condição 

socioeconômica que foi associado à trajetória do IMC entre os dois e dez anos de idade. 

Verificou-se um gradiente social, principalmente após os sete anos de idade para meninos e 

oito anos para as meninas, onde o IMC aumentou a medida que as categorias de escolaridade 

materna diminuíam. Aos 10 anos de idade indivíduos com mães de maior escolaridade tinham 

IMC mais baixo do que aqueles com mães na categoria de menor escolaridade, sendo esta 

diferença em média de 0,38 kg/m², nos meninos, e 0,89 kg/m², nas meninas, (HOWE et al, 

2011).  

Com dados do estudo Add Health, Chung et al. (2014) verificaram que permanecer, ou 

tornar-se, com excesso de peso durante o período de transição entre a adolescência e a fase 

adulta foi associado a piores indicadores de nível socioeconômico e educacional entre as 

mulheres como por exemplo menor escolaridade, viver com os pais e receber auxilio público, 

do que as que permaneceram com peso saudável. Entre os homens, a obesidade durante a 

adolescência foi um importante marcador de piores resultados de indicadores 

socioeconômicos e educacionais mais do que tornar-se obeso durante a vida adulta. Estes 

resultados servem como alerta para a importância do controle do peso e manutenção do estado 

nutricional adequado na adolescência como forma de prevenção para obesidade e de suas 

repercussões durante a vida adulta. 

 No Brasil, Lourenço et al. (2012) encontraram associação direta entre a trajetória do 

IMC e a renda da família de 255 crianças residentes na Amazônia até os 10 anos de idade. 



50 

 

 

Aqueles com renda acima da média tinham IMC mais elevado do que aqueles com renda mais 

baixa (0,36 kg/m² aos 7 anos e 0,49 kg/m² aos 10 anos).  

Segundo Assunção et al. (2012), em análises de dados da coorte de Pelotas do ano de 

1993, meninas aos 11 anos pertencentes a condições socioeconômicas mais baixas 

apresentaram mais chances de serem obesas aos 15 anos. Enquanto meninos de melhores 

condições socioeconômicas aos 11 anos apresentavam menos chances de serem obesos aos 15 

anos, mostrando um padrão de mudança já diferenciado entre os países em desenvolvimento. 

 Devido à dificuldade, muitas vezes, de se obter informações sobre os indicadores 

socioeconômicos das famílias em pesquisas epidemiológicas realizadas com crianças e 

adolescentes, o tipo de escola, pública ou privada, também tem sido utilizado como indicador 

de condição econômica do indivíduo (O'MALLEY et al, 2007; ARAUJO et al, 2010). 

O‘Malley et al. (2007) verificaram, em amostra representativa da população norte americana, 

que o ambiente escolar exerceu influência no status de peso dos adolescentes. Neste estudo 

alunos de escolas públicas apresentavam maior proporção de excesso de peso do que alunos 

de escolas privadas.  

 No Brasil, nos anos de 2009 e de 2012, foram realizadas as duas edições da Pesquisa 

Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE). Esta pesquisa tem sido desenvolvida com o intuito de 

obter informações para a formulação de ações e programas direcionados para a saúde de 

adolescentes por meio da realização de entrevistas com estudantes do 9º ano do ensino 

fundamental de 26 capitais brasileiras e Distrito Federal e em, 2012, outros municípios foram 

incluídos. Esta edição contou com a participação de 109.104 adolescentes com 

representatividade nacional e a estratificação por regiões do país (IBGE, 2013). Dados da 

PeNSE de 2009 apontaram maior prevalência de excesso de peso (31,0% vs. 20,8%) e 

obesidade (10,0% vs. 6,6%) entre adolescentes de escolas privadas do que de escolas públicas 

(ARAUJO et al, 2010). Tais achados corroboram com outros estudos realizados no Brasil 

(BRASIL; FISBERG; MARANHÃO, 2007; CAMPOS; LEITE; ALMEIDA, 2007; SUNE et 

al, 2007). 

Pode-se observar que, assim como os indicadores de condição socioeconômica, o tipo 

de escola demonstra que aqueles de escolas públicas, teoricamente com condição 

socioeconômica mais baixa, apresentam associação positiva com o excesso de peso em países 

desenvolvidos e associação negativa em países em desenvolvimento. O inverso é observado 

para estudantes de escolas privadas (O'MALLEY et al, 2007). Todavia, em países em 

desenvolvimento como o Brasil, alguns fatores tais como melhorias da condição econômica, 

maior ascensão das classes D e E para C, maior processo de urbanização, secularização dos 
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padrões alimentares ocidentais, como maior acesso a produtos industrializados, a integração 

dos mercados globais entre outros fatores podem estar revertendo este cenário com aumento 

do excesso de peso mesmo nas classes mais baixas com tendência a se igualar ao observado 

em países desenvolvidos (MONTEIRO et al, 2004; DINSA et al, 2012). 

Segundo Popkin et al. (2012) maior enfoque deve ser dado à realização de estudos que 

avaliem a dinâmica de mudanças do excesso de peso em países em desenvolvimento, 

destacando assim a importância da realização de estudos de tendências e longitudinais. 

 

2.4.2 Consumo e práticas alimentares 

 

Os hábitos alimentares dos adolescentes são motivo de preocupação uma vez que este 

grupo populacional tem maior necessidade energética e de nutrientes do que os adultos, além 

de serem mais susceptíveis a práticas alimentares não saudáveis por influência do ambiente 

em que vivem (MORENO et al, 2010).  

Popkin e Gordon-Larsen (2004) enfatizam que o consumo alimentar vem sofrendo 

modificações nos últimos 15 anos em países desenvolvidos e, de forma muito rápida, também 

em países em desenvolvimento. Entre estas modificações estão hábitos cada vez mais comuns 

entre adolescentes, como o aumento do consumo de lanches do tipo fast food, de alimentos 

ricos em gorduras, açucares e sódio, a diminuição no consumo de marcadores de alimentação 

saudável como, leite e produtos lácteos, hortaliças e vegetais (CARMO et al, 2006; CASTRO 

et al, 2008; DE MORAES et al, 2010; ENES; SLATER, 2010; FISBERG; MAXIMIANO, 

2010; HOPPU et al, 2010; LEVY et al, 2010; MORENO et al, 2010), além de um padrão de 

consumo de refeições insatisfatório caracterizado pelo aumento da realização de refeições fora 

de casa, da omissão de refeições como também a substituição das principais refeições por 

lanches e sem a realização dessas refeições sem a presença dos familiares (ESTIMA et al, 

2009; FISBERG; MAXIMIANO, 2010; MORENO et al, 2010; ARAKI et al, 2011).   

Moreno et al. (2010) em revisão de literatura que tinha por objetivo analisar a relação 

entre obesidade e a ingestão de alimentos e ao padrão dietético de adolescentes, constataram 

que os comportamentos alimentares não saudáveis que apresentam maior relevância científica 

para o desenvolvimento da obesidade foram: a baixa frequência das principais refeições, a 

omissão do desjejum e o elevado consumo de bebidas com adição de açúcar.   

No Brasil, dados da PeNSE 2012 revelaram consumo frequente de marcadores de 

alimentação não saudável (por cinco ou mais dias por semana) entre adolescentes. Cerca de 

41% relataram consumo de guloseimas, 35% informaram consumo de biscoitos salgados, 



52 

 

 

32% de biscoitos doces, 33% informaram consumir refrigerantes, 16% o de salgados fritos e 

cerca de 15% relataram o consumo frequente de embutidos. Quanto ao consumo de 

marcadores de alimentação saudável (relatados como consumo menor de cinco dias por 

semana), 51,5% relataram consumir leite e 70% dos adolescentes consumiam feijão. O 

consumo de frutas frescas foi informado por 30% dos adolescentes e o de hortaliças, por 43% 

(IBGE, 2013).  

Malta et al. (2014), ao comparar resultados entre a PeNSE 2009 e a PeNSE 2012, 

utilizando dados apenas das 26 capitais e do Distrito Federal, encontraram nesse período 

redução do consumo de guloseimas em 16,3% e refrigerantes em 4,8%, assim como no 

consumo de feijão em 4% e frutas em 5,4%. A maioria das modificações ocorreu em ambos 

os sexos e tipos de escola, salvo a manutenção da prevalência do consumo de refrigerantes e 

feijão nas escolas públicas e de frutas nas escolas privadas. 

Dados do Inquérito Nacional de Alimentação (INA) 2008/2009 (IBGE, 2011a) 

revelaram que adolescentes estão consumindo mais embutidos (mortadela, salsicha e 

linguiça), biscoitos recheados e refrigerantes e menos feijão, saladas e verduras em geral do 

que adultos e idosos. Souza et al. (2013), também analisando dados do INA, destacam que os 

adolescentes foi o único grupo etário que incluiu doces, bebidas lácteas com sabor e biscoito 

doce e não citou consumo de nenhuma hortaliça entre os 20 alimentos mais consumidos. 

Veiga et al. (2013) encontraram elevadas prevalências de inadequação no consumo de 

micronutrientes como cálcio e ferro e consumo de sódio acima do recomendado entre 

adolescentes brasileiros. Tais achados demonstram maior vulnerabilidade para a obesidade e 

outras doenças crônicas relacionadas aos hábitos alimentares inadequados nesta faixa etária. 

Os resultados dessas pesquisas de âmbito nacional vão ao encontro de achados de 

outros países quanto a prevalência elevada de hábitos e padrões alimentares não saudáveis 

nesta fase (HOPPU et al, 2010; RODRIGUEZ-RAMIREZ et al, 2011) e corroboram com 

outros estudos locais sobre inadequação alimentar entre adolescentes brasileiros. De Moraes 

et al. (2010) avaliaram 1.759 alunos de escolas públicas e privadas, com idade entre 14 e 18 

anos, de Maringá-PR e Presidente Prudente-SP, e verificaram que 70% apresentavam baixo 

consumo de frutas e verduras. Já o consumo de doces e frituras foi observado em 66,7% e 

63% dos estudantes, respectivamente. CARMO et al. (2006) encontraram elevado consumo 

médio diário de refrigerantes (230 ml/dia) e bebidas com adição de açúcar (550 ml/dia) e 

também consumo de doces acima do recomendado em 78,2% dos 390 estudantes, com média 

de idade de 12,4 anos, de escolas públicas de Piracicaba-SP. Os resultados do estudo realizado 
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por Castro et al. (2008) com 1.699 adolescentes cariocas corroboram com os demais achados, 

os quais demonstraram consumo frequente de doces e balas (46,7%) e refrigerantes (36,7%).  

Dados de meta-análises apontam associação entre consumo de bebidas com adição de 

açúcar e componentes da síndrome metabólica e diabetes mellitus (MALIK et al, 2010) e o 

consumo elevado de sódio e doenças cardiovasculares (STRAZZULLO et al, 2009) em 

adultos. Devido ao elevado consumo de alimentos marcadores de alimentação não saudável 

na adolescência, como observado pelos dados aqui mostrados, é fundamental identificar os 

fatores alimentares associados ao excesso de peso ou ganho excessivo de peso nesta fase com 

o intuito de promover a prevenção precoce de Doenças Crônicas não Transmissíveis 

(DCNTs).  

Outro fator que tem sido associado ao excesso de peso em adolescentes é a omissão de 

refeições. Estima et al. (2009) verificaram que 1/3 dos adolescentes estudados em Duque de 

Caxias-RJ, tinham padrão de consumo de refeições insatisfatório (omitiam com frequência 

uma ou duas refeições principais) e que meninos com este padrão apresentavam maior IMC, 

perímetro da cintura e razão cintura-quadril do que seus pares com padrão satisfatório. Em um 

estudo recente com 6.247 adolescentes finlandeses de 16 anos, foi observado que fazer cinco 

refeições por dia foi inversamente associado ao excesso de peso em ambos os sexos e à maior 

adiposidade abdominal em meninos (JAASKELAINEN et al, 2012).   

As associações entre o consumo e práticas alimentares com excesso de peso em 

adolescentes às vezes são contraditórias. No Rio de Janeiro - RJ, Andrade et al. (2003) ao 

comparar adolescentes, de 12 a 18 anos, com e sem excesso de peso não encontraram 

diferença entre os grupos e ambos apresentaram consumo inferior ao recomendado para os 

grupos alimentares saudáveis e elevada ingestão de alimentos de alta densidade energética. 

O‘Neil et al. (2011) ao avaliar dados do NHANES, de 11.180 crianças e adolescentes entre 

dois e 18 anos, verificaram que, apesar do maior consumo de doces e chocolates ser associado 

a maior consumo energético, o grupo de adolescentes que consumiam tais alimentos tinha 

valores de IMC, peso e perímetro da cintura mais baixos do que aqueles que não consumiam. 

Tais resultados obtidos a partir de estudos transversais podem, talvez, ser explicados pela 

causalidade reversa de modo que aqueles indivíduos com maiores valores de medidas 

indicadoras de adiposidade podem estar em prática de dietas para controle de peso daí 

refletindo consumo mais baixo do que os indivíduos com peso adequado.   

Diante da limitação dos estudos transversais em determinar causalidade faz-se 

necessário identificar e avaliar, por meio de análises longitudinais, hábitos e comportamentos 

alimentares que podem interferir na trajetória do IMC e/ ou potencializar o excesso de peso. 



54 

 

 

Dados do estudo Growing Up Today Study (GUTS), desenhado em 1996 com o 

objetivo principal de avaliar possíveis determinantes da variação de peso de adolescentes, 

incluindo a ingestão dietética, atividade física e sedentarismo, composto por mais de 16 mil 

pessoas residentes em 50 estados norte-americanos que tinham de 9 a 15 anos na linha de base 

(BERKEY et al, 2000), mostraram que o consumo de bebidas com adição de açúcar 

(refrigerante, chá e bebidas de frutas) e refrigerante diet foi diretamente associado com o 

aumento do IMC em meninos no período de um ano, entre 1996 e 1997. Todavia, após ajuste 

para ingestão energética apenas refrigerante diet permaneceu associado. Ao avaliar o 

consumo diário destas bebidas confirmou-se associação entre o número de doses diárias (1, 2 

ou 3 doses) e o aumento do IMC quando comparado com aqueles que não consumiam 

refrigerante diariamente. A avaliação do aumento do consumo de bebidas com adição de 

açúcar, no período de três anos, entre 1996 e 1998, e sua relação com o aumento do IMC 

apontou relação direta em ambos os sexos. Porém esta associação também foi perdida após 

ajuste para ingestão energética. Os autores justificam que o consumo de bebidas contribui 

para o ganho de peso em adolescentes por aumentar a ingestão energética (BERKEY et al, 

2004).  

Field et al. (2004) avaliaram, também no estudo GUTS, o consumo de snacks (batata 

frita, biscoitos, tortas, chocolate, pudim, sorvete, etc) e mudanças de peso entre crianças e 

adolescentes e verificaram que meninos consumiam mais snacks do que meninas durante todo 

o período. Porém, não foi observada associação entre o consumo destes alimentos e mudanças 

no IMC entre os meninos, enquanto entre as meninas a associação foi negativa e fraca em 

análises ajustadas para idade, maturação sexual, mudança na estatura e peso inicial e perdeu a 

associação após ajuste para o status de peso da mãe, evidenciando que o consumo de snack 

não foi determinante independente importante do excesso de peso entre crianças e 

adolescentes. 

Haines et al. (2007) avaliaram 2.516 adolescentes que participaram do Project EAT 

nos anos de 1998 - 1999 e posteriormente em 2003 - 2004. Os resultados apontam que a 

realização do desjejum na primeira avaliação foi protetor para o excesso de peso cinco anos 

depois. Os preditores para o excesso de peso no período foram insatisfação e preocupação 

com o peso corporal, dieta e comportamentos não saudáveis para controle de peso. Quick et 

al. (2013) verificaram que após de 10 anos de seguimento (entre 1998/1999 e 2008/2009) o 

maior consumo de grãos integrais e a realização do café da manhã e do jantar na linha de base 

do Project EAT foi protetor para a incidência de excesso de peso entre as meninas e nenhuma 

associação foi encontrada entre os meninos. Contudo, ao avaliar a mudança no consumo de 
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alimentos e refeições no período de 10 anos verificou-se que entre as meninas o aumento no 

consumo de fast food foi preditor de risco para o excesso de peso enquanto entre os meninos, 

o consumo de vegetais e de refeições foi protetor, porém a realização de almoço e jantar foi 

preditor para o risco do excesso de peso. Os autores discutem que este achado pode ser devido 

ao aumento no consumo de outros grupos alimentares no período, como fast food, enfatizando 

a importância da orientação para escolhas alimentares mais saudáveis durante a adolescência 

(QUICK et al, 2013). 

Ambrosini et al. (2012) utilizando dados do estudo ALSPAC, encontraram associação 

positiva entre padrão dietético composto por alimentos de alta densidade energética, ricos em 

lipídios e pobre em fibras e adiposidade em todas as idades analisadas (7, 10, 13 e 15 anos). A 

chance de estar no quinto mais elevado de adiposidade aumentava em 13% a cada unidade de 

escore do padrão dietético (calculado usando uma combinação linear ponderada de todos os 

alimentos do grupo de ingestão). Porém, Alexy et al. 2004 (2004), que avaliaram 288 

participantes da coorte alemã DONALD (Dortmund Nutritional Anthropometric 

Longitudinally Designed Study), realizada com indivíduos acompanhados dos dois aos 18 

anos de idade, não encontraram associação entre as mudanças de IMC e os padrões de 

consumo de lipídios. Segundo os autores, o sub-relato da dieta consumida, principalmente 

entre aqueles com excesso de peso, e a amostra pequena do estudo podem ter interferido 

nestes achados. 

Nota-se que, de um modo geral, estudos para avaliação da influência do consumo e 

práticas alimentares nas mudanças corporais em adolescentes apresentam resultados diversos 

e ainda escassos, principalmente em países em desenvolvimento como o Brasil, ressaltando a 

importância da realização de estudos longitudinais com enfoque nesse tema. 

 

2.4.3 Atividade física e comportamentos sedentários 

 

Hábitos e práticas alimentares não saudáveis, isoladamente, não são capazes de 

explicar o aumento exponencial da obesidade no mundo. Prática elevada de comportamentos 

sedentários como assistir TV, usar computador e jogar videogame, tem sido considerada outro 

fator de estilo de vida que pode contribuir para o ganho de peso em todas as faixas etárias, 

principalmente na adolescência (ENES; SLATER, 2010).  

 De acordo com o relatório da OMS “Social determinants of health and well-being 

among young people” adolescentes devem praticar, pelo menos, uma hora por dia (300 

minutos por semana) de atividade física moderada ou vigorosa e não devem estar mais do que 
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duas horas por dia em frente à TV e videogame (CURRIE et al, 2012). Segundo dados do 

referido relatório, realizado com adolescentes de 39 países da América do Norte e Europa, a 

prática diária de atividade física foi, em média, de 23% entre os adolescentes de 11 anos e de 

11% entre os 15 anos de idade, com maiores prevalências entre meninos em todos os países 

estudados. O tempo gasto assistindo TV, como marcador de hábito sedentário, variou de 56%, 

em média, para adolescentes de 11 anos e de 63% para aqueles aos 15 anos de idade com 

resultados apresentando grande variação nos países estudados em cada sexo. 

 Estudos de tendência secular têm corroborado com evidências a respeito da elevada 

prevalência de inatividade física e comportamentos sedentários como os resultados do EAT 

Project, que comparou adolescentes de duas coortes realizadas em Minnesota - EUA nos anos 

de 1999 e 2004. O tempo em frente ao computador aumentou em cerca de 50% (de 10,4 para 

15,2 horas por semana) entre os meninos, já entre as meninas a diferença foi de 2,3 horas a 

mais em 2004 em relação a 1999 (NELSON et al, 2006). Sigmundová et al. (2011) avaliaram 

dois estudos transversais com adolescentes tchecos (2000 – 2010) e verificaram decréscimo 

no tempo de envolvimento em atividade física para ambos os sexos, e aumento significativo 

da prática de comportamentos sedentários (horas de TV, computador, estudo e tempo gasto 

em restaurantes e lanchonetes) entre as meninas e queda entre os meninos. Na China, Mak e 

Day (2010) apontam tendência de aumento de prática de comportamentos sedentários (mais 

do que duas horas por dia assistindo TV) para ambos os sexos e diminuição na prática de 

atividade física entre os meninos no intervalo de cinco anos (1995/1996 e 2000/2001). 

Adicionalmente, revisão recente de literatura com foco em avaliar estudos de tendência 

secular da pratica de atividade física entre adolescentes vem a reforçar os achados de que a 

prática de atividade física vem reduzindo ao longo do tempo, inclusive levando-se em 

consideração a frequência de aulas de educação física nas escolas (KNUTH; HALLAL, 

2009). Por outro lado, Booth, Rowlands e Dollman (2014) em sua revisão concluíram que 

apesar de evidências da diminuição da prática de atividade física nos últimos 20 anos, com 

base em estudos de tendência, os resultados são ambíguos, exceto para a diminuição de 

transporte ativo, como a utilização de bicicleta. 

 No Brasil, com base na PeNSE 2012, em torno de 70% dos adolescentes foram 

classificados como inativos ou insuficientemente ativos (tempo <300 minutos por semana), 

sendo 61% dos meninos e 78% das meninas, 65% entre alunos de escolas públicas e 71% 

entre alunos de escolas privadas (IBGE, 2013). Segundo Malta e colaboradores (2014), a 

proporção de adolescentes que não praticavam duas ou mais aulas de educação física por 

semana foi cerca de 51% nas duas edições da PeNSE, em ambos os sexos e tipos de escola. 
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Estes achados quanto à manutenção da elevada prevalência de inatividade física ao longo do 

tempo são reforçados por resultados de um estudo realizado com adolescentes da cidade de 

Pelotas-RS, no qual foram comparados dados de dois estudos transversais com intervalo de 

sete anos entre eles, sendo o primeiro realizado em 2005, com 857 adolescentes, e o segundo 

em 2012, com a participação de 743 estudantes. Nas duas ocasiões a prevalência de 

inatividade física foi em torno de 70% (COLL et al, 2014).   

 Recente metanálise, que buscou identificar a proporção de inatividade física em 

adolescentes brasileiros, apontou mais de 1.400 artigos sobre o tema sendo que, destes 37 

atendiam os critérios de inclusão (população de 10 a 20 anos separados de outros grupos 

etários; avaliação de inatividade física; coleta de dados no Brasil) e exclusão (artigos com 

adolescentes portadores de condições específicas de saúde como obesidade, hipertensão etc). 

Os resultados demonstram prevalência variando de 2% a 80% para o gênero masculino e de 

14% a 91% para o feminino. Tais variações refletem as diferentes metodologias utilizadas 

para classificar atividade/inatividade física, o que limita a obtenção fidedigna deste indicador 

e as comparações entre as pesquisas nacionais e internacionais (BARUFALDI et al, 2012). 

 Em relação à prática de comportamentos sedentários dados da PeNSE 2012 apontam 

que 78% dos escolares assistiam TV por duas ou mais horas em um dia de semana comum, 

sendo essa proporção de 79,2% entre as meninas e 76,7% entre os meninos. Em relação ao 

tipo de escola, os percentuais encontrados foram de 77,5% entre estudantes de escola privada 

e 78,2% entre estudantes de escola pública (IBGE, 2013). Contudo, não houve mudança nas 

prevalências desse comportamento sedentário tomando-se como base a pesquisa de 2009 

(MALTA et al, 2014). Esses dados de abrangência nacional vêm confirmar que tal prática está 

amplamente difundida entre os adolescentes brasileiros como observado pontualmente por 

outros autores (DA SILVA et al, 2009; TENORIO et al, 2010). 

 Tais resultados refletem a prática comum de comportamentos sedentários entre 

adolescentes nos últimos anos, o que é preocupante diante das possíveis implicações desses 

hábitos no status de peso e, consequentemente, na saúde dos indivíduos. Assim como descrito 

para a investigação sobre a associação do consumo e das práticas alimentares e o excesso de 

peso, também tem sido estudada a associação entre inatividade física, e comportamentos 

sedentários, e o excesso de peso, de um modo geral, em estudos transversais.  

 Pesquisa realizada com adolescentes espanhóis ―Estudo AVENA‖ (Alimentación y 

Valoración del Estado Nutricional de los Adolescentes), verificou a associação entre assistir 

TV por mais de três horas por dia e o excesso de peso e gordura corporal (VICENTE-

RODRIGUEZ et al, 2008) e fatores de risco para doenças cardiovasculares (MARTINEZ-
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GOMEZ et al, 2010). Ao avaliar 1.960 adolescentes Vicente-Rodrigues et al. (2008) 

verificaram que as chances de ter excesso de gordura aumentou em 15,8% por cada hora 

adicional em frente a TV. Martinez-Gomes et al. (2010) observaram que aqueles que 

assistiam televisão por mais de três horas por dia apresentaram mais fatores de risco para 

doenças cardiovasculares como: menores concentrações de HDL–C (lipoproteína de alta 

densidade) e Apo A1 (Apolipoproteina A-1) e glicose mais elevada, independente do peso, 

em relação aos seus pares que assistiam televisão por período inferior. 

 Revisões de literatura reforçam evidências de que a prática de comportamentos 

sedentários está aumentando entre adolescentes, além da diminuição da aptidão física e a 

importante influência que tais comportamentos exercem sobre o desenvolvimento e/ou 

aumento acentuado do peso corporal, IMC, excesso de peso, gordura corporal e DCNTs 

(REY-LOPEZ et al, 2008; TREMBLAY et al, 2011). Porém, também destacam estudos que 

não encontram tais associações (TREMBLAY et al, 2011). Essa controvérsia pode estar 

relacionada à questão da causalidade reversa, já mencionada anteriormente, inerente aos 

estudos transversais. 

  Desta forma, estudos longitudinais, são fundamentais na tentativa de compreender 

melhor como estes fatores influenciam a dinâmica de ganho de peso na adolescência. Nesse 

contexto o estudo longitudinal GUTS, verificou que adolescentes de ambos os sexos que 

passavam mais tempo em frente à tela, e meninas que praticavam menos atividade física 

apresentaram maior aumento de IMC no período de um ano (BERKEY et al, 2000).  

 Dados da coorte britânica de 1958 apontaram que a realização de atividade física aos 

11 não teve efeito sobre a trajetória do IMC. Porém, meninas que praticavam atividade física 

aos 16 anos, ganharam peso mais lentamente do que as que não praticavam. Entre os meninos 

a associação observada foi inversa (PARSONS; MANOR; POWER, 2006). Na coorte 

britânica de 1970 foi investigado quais fatores poderiam estar associado às alterações do IMC 

ao longo desse período, independente do perfil de peso na adolescência. Os autores 

concluíram que 60,7% dos adolescentes obesos continuaram obesos na idade adulta e que o 

aumento do IMC foi associado aos seguintes fatores aos 16 anos: assistir TV por mais de 4 

horas por dia, comer fora de casa por dois ou mais dias na semana, ingerir duas ou mais 

bebidas com adição de açúcar por dia e histórico de dieta para perda de peso (VINER; COLE, 

2006).  

Na Nova Zelândia, com base na coorte de nascimento The Dunedin Multidisciplinary 

Health and Development Study realizada com 1.037 crianças nascidas nos anos de 1972 e 

1973 na cidade de Dunedin verificou-se associação positiva entre o aumento do IMC durante 
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a infância e adolescência e a média de horas assistindo TV em todas as idades de coleta de 

dados (aos cinco, sete, nove, 11,13 e 15 anos) de forma transversal e longitudinal, sendo tal 

associação mais forte entre as meninas (HANCOX; POULTON, 2006). 

 Resultados da coorte Australiana HOYVS demonstraram que o tempo de tela 

(computador, TV e videogame) elevou-se com a idade e propiciou o aumento da chance de 

desenvolver excesso de peso, pois a cada hora extra de tempo de tela por semana o risco de ter 

excesso de peso aumentou em 3% três anos depois. As crianças que tinham excesso de peso 

na linha de base tiveram duas horas semanais a mais de tempo de tela na adolescência do que 

as sem excesso de peso (HESKETH et al, 2007). 

 Dados do Growth and Health Study (NGHS), coorte americana realizada com 2.379 

meninas, que associou o tempo de tela na linha de base e a trajetória do IMC apontaram que o 

tempo em frente à TV na linha de base do estudo, em 1987, foi associado a maior taxa de 

aumento do IMC, dez anos depois, em relação àquelas que passavam menos horas em frente à 

TV, contudo apenas entre meninas da cor branca. Os autores discutem que as meninas negras 

poderiam estar mais expostas a diversos fatores de risco que, possivelmente, interfeririam de 

forma mais importante para o aumento do IMC do que o tempo em frente a TV, entretanto 

estes aspectos não foram estudados (HENDERSON, 2007). Porém, Ventura et al. (2009) em 

outra coorte americana realizada com 182 meninas, não encontram associação entre a 

trajetória de IMC e horas em frente à TV e a tendência de prática de atividade física, contudo 

os autores não discutem estes resultados.  

 Boone et al. (2007) analisaram dados de 9.155 adolescentes da segunda e terceira 

avaliações do estudo longitudinal Add Health e verificaram que menor tempo de tela (menos 

de 4 horas por semana) durante a adolescência reduziu as chances de incidência de obesidade 

em 40% entre mulheres e 20% entre homens na idade adulta jovem, independente da prática 

de atividade física. 

 Resultados da coorte Dutch Obesity Intervention in Teenagers (DOiT) encontraram 

associação positiva entre o tempo de televisão e aumento do IMC para meninos, mas não para 

meninas em um período de um ano (três avaliações). Já o tempo de computador associou-se 

com aumento de IMC entre as meninas. Os autores testaram a hipótese de que a gordura 

corporal poderia predizer o aumento do tempo de tela, mas tal hipótese foi rejeitada 

(ALTENBURG et al, 2012). 

 Dados descritivos do estudo longitudinal Ho Chi Minh City Youth Cohort realizado no 

Vietnã, com 585 adolescentes com média de idade de 11,8 anos na linha de base 

demonstraram que o tempo gasto com prática de atividade física de moderada a vigorosa 
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reduziu de 87 para 50 minutos por dia e a prática de comportamento sedentário (tempo em 

frente à TV) aumentou de 512 para 600 minutos por dia. Concomitantemente o sobrepeso 

aumentou de 12,5% para 16,7% e a obesidade de 1,7% para 5,1% após cinco anos de 

seguimento (TRANG; HONG; DIBLEY, 2012).  

 Diante desses resultados referentes à prática de comportamentos sedentários e sua 

relação com indicadores de excesso de peso e trajetória de IMC torna-se fundamental destacar 

estudos realizados com o intuito de acumular evidências sobre o tema como o realizado por 

Trembley et al. (2011). Trata-se de uma revisão sistemática, com seleção de 233 estudos, 37 

desses de desenho longitudinal, realizados no período de 1958 e 2009 em 39 países e que 

continham dados de crianças e adolescentes na faixa etária dos cinco aos 17 anos. Em relação 

apenas aos estudos longitudinais, nove em 18, que avaliaram a associação entre 

comportamentos sedentários e indicadores de excesso de peso, encontram que assistir TV no 

início do estudo foi positivamente associado ao aumento acentuado no IMC, peso corporal e 

massa gorda ao longo do tempo. Contudo, outra metade dos estudos não encontrou nenhuma 

relação significativa entre o tempo gasto em atividades sedentárias e mudanças corporais. Os 

autores discutem que outros fatores poderiam estar envolvidos nesta relação como a classe 

econômica e faixa etária e que, apesar dos resultados conflitantes, estudos de desenho 

longitudinal apresentam maior poder para determinar o efeito da atividade física e 

comportamento sedentário sobre o desenvolvimento da obesidade do que os estudos 

transversais que também apresentaram resultados bastante controversos. 

 Uma importante revisão sistemática foi realizada com o intuito de integrar os 

resultados de estudos prospectivos publicados até o ano de 2010 que avaliaram a relação entre 

comportamentos sedentários e vários aspectos relacionados à saúde de crianças e 

adolescentes, incluindo o excesso de peso e evolução do IMC. A classificação dos estudos em 

evidência forte, média ou fraca foi realizada utilizando-se um método que leva em conta a 

qualidade metodológica e a consistência dos resultados. Trinta e um estudos foram avaliados, 

nenhum em países em desenvolvimento, sendo nove classificados como de alta qualidade. 

Vinte e seis estudos longitudinais verificaram a associação entre os comportamentos 

sedentários e mudanças do IMC, em unidades de Kg/m
2 

e em escore-z. Todos estes estudos 

utilizaram tempo de TV como marcador de comportamento sedentário e apenas 12 incluíram 

computador. Os resultados das análises apontam evidência insuficiente para afirmar que o 

comportamento sedentário exerça forte influência sobre mudanças do IMC. Porém, quatro de 

seis estudos de alta qualidade encontram associação positiva entre comportamento sedentário 

e o aumento do excesso de peso. Para os autores os métodos devem ser repensados, pois 
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crianças e adolescentes estão envolvidos em muitas outras atividades sedentárias que 

poderiam ser computadas, além de assistir TV (CHINAPAW et al, 2011). 

 Mediante o exposto, apesar da inatividade física e comportamentos sedentários 

sabidamente coexistirem, a mensuração da verdadeira dimensão desse aspecto é bastante 

delicada devido à diversidade na forma de obtenção das informações aqui discutidas o que, 

consequentemente, refletirá nos resultados das associações desses comportamentos de estilo 

de vida com o IMC e demais indicadores de excesso de peso ao longo do tempo. 

 

2.4.4 Coocorrência de comportamentos relacionados ao balanço energético  

 

A revisão de literatura apresentada até aqui, enfoca a relação entre comportamentos 

específicos e o perfil de peso e trajetória do IMC entre adolescentes de forma isolada. 

Entretanto, acredita-se que a avaliação da interação entre os comportamentos relacionados ao 

balanço energético possa explicar de maneira mais eficiente o risco para o excesso de peso do 

que ao se avaliar os comportamentos isoladamente (PRONK et al, 2004; LEECH; 

MCNAUGHTON; TIMPERIO, 2014). Muitos estudos tem avaliado a coocorrência de 

comportamentos de risco à saúde ou à DCNTs em adolescentes, incluindo, entre outros, o 

consumo alimentar, os comportamentos sedentários e/ou a inatividade física, tanto em estudos 

internacionais (SANCHEZ et al, 2007; DRISKELL et al, 2008; PLOTNIKOFF et al, 2009; 

HARDY et al, 2012; CUENCA-GARCIA et al, 2014) como os realizado no Brasil (DE 

FARIAS et al, 2009; FARIAS JÚNIOR et al, 2011; DUMITH et al, 2012; SILVA et al, 2012; 

TASSITANO et al, 2014).  

O somatório de comportamentos tem sido o método mais comumente utilizado nesses 

estudos (SANCHEZ et al, 2007; DRISKELL et al, 2008; HARDY et al, 2012; DE MORAES 

et al, 2013). Este método consiste na classificação de cada comportamento como ―com ou 

sem risco‖ de acordo com pontos de corte específico para cada comportamento, dependendo 

da sua natureza e das referências específicas permitindo a classificação em número de fatores 

que serão associados ao desfecho proposto. Contudo, estudos recentes têm utilizado métodos 

estatísticos específicos para a formação de grupos, como as análises de clusters e fatorial em 

estudos com crianças e adolescentes (GUBBELS et al, 2012; FERNANDEZ-ALVIRA et al, 

2013; LEECH; MCNAUGHTON; TIMPERIO, 2014; SPENGLER et al, 2014). Esses 

métodos são capazes de fazer diversas agrupações dos indivíduos, no caso da análise de 

clusters, ou dos comportamentos, na análise fatorial, de acordo com características 

semelhantes entre os eles. A vantagem desses métodos é a possiblidade da avaliação das 
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relações de forma mais ampla, pois sabe-se que os comportamentos na maioria dos indivíduos 

ocorrem de forma multivariadas e complexas, mesclando atitudes adequadas e inadequadas. 

Assim, por meio dessas análises, pode-se identificar distintos perfis de comportamento 

(PRONK et al, 2004; LEECH; MCNAUGHTON; TIMPERIO, 2014). 

Recente revisão de literatura identificou 13 estudos realizados com crianças e 

adolescentes que buscavam avaliar a associação de comportamentos relacionados ao balanço 

energético, utilizando análises de cluster ou de classe latente para identificação dos 

agrupamentos, e perfil de peso ou ao IMC, sendo quatro de desenho longitudinal (LEECH; 

MCNAUGHTON; TIMPERIO, 2014). Nessa revisão foram encontrados sete estudos que não 

apresentaram associação com o excesso de peso e outros dois que apresentaram resultados 

controversos. Porém, foram identificados cinco estudos, incluindo dois longitudinais, que 

observaram agrupações de comportamentos não saudáveis associadas ao excesso de peso, 

como por exemplo, no estudo de Te Velde e colaboradores (2007) que encontraram que os 

clusters formados por (1) elevado tempo sedentário e baixa prática de atividade física entre os 

meninos e (2) elevado tempo de TV e de uso de computador entre as meninas apresentavam 

maiores riscos de excesso de peso do que os demais grupos formados. 

Foram identificados cinco estudos longitudinais que avaliaram a relação dos 

agrupamentos de comportamentos e excesso de peso e/ou IMC, sendo três realizados no 

período da adolescência, um durante a infância e um que contemplou a infância/adolescência 

e adolescência/idade adulta jovem. Estes estudos encontram-se descritos em detalhes no 

quadro 2. Dentre os comportamentos presentes nesses agrupamentos encontram-se: (1) prática 

de atividade física e comportamentos sedentários, presentes nos cinco estudos, (2) consumo 

alimentar e as práticas alimentares, presentes em quatro estudos, (3) prática de dieta para 

perda de peso em um estudo, e comportamentos de risco a saúde como (4) cigarro, em dois 

estudos, e (5) bebidas alcoólicas, avaliada em um estudo. 

Devido à diversidade de variáveis utilizadas para a formação dos grupos foram 

identificados diferentes números agregados de comportamentos. O estudo de Boone-

Heinonen, Gordon Larsen e Adair (2008) encontraram sete grupos entre os meninos e seis 

entre as meninas. Landsberg et al. (2010), Lee (2014) e Spengler et al. (2014) se detiveram a 

três agrupações e Gubbels et al. (2012) identificou quatro padrões de comportamentos.  

Entre os agrupamentos que apresentaram associação com excesso de peso e/ou IMC 

de adolescentes observou-se que meninas pertencentes aos grupos ―dieta e atividade física 

média‖, ―comportamentos sedentários‖ e ―dieta restritiva e uso cigarro‖ apresentaram maior 

risco para a incidência de obesidade. Entre os meninos, aqueles que pertenciam ao grupo 
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―junk food e uso de cigarro‖ apresentavam efeito protetor para a obesidade em análise 

transversal, não permanecendo significativo em análises longitudinais (BOONE-HEINONEN; 

GORDON-LARSEN; ADAIR, 2008). Landsberg et al. (2010) destacam que taxas de 

incidência de obesidade em um período quatro anos de seguimento foram significativamente 

menores no grupo ―Elevado tempo de atividade física e média de comportamentos de risco 

(álcool e cigarro)‖ e maior no grupo ―Baixo tempo de atividade física e baixa frequências de 

comportamentos de risco‖. No estudo de Lee (2014) verificou-se que adolescentes que 

pertenciam ao cluster ―Alta atividade física e baixo comportamento sedentário‖ apresentaram 

menor aumento do IMC do que os que pertenciam ao grupo ―Baixa atividade física e alto 

comportamento sedentário‖ no período entre 2001/2002 a 2008. Spengler et al.(2014), no 

estudo realizado entre as fases infância/adolescência e adolescência/idade adulta jovem,  

também verificaram associação positiva entre o aumento da prevalência de excesso de peso e 

o agrupamento caracterizado por ―Elevado tempo de comportamentos sedentários‖ entre 

jovens do sexo masculino, entretanto entre as mulheres a associação foi inversa com o 

―Escore mais elevado de alimentação saudável‖, porém não foi encontrada associação com o 

aumento de excesso de peso em análises longitudinais. No estudo realizado durante a infância 

foi encontrado que o padrão ―Assistir TV e comer snacks‖ foi positivamente associado ao 

aumento de IMC e à tendência de apresentar sobrepeso após período de dois a três anos de 

seguimento (GUBBELS et al, 2012).  

 Nesse contexto, poucos estudos foram realizados utilizando análises de cluster de 

pessoas ou formações de padrões de comportamentos principalmente com desenho de estudo 

longitudinal, nenhum realizado no Brasil. Assim, acredita-se que a inovação nas formas de 

analisar os fatores associados ao excesso de peso e as mudanças a ele relacionadas podem 

corroborar na compreensão do processo de desenvolvimento de excesso de peso e permitir 

ações preventivas mais eficientes direcionadas a determinados grupos em decorrência do seu 

perfil comportamental. 
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Quadro 2. Estudos longitudinais que avaliaram coocorrência de comportamentos relacionados ao balanço e energético e associação com excesso de peso ou IMC em 

adolescentes: 

Autor/ano 
Nome e local 

do estudo  

Grupo estudado e 

ocasiões de coleta 
Variáveis que compõe os grupos Principais resultados 

Boone-

Heinonen, 

Gordon-

Larsen e 

Adair, 

2008 

The National 

Longitudinal 

Study of 

Adolescent 

Health (Add 

Health)/ 

Estados 

Unidos. 

9.251 adolescentes 

participantes de 

duas ocasiões de 

seguimento 

realizadas em: 

1994/1995 e 1996 

 

16 variáveis referentes a atividade física e 

comportamentos sedentários: 

Tempo de TV (horas/semana); tempo de vídeo 

(horas/semana); tempo de jogos de videogame 

(horas/semana); serviços domésticos (vezes/semana), 

hobbies (vezes/semana); patinação (vezes/semana), skate 

(vezes/semana); esporte (vezes/semana), exercícios 

(vezes/semana); sair para passear (vezes/semana); 

participação em clubes da escola (vezes/ano); 

participação em times da escola (vezes/ano); 

participação em esportes individuais na escola 

(vezes/ano);  probabilidade de fazer sus decisões a 

respeito de assistir TV; educação física na escola 

(vezes/semana);  probabilidade de fazer esportes com a 

família, probabilidade de usar centros de recreação. 

 

Consumo alimentar: bebidas dietéticas (%); vitaminas 

(%); médias de consumo: regulares de bebidas, suco, 

frutas, vegetais, alimentos com baixo teor de gordura, 

carne, gordura de adição, doces, frituras, laticínios e fast 

foods. Consumo de refeições, jantar com os pais, fazer 

suas próprias decisões sobre alimentação. 

 

Tabagismo (ex ou atual). 

 

Ajuste: idade, etnia, renda familiar, escolaridade dos 

pais, região, e estação do ano. 

 

 

 

 

 

Foram identificados 7 agrupamentos entre meninos e 6 entre meninas. 

Meninos: (1) Participantes de esporte em clubes e escola (dieta na média dos 

demais, envolvimento em esportes em clubes e escolas e dieta para perda de peso); 

(2) Participantes de esportes (baixa média de consumo alimentar, elevada 

frequências de esportes e esportes na escola), (3) Atividade moderada (dieta 

balanceada na média, atividade física moderada) (4) Comportamentos sedentários 

(tempo elevado de TV, vídeo e videograme); (5) Junk food e uso de cigarro 

(elevado consumo de carne, gordura de adição, doces e comidas fritas e fast food e 

cigarro); (6) Fazem dietas (dieta com elevada densidade de nutrientes, dieta e 

exercício para perda de peso); (7) Baixo consumo de alimentos e baixa atividade 

física.  

Meninas: (1) Participantes de esporte em clubes e escola (dieta na média dos 

demais, envolvimento pratica frequente de atividade física); (2) Dieta e atividade 

física média (dieta balanceada e atividades na média); (3) Consumidoras (elevado 

consumo de todos os itens de alimentos, especialmente os alimentos de elevada 

densidade de nutrientes); (4) Comportamentos sedentários (tempo elevado de TV, 

vídeo e videograme); (5) Junk foods e baixa atividade física (consumo frequente de 

fast foods, baixo consumo de frutas, baixa frequências de atividade física); (6) Dieta 

restritiva e cigarro (baixo consumo de alimentos, baixa frequências de consumo de 

refeições, dieta e exercício para perda de peso e cigarro). 

Associação com excesso de peso: 

Meninos: apenas o cluster junk food e uso de cigarro (cluster 3)  foi associado com a 

obesidade (efeito protetor) na adolescência quando comparado com ao grupo de 

referencia (cluster 1) em análises transversais. Em análises longitudinais não houve 

associação. 

Meninas: Exceto o cluster Junk foods e baixa atividade física (cluster 5), todos as 

demais agrupações foram risco para a obesidade em análises transversais. Em 

análises longitudinais as agrupações dieta e atividade física média (cluster 2) 

comportamentos sedentários (cluster 4) e dieta restritiva e cigarro (cluster 6) foram 

risco para a incidência de obesidade. 

Continua 
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Quadro 2. Estudos longitudinais que avaliaram coocorrência de comportamentos relacionados ao balanço e energético e associação com excesso de peso ou IMC em 

adolescentes: 

Continuação 

Autor/ano 
Nome e local 

do estudo  

Grupo estudado e 

ocasiões de coleta 
Variáveis que compõe os grupos Principais resultados 

Landsberg 

et al. 2010 

Kiel Obesity 

Prevention 

Study (KOPS) 

/ Alemanha 

389 adolescentes 

com 10 anos de 

idade (entre os anos 

de 2000 e 2005) e 

com 14 anos (entre 

os anos de 2004 a 

2006). 

 

Tempo de mídia (horas/dia) 

Tempo de atividade física estruturada: escola e fora dela 

(horas/semana); 

Tempo de atividade física não estruturada: skate, corrida 

(horas/semana); 

Padrão dietético: saudável, não-saudável e misto 

(frequência); 

Álcool (nunca/pelo menos uma vez por mês); 

Cigarro (fumo atual). 

 

Ajuste: Valores do IMC na linha de base. 

Foram identificados 3 agrupamentos caracterizados predominantemente por: 

(1) Baixo tempo de atividade física e baixa frequências de comportamentos de risco 

(álcool e cigarro); 

(2) Elevado tempo de uso de mídia e elevada frequências de comportamentos de risco 

(álcool e cigarro); 

(3) Elevado tempo de atividade física e média de comportamentos de risco (álcool e 

cigarro). 

Meninas no grupo 3 apresentaram uma prevalência significativamente menor de 

sobrepeso (11%) do que meninas do grupo 1 (17%) e grupo 2 (14%). 

No tempo 1, menor IMC foi observado entre adolescentes do agrupamento 1, porém 

menores valores de perímetro da cintura foram observadas no agrupamento 3. No 

tempo 2, o peso corporal e o perímetro da cintura foram mais baixos no grupo 3.  

Não houve diferença na prevalência de sobrepeso e obesidade entre os grupos no 

tempo 1 ou tempo 2. No entanto, as taxas de incidência de obesidade foram 

significativamente menores no grupo 3 e maior no grupo 1 após período de 4 anos. 

Gubbels et 

al. 2012 

KOALA Birth 

Cohort Study/ 

Holanda 

Três ocasiões de 

seguimento: 

2005: aos 5 anos 

(N=2.074) 

2006/2007: aos 6-7 

anos (N=2.002) 

2007/2008: aos 8-9 

anos (N=1.828) 
 

  

- Comportamentos relacionados à atividade física e 

comportamentos sedentários (minutos/semana): 

Transporte ativo (ir a pé ou de bicicleta para a escola); 

esporte na escola (incluindo educação física); esportes 

em clubes (natação, futebol, ballet);brincar/jogar fora de 

casa; assistir TV, vídeos e DVDs; uso de computador. 

- Rotinas e consumo de alimentar: 

Frequência de realização de refeições (semana); comer 

fora de casa (semana); consumo de lanches, snacks 

(semana); duração das refeições (média em minutos); 

comer com a família (%), comer em uma mesa (%), 

comer vendo TV (%). 

Ajuste: sexo, peso ao nascer, IMC em escore z aos 5 

anos, horas de trabalho dos pais, escolaridade dos pais e 

país de nascimento e IMC.  

Foram identificados 4 padrões de agrupamentos de comportamentos: 

(1) Assistir TV e comer snacks (elevada carga fatorial para assistir TV, comer snacks  

e comer assistindo TV e baixa carga fatorial para comer em uma mesa); 

(2) Atividade física e uso de computador (elevada carga fatorial para transporte 

ativo, esporte na escola, esporte em clubes e uso de computador); 

(3) Padrão familiar tradicional (elevada carga fatorial para transporte ativo, 

frequência de refeições, comer com os pais); 

(4) Padrão fast food (elevada carga fatorial para comer fora de casa e baixa carga 

fatorial para duração das refeições). 

O padrão ―Assistir TV e comer snacks‖ foi positivamente associado ao aumento de 

IMC (β = 0.05, p<0.05) e crianças nesse padrão apresentaram maior tendência de 

apresentar sobrepeso após 5 anos (Odds ratio=1.27, p=0.06). O padrão ―Atividade 

física e uso de computador‖ foi associado ao elevado risco de sobrepeso aos 6-7 anos 

de idade (Odds ratio= 1.28, p<0.05). 

Continua 
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Quadro 2. Estudos longitudinais que avaliaram coocorrência de comportamentos relacionados ao balanço e energético e associação com excesso de peso ou IMC em 

adolescentes: 

Continuação 

Autor/ano 
Nome e local 

do estudo  

Grupo estudado e 

ocasiões de coleta 
Variáveis que compõe os grupos Principais resultados 

Lee, 2014. The National 

Longitudinal 

Study of 

Adolescent 

Health (Add 

Health)/ 

Estados 

Unidos. 

3.717 adolescentes 

participantes de 4 

ocasiões de 

seguimento 

realizadas em: 

1994-1995; 1996; 

2001-2002; 2008  

Participantes com 

idades entre 11 

a 21 na linha de 

base. 

- Comportamentos avaliados nas 3 primeiras ocasiões de 

seguimento: 

Trabalhar perto de casa; patinação e ciclismo, esportes e 

jogos; exercícios e caminhada; assistir TV, assistir 

vídeos e jogar no computador. 

 

- Apenas na ultima ocasião de seguimento: 

Participar de esportes extremos; prática de esportes 

individuais; ginástica / halterofilismo; 

golfe / pescaria / boliche / basebol;  caminhada como 

forma de exercício. 

 

Ajuste: idade, sexo, tabagismo e etilismo, nos 

seguimentos 2 e 3, pelo nível de educação do pai, e 

história de diabetes na família. 

Foram identificados 3 agrupamentos: 

(1) Baixa atividade física alto comportamento sedentário; 

(2) Alta atividade física e baixo comportamento sedentário; 

(3) baixa atividade física de baixo comportamento sedentário. 

O agrupamento 1 teve a  maior média de IMC em todas as ocasiões de seguimento e 

o agrupamento 2 teve a menor. 

Em média, os participantes tiveram aumento de 2,68 kg /m2 unidades de IMC de do 

seguimento 3 para o 4 e os participantes do agrupamento 1 tiveram o 

maior incremento de IMC (3,32 kg / m2). 

Após o ajuste a média de IMC foi de de 3,55 kg /m
2
 (95%CI= 2,68; 4,42), 2,51 kg / 

m
2
 (95%CI = 1,70; 3,32), e 3,04 kg/m

2
 (95%CI = 2,28; 3,79) nos agrupamentos 1, 2 

e 3, respectivamente. 

 

O agrupamento 2 apresentou  menor aumento do IMC do que o 1 entre o seguimento 

3 para o 4 (diferença = 20,53; IC95% = 21,01; 20,04, P = 0,03), ao passo que a 

diferença entre os grupos 1 e 3 não foi significativa (diferença = 0,51; 95%CI= 

20,07; 1,10, P = 0,09). 

Spengler 

et al. 2014 

Motorik-

Modul 

(MoMo) 

longitudinal 

study/ 

Alemanha. 

556 indivíduos que 

que possuam 

informações 

longitudinais sobre 

o status de peso. 

Duas ocasiões de 

seguimento: entre 

os 4 e 17 anos  

(2003-2006) e entre 

os 10 e 24 anos 

(2009-2012). 

- Tempo de mídia (horas/dia); 

- Escore baseado no tempo, duração e tipo de atividade 

física semanal.  

- Índice de qualidade da dieta com informações de 

consumo alimentar obtidas de um questionário de 

frequência de consumo alimentar, chamado ―healthy 

nutrition score‖. 

O aumento da prevalência de excesso de peso foi maior no grupo 3 (uso elevado de 

mídia), este agrupamento apresentou o maior percentual de indivíduos com 

sobrepeso (14,7%). O agrupamento 2 (elevado escore de nutrição saudável) e o 

agrupamento 4 (baixas pontuações em todos os índices) apresetaram aumento 

significativo de excesso de peso em indivíduos do sexo feminino. Para indivíduos do 

sexo masculino o grupo ―uso elevado de mídia‖, teve uma mudança significativa no 

estado de peso e foi o subgrupo com o maior aumento do excesso de peso (18%). 

Quanto a idade nenhuma mudança significativa foi observada para as faixas etárias 

mais jovens. Enquanto entre os mais velhos observou-se aumento significativo do 

excesso de peso exceto para o agrupamento caracterizado por elevada atividade 

física. 

Porém, em analises longitudinais, não foram observadas associações entre os 

agrupamentos e o aumento de peso no período de 6 anos. 

 

 



67 

 

 

3 QUESTÕES DO ESTUDO, HIPÓTESES E OBJETIVOS 

 

Esta tese foi fundamentada para tentar elucidar três principais questões: 

 

1) Como se dá a trajetória do IMC e do ganho de peso excessivo em adolescentes que se 

encontram, principalmente, na segunda fase da adolescência de acordo com as 

características demográficas e econômicas? 

A hipótese que norteia esta questão é de que a trajetória do IMC e o ganho excessivo 

de peso dos adolescentes, avaliados em curto período de tempo, serão diferentes entre os 

sexos e nível socioeconômico. 

 

2) Como variáveis referentes ao balanço energético se agrupam e se associam à trajetória do 

IMC em adolescentes na segunda fase da adolescência? 

A hipótese que norteia esta questão é de que quanto mais insatisfatórios forem os 

padrões de comportamentos relacionados ao balanço energético, mais acentuada será a 

trajetória do IMC dos adolescentes. 

 

3) Como variáveis referentes ao balanço energético se agrupam e se associam a indicadores 

de perfil de peso e composição corporal em dois estudos realizados com adolescentes em 

diferentes contextos geográficos? 

A hipótese que norteia esta questão é que adolescentes que apresentarem 

agrupamentos de comportamentos considerados insatisfatórios terão valores mais elevados de 

indicadores de composição corporal do que adolescentes que apresentarem agrupamentos 

considerados mais satisfatórios e de que estas associações poderão ser diferentes em relação 

ao contexto geográfico em que os adolescentes vivem. 

 

Diante destas questões, desenvolveram-se três manuscritos científicos como descritos a 

seguir: 

 

Manuscrito 1: The associations of body mass index trajectory and excessive weight gain with 

demographic and socioeconomic factors: The ELANA cohort 
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Título em português: Associação entre o índice de massa corporal e ganho de peso excessivo 

com fatores demográficos e socioeconômicos: Coorte ELANA. 

Objetivo: 

Descrever a trajetória do IMC e o ganho de peso excessivo segundo variáveis demográficas e 

socioeconômicas em adolescentes da coorte do ensino médio do ELANA. 

Manuscrito 2: Patterns of energy balance-related behaviors and association with Body Mass 

Index trajectory: Adolescent Nutritional Assessment Longitudinal Study – ELANA 

Título em português: Padrões de comportamentos relacionados ao balanço energético e 

associação longitudinal com o índice de massa corporal: Coorte ELANA. 

Objetivos: 

- Identificar padrões de comportamentos relacionados ao balanço energético entre 

adolescentes da coorte do ensino médio do ELANA. 

- Verificar a associação entre os padrões de comportamentos relacionados ao balanço 

energético identificados e a trajetória do IMC em adolescentes. 

Manuscrito 3: Clustering of multiple Energy Balance Related Behaviors is associated with 

body composition in adolescents: results from the HELENA and ELANA Studies 

Título em português: Agrupamento de múltiplos comportamentos relacionados ao balanço 

energético está associado com indicadores de composição corporal em adolescentes: 

resultados dos estudos HELENA e ELANA. 

Objetivos: 

- Identificar agrupamentos de comportamentos relacionados ao balanço energético em 

adolescentes europeus e brasileiros. 

- Verificar se os agrupamentos identificados estão associados com excesso de peso, perímetro 

da cintura elevado e percentual de gordura corporal elevado em contextos geográficos e 

culturais distintos. 
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4 MÉTODOS  

 

4.1 DESENHO E POPULAÇÃO DO ESTUDO E AMOSTRAGEM 

 

Este projeto está inserido no Estudo Longitudinal de Avaliação Nutricional de 

Adolescentes (ELANA) realizado com adolescentes de ambos os sexos estudantes do Ensino 

Médio (EM) e Ensino Fundamental (EF) de duas escolas públicas e quatro escolas privadas 

localizadas na região metropolitana do Rio de Janeiro. As escolas foram selecionadas por 

conveniência. Para esta tese utilizou-se dados do EM. 

A primeira coleta de dados da pesquisa foi realizada no 1º semestre letivo de 2010 

quando os alunos cursavam o 1º ano do EM. A 2ª e a 3ª coleta de dados ocorreram em 2011 e 

2012, respectivamente, totalizando três avaliações com intervalo de um ano entre elas. Todos 

os alunos que participaram da primeira coleta foram convidados à reavaliação nas etapas 

posteriores. 

A amostra foi calculada estimando-se 600 estudantes de cada tipo de escola (públicas 

e privadas) da região metropolitana do Rio de Janeiro - RJ, totalizando 1200 adolescentes. 

Esse tamanho de amostra, estratificado por sexo e por tipo de escola, permite avaliar a 

variação mínima de uma unidade de índice de massa corporal (IMC), com um erro alfa de 

5%, um poder do teste de 80% e perda de seguimento de até 20%. A média de IMC de 21,9 

kg/m
2
 e o valor de desvio padrão de 3,0 kg/m

2
 utilizados para o cálculo de amostra tem por 

base os dados do estudo ―VIGITEL BRASIL 2007: Vigilância de fatores de risco e proteção 

para doenças crônicas por inquérito telefônico‖ (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008) para 

adultos jovens e os dados de ALVAREZ et al. (2008) para adolescentes de Niterói - RJ, que 

apresentaram média de IMC de 21kg/m
2
. 

 

4.1.1 Distribuição de participantes e perdas durante período de seguimento  

 

 No ano de 2010, linha de base do estudo, 1.131 adolescentes, estudantes do primeiro 

ano do ensino médio das escolas participantes do projeto ELANA, foram considerados 

elegíveis. Destes, 1.039 tiveram os dados colhidos na primeira coleta de dados (ELANA 1 – 

E1). Em 2011 (ELANA 2 – E2) foram coletados dados de 789 adolescentes que haviam 

participado do E1 com perda de seguimento de 24,1%. Em 2012 (ELANA 3 – E3) foram 

coletados dados de 585 adolescentes, sendo que destes, 22 alunos foram participantes do E1 e 

não encontrados no E2, mas recuperados no E3. A perda de seguimento do E2 para o E3 foi 
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de 28,6% e do E1 para o E3 o total de perdas foi de 56,3%. O fluxograma dos participantes e 

motivos das perdas em cada etapa de seguimento estão apresentados na Figura 1. 

 

Figura 1. Adolescentes elegíveis, participantes das três etapas de coletas de dados do Projeto 

ELANA e perdas de seguimento. Rio de Janeiro, RJ, 2010, 2011, 2012 

 

4.2 CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE 

 

Os critérios de elegibilidade do projeto ELANA foram: (1) Não apresentar alguma 

condição física ou mental que impossibilitasse o autopreenchimento do questionário aplicado 

ou de obter as medidas antropométricas; (2) Não estar em tratamento medicamentoso para 

obesidade; (3) Não ser gestantes e lactantes em qualquer etapa do estudo. 

 

4.3 COLETA DE DADOS 

 

 A coleta de dados nas três ocasiões do estudo, foi realizada em duas etapas: 

primeiramente os alunos respondiam a um questionário autopreenchível em sala de aula e, 

posteriormente, dirigiam-se a um ambiente da escola preparado para realização das medidas 

antropométricas e avaliação da composição corporal. Na 1
a 

coleta de dados, realizada no 
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período de fevereiro a julho de 2010, foram investigadas, entre outras, as seguintes variáveis: 

medidas antropométricas, de composição corporal, consumo alimentar, práticas alimentares 

como consumo de refeições, prática de atividade física, de comportamentos sedentários, além 

do teste de corrida e caminhada de nove minutos para avaliar a aptidão cardiorrespiratória dos 

adolescentes como um possível proxy de nível de atividade física devido a sua associação 

positiva com o nível de atividade física (ACSM - AMERICAN COLLEGE OF SPORTS 

MEDICINE, 2014). As medidas antropométricas foram também aferidas na 2ª ocasião de 

coleta de dados, realizada entre fevereiro e novembro de 2011 e na 3ª ocasião de coleta de 

dados, entre de março e novembro de 2012. 

 

4.3.1 Métodos de coleta de dados  

 

 Descreve-se a seguir apenas os métodos de coleta dos dados que foram utilizados para 

o desenvolvimento desta tese de doutorado. 

 

4.3.1.1 Medidas antropométricas  

 

O peso corporal foi aferido utilizando-se balança eletrônica portátil, marca Kratos
®
, 

com capacidade de até 150 kg. Para a obtenção da estatura utilizou-se antropômetro vertical 

portátil, marca Alturexata
®
, com extensão de até 213 cm e variação de 1 milímetro (mm). 

Estas medidas foram realizadas com o adolescente descalço, usando roupas leves e em 

posição ortostática, com a cabeça posicionada, respeitando-se o plano de Frankfurt 

(GORDON; CHUMLEA; ROCHE, 1988). Foram realizadas duas mensurações de estatura, 

admitindo-se variação máxima de 0,5 cm entre as duas. O procedimento era repetido no caso 

das medidas ultrapassarem esta variação. A média das duas medidas válidas foi utilizada nas 

análises.  

Com base nas medidas de peso e estatura calculou-se o índice de massa corporal (IMC 

= kg/m
2
) para classificação do perfil de peso dos adolescentes, segundo sexo e idade de 

acordo com as recomendações da Organização Mundial da Saúde, sendo classificados como 

tendo baixo peso os adolescentes que apresentaram IMC/idade < -2 escores-z; peso adequado, 

os que apresentaram IMC/idade ≥ -2 e ≤ +1 escore-z; com sobrepeso aqueles com IMC/idade 

> +1 escore-z e ≤ +2 escores-z e obesos, os com IMC/idade > +2 escore-z (DE ONIS et al, 

2007). 
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Para mensuração do perímetro de cintura utilizou-se fita métrica flexível e inextensível 

de 150 cm de comprimento e precisão de 1 mm. As medidas foram realizadas na altura da 

menor circunferência do tronco, com o indivíduo em posição ereta, no momento da expiração, 

abdômen relaxado, braços ao lado do corpo, pés juntos e com o peso corporal distribuído 

uniformemente em ambos os pés (CALLAWAY et al, 1988). Foram realizadas duas 

mensurações, sendo o procedimento repetido todas as vezes em que a variação entre as 

medidas ultrapassaram 1 cm. A média das duas medidas válidas foi utilizada para as análises.  

A avaliação da composição corporal foi realizada pela bioimpedância elétrica (BIA), 

utilizando-se o analisador de gordura corporal tetrapolar (RJL System® modelo 101Q), por 

meio de quatro eletrodos posicionados dois nas mãos e dois nos pés. Os adolescentes foram 

posicionados em uma maca, em decúbito dorsal, com membros inferiores afastados entre si e 

membros superiores afastados do tronco com as palmas das mãos posicionadas para baixo, o 

adolescente encontrava-se descalço e sem a utilização de qualquer adereço de metal.  

Os dados referentes às medidas antropométricas e de composição corporal foram 

registrados, por entrevistadores treinados, em campos apropriados dos questionários nos três 

anos consecutivos de coleta de dados da coorte do ensino médio do ELANA (Anexo A, 

Anexo B e Anexo C - bloco B do questionário). Orientações quanto a realização das 

medidas antropométricas e da BIA foram entregues aos alunos com antecedência a fim 

padronizar a realização dos procedimentos e evitar erros de mensuração (Anexo D). No dia da 

realização da BIA foi aplicado um protocolo para controlar se as orientações foram seguidas 

em relação à ingestão de café, bebidas alcoólicas, líquidos em geral, utilização de 

medicamentos laxativos ou diuréticos e prática de atividade física (Anexo E).  

 

4.1.1.2 Dados sociodemográficos e econômicos 

 

Foram coletados dados de idade, sexo, cor da pele, tipo de escola, escolaridade da mãe 

e classe econômica, pela aplicação de questionário autopreenchido (Anexo A), com exceção 

da variável escolaridade da mãe e chefe da família (esta última para composição da variável 

classe econômica) que foram obtidas com base em informações dadas pelos próprios 

responsáveis pelos adolescentes a partir de questionário enviado para o domicílio (Anexo F), 

ou por telefone quando tais questionários não eram retornados (Anexo G). 

Para classificação econômica foi utilizado o Critério de Classificação Econômica 

Brasil (CCEB) preconizado pela Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa (ABEP, 

2008), que possui a função de estimar o poder de compra das famílias urbanas, que tem como 
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base para o cálculo os bens existentes no domicílio (eletrodomésticos e carro e motocicleta), a 

presença de empregada doméstica e a escolaridade do chefe da família (Anexo A – bloco E 

do questionário). De acordo com o somatório dos pontos propostos para cada item, obtêm-se 

a classificação econômica em oito classes (A1, A2, B1, B2, C1, C2, D e E).  

 

4.1.1.3 Prática de comportamentos sedentários 

 

Para investigação dos comportamentos sedentários (uso de televisão, 

computador/games), os alunos responderam a questões objetivas: (a) Você assiste televisão? 

(b) Você usa computador e vídeo game? Ambas as perguntas com cinco opções de resposta: 

nunca ou quase nunca, 1 a 2 vezes por semana, 3 a 4 vezes por semana, 5 a 6 vezes por 

semana e diariamente. Os alunos também responderam às perguntas abertas quanto ao tempo 

gasto com tais práticas: (a) Geralmente, quantas horas por dia você assiste televisão? (b) 

Geralmente, quantas horas por dia você usa computador ou vídeo game (CURRIE et al, 2008) 

(Anexo A, bloco D do questionário). 

 

4.1.1.4 Prática de Atividade Física 

 

A prática de atividade física foi obtida por meio da aplicação da versão curta do 

Questionário Internacional de Atividade Física (sigla em inglês IPAQ) validado para 

adolescentes brasileiros por Guedes, Lopes e Guedes (2005) que contem questões referentes à 

frequência e duração de caminhada, atividades físicas moderadas e vigorosas na semana 

anterior à data da avaliação. Este questionário permite classificar os indivíduos em: muito 

ativo, ativo, irregularmente ativo e sedentário (MATSUDO et al.2002) (Anexo A, bloco S do 

questionário). 

 

4.1.1.5 Avaliação de consumo alimentar e frequência de refeições 

 

O consumo alimentar dos adolescentes foi investigado por meio das informações 

obtidas pelo questionário de frequência de consumo alimentar (QFCA), validado para 

adolescentes por ARAÚJO et al. (2010) e modificado por Brito (2010). O questionário 

validado por ARAÚJO et al. (2010) é semiquantitativo e apresenta 90 itens alimentares. A 

adaptação realizada por Brito (BRITO, 2010) consistiu na exclusão quatro itens alimentares, 

poucos citados pelos adolescentes nos registros alimentares utilizados durante a validação do 

questionário, e na inclusão de outros nove itens amplamente citados. Para o ELANA este 
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questionário foi reduzido para 72 itens alimentares com oito opções de resposta: ―menos de 1 

vez por mês ou nunca, 1 a 3 vezes por mês, 1 vez por semana, 2 a 4 vezes por semana, 5 a 6 

vezes por semana, 1 vez por dia, 2 a 3 vezes por dia e 4 vezes ou mais por dia‖, (Anexo A, 

bloco G do questionário). A exclusão dos itens alimentares do QFCA modificado não 

prejudicou as estimativas dos nutrientes, visto que os coeficientes de correlação para as 

médias de consumo, estimadas pelo registro alimentar de três dias e o QFCA do ELANA, não 

diferiram daqueles observados no estudo de validação do QFCA original. 

A frequência do consumo de refeições foi avaliada segundo a realização das principais 

refeições diárias: desjejum, almoço e jantar com as seguintes opções de resposta: 

―diariamente; 5 a 6 vezes por semana; 3 a 4 vezes por semana; 1 a 2 vezes por semana; nunca 

ou quase nunca‖. Adicionalmente investigou-se a realização das refeições junto à família e a 

substituição do jantar por lanche (Anexo A, bloco H do questionário). 

 

4.3.2 Controle de qualidade da coleta e digitação dos dados 

 

 Nas três anos consecutivos da pesquisa, a coleta de dados nas escolas foi realizada por 

uma equipe treinada composta por supervisores de campo e por antropometristas de uma 

empresa especializada em aferição das medidas antropométricas e avaliação da composição 

corporal, o Centro de Avaliação Física e Treinamento – CAFT (www.caft.com.br), os quais 

foram treinados de acordo com as técnicas preconizadas por Lohman (1988). A padronização 

dos avaliadores foi feita inicialmente (na primeira coleta de dados) com base no método 

proposto por Habitch (1974) e nas fases seguintes pelo método do Erro Técnico de Medida, 

proposto por Norton e Olds (2005), que tem sido amplamente utilizado (PERINI et al, 2005; 

FRAINER; ADAMI; VASCONCELOS, 2007; BAGNI; FIALHO JÚNIOR; BARROS, 

2009).  

 Em todas as fases de coleta de dados o treinamento dos antropometristas, assim como 

todo o trabalho de campo, foi supervisionado pela equipe de pesquisadores compostas de pós-

graduandos do INJC/UFRJ e IMS/UERJ. 

 A aplicação dos questionários foi realizada pelos supervisores de campo (mesmos pós-

graduandos do INJC/UFRJ e IMS/UERJ) que explicavam aos alunos o procedimento de 

preenchimento, conferiam e sanavam dúvidas. Após o término da aplicação do questionário a 

equipe de supervisores realizava a conferência de cada questionário para detectar erros de 

preenchimento ou falta de informações. Além disso, havia uma equipe interna na UFRJ 
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responsável pela conferência de todos os questionários que retornavam do campo. Caso 

houvesse erros de preenchimento os mesmos eram retornados ao campo para correção. 

Os dados foram digitados utilizando-se o software EpiData versão 3.1. Nesta etapa foi 

realizado controle de qualidade para avaliação de inconsistências por meio de dupla digitação, 

mecanismos de restrição de entrada de dados improváveis e o recurso validate do software 

EpiData. Posteriormente foi realizada a limpeza e processamento dos dados por meio da 

realização de procedimentos para avaliação minuciosa da consistência dos dados. 

Simultaneamente ao período de coleta de dados foram realizadas reuniões periódicas 

dos coordenadores e supervisores do projeto ELANA para avaliação e discussão sobre 

assuntos pertinentes à coleta de dados e solucionar possíveis intercorrências ou dúvidas que 

poderiam surgir durante a pesquisa. 

 

4.4 ASPECTOS ÉTICOS 

 

Os responsáveis pelas escolas receberam as cartas de apresentação e aceite do projeto 

ELANA que foram devidamente assinadas autorizando a realização da pesquisa nas escolas 

(Anexo H e I). Os adolescentes foram devidamente esclarecidos sobre os propósitos do 

estudo e então foi solicitada a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(Anexo F) pelos pais ou responsáveis, quando menores de 18 anos, e quando maiores de 

idade os próprios adolescentes assinavam o termo conforme preconiza a Resolução 196/96 do 

Conselho Nacional de Saúde.   

Os adolescentes receberam os resultados referentes à avaliação antropométrica e 

composição corporal em cada fase da pesquisa e foram orientados a procurar profissional 

qualificado quando apresentavam alguma alteração com base nestas avaliações (Anexo J). 

Ao final de cada coleta de dados os diretores das escolas participantes receberam 

relatórios com resultados preliminares das avaliações com enfoque na avaliação nutricional, 

consumo de álcool e exposição à teasing ou provocações por parte dos alunos. Ao final das 

três os diretores das escolas receberam relatórios mais completos com os principais resultados 

da pesquisa.   

O projeto ELANA foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto de 

Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (CAAE 0020.0.259.000-09) em 

18/08/2009 (Anexo K). 
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4.5 ANÁLISES DOS DADOS  

 

O plano de análise de dados com descrição de tratamento das variáveis bem como as 

análises estatísticas realizadas nesta tese estão descritas na seção de métodos de cada artigo 

elaborado. 
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5 RESULTADOS  

 

5.1. MANUSCRITO 1. The associations of body mass index trajectory and excessive weight 

gain with demographic and socioeconomic factors: The ELANA cohort 

 

Submetido à revista British Journal of  Nutrition em 03 de dezembro de 2014. 
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ABSTRACT 

Background: Assessing changes in adolescents‘ body mass index (BMI) over brief periods 

could contribute to detection of acute changes in weight status and prevention of overweight.  

Objective: To analyze the BMI trajectory and the excessive weight gain of Brazilian 

adolescents over three years and the association with demographic and socioeconomic factors. 

Methods: Data regarding the BMI of 1,026 students aged between 13 and 19 years were 

analyzed over three consecutive years (2010, 2011, and 2012) from the Adolescent 

Nutritional Assessment Longitudinal Study. Linear mixed effects models were used to assess 

the BMI trajectory according to type of school attended (public or private), race, 

socioeconomic status, and level of maternal schooling by sex. The odds ratio was estimated to 

evaluate the magnitude of the association between socioeconomic variables with excessive 

weight gain. 

Results: Boys attending private schools (p=0.01), with white skin (p=0.04) and those whose 

mothers had more than eight years of schooling (p=0.02) experienced greater BMI increase 

than boys and girls in other groups. Boys in private schools also presented higher excessive 

weight gain compared to boys attending in public schools (OR=2.27, IC=1.06;4.85, p=0.03). 

Conclusion: Boys attending private schools experienced greater BMI increase and excessive 

weight gain. The socioeconomic level could have an impact on the weight gain in adolescents 

in the second phase of adolescence.  

 



79 

 

 

INTRODUCTION  

The prevalence of overweight in adolescence is increasing in many countries, 

including Brazil. According to the Brazilian Household Budgets Survey (HBS) conducted in 

2008–2009, 20% of this population was overweight or obese 
(1)

. A rate of obesity increasing 

is faster in middle income regions and among lower income groups 
(2)

. 

  In the United States, the prevalence of obesity appears to have reached a plateau, 

albeit with a gradient among socioeconomic levels, with a decreasing rate among higher 

socioeconomic groups and an increasing rate among lower socioeconomic groups 
(3)

. In 

Brazil, overweight and obesity continues to rise in all socioeconomic groups, but the highest 

prevalence is still observed in higher socioeconomic groups among adolescents 
(1)

. 

 Identification and characterization of weight changes over time in adolescents and the 

factors related to these changes are fundamental 
(4)

. However, such research is rarely 

performed in middle- and low-income countries since conducting longitudinal studies 

necessary to do so is complex and costly.  

 Moreover, few longitudinal studies on adolescents conducted in Brazil 
(5-7)

 ever 

investigated the trajectory of body mass index (BMI), which is a valuable indicator in 

detecting acute changes in weight and thus an important tool to guide immediate interventions 

to prevent overweight and obesity. The aim of this study was to fill this gap by examining 

BMI trajectory and excessive weight gain according to demographic and socioeconomic 

factors in adolescents attending public and private schools in the metropolitan region of Rio 

de Janeiro, Brazil. 

METHODS 

Study design 

 The Adolescent Nutritional Assessment Longitudinal Study (ELANA) followed up 

adolescents that in baseline were in the freshman year of high school, in four private and two 

public schools, located in the metropolitan region of Rio de Janeiro, Brazil. These students 

were followed up for three consecutive years, 2010 (baseline, T0), 2011 (T1), and 2012 (T2), 

to assess anthropometric progression. 

 The ELANA was approved by the Ethics Committee in Research of the Institute of 

Social Medicine of the State University of Rio de Janeiro (certificate number 0020.0.259.000-
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09). The parents of adolescents provided written informed consent for the participation of 

their children. 

Study sample 

 Out of 1,134 adolescents available, 1,131 met the eligibility criteria of not having a 

physical or mental condition preventing the completion of questionnaires and/or not being 

pregnant or lactating at the time. Of the 1,131 eligible adolescents, 66 (5.8%) refused to 

participate, 17 (1.5%) did not have parental consent and 9 (0.8%) were absent in the day of 

meansurement. The effective study sample comprised 1,039 students at baseline (2010), 789 

in T1 (2011) and 585 in T2 (2012). For longitudinal analysis, 1,026 adolescents who had at 

least one measure of BMI were considered. Anthropometric measures during the follow-up 

are show in the fluxogram in Figure 1.  

Data collection 

Anthropometric data 

 Anthropometric measurements were taken in the three consecutive years of follow up 

(T0 in 2010, T1 in 2011, and T2 in 2012). Body weight was measured using an electronic and 

portable scale (Kratos
®
, Embu das Artes, São Paulo, Brazil) with a capacity of up to 150 kg. 

Height was measured using a portable stadiometer (Alturexata
®
, Belo Horizonte, Minas 

Gerais, Brazil) with range of 0 to 213 cm and a variation of 0.1 cm. For the measurements the 

individuals wore light clothes and no shoes. Height was measured twice and the mean of the 

two valid measurements was used for analysis.  

Demographic and socioeconomic data 

 Data on age, sex, skin color (according to Brazilian Institute of Geography and 

Statistics [IBGE] classification) 
(8)

, type of school attended (public or private), and current 

household assets were obtained by administration of a self-administrated questionnaire to the 

adolescents. Data on maternal and head of household schooling were obtained through a 

questionnaire mailed directly to the adolescents‘ parents or legal guardians or by calling them 

at home. 

Data analysis 

 Age of adolescents was calculated as the difference between the evaluation date and 

date of birth. Socioeconomic status (SES) was categorized according to the Brazilian 



81 

 

 

Socioeconomic Classification Criteria (CCEB) 
(9)

, which classifies the purchasing power of 

urban households based on evaluation the possession of durable goods, the presence of 

domestic workers in the household, and the schooling level of the head of household. To the 

SES classification a score were performed by the sum of the weights that were attribute for 

each item of the questionnaire and then the individuals are classified into one of the eight 

classes (A1 higher, A2, B1, B2, C1, C2, D, and E lower). To simplify the analysis, several 

classes were combined to form the classes A (A1 and A2), B (B1 and B2), and C/D (C1, C2, 

and D), considering that none of the subjects had been classified into class E.  

Maternal schooling was classified as either up to eight years or more than eight years 

of schooling. Skin color was categorized as either white or non-white, the latter of which 

comprising those classifying themselves as blacks, brown colored, yellow (Asian origin), and 

indigenous.  

 BMI (kg/m
2
) was classified into four groups according to WHO‘s recommended age-

and-sex standardized z-scores 
(10)

, viz., underweight (< -2), normal weight (≥ -2 to ≤ +1), 

overweight (> +1 to ≤ +2), and obese (> +2). 

Multiple imputation (MI) was performed by using Proc MI (Multiple Imputation 

procedure) command of the SAS version 9.3 software  (SAS institute, Cary, North Carolina, 

United States of America) to deal with missing data on race, socioeconomic classification and 

maternal schooling. Assuming a missing-at-random pattern 
(11)

, the MI procedure creates k 

sets of imputed data by using the Markov chain Monte Carlo (MCMC) estimation method. 

Ten data sets were generated in the present study. The statistical analysis considered the 

variable ‗_imputation_‘ generated by Proc MI, allowing the use of imputed data from all 10 

data sets.  Information was next combined using SAS‘ Proc MIANALYSE command to yield 

summary point estimates and respective standard errors. 

 Baseline data of subjects effectively followed-up were compared to those of subjects 

from whom only one measurement per variable were obtained. Mean differences were 

compared using student t-tests or linear regression models for imputed variables. Regarding 

categorical variables, analyses used chi-squared tests and logistic regression models.  

 The evaluation of the BMI trajectories was performed using a linear mixed effects 

model that allows accommodating correlations between repeated measurements 
(4)

. This 

model also allows for incomplete follow-up data on the outcome variable and by taking into 

account the appropriate variance and covariance structures, directly estimates the common 

effects of subjects in the same group —fixed effects—, and specific effects of each subject —

random effects 
(12)

. 
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 To test whether the rates of BMI increase differed over time according to 

demographic and socioeconomic groups several interaction terms involving age, sex and the 

other variables (age*sex*xp) were fitted. These analyses assumed an unstructured variance–

covariance pattern 
(4)

. 

The analysis of excessive weight gain used the method proposed by Adair et al. 
(13)

. 

Accordingly, the conditional relative weight gain, based on the residual values, are obtained 

by subtracting from the BMI values observed in T2, the predicted values estimated through a 

linear regression model that takes into account prior estimates of BMI and other components 

of the cohort at T0. On the basis of the distribution of residuals in the z-scores, adolescents 

with values above one z-score were classified as having experienced excessive weight gain. A 

logistic regression analysis was used to investigate the association between excessive weight 

gain and demographic and socioeconomic characteristics. This analysis was restricted to 

individuals whose BMI values were obtained at T0 and T2 (n = 575, 55.3%). 

RESULTS 

Regarding boys, the mean baseline BMI was higher among those classified as white 

(p=0.02), attended private schools (p=0.06) and those of higher SES (p=0.04). For girls, no 

differences were observed in mean baseline BMI (Table 1). 

Table 2 contrasts the baseline characteristics of adolescents with two or more BMI 

measurements and those with only one measurement. Losses to follow-up were significantly 

higher among those who attended public schools (p=0.04).  

Table 3 shows the gain in BMI units by sex, according to demographic and 

socioeconomic variables. The change in BMI per year is conveyed in Figure 2. Interactions 

among age, sex and some socioeconomic characteristics was statistically significant, 

indicating a differential increase in BMI during the three years of follow-up. The highest rate 

of BMI increasing occurred among boys attending private schools (p=0.01), boys with white 

skin (p=0.04) and among boys whose mothers had more than eight years of schooling 

(p=0.02). 

 The results of the excessive weight gain indicated the greatest increase in boys 

attending private schools (p=0.03). Among girls, excessive weight gain was not significantly 

associated with any demographic or socioeconomic characteristic (Table 4). 
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DISCUSSION 

 The main results of this study are that boys attending private schools, with white skin 

color and those whose mothers studied more than eight years, experience greater increase in 

BMI than boys and girls in other groups. There is also an excessive weight gain among boys 

attending private schools. In contrast, no association was found between the demographic and 

socioeconomic variables and excessive weight gain. 

 Few studies have investigated the relationship between BMI trajectory and 

socioeconomic and demographic factors during adolescence 
(14-17)

. The few studies that have 

been conducted were carried out in high-income countries and found that the highest BMI 

increase occurred in adolescents coming from families with lower SES 
(14)

, low income 
(14,16)

, 

and lower levels of maternal schooling 
(15,17)

. These results contrast with those of the present 

study, in which higher BMI gain was observed among boys attending private schools (whose 

in Brazil likely experienced better socioeconomic conditions than those attending public 

schools), among boys with higher maternal schooling levels and additionally among boys 

with white skin color that in Brazil have better income and more years of study 
(18)

. 

 The prevalence of overweight and obesity in Brazil increased six-fold in male 

adolescents and two-and-a-half-fold in female adolescents between 1975 and 2009 
(1)

. 

Although this increase occurred in all income groups, differences in growth rates were 

consistently higher among boys. Whereas the prevalence of overweight in 2009 ranged from 

12.7% in male adolescents in the first income quintile to 31.6% in the top quintile, this range 

was quite narrower in girls (only 15.5% to 21.6%, respectively) 
(1)

. These results provide 

support for the more pronounced trend in excessive weight gain in Brazilian boys of better 

social characteristics observed in cross-sectional.  

These longitudinal results showed the similar trend observed in cross-sectional studies 

which found that boys in better socioeconomic conditions, indicated by type of school, skin 

color and mother schooling, presented greater BMI gain. Although the SES variable be used 

in Brazilian studies 
(19-22)

, the items included in this classification criteria (mainly household 

goods) were considered with low discriminatory power and unstable to dynamic changes in 

population‘s consumption habits 
(23)

. So, despite of the SES classification facility the 

evaluation of the consumption habits not necessary reflect the social health, medical access 

and wellness 
(24)

. These probably can explain the fact that the SES classification variable itself 

did not present associations in the longitudinal analysis. 
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The results also indicate that type of school attended (public or private) appears to be a 

good indicator of the socioeconomic level associated with overweight in Brazil. The finding 

of a higher prevalence of overweight among boys attending private schools compared to 

public schools is also in accordance with the findings of the Brazilian National Survey of 

School Health, which examined more than 60,000 Brazilian students in the 9th year of 

elementary school 
(25)

, and of other studies performed in Brazil 
(26-28)

. On the other hand, in a 

representative sample of the United States population, O‘Malley et al. 
(29)

 found that the 

school environment exerted an influence on adolescent weight status, however excessive 

weight was greater in American adolescents attending public schools compared to those 

attending private schools. As these findings indicate, the type of school seems to be an 

important marker of socioeconomic conditions in studies of overweight in adolescents, with 

attendance to private schools showing an inverse association with weight gain in high-income 

countries 
(29-31)

, while a direct relation with weight gain in middle- and low-income countries 

(32,33)
. 

The study also indicates that results from BMI trajectory are quite similar to those 

based on analysis of excessive weight gain. This consistency is important, since it suggests 

that a longitudinal analysis may incorporate and correct for losses to follow-up and better 

discriminate among factors associated with BMI increase. 

However, it should be noted that several factors in low- and middle-income countries 

like Brazil, such as improvements in economic conditions, urbanization, changing dietary 

patterns with increasing access to industrialized products, and integration of global markets, 

might be contributing to a reversal of this relationship. The continued influence of these 

factors may lead to an increase in overweight even in the lower socioeconomic classes such 

that the relationship between overweight and socioeconomic class approaches that is observed 

in high-income countries 
(34,35)

. 

A limitation of this study was a loss to follow-up of 44.7% between T0 and T2, which 

only allowed analysis of excessive weight gain in a little more than a half of the sample 

(55%). Nevertheless, analyzing the BMI trajectory through a mixed effect models accounted 

for missing data and differences between the number of measurements per subjects, provided 

strong evidence of a growing trend of BMI increase in boys attending private schools, boys 

with white skin color and that mothers studied more, thereby confirming that these 

adolescents have a higher risk of becoming overweight. Another limitation was that the sexual 

maturation was not evaluated in ELANA High school cohort. However, in this cohort was 

mainly characterized by students in the second phase of adolescence in which the peak of 



85 

 

 

pubertal growth spurt and most of the development of secondary sexual characteristics have 

already occurred. Thus, we believe that no assessment of sexual maturation has not affected 

the results. 

 This was a pioneering study, the first in Brazil to assess the trajectory of BMI among 

adolescents. According Popkin et al. 
(36)

, this should be the focus when assessing dynamic 

changes of overweight in middle- and low-income countries. The design used in this study 

allowed for assessment of changes over a brief observation period. 
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Figure 1. Flowchart of ELANA subject selection and measurement 

 
 

Table 1. Mean body mass index (BMI), demographic characteristics, and 

socioeconomic characteristics of adolescents at baseline, classified according to 

sex (N=1026). ELANA High school cohort. Rio de Janeiro, 2010 

 
Boys  Girls 

Mean (SD) p  Mean (SD) p 

School       

Public 21.8 (4.2) 
0.06 

 21.9 (4.0) 
0.81 

Private 22.5 (4.4)  21.8 (3.9) 

      

Skin color
a
      

White  22.6 (4.6) 
0.02 

 21.8 (4.2) 
0.65 

Non-white  21.7 (3.9)  21.9 (3.7) 

      

Socioeconomic status
a
      

A  22.5 (4.5) 

0.04 

 21.9 (4.2) 

0.93 B 22.4 (4.4)  21.9 (3.8) 

C and D 21.4 (3.8)  21.8 (4.0) 

      

Maternal schooling
a
      

≤ 8 years 21.9 (4.3) 
0.57 

 22.1 (4.1) 
0.32 

> 8 years 22.2 (4.2)  21.7 (3.9) 
a
 Based on imputed data 

The total number of subjects in each category was not specified owing to use of multiple imputations 
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Table 2. Characteristics of adolescents lost to follow-up by BMI information. ELANA 

High school cohort. Rio de Janeiro, 2010-2012 

  

At least two BMI 

measurements 

(N=794) 

 

Only one BMI 

measurement  

(N=232) 

p 

%  %  

Sex       

Male   45.2  50.9 
0.13 

Female  54.8  49.1 

      

School       

Public  48.0  55.6 
0.04 

Private  52.0  44.4 

      

Skin color
a
      

White   48.1  41.5 
0.08 

Non-white   51.9  58.5 

      

Socioeconomic status
a
      

A   16.4  17.9 

0.26 B  51.1  53.8 

C and D  32.5  28.3 

      

Maternal schooling
a
      

≤ 8 years  33.1  41.0 
0.11 

> 8 years  66.9  59.0 

      

Nutritional status      

Underweight  1.5  1.3 

0.42 
Normal weight  71.6  72.3 

Overweight  18.8  15.4 

Obese  8.1  11.0 

      

  Mean (SD)  Mean (SD)  

BMI (kg/m
2
)  21.9 (4.0)  22.5 (4.6) 0.11 

a
 Based on imputed data 

The total number of subjects in each category was not specified owing to use of multiple imputations 
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Table 3. Body mass index, in units, increase over three years according 

to sex as well as socioeconomic and demographic variables. ELANA 

High school cohort. Rio de Janeiro, 2010-2012 

 
BMI increase (in units)

a
 

Boys Girls 

School    

Public 1.0 0.9 

Private 1.3 1.0 

   

Skin color   

White  1.3 0.9 

Non-white  1.0 0.9 

   

Socioeconomic status   

A  1.3 1.1 

B 1.1 0.9 

C and D 1.0 1.0 

   

Maternal education   

≤ 8 years 0.9 0.8 

> 8 years 1.2 1.0 
aCalculated by using linear model effects models  
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Figure 2.  Predicted mean of body mass index from 2010 to 2012, by socioeconomic variables using the linear effects model. ELANA High school cohort 

Note: Groups considered the reference (Girls – Public school, Girls – no white, Girls C and D, and Girls – until 8 years of mother education level) 
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Table 4. Odds ratio of excessive weight gain according to demographic and socio-economic 

variables*. ELANA High school cohort. Rio de Janeiro, 2010-2012 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Boys  Girls 

Odds ratio
a
 p  Odds ratio

a
 p 

School         

Private 2.27 (1.06, 4.85) 0.03  0.83 (0.43, 1.59) 0.57 

Public 1.00 - -  1.00 - - 

        

Skin color        

White  1.01 (0.72, 1.40) 0.93  1.00 (0.72, 1.39) 0.96 

Non-white  1.00 - -  1.00 - - 

        

Socioeconomic status        

A  1.63 (0.92, 2.98) 0.09  1.17 (0.64, 2.14) 0.60 

B 0.95 (0.59, 1.56) 0.86  0.64 (0.37, 1.09) 0.10 

C and D 1,00 - -  1.00 - - 

        

Maternal schooling        

>8 years 1.45 (0.85, 2.45) 0.17  1.00 (0.66, 1.52) 0.99 

≤8 years 1.00 - -  1.00 - - 
Excessive weight gain: ≥ 1 SD of BMI 
a In parentheses: 95% confidence interval 
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5.2 MANUSCRITO 2. Patterns of energy balance-related behaviors and association with 

Body Mass Index trajectory: Adolescent Nutritional Assessment Longitudinal Study – 

ELANA  
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ABSTRACT 

Background: Identifying patterns of Energy balance related behaviors (EBRBs) and the 

association with changes in adolescents’ body mass index (BMI) could contribute to the 

prevention and control of obesity.  

Objective: To describe patterns of energy balance related behaviors and their association with 

BMI trajectory over three years among Brazilian adolescents. 

Methods: Data regarding 960 students (from public schools and private schools) from the 

Adolescent Nutritional Assessment Longitudinal Study – ELANA (aged between 13 and 19 

years) were assessed in three consecutive years (2010, 2011 and 2012). Principal Component 

Analysis (PCA) was used to identify EBRBs patterns. Linear mixed effects models were used 

to assess the BMI trajectory according the estimated score of EBRBs.  

Results: The patterns of EBRBs identified were “Unhealthy”, “Vegetable and fruits” and 

“Traditional eating and physical active”. At baseline the “Unhealthy pattern” were less 

frequent among adolescents attended in private school and overweight/obese adolescents 

(p<0.01). Studying public school was associated with greater adherence in “Vegetable and 

fruits” pattern (p<0.01). The “Traditional eating and physical active pattern” was more 

frequent in males and normal weight adolescents (p<0.01). The multivariate longitudinal 

analysis showed that only the private type of school was associated with greater BMI gain 

(β=0.029; p<0.01) and no association were observed with the scores of EBRBs (p≥0.11). 

Conclusion: The adherence to the patterns was different according demographic and 

socioeconomic characteristics and weight status. The exposure to the patterns of EBRBs was 

not associated with BMI changes in this study.   
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INTRODUCTION  

Energy balance related behaviors (EBRBs), as physical activity, television (TV) 

watching, food consumption, meals habits and others eating behaviors have been studied as 

important factors associated with weight status among children and adolescents 
(1-3)

. 

Recently, the clustering of EBRBs has been associated with anthropometric indicators of 

weight status in children and adolescents 
(4-6)

. Engagement in specific EBRBs differ largely 

between countries and may also differs between specific subgroups in one area suggesting 

that patterns of EBRBs better identify risk of overweight and obesity 
(7)

. 

National survey data from Brazilian adolescents have shown high consumption of soft 

drinks and fast food and low consumption of vegetables and fruits 
(8,9)

. Also, the National 

Adolescent School-based Health Survey (PeNSE) developed with adolescents in the ninth 

grade, shows that almost 80% of the adolescents watched TV more than two hours per day 
(9)

, 

63.1% were considered inactive or insufficiently physically active and 33.6% eat less than 5 

meals per week with their parents 
(10)

. These behaviors are associated with obesity 
(11,12)

 and 

understand better this relationship could be useful in intervention, prevention and control 

obesity programs. 

In Brazil, according to the Household Budget Survey (HBS) 2008-2009, in a period of 

thirty five years the prevalence of overweight increased six times in boys and 2.5 times in 

girls, reaching  20% of these population in 2008/2009 
(13)

.  

The studies that have investigated associations between the clustering of EBRBs and 

overweight in general are of cross-sectional design 
(5)

, There are few longitudinal studies that 

evaluated these associations in children and adolescents 
(4,14-16)

. To the authors’ knowledge, 

no study of this nature was conducted in Brazil to the date.  

This study was conducted with two objectives: a) To identify EBRBs patterns using 

nine behaviors: frequency of consumption of fast food, soft drinks, vegetables and fruits, meal 

frequency and eating together parents, as eating behaviors; screen time, as a sedentary 

behavior, and moderate and vigorous physical activity (MVPA) and cardiorespiratory fitness; 

b) To examine the association between EBRBs patterns with BMI trajectory in adolescents.   

METHODS  

Data from the Adolescent Nutritional Assessment Longitudinal Study (ELANA) that 

aimed at to assess anthropometric trajectory and its associated factors in adolescents was 

used. The study included freshman adolescents aged 13.5 to 19.0 years from six selected 
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schools. Of 1134 students invited to participate 1,131 met the eligibility criteria (no physical 

or mental condition that prevented the anthropometric assessment and not being pregnant or 

lactating). Of the total of eligible students, 5.8% (n=66) refused to participate, 1.5% (n=17) 

did not have parental consent and about 1% (n=9) were absent in the date of the data 

collection. Total sample of the High school cohort in baseline (T0) was 1,039 adolescents, 512 

students from public schools and 527 from private schools. For the analysis, was considered 

adolescents who had baseline information for all EBRBs that composed the patterns (n=960).  

Data collection 

At baseline, in 2010, a self-administered questionnaire for investigation of lifestyle and 

behavioral variables was applied. Anthropometric measurements were taken in the three 

consecutive years of follow-up, 2010 (T0), 2011(T1) and 2012 (T2). 

 

Energy balance related behaviors  

Eating behaviors  

To obtain food frequency consumption was applied a qualitative self-administered 

food frequency questionnaire (FFQ), with 72 food items, adapted from a validated 

questionnaire for Brazilian adolescents 
(17)

. An eight scale of food frequency consumption was 

applied: (1) less than once a month or never, (2) 1 to 3 times per month, (3) once a week, (4) 2 

to 4 times per week, (5) 5 to 6 times per week, (6) once a day, (7) 2 to 3 times per day and (8) 

4 or more times a day. These frequencies were transformed into times per week, according to 

following criteria: category 1=0 times/week, category 2=0.49, category 3=0.98, category 

4=3.0, category 5=5.5, category 6=7, category 7=17.5 and category 8=28.0. After, the sum of 

the all items of fast food, vegetables and fruits was performed to obtain the total week 

consumption of these groups. 

The frequency of breakfast, lunch and dinner, that were considered the main meals of 

the day, was evaluated asking the following questions: “How many times per week do you eat 

breakfast?”, “How many times per week do you eat lunch?” and “How many times per week 

do you eat dinner?” The frequency of eating together the parents was obtained asking the 

questions: “How many times per week do you eat breakfast with your father, mother or 

responsable?” and “How many times per week do you eat dinner with your father, mother or 

responsable?”. These questions had five options of answers and were categorized in a five 
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point scale: (1) daily, (2) 5 to 6 times per week, (3) 3 to 4 times per week, (4) 1 to 2 times per 

week, (5) never or almost never. The intervals for all these variables were converted into days 

per week as follows: category 1 = 7; category 2 = 5.5; category 3 = 3.5; category 4 = 1.5; and 

category 5 = 0. To obtain the total meal consumption per week the sum of the week frequency 

of breakfast, lunch and dinner was performed. In the same way, to obtained the frequency of 

eating together parents the sum of the week frequency of eat breakfast and eat dinner with the 

parents was performed. 

Sedentary behaviors  

Sedentary behaviors were assessed based on exposure to screen time (TV and use the 

computer or play games). The frequency (days per week) and daily frequency (hours per day) 

of these behaviors were evaluated asking the following questions: “How many days do you 

watch TV per week?” and “How many days do you use the computer or play games per 

week?”.  The answers for these two questions were categorized in a five point scale: (1) 

almost never or never, (2) 1 to 2 times per week, (3) 3 to 4 times per week, (4) 5 to 6 times 

per week, and (5) every day.  The categories were transformed into continuous data: category 

1 = 0 days (almost never or never), 2 = 1.5 days, 3 = 3.5 days, 4 = 5.5 days, 5 = 7 days. The 

questions about day frequency were “In general, how many hours per day do you usually 

spend watching TV per day?” and “In general, how many hours per day do you usually spend 

using the computer or playing games?”.  Average day time, in minutes, was obtained 

multiplying “days per week” by “hours per day” applying the formula “[(days per 

week)*(hours per day)]*60/7” for both TV watching time and the computer or games time. 

The total screen time per day were performed by the sum of total TV watching time per day 

and the total computer or games time per day. 

 

Physical activity related behaviors  

 

MVPA was assessed by the short version of the self-reported International Physical 

Activity Questionnaire (IPAQ) which referred to the last 7 days before the research. This 

questionnaire  was previously validated for Brazilian adolescents 
(18)

. The total daily time of 

MVPA, in minutes, was calculated based on the recommendations for IPAQ short version of 

“Guidelines for Data Processing and Analysis of the International Physical Activity 

Questionnaire (IPAQ) – Short and Long Forms” 
(19)

. 
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The 9-minute run and walk test (T9) was used to estimate the cardiorespiratory fitness 

and was realized according to the guideline proposed by Gaya and Silva 
(20)

. Cardiorespiratory 

fitness could be considered a proxy of physical activity level as the positive association 

between them 
(21)

. The T9 was realized in the school sports court and the distance of the 

starting line to the ending line was 50 meters. Adolescents were oriented to cover as much 

distance as possible during the period of 9 minutes, marked by chronometer, avoiding speed 

sprints interspersed by long walking. All process were oriented by trained research assistants 

and supervised by a physical educator instructor. The total distance of running and walking, in 

meters, were used as a continuous variable.  

Demographic and socioeconomic data 

Sex, age (calculated as the difference between the valuation date and date of birth) and 

type of school attended (public or private), were obtained by the self-report questionnaire.  

The type of school attended was used as a proxy of a socioeconomic status as seems to be an 

important marker of the socioeconomic level in studies of overweight in Brazilian adolescents 

(22-24)
. 

Anthropometric data 

For anthropometric measurements the adolescents wore light clothes and no shoes. 

The body weight and height were measured and the Body Mass Index (BMI) was calculated. 

The body weight was measured with electronic and portable scale (Kratos
®

, Embu das Artes, 

São Paulo, Brazil) with a capacity of up to 150 kg. The height was obtained using a portable 

stadiometer (Alturexata
®

, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brazil) and was measured twice. 

When the variation exceeded 0.5 cm between the two measurements they were repeated. For 

the analysis the height mean was used. All measurements were performed by trained research 

assistants. 

Identification of energy balance related behaviors patterns 

 All variables used to identify the EBRBs patterns were transformed into z-scores since 

the variables had different units and scales. This standardization could prevent that behaviors 

with different ranges contribute in different ways to the pattern.  

EBRBs patterns were identified using principal component factor analysis. First of all, 

the Bartlett Test of Sphericity (BTS) and the Kaiser-Meyer-Olkin Measure (KMO) were 
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performed to assess data adequacy for the factor analysis. When the p-value for BTS is <0.05 

and the KMO value was greater than 0.6 the sampling was considered appropriate for 

factor analysis 
(25)

.  

Extraction of factors used Principal Components Analysis (PCA) and an orthogonal 

rotation (Varimax method) of these factors was applied to improve the interpretation 
(25)

. Four 

solutions with eigenvalues higher than 1 were observed, the Cattell’s scree plot determined 

that three patterns should be extracted 
(26)

. 

EBRBs with factor loadings greater than 0.40 and communality greater than 0.20 were 

retained in the patterns. The Cronbach alpha index was used to assess the internal consistency 

of the factors 
(25)

. The patterns were named based on the characteristics of the behaviors 

retained in each pattern. 

Data analysis 

Baseline data from adolescents effectively followed-up were compared to those from 

whom only baseline data (T0) were obtained. Frequency differences were compared using chi-

squared test and means were compared using Mann-Whitney test due to the continuous 

variables did not present normal distribution. The BMI (kg/m
2
) was classified into normal 

weight (≤ +1 z-scores), overweight (> +1 to ≤ +2 z-scores) and obese (> +2 z-scores), 

according to sex- and age-specific standardized z-scores as recommended by WHO references 

standards 
(27)

. To the longitudinal analysis the BMI was analysed as a continuous variable. 

To characterize the EBRBs patterns according the socioeconomic, demographic and 

nutritional profile the factor scores identified for each pattern were categorized into quartiles 

and the second and third quartiles were grouped to facility the data interpretation. The chi-

squared test was used to compare groups. 

For the longitudinal data analysis the quartiles of patterns were grouped into a score 

variable in such a way that the patterns characterized mainly by healthy behaviors (pattern 2 

and 3) was performed in the following order: quartile 1= 1 point, quartile 2= 2 points, quartile 

3= 3 points, quartile 4= 4 points. The pattern 1 (characterized mainly by unhealthy behaviors) 

was characterized in the inverse order: quartile 1= 4 points, quartile 2= 3 points, quartile 3= 2 

points, quartile 4= 1 points. The sum of the quartiles scale for the three patterns was 

categorized in 3 categories: (1) 3-6 scores points, (2) 7-8 scores points and (3) 9-12 scores 

points. These categories allow that about 33% of the patterns adherence was in each category, 

performing balanced groups. 
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 Linear mixed effects model was used to evaluate the BMI trajectory according to 

EBRB patterns. This model allows accommodating correlations between repeated 

measurements, incomplete follow-up data on the outcome variable and directly estimates the 

fixed effects, that is the common effects of subjects in the same group, and the random 

effects, that is specific effects of each subject 
(28,29)

. Interaction terms involving age and the 

score of the EBRBs patterns (age*scores) were fitted to test whether the rate of change in 

BMI differs according to the pattern of EBRBs over time. These analyses assumed an 

unstructured variance–covariance pattern 
(29)

. 

RESULTS 

The Table 1 shows the losses to follow-up according the baseline characteristics of 

adolescents. Losses to follow-up were significantly higher among those who attended public 

schools (p<0.01), that consumed soft drinks and fruits more than 5 times per week (p<0.01), 

eating with parents more than two times per day (p=0.01) and practice MVPA more than 60 

minutes per day (p=0.02). 

The Kaiser–Meyer–Olkin index (0.69) and Bartlett’s test (p<0.01) indicated that the 

correlation among the variables was sufficient and adequate for a factor analysis. Scree test 

results allowed for the identification of three EBRB patterns with eigenvalues equal to 2.56 

(pattern 1), 1.51 (pattern 2) and 1.15 (pattern 3) and that together explained 47.5% of total 

variance. The pattern 1, called “unhealthy pattern”, was characterized by high fast foods, soft 

drinks, and cookies and high screen time; this pattern explained 23.3% of the data variation. 

The pattern 2, called “Vegetable and fruits patterns”, consisted of high vegetables and fruits 

intake and explained 13.7% of the total variation. The pattern 3, called “Traditional eating and 

physical active pattern”, characterized by high rice and beans consumption, high meal 

frequency, eating with the parents and high fitness running, explained 10.4% of the total 

variation (Table 2). 

Table 3 shows the BMI mean and the nutritional status in each year of follow-up by 

sex. The BMI mean, as expected, increased in the period in both sexes, but among boys the 

increase was greater. Among boys the prevalence of overweight in the three consecutive years 

was, respectively, 17.8%, 18.6%, and 23.4% and the prevalence of obesity was around 10.5% 

in 2010 and 2011 and 11.3% in 2012. Among girls, the prevalence of overweight was 18.6%, 

20.7%, and 16.2%, respectively, in 2010, 2011 and 2012. The prevalence of obesity was 5.7% 

in 2010 and around 5% in 2011 and 2012. 
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The demographic, socioeconomic and nutritional status characteristics and their 

association with the quartiles of the patters scores are presented in Table 4. The higher 

adherence (Q4) to the “Unhealthy pattern” was characterized by adolescents attended public 

school (p<0.01) and with normal weight (p<0.01). In the “Vegetable and fruits patterns” 

higher adherence was observed among students attended public schools (p<0.01). In 

“Traditional eating and physical active pattern” the higher adherence was observed among 

boys (p<0.01) and adolescents in normal weight status (p<0.01). 

The interaction term between time and score of EBRBs patterns was not statistically 

significant for any category of score in crude or adjusted analyses, indicating that there was 

no difference on the annual rate of BMI among those groups. No association was either 

observed for each category of score and BMI without the interaction term in each year period 

in crude (3-6 score; p=0.19 and 7-8 score; p=0.61) or adjusted analyses (3-6 score; p=0.19 and 

7-8 score; p=0.58), in the period analyzed (Table 5). 

DISCUSSION 

Three patterns of EBRBs clusters were identified in this study: (1) unhealthy pattern, 

characterized by high fast foods, soft drinks and cookies consumption and high screen time, 

(2) vegetable and fruits pattern, and (3) traditional eating and the physical active pattern. The 

main results showed that stronger adherence to the unhealthy pattern were observed among 

adolescents attending public school and in normal weight ones. The stronger adherence to the 

vegetable and fruits patterns was observed in adolescents that were attended in public schools 

and for the traditional eating and physical active pattern the higher adherence was observed 

among boys and adolescents in normal weight status. The multivariate longitudinal analysis 

showed that adolescents attended private schools presented greater BMI gain. The scores of 

EBRBs patterns were not associated with BMI changes in the three years period of the 

ELANA High school cohort. 

Other studies identified patterns of lifestyle behaviors using clustering specific 

statistical analysis, as PCA or latent class analysis (LCA) and measured the association 

between these patterns and anthropometric indicators 
(4,5,16,30)

. These methods are able to show 

that healthy and unhealthy behaviors could occur together in the same subject.  

Some studies found positive associations between clusters characterized by unhealthy 

behaviors and inverse association between clusters characterized by healthy behaviors with 

overweight and obesity in cross-sectional studies 
(7,31-33)

. On the other hand, other studies did 

not found any association between EBRBs clustering and overweight 
(6,34,35)

. Such 
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controversies probably occur due to the fact that healthy and unhealthy behaviors are present 

in the same individual as mentioned above, making difficult to observe more conclusive 

associations with outcomes related to health as being overweight. 

Few studies evaluated the association of changes in BMI, or nutritional status, and 

multiple EBRBs among children and adolescents 
(4,14-16,36)

. Among the behaviors, the food 

consumption and/or food practices were evaluated in four of the five studies found 
(4,14-16)

, 

physical activities and sedentary practices in the five studies 
(4,14-16,36)

, but, additionally, other 

lifestyle behaviors, not evaluated in the present study, was used to composed the groups  like 

practice to lose weight 
(15)

, cigarette use 
(14,15)

 and alcohol beverage intake 
(14)

. The variability 

of the lifestyle behaviors included in the patterns is a limitation to compare the studies 
(5)

. 

Among the studies that evaluated changes in BMI and the association with patterns of 

behaviors were observed that adolescents belonging to the cluster "high physical activity and 

low sedentary behavior" presented lower increase in BMI than those who belonged to “low 

physical activity and high sedentary behavior” among five years period 
(36)

. Gubbels and 

colleagues 
(4)

 found that “watching TV and eating snacks pattern” was positively associated 

with increased BMI and the tendency to overweight among children after a period between 1 

and 3 years of follow-up. The patterns positively associated with increase of 

overweight/obesity were composed by “diet practice to lose weight and physical activity”, 

“sedentary behaviors” and “restrictive diet and cigarette use” among girls 
(15)

, and, "low 

physical activity time and low frequency of alcohol and cigarettes use” in both sexes 
(14)

. The 

patterns negatively associated with the increase of obesity were "elevated physical activity 

time, alcohol and cigarettes use" after 4 years period 
(14)

. Spengler et al. 
(16)

 found that males 

and older adolescents (14-17 years old) in the cluster characterized by “high media time” had 

elevated increase in the prevalence of overweight after 6 years period, among girls the results 

were controversial. In this study no association was observed between EBRBs clustering and 

changes in BMI what is according to other studies that shows unclear association between 

longitudinal data and clustering of EBRBs 
(5)

. 

This study presented some limitations. The loss to follow-up was greater among 

adolescents that consumed more softdrinks, fruits and TV and among that eating with the 

parents more times per week could affect the results as these behaviors composed the patterns 

identified. The three years period could be not sufficient to obtain acute BMI changes 

according these behavioral patterns. Another fact that also could difficult to observe the 

expected associations was that the EBRBs were assessed only at the baseline of the study 

making impossible to evaluate and fill the changes over time. 
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In conclusion, this study can be considered pioneering in Brazil to assess the 

association between trajectory of BMI and the patterns of EBRBs with adolescents. Although, 

the longitudinal analyses of the present cohort showed that the EBRBs patterns did not affect 

the rate of BMI changes among adolescents in a three years period. Others longitudinal 

studies with more time of follow-up could contribute to clarify the association between the 

influence of lifestyle behaviors with BMI changes in adolescence.  
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Table 1. Characteristics of adolescents at baseline and the lost to follow-up in the three years period. ELANA 

high school cohort. Rio de Janeiro, 2010-2012 

Variables  
Baseline  

Found in 2011 

and/or 2012 

Not found in 2011 

and 2012 

p*  

 

(N=960)  % %  

Sex         

Male   449  45.5 51.5 
0.13 

Female  511  64.5 48.5 

School         

Public  486  48.0 60.7 
<0.01 

Private  474  52.0 39.3 

Fast food frequency        

< 5 times/week  377  40.3 35.2 
0.19 

≥ 5 times/week  583  59.7 64.8 

Softdrinks frequency        

< 5 times/week  518  56.3 44.9 
<0.01 

≥ 5 times/week  442  43.7 55.1 

Cookies frequency        

< 5 times/week  551  56.4 53.6 
0.22 

≥ 5 times/week  409  41.6 46.4 

Vegetable frequency        

< 5 times/week  421  44.1 42.9 
0.75 

≥ 5 times/week  539  55.9 57.1 

Fruits frequency        

< 5 times/week  353  39.3 27.0 
<0.01 

≥ 5 times/week  607  60.7 73.0 

Rice and beans frequency        

< 5 times/week  24  2.5 2.6 
0.95 

≥ 5 times/week  936  97.5 97.4 

Meal frequency
 
       

Less than 3 times/day  702  73.6 71.4 
0.54 

3 or more times/day  258  26.4 28.6 

Eating with parents       

Less than 2 times/day  822  87.0 80.1 
0.01 

2 or more times/day  138  13.0 19.9 

Screen time       

< 2 hours/day  134  13.1 17.3 
0.12 

≥ 2 hours/day  826  86.9 82.7 

Moderate and Vigorous physical 

activity
 
 

      

< 60 minutes/day  630  67.4 58.7 
0.02 

≥ 60 minutes/day  330  32.6 41.3 

Nutritional status       

Normal  708  72.8 77.6 

0.19 Overweight  175  19.4 13.8 

Obesity  77  7.9 8.7 

    Mean (DP) Mean (DP) p** 

BMI    21.8 (3.8) 22.0 (4.1) 0.86 

The 9-minute run/walk test (metters)    937 (441) 863 (469) 0.07 
* Chi-squared test; ** Mann-Whitney test 
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Table 2. Factor loads and communalities (h2) of the three patterns identified among 13.5 to 19 years old adolescents. ELANA high school cohort. 

Rio de Janeiro, 2010 (n=960) 

 Patterns h
2
 

 

Unhealthy 
Vegetable and 

fruits 

Traditional eating 

and physical 

active 

 

Eating behaviors     

Fast food frequency
 
(times/week) 0.65 0.38 -0.06 0.58 

Softdrinks frequency
 
(times/week) 0.73 0.08 0.05 0.54 

Cookies frequency
 
(times/week) 0.71 0.18 0.10 0.55 

Vegetable frequency
 
(times/week) 0.03 0.83 0.00 0.69 

Fruits frequency (times/week) 0.27 0.76 0.08 0.67 

Rice and beans frequency
 
(times/week) 0.34 0.29 0.43 0.39 

Meal frequency
 
(times/week) 0.01 0.06 0.76 0.59 

Eating with parents (times/week) -0.02 -0.01 0.63 0.40 

Activity-related behaviors     

Screen time (minutes/day) 0.53 -0.33 -0.13 0.41 

Moderate and Vigorous physical activity
 
(minutes/day) 0.01 0.21 0.32 0.14 

Fitness running (metters/minutes) -0.00 -0.06 0.50 0.25 

Eigenvalues 2.56 1.51 1.15  

Variance explained (%) 23.33 13.74 10.48  

Variance cumulative explained (%) 23.33 37.07 47.55  

Note: Loads >0.40 in bold 
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Table 3. Body Mass Index and weight status according to sex and year of follow-up. 

ELANA high school cohort. Rio de Janeiro, 2010-2012 

  
2010  2011  2012 

N= 960 
 

N=714 
 

N=544 
    

  Boys  

  N=449  N=333  N=248 

BMI (kg/m
2
); mean (SD)  21.9 (4.0)  22.7 (4.0)  23.6 (4.5) 

Normal weight  (%)  71.5  70.9  65.3 

Overweight  (%)  17.8  18.6  23.4 

Obesity  (%)  10.7  10.5  11.3 

  Girls 

  N=511  N=397  N=308 

BMI (kg/m
2
) X (±SD)  21.8 (3.8)  22.3 (4.0)  22.5 (3.7) 

Normal weight (%)  75.7  74.6  78.9 

Overweight  (%)  18.6  20.7  16.2 

Obesity (%)  5.7  4.8  4.9 
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Table 4 – Frequency (%) of adolescents according to quartiles of the loading scores of Energy Balance Related Behaviors patterns and socioeconomic, demographic 

and nutritional status, ELANA High school cohort. Rio de Janeiro, 2010 (n = 960) 

 
Unhealthy pattern (%) Vegetable and fruits patterns (%)  

Traditional eating and physical active 

pattern (%) 

Variables Q1 Q2+Q3 Q4 
p* 

 Q1 Q2+Q3 Q4 
p* 

 Q1 Q2+Q3 Q4 
p* 

Scores (≤ -0.69)  (> 0.48)  (≤ -0.54)  (> 0.19)  (≤ -0.68)  (> 0.70) 

Sex                

Male (n=449) 27.2 46.8 26.1 
0.15 

 26.7 50.3 22.9 
0.29 

 13.6 49.9 36.5 
<0.01 

Female (n=511) 23.1 52.8 24.1  23.5 49.7 26.8  35.0 50.1 14.9 

School                

Public (n=486) 20.8 50.2 29.0 
<0.01 

 21.8 48.1 30.0 
<0.01 

 24.3 48.6 27.2 
0.29 

Private (n=474) 29.3 49.8 20.9  28.3 51.9 19.8  25.7 51.5 22.8 

Nutritional status               

Normal (n=708) 22.3 49.6 28.1 <0.01  25.3 50.3 24.4 0.78  21.8 51.3 27.0 <0.01 

Overweight/obesity 

(n=252) 
32.5 51.2 16.3   24.2 49.2 26.6   34.1 46.4 19.4  

*Chi-square test 
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Table 5. Regression coefficient
*
 of Body Mass Index according to the score of energy balance 

related behaviors patterns. ELANA High school cohort. Rio de Janeiro, 2010-2012 

 Crude 
p-value 

Adjusted 
p-value 

 β (s.d) β (s.d) 

Sex     

Male -  0.003 (0.010) 0.76 

Female -  - - 

Type of school attended     

Private -  0.0294 (0.010) <0.01 

Public -  - - 

Outiler** -  -0.014 (0.017) 0.40 

Score of EBRB patters     

3-6 0.066 (0.050) 0.19 0.065 (0.051) 0.19 

7-8 0.026 (0.052) 0.61 0.028 (0.052) 0.58 

9-12 - - - - 
*
Linear mixed effect model. **Values identified as less than or greater than three SDs for each variable that 

composed the patterns 
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5.3. MANUSCRITO 3. Clustering of multiple Energy Balance Related Behaviors is associated 

with body composition in adolescents: results from the HELENA and ELANA Studies 

 

Submetido à revista Public Health Nutrition em 12 de agosto de 2014. 

Trabalho realizado durante o estágio de doutorado sanduiche em parceria com pesquisadores 

da Universidad de Zaragoza – Espanha. 
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ABSTRACT 

Objective: To identify clustering patterns of four Energy Balance Related Behaviors 

(EBRBs): television (TV) watching, moderate and vigorous physical activity (MVPA), 

consumption of fruits and vegetables (F&V) and sugar sweetened beverages (SSB), in 

European and Brazilian adolescents and their associations with overweight, high waist 

circumference and high body fat percentage. 

Design: EBRBs information was obtained by self-reported questionnaires that allow 

performing gender and study specific clusters. Associations were performed by ANOVA and 

odds ratios. 

Setting: Schools from nine European countries participating in the HELENA (the Healthy 

Lifestyle in Europe by Nutrition in Adolescents) study and six schools from the metropolitan 

region of Rio de Janeiro/Brazil participating in ELANA (Adolescent Nutritional Assessment 

Longitudinal Study). 

Subjects: Adolescents aged 12.5-17.5 in HELENA study (n=2066, 53.8% girls) and 13.5-19 

years in ELANA (n=968, 53.2% girls). 

Results: Five clusters were identified per study and gender. Four similar clusters were 

identified for each gender in both studies. Among boys, the different cluster presented high 

F&V consumption in the HELENA study and high TV watching and high MVPA time in 

ELANA. Among girls, the most different cluster presented high F&V consumption in both 

studies and additionally high SSB consumption in ELANA. Odds ratio showed that clusters 

characterized by high TV watching (C1), high MVPA (C3) in European boys and Brazilian 

girls and by high SSB consumption (C2) in Brazilian girls, were positively associated with 

elevated body composition indicators. 

Conclusion: Special focus should be given to promote adequate practices of EBRBs in 

HELENA and ELANA participating countries. 
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BACKGROUND 

 

 Although recent findings have shown a stabilization in the prevalence of overweight 

and obesity among the youngsters in high income countries (1), in middle and low income 

countries (LMIC) the scenario is diverse. In Brazil, the most recent national research with 

adolescents have shown that between 2002/2003 and 2008/2009, the prevalence of 

overweight increased from 16.7% to 21.7% in boys and 15.1% to 19.4% in girls (2). 

Nevertheless, worldwide obesity prevalence is still unacceptably high (3,4). 

At the individual level, the most important determinant of obesity development is genetic 

susceptibility. At the population level, energy balance related behaviors (EBRBs) are among 

the main factors determining the high prevalence of overweight and obesity in children and 

adolescents (5). Among the EBRBs, those cumulating more evidence are: increased sedentary 

behaviors, low levels of physical activity (PA), low consumption of fruits and vegetables 

(F&V) and high consumption of sugar sweetened beverages (SSB) (5,6). All these behaviors 

are highly prevalent in adolescents (7-11). 

 Several studies have observed associations between individual EBRBs and obesity in 

adolescents (12-15); however, few studies have evaluated the effect of clustering of multiple 

EBRBs on body composition, finding inconsistent results in children and adolescents (16). 

The association among EBRBs and body composition could be related to socioeconomic 

status (SES), demographic and cultural contexts. To the authors‘ knowledge, there are no 

studies addressing this relationship using cluster analysis, among adolescents in LMIC. 

Moreover, studies comparing high income countries and LMIC are not available in more 

usual scientific databases. The present study aims to fill this gap by analyzing this association 

in two studies: the Healthy Lifestyle in Europe by Nutrition in Adolescents (HELENA study) 

which was conducted in Europe, and the Adolescent Nutritional Assessment Longitudinal 

Study (ELANA) which was conducted in Brazil and collected a similar set of information on 

EBRBs and body composition.  

 Therefore, the first aim of this study was to identify the clustering of four EBRBs: 

television (TV) watching, as a sedentary behavior, moderate and vigorous physical activity 

(MVPA), and F&V and SSB consumption, as dietary behaviors, in European and Brazilian 

adolescents. The second aim was to examine if the identified clusters are associated with body 

composition indicators: body mass index (BMI), waist circumference (WC) and body fat 

percentage (%BF). 
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METHODS 

 

Studies design 

 

 Data was derived from two studies, HELENA study (Europe) and ELANA (Brazil). 

The HELENA study is a cross-sectional multicenter study that was carried out in 2006 and 

2007 in adolescents from 12.5 to 17.7 years from 10 European cities in nine countries 

(Austria, Belgium, France, Greece, Germany, Hungary, Italy, Spain and Sweden). The main 

aim of the HELENA study was to obtain data concerning nutritional and lifestyle status of 

adolescents at European level (17). Detailed description of the design and implementation was 

published elsewhere (18). 

 The ELANA is a longitudinal study that followed up adolescents from two cohorts, 

Middle school cohort (from 2010 to 2013, age at baseline: 10 to 19 years) and High school 

cohort (from 2010 until 2012, age at baseline: 13.5 to 19 years), at two public and four private 

schools from the metropolitan region of Rio de Janeiro, Brazil. This study included the high 

school baseline data. The main aim of the ELANA was to examine changes in anthropometric 

indicators of nutritional status, body composition and its associated factors in adolescents.  

 These studies were conducted according to the guidelines laid down in the Declaration 

of Helsinki and all procedures involving human subjects were approved before the start of the 

examinations by the appropriate local ethics committees in each of the HELENA study survey 

centre (19) and by the Ethics Committee in Research of the Institute of Social Medicine of the 

State University of Rio de Janeiro. Written informed consent was obtained from adolescents‘ 

legal guardians.  

 

Energy balance related behaviors  

 

Sedentary behavior 

TV watching was used as the most commonly sedentary behavior showing the 

strongest association with obesity in adolescents (12,13). In the HELENA study, TV watching 

time was obtained by a self-reported questionnaire, asking the following question ―How many 

hours do you usually spend watching TV?‖ and was applied separately for weekdays and 

weekends. Questionnaire answers were categorized in a seven point scale (minutes): (i) 0 min, 

(ii) >0–30 min, (iii) >30–60 min, (iv) >60–120 min, (v) >120–180 min, (vi) >180–240 min 

and (vii) >240 min. The intervals were converted into minutes per day as follows: category 1 
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= 0 min, 2 = 15 min, 3 = 45 min, 4 = 90 min, 5 = 150 min, 6 = 210 min and 7 = 241 min, 

respectively. Average daily time, in minutes, was calculated considering the daily time during 

week days and weekend days, applying this formula: [(weekdays*5) + (weekend*2)]/7. 

Reliability of TV watching assessment in European adolescents was good for week days 

(k=0.71) and weekend days (k=0.68) (20). 

In ELANA, TV watching time was also obtained by a self-reported questionnaire, 

asking two questions. The first question was ―How many days do you watch TV per week?‖ 

Questionnaire answers were categorized in a five point scale: (1) almost never or never, (2) 1 

to 2 times per week, (3) 3 to 4 times per week, (4) 5 to 6 times per week, and (5) every day. 

The intervals were converted into days per week as follows: category 1 = 0 days (almost 

never or never), 2 = 1.5 days, 3 = 3.5 days, 4 = 5.5 days, 5 = 7 days. The second question was 

―In general, how many hours do you usually spend watching TV per day?‖ Average daily 

time in minutes was calculated multiplying ―hours per day‖ by ―days per week‖ and applying 

this formula: [(days per week)*(hours per day)]*60/7. 

 

Physical activity levels 

 In both studies, PA was assessed by the self-reported International Physical Activity 

Questionnaire (IPAQ) which referred to the last 7 days. In the HELENA study, a valid version 

of IPAQ-A for European adolescents was used, that replaced the questions about PA at work 

by questions about PA at school (21). In ELANA, a short version of the IPAQ questionnaire, 

previously validated in Brazilian adolescents (22), was used. In both studies, MVPA was 

calculated in minutes/day based on the guidelines for data processing and analyses of the 

IPAQ (www.ipaq.ki.se/ipaq.htm). 

 

Dietary behaviors  

 In both studies, F&V and SSB were assessed from questionnaires in grams per day. 

They were completed by the adolescents during school time. 

 In the HELENA study, a validated (23) computerized self-reported 24 hours dietary 

recall (24-HDR) called HELENA-DIAT (Dietary Assessment Tool) was applied in two non-

consecutive days. To calculate energy and nutrient intake, data of the HELENA-DIAT were 

linked to the German Food Code and Nutrient Database (24) (BLS 

(Bundeslebensmittelschlussel) version II.3.1, 2005). Culture-specific composite dishes were 

disaggregated into their basic food components, all of which were available in the German 

database. Usual food and nutrient intakes were estimated by using the Multiple Source 
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Method (MSM) (https://nugo.dife.de/msm/) that calculates the food intake for individuals and 

then creates the population distribution. This method allows correcting the dietary data for 

within and between person variability (25). The mean of F&V and SSB consumption was 

performed by the sum of each F&V (fruits and vegetables excluding potatos) and SSB 

(carbonated, soft and isotonic drinks including non-alcoholic wine, non-alcoholic beer). 

 In ELANA, a qualitative self-reported food frequency questionnaire (FFQ) with 72 

food items was applied. It was adapted from a validated questionnaire for Brazilian 

adolescents (26). An eight scale of food frequency consumption was applied: ―(1) less than 

once a month or never, (2) 1 to 3 times per month, (3) once a week, (4) 2 to 4 times per week, 

(5) 5 to 6 times per week, (6) once a day, (7) 2 to 3 times per day and (8) 4 or more times a 

day‖. These frequencies were transformed into times per day, ranging from 0 (never) to 4 

times per day, according to following criteria: category 1=0 times/day, category 2=0.07, 

category 3=0.14, category 4=0.43, category 5=0.79, category 6=1, category 7=2.5 and 

category 8=4.0. The portions sizes for F&V and SSB were the same considered in the FFQ 

validated by Araujo et al. (26). Frequencies into times per day were multiplied by the 

corresponding portion sizes for each item that composed the F&V and SSB groups. 

Subsequently, the sum of these items was performed to obtain the total consumption of F&V 

and SSB per day. 

   

Body composition indices 

 

 Height and weight were measured using the same protocol in both studies (27). The 

adolescents were barefoot and wearing light clothes. Weight was measured with an electronic 

scale to the nearest 0.1 kg (SECA® 861 in the HELENA study and Kratos® in ELANA). The 

height was measured with a portable stadiometer, to the nearest 0.1 cm (SECA® 225 in the 

HELENA study and Alturexata® in ELANA) with the subject standing fully erect with feet 

together, head in the Frankfort plane, and with arms hanging freely during the measurement. 

The BMI was computed using the following formula: weight (kg)/height (m)
2
. 

 For the purposes of the analysis, sex- and age-specific BMI z-scores were computed 

using WHO references standards (28). To classify adolescents as having overweight 

(including obesity) the international standard definitions (≥1 SD) was used.  

 The WC was measured using an anthropometric non-elastic tape (SECA® in both 

studies) to the nearest 0.1 cm. In the HELENA study WC was measured at the midpoint 

between the lowest rib and the iliac crest (29) and in ELANA it was measured at the 
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narrowest WC (30). A systematic review of 120 studies suggest that WC measurement 

protocol has no substantial influence on the association between WC and all-cause and 

cardiovascular diseases mortality (31).  

 To assess body composition, a tetra-polar bioelectrical impedance (BIA) device was 

used in both studies (101 AKERN SRL® in the HELENA and RJL System® in ELANA). 

Two current-injector electrodes were positioned on the metacarpal-phalangeal, of the dorsal 

surface on the right hand, and on the distal metacarpal-phalangeal of the right foot. The fat-

free mass (FFM) was estimated from resistance values using valid sex- specific equations 

(32). From FFM, the %BF was estimated.  

 For analysis, in both sexes, WC and %BF were transformed into z-scores 

(standardized residuals) by regression analysis, with age as independent variable. High WC 

and %BF were considered when z-scores were above 1 SD. 

 

Socioeconomic and demographic variables  

 

 In the HELENA study, SES was assessed using a modified version of the Family 

Affluence Scale (FAS) (33). It is an indicator of the adolescents‘ material affluence that asks 

whether the adolescent had his/her own room, the number of cars and computers at home and 

internet availability at home. This scale was already used in previous HELENA papers 

(34,35), classifying the SES in low, medium and high. In ELANA, the SES was obtained 

using a Brazilian Criterion of Economic Classification that is based on the number of home 

appliances, cars, paid maids and education level of the head of the household (36). SES was 

categorized in five strata, from A to E. No families were identified as being part of the E 

category. Given the low number of families in categories C and D, they were merged into a 

single one. Therefore, families were classified in three categories: ―A‖, ―B‖, ―C and D‖; ―A‖ 

representing the highest and ―C and D‖ the lowest SES. 

 

Data analyses 

 

 EBRBs variables included in the clusters were transformed into sex-specific z-scores. 

Outliers (more or less than three SDs) were removed before the cluster analysis.  

 A combination of hierarchical and non-hierarchical clustering methods was carried out 

by sex considering the difference in EBRBs, as we already used in previous studies 

(34,37,38). The hierarchical step was performed using Ward‘s method, based in the Euclidian 



   119 

  

distances that identify several possibilities of cluster solutions. The non-hierarchical step, a K-

means procedure, was performed to better fit the preliminary hierarchical solution. Finally, 

the stability of the final cluster solution was analyzed by applying a randomly split of the total 

sample in two subsamples and then, the full two steps procedures was applied in both 

subsamples. A Cohen‘s kappa was performed to check for agreement among the clusters in 

these subsamples and the original (in both studies, agreement was considered as excellent, 

because Kappa coefficient was always >0.910).  

 ANOVA test and post hoc Bonferroni test were used to investigate differences 

between age, BMI and EBRBs according to the identified clusters. Chi-square test was 

performed to investigate differences in SES among clusters. Logistic regression was 

performed to evaluate associations between the identified clusters and overweight, high WC 

and high %BF, adjusted for SES and total energy intake. 

 Statistical analyses were performed using the Predictive Analytic Software (PASW) 

for Windows (SPSS version 19.0 SPSS Inc., Chicago, IL, USA). 

 

RESULTS 

 

Cluster analysis resulted in a five-cluster solution as the most appropriate to identify 

EBRBs in boys and girls from both studies (Figure 1). 

In boys, clusters 1 to 3 and 5 were similar in both studies whereas cluster 4 showed 

different features in European and Brazilian boys (Figure 1.a and Table 1). Cluster 1 (C1) was 

characterized by high TV watching and low MVPA; cluster 2 (C2) was characterized by high 

SSB consumption, and cluster 3 (C3) was characterized by high MVPA time, low TV 

watching time and low SSB consumption. Cluster 4 (C4) was characterized by healthy diet 

pattern (high F&V and low SSB consumption) and low TV watching time and low MVPA in 

the HELENA study. While in ELANA, C4 was characterized by high TV watching and high 

MVPA time, and low F&V consumption. In both studies cluster 5 (C5) presented low TV 

watching, low MVPA time, low F&V and low SSB consumption.  

 In girls, clusters also showed similarities in both studies (Figure 1.b and Table 2). C1 

was represented mainly for high TV watching time and low MVPA; C2 for high SSB 

consumption and low MVPA; C3 for high MVPA time; and C4 for high F&V consumption 

whereas in ELANA this cluster additionally presented high SSB consumption; and C5 was 

characterized by low TV watching, MVPA time, F&V and SSB consumption.  
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 Tables 1 and 2 also showed some socioeconomic and demographic characteristics for 

each cluster. Among boys, in HELENA study, adolescents in cluster 3 presented the lowest 

age mean. In ELANA, boys in cluster 2 presented the lowest BMI mean values (Table 1). 

Among girls, in HELENA was observed significant difference in age mean (the lowest value 

was observed in cluster 3) and SES percentage (among the five clusters). In ELANA, girls in 

C4 presented higher mean age than Brazilian girls in other clusters. 

 Associations among the identified clusters and body composition indicators 

(overweight, and WC and %BF z-scores >1) are shown in table 3, considering C5 as the 

reference category, because this cluster was present in all groups, and the results could be 

comparable between sexes and studies. In boys, associations between C1 and high WC (OR: 

1.70; 95%CI: 1.02-2.85) and C3 and high %BF z-score in the HELENA study (OR: 1.59; 

95% CI: 1.00-2.53) were observed. 

 In ELANA‘s girls, C1, C2 and C3 were positively associated with overweight (OR 

ranging from 2.03 to 2.80). Additionally, girls from C2 and C3 showed positive association 

with higher WC and %BF (OR: 3.69 and 3.88; and 3.07 and 2.80, respectively). 

 

DISCUSSION 

 

 In European and Brazilian adolescents five EBRBs clusters were identified by sex, and 

combining four behaviors (TV watching, MVPA time, F&V and SSB consumption). In boys, 

clusters C1, C2, C3 and C5 were very similar in both studies; however, C4 was characterized 

by high F&V consumption in European boys and high time spend in both TV watching and 

MVPA in Brazilian boys. In girls, all clusters showed similar characteristics in both studies. 

The main findings of our study were that in European boys there was a positive association 

between C1 and WC, and also between C3 and %BF, whereas, in Brazilian girls, C2 and C3 

were positively associated with overweight, high WC and %BF, and C1 was also positive 

associated with overweight. There was not any association between the different clusters and 

body composition indicators in Brazilian boys and European girls.  

 Some studies have evaluated the effect of clustering of multiple EBRBs on BMI and 

weight status in adolescents. They identified three to seven clusters (16,37). In our study, we 

identified five clusters both in boys and girls as the most appropriate to identify the clustering 

of EBRBs. To the best of our knowledge, this is the first study identifying clusters of EBRBs 

in two different populations of adolescents, and assessing their relationship with body 

composition indicators.   
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 In a recent review, Leech et al. (16) found that in cluster analysis with the same 

behaviors analyzed in this study, the sedentary behavior and PA contribute to characterize the 

clusters more strongly than food intake measurements. However, in our study both dietary 

and activity variables, contributed to characterize the identified clusters, except for F&V 

consumption in Brazilian boys, as high/low values were not observed in any cluster.  

 Taking into account the obtained EBRBs means values per cluster showed that 

Brazilian adolescents were found to spent more time watching TV, less time doing MVPA, 

consumed less F&V and drank more SSB than European adolescents. This is especially 

relevant for MVPA. For example, in average, European boys from C1, performed MVPA for 

70.5 min/day and those from Brazil, 48.1 min/day. Among girls, time spent doing MVPA was 

52.2 min/day in European adolescents and 18.5 min/day for the Brazilian ones. 

 A common characteristic of European and Brazilian adolescents was that none cluster 

was characterized as totally healthy (all EBRBs in the healthy direction). These results agree 

with other similar studies (16,37). Therefore, it seems that being involved in one specific 

healthy behavior does not always imply performing healthy in the other behaviors. For 

instance, Brazilian boys from C4 were characterized by high MVPA levels and also high TV 

watching time. This was also observed in other studies in which high levels of PA coexist 

with high levels of sedentary behaviors (39,40). These findings support the complex 

relationship between the different EBRBs.  

 Girls of both studies were more likely to be in clusters with high TV watching and low 

MVPA time than boys, especially among Brazilian adolescents. This pattern was also 

observed in other studies in European and Brazilian adolescents, with girls being more 

involved in sedentary behaviors (41-43) and less physical activities than boys (10,42,44,45).  

 The most important goal of this study was to examine if the identified clusters were 

associated with high values of body composition indicators. One potential confounding factor 

is the SES level. Some studies found associations between SES and clusters of some lifestyle 

behaviors, showing that unhealthy clusters were more likely to occur in low SES individuals 

(16). In European adolescents, we observed a significant association between SES and the 

five identified clusters, but only in girls; this association was not observed in Brazilian 

adolescents. Similarly, Sabbe et al. (46) did not find any association between SES and 

clustering behaviors in 10 year-old Flemish children. In general, the association between 

prevalence of obesity and SES is inverse in high income countries and direct in LMIC (47) as 

is the case for Brazil; however, recent studies have shown changes in these patterns in LMIC 

(48,49). Given the association between SES and EBRBs in one hand and obesity in the other 
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hand, we performed the assessment of the association between EBRBs clusters and body 

composition indicators, adjusting by SES. 

 C1, mainly characterized by high TV watching time, was positively associated with 

high WC in European boys and overweight in Brazilian girls. Which is in line with the 

majority of studies assessing the association between TV watching and obesity in adolescents 

(12,13); as well as those studies that evaluated EBRBs clusters characterized by high 

sedentary time (16). Despite the significant associations observed in our study, it is surprising 

not to find more associations with the other body composition indicators in the others 

adolescents groups; however, some multiple EBRBs clustering studies, including sedentary 

behavior, have also observed no association with overweight and obesity (16). 

 C2, characterized by high SSB consumption, was associated with overweight and high 

WC and %BF in Brazilian girls. SSB consumption has been considered as a risk factor for 

obesity, especially for children and adolescents (50). Our results guarantee further research, as 

three of the studied subgroups (European adolescents and Brazilian boys) did not show 

significant associations. The lack of significant associations in these subgroups could be that 

the relationship between food intake and overweight is related not only with F&V and SSB 

consumption but also with other food groups. 

 C3, characterized by high levels of MVPA, was positively related to high %BF in 

European boys and overweight, high WC and high %BF in Brazilian girls. These results went 

in an unexpected direction, as the majority of the studies find an inverse association between 

MVPA and overweight (6,51). In general, studies only consider BMI to assess body 

composition. If this was the case in our study, we could argue, these results being due to high 

levels of FFM; however, we were also able to measure other indicators of total and abdominal 

obesity. In our study, we only considered four EBRBs that were supposed to be associated 

with obesity; nevertheless, adolescents could be exposed to other behaviors (e.g. 

internet/computer and studying/homework time) that were not considered in our study. 

Additionally, sedentary behavior is not a key characteristic of C3; however, European boys 

and Brazilian girls from C3 showed, respectively, mean TV watching time of 99.7 and 146.6 

min/day, whereas in those being in C5 (reference group), it was 84.9 and 77.6 min/day. This 

difference could explain, at least in part, our results, as an excess TV watching could counter 

balance the protective effect of PA (52). In addition, Leech et al. (16), have also reported that 

some studies found an unexpected inverse association between BMI and unhealthy clusters, 

confirming the complexity of these associations. 
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 This study has some limitations. The cross-sectional design provides evidence for 

some associations, but causality could not be established. As we found more significant 

results in Brazilian girls, and ELANA is a longitudinal study, in the future we could add more 

information on this issue. In our study, the only sedentary behavior we took into account was 

TV watching; this could underestimate the effect of sedentary behaviors, since other 

behaviors such as video, readings, computer/internet use etc., were not considered. However, 

the time spent in front of TV was the behavior with the strongest association with overweight 

(12,52). We also did not use an objective method (e.g. accelerometers or pedometers) to 

capture MVPA and it could contribute to obtain more accurate results for the MVPA; 

however, the questionnaires that were used in both studies were previously validated. 

HELENA and ELANA studies were not designed to use the same methods. The methods to 

assess sedentary behavior, PA and body composition were very similar. Even the variables 

included in the cluster analysis were the same in both studies, we cannot exclude the results to 

be different because differences in the different dietary assessment methods. 

 Strength of the present study was the possibility to identify clusters and the association 

with adiposity indicators in adolescents living in different geographical areas and exposed to 

different lifestyle behaviors. Furthermore, cluster analysis is a convenient method for 

identifying groups with similar behavior patterns. This could be helpful to develop tailored 

strategies for obesity prevention. 

 

CONCLUSION 

 

 According to our results, no cluster was identified as being totally healthy or 

unhealthy, showing the complexity of the relationship among EBRBs in adolescents. The 

clusters characterized by high TV watching (C1), high SSB consumption (C2) and high 

MVPA (C3) seem to have an impact on body composition indicators in European boys and 

Brazilian girls. The unexpected positive association with the cluster characterized by high 

MVPA, could be explained by the concomitant high levels of TV watching in the same 

cluster. Although these results contribute to show and understand better the EBRBs in 

adolescents further studies are necessary, taking gender differences into account, for health 

promotion programs.  
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Figure 1. Cluster solutions and mean z-scores of obesity risk behavior 

 



   130 

  

Table 1. Main characteristics of boys participating in the HELENA and ELANA studies, according to the identified clusters. 

HELENA study – Boys (n=954) Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 Cluster 5 P-value  

N (%) 199 (20.9) 40 (4.2) 260 (27.3) 132 (13.8) 323 (33.9)  

Age X (±SD) 15.0 (1.2)
a 

14.9 (0.9)
ab

 14.4 (1.1)
b
 14.9 (1.2)

ac
 14.6 (1.3)

bc
 <0.05 

SES (Low/medium/high) (%) 27/44/29 17.5/45/37.5 21/41/38 12/53/35 23/41/36 0.06 

BMI (kg/m2) X (±SD) 21.8 (4.3) 20.7 (3.7) 21.2 (3.6) 20.9 (3.6) 21.1 (3.7) 0.31 

       

Television watching (min/day) X (±SD) 
201.9 (48.7)

a
 81.1 (35.4)

bcd
 99.7 (55.6)

b
 70.6 (33.1)

c
 84.9 (45.1)

d
 

<0.05 

Moderate and vigorous physical activity 

(min/day) X (±SD) 
70.5 (57.2)

a
 105.9 (58.4)

b
 224.4 (68.6)

c
 76.0 (39.1)

a
 71.3 (45.6)

a
 

<0.05 

Fruits and vegetables consumption (g/day) 

X (±SD) 
175.5 (92.0)

a
 216.0 (110.4)

ab
 238.0 (126.5)

b
 352.1 (94.8)

c
 138.1 (57.1)

d
 

<0.05 

Sugar sweetened beverages consumption 

(g/day) X (±SD) 
503.1 (328.1)

a
 1085.4 (216.9)

b
 352.1 (282.0)

c
 174.1 (144.9)

d
 245.3 (186.3)

d
 

<0.05 

ELANA – Boys (n=453) Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 Cluster 5 P-value  

N (%) 101 (21.0) 111 (23.0) 56 (11.6) 22 (4.6) 163 (33.8)  

Age X (±SD) 15.8 (1.0) 15.8 (0.9) 15.9 (0.8) 15.9 (0.7) 15.6 (0.8) 0.12 

SES (Low/medium/high) (%) 11.5/59/29.5 16.5/58/25.5 15.5/56.5/28 5.5/44.5/50 25/53/22 0.11 

BMI (kg/m2) X (±SD) 22.5 (4.5)
a
 20.6 (3.0)

b
 22.7 (4.4)

a
 23.3 (4.9)

ab
 22.4 (4.1)

a
 <0.05 

       

Television watching (min/day) X (±SD) 
253.9 (28.9)

a
 173.7 (85.8)

b
 82.4 (48.9)

c
 260.4 (14.3)

a
 97.0 (62.3)

c
 

<0.05 

Moderate and vigorous physical activity 

(min/day) X (±SD) 
48.1 (40.6)

ad
 64.7 (62.4)

a
 154.9 (53.8)

b
 217.8 (37.7)

c
 40.5 (33.1)

d
 

<0.05 

Fruits and vegetables consumption (g/day) 

X (±SD) 
297.2 (269.4)

a
 452.5 (483.9)

b
 343.4 (324.1)

ab
 156.3 (134.9)

ac
 150.5 (130.4)

c
 

<0.05 

Sugar sweetened beverages consumption 

(g/day) X (±SD) 
223.4 (122.3)

a
 949.1 (316.7)

b
 224.7 (234.1)

a
 435.0 (336.5)

c
 199.9 (161.7)

a
 

<0.05 

a,b,c,d,e Significant differences. EBRBs mean values is significantly different from one cluster to the other if they have different capitals 
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Table 2. Main characteristics of girls participating in the HELENA and ELANA studies, according to the identified clusters. 

HELENA study – Girls (n=1112) Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 Cluster 5 P-value 

N (%) 245 (22.0) 68 (6.1) 252 (22.7) 293 (26.3) 254 (22.8)  

Age X (±SD) 14.8 (1.1)
a
 14.9 (1.4)

a
 14.3 (1.1)

b
 14.8 (1.1)

a
 14.7 (1.2)

a
 <0.05 

SES (Low/medium/high) (%) 33/47/20 18/51/31 25/37/38 24/41/35 17/44/39 <0.05 

BMI (kg/m2) X (±SD) 21.3 (3.5) 20.6 (2.9) 20.7 (3.2) 21.5 (4.0) 20.8 (3.0) 0.30 

       

Television watching (min/day) X (±SD) 
196.1 (40.8)

a
 98.6 (50.8)

b
 101.0 (69.7)

b
 80.1 (34.2)

c
 70.7 (33.8)

c
 

<0.05 

Moderate and vigorous physical activity 

(min/day) X (±SD) 
52.2 (37.5)

a
 51.4 (39.7)

a 
170.4 (56.9)

b
 44.9 (32.1)

a 
100.3 (70.2)

c
 

<0.05 

Fruits and vegetables consumption (g/day) 

X (±SD) 
208.0 (99.8)

a
 159.9 (74.4)

b
 168.9 (66.2)

b
 161.7 (63.4)

b
 343.6 (73.0)

c
 

<0.05 

Sugar sweetened beverages consumption 

(g/day) X (±SD) 
210.0 (192.2)

a
 596.7(125.7)

b
 205.6 (180.7)

a
 126.4 (118.9)

c
 153.8 (165.9)

d
 

<0.05 

ELANA – Girls (n=515) Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 Cluster 5 P-value 

N (%) 151 (29.3) 109 (21.2) 83 (16.1) 19 (3.7) 153 (29.7)  

Age X (±SD) 15.5 (0.8)
a
 15.7 (0.8)

a
 15.7 (0.8)

a
 16.6 (1.3)

b
 15.7 (0.8)

a
 <0.05 

SES (Low/medium/high) (%) 19/50/31 14/52/34 8.5/56/35.5 6.5/53.5/40 14/49/37 0.74 

BMI (kg/m2) X (±SD) 21.8 (3.9) 21.4 (4.1) 22.6 (4.3) 22.0 (2.8) 21.6 (3.3) 0.23 

       

Television watching (min/day) X (±SD) 
237.3 (40.4)

a
 168.5 (51.2)

b
 146.6 (91.7)

b
 43.3 (41.3)

c
 77.6 (39.8)

c
 

<0.05 

Moderate and vigorous physical activity 

(min/day) X (±SD) 
18.5 (17.9)

a
 20.5 (21.6)

a
 104.6 (33.7)

b
 47.3 (30.0)

c
 17.3 (17.1)

a
 

<0.05 

Fruits and vegetables consumption (g/day) 

X (±SD) 
257.6 (293.8)

a
 250.6 (218.6)

a
 307.2 (355.1)

a
 1471.2 (308.0)

b
 206.4 (219.8)

a
 

<0.05 

Sugar sweetened beverages consumption 

(g/day) X (±SD) 
182.5 (111.5)

a
 886.9 (325.8)

b
 393.8 (366.3)

c
 774.3 (595.1)

b
 158.1 (112.1)

a
 

<0.05 

a,b,c,d,e Significant differences. EBRBs mean values is significantly different from one cluster to the other if they have different capitals 
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Table 3. Logistic regression analyses between clusters of EBRBs and overweight and high 

waist circumference and high body fat percentage. HELENA and ELANA studies 

OR: Odds ratio CI: Confidence Interval. Covariates: socioeconomic status and total energy intake 

Note: Significant results are indicated in bold 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clusters 
BMI z-score 

(> 1 SD) 

Waist 

circumference 

 z-score (> 1 SD) 

Body fat 

percentage 

z-score 
(> 1 SD) 

OR (95%IC) OR (95%IC) OR (95%IC) 

HELENA’S BOYS    

Cluster 1 1.40 (0.93, 2.10) 1.70 (1.02, 2.85) 1.57 (0.93, 2.64) 

Cluster 2 1.18 (0.50, 2.77) 1.85 (0.65, 5.24) 1.84 (0.64, 5.26) 

Cluster 3 1.31 (0.90, 1.89) 1.48 (0.91, 2.38) 1.59 (1.00, 2.53) 

Cluster 4 1.15 (0.72, 1.85) 1.34 (0.72, 2.46) 1.44 (0.79, 2.62) 

Cluster 5 Ref Ref Ref 

ELANA’S BOYS    

Cluster 1 1.13 (0.59, 2. 17) 2.04 (0.90, 4.63) 1.62 (0.74, 3.54) 

Cluster 2 0.55 (0.24, 1.28) 0.43 (0.11, 1.69) 0.24 (0.05, 1.17) 

Cluster 3 0.98 (0.44, 2.16) 0.80 (0.25, 2.57) 0.71 (0.24, 2.06) 

Cluster 4 1.69 (0.58, 4.90) 2.55 (0.70, 9.24) 1.82 (0.50, 6.54) 

Cluster 5 Ref Ref Ref 

HELENA’S GIRLS    

Cluster 1 1.40 (0.94, 2.08) 0.83 (0.51, 1.37) 1.22 (0.77, 1.93) 

Cluster 2 1.01 (0.51, 1.99) 0.49 (0.18, 1.29) 0.43 (0.14, 1.27) 

Cluster 3 0.98 (0.65, 1.47) 0.88 (0.55, 1.42) 0.71 (0.43, 1.17) 

Cluster 4 0.83 (0.54, 1.27) 0.87 (0.53, 1.42) 0.72 (0.43, 1.21) 

Cluster 5 Ref Ref Ref 

ELANA’S GIRLS    

Cluster 1 2.03 (1.08, 3.81) 2.42 (0.94, 6.19) 1.88 (0.87, 4.08) 

Cluster 2 2.19 (1.05, 4.56) 3.69 (1.34, 10.19) 3.07 (1.30, 7.20) 

Cluster 3 2.80 (1.37, 5.71) 3.88 (1.43, 10.52) 2.80 (1.19, 6.58) 

Cluster 4 2.86 (0.77, 10.61) 1.56 (0.17, 14.40) 2.12 (0.40, 11.22) 

Cluster 5 Ref Ref Ref 
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6 CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Os resultados dessa tese permitem observar que a trajetória do IMC e o ganho de peso 

se dão de forma distinta de acordo com o contexto demográfico e socioeconômico em que o 

adolescente se encontra, apontando para uma relação direta entre esses indicadores de perfil 

de peso e os indicadores socioeconômicos, em especial o tipo de escola como um proxy da 

condição socioeconômica, principalmente entre os meninos, demonstrando maior ganho em 

unidades de IMC e peso excessivo naqueles estudantes em escolas privadas, provavelmente, 

de maior nível socioeconômico.  

 Quanto à maneira como os comportamentos relacionados ao balanço energético 

interagem entre si e como essa interação influencia a trajetória do IMC, os resultados nos 

permitiram constatar a existência tanto de padrões caracterizados por comportamentos 

insatisfatórios (elevado consumo de fast foods, refrigerantes, biscoitos recheados e elevado 

tempo em frente à tela) quanto de  padrões caracterizados por comportamentos satisfatórios 

(um deles composto por maior consumo de frutas e verduras e outro caracterizado pelo 

consumo de arroz e feijão, realização das principais refeições e a presença dos pais no 

desjejum e jantar e elevada aptidão cardiorrespiratória). Entretanto, não foi possível observar 

a associação desses padrões com a trajetória do IMC ao longo do período de três anos, 

possivelmente devido ao curto intervalo de tempo entre as coletas de dados que podem não ter 

sido suficiente para captar mudanças abrutas devidas a esses padrões. O fato de os 

comportamentos relacionados ao balanço energético terem sido avaliados apenas na linha de 

base, impossibilitando verificar e ajustar as mudanças ao longo do tempo, também pode ter 

dificultado observar as associações esperadas. 

 Esses resultados apontam para a importância da realização de estudos longitudinais 

para conhecer os fatores associados ao ganho de peso e permitir intervenções mais imediatas. 

Contudo, recomenda-se avaliar adolescente por período mais prolongado, assim como a 

obtenção de variáveis referentes ao estilo de vida no decorrer de todo o período do estudo. 

  Quanto à possiblidade de avaliar agrupamento de comportamentos relacionados ao 

balanço energético em contextos geográficos e sociais diferentes foi verificado que a maioria 

dos agrupamentos foi semelhante entre adolescentes brasileiros e europeus. Os agrupamentos 

caracterizados por (1) elevado tempo de TV, (2) elevado consumo de bebidas com adição de 

açúcar e (3) elevada prática de atividade física exerceram maior impacto sobre os indicadores 

de composição corporal em meninos europeus e meninas brasileiras. Entretanto, nenhum 

desses agrupamentos pode ser considerado totalmente saudável ou não saudável, levando a 
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reflexão sobre a complexidade da relação entre comportamentos referentes ao estilo de vida 

em adolescentes. 

 Diante dos pontos aqui destacados acredita-se que a realização de estudos 

longitudinais que permitam verificar mudanças tanto nos desfechos antropométricos e de 

composição corporal quanto nas variáveis de exposição aqui avaliadas, de maneira isolada 

como também agrupada, poderá colaborar para avaliações futuras sobre os fatores que 

influenciam o ganho de peso em adolescentes. 
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8 ANEXOS 

 

ANEXO A – Questionário do ELANA 1 
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ANEXO B – Questionário do ELANA 2 (ficha de antropometria) 
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ANEXO C – Questionário do ELANA 3  
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ANEXO D –  Orientações para realização das medidas antropométricas e bioimpedância 

 

Caro estudante, 

Como é do seu conhecimento, estamos realizando uma pesquisa em sua escola. 

Para que as medidas que vamos fazer deem resultados corretos, precisamos que 

você siga algumas recomendações:   

NO DIA DA AVALIAÇÃO FÌSICA você DEVE: 

 Trazer roupas leves como, por exemplo: top ou blusinha curta, camiseta ou 

regata de malha, short ou bermuda de cotton, lycra ou nylon; ou seja, roupa de 

ginástica; 

 Evitar usar enfeites ou adornos na cabeça como boné, tiaras, prendedores, 

laços, pregadeiras etc. para não interferir na medida do seu peso ou da sua 

altura. 

NO DIA ANTERIOR ao dia da avaliação física você: 

 NÃO DEVE beber café e/ou bebida alcoólica;  

 NÃO DEVE realizar exercícios físicos ou sauna até 08 (oito) horas antes da 

avaliação; 

 DEVE EVITAR o uso de medicamentos diuréticos (aqueles que fazem urinar 

muito) ou laxativos (aqueles que podem provocar diarréia); 

 DEVE beber bastante líquido (aproximadamente oito copos de água ou suco). 

 DEVE EVITAR o uso de medicamentos diuréticos (aqueles que fazem urinar 

muito) ou laxativos (aqueles que podem provocar diarréia); 

 DEVE beber bastante líquido (aproximadamente oito copos de água ou suco)
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ANEXO E –  Protocolo para realização das medidas antropométricas e bioimpedância 
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ANEXO F – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – 1º ANO 

Propósitos do estudo: Na escola em que seu (sua) filho(a) estuda será desenvolvida uma pesquisa sobre o 

estado nutricional e os fatores que podem interferir no mesmo. Neste estudo serão realizadas as medidas de peso, 

altura, circunferência da cintura e gordura corporal, as quais acontecerão em três ocasiões, uma por semestre, por 

um período de dois anos. 

Seu filho irá responder a um questionário com perguntas sobre consumo alimentar, atividade física, imagem 

corporal, traumas e conflitos e comportamentos relacionados à alimentação. Também será avaliado quanto à 

resistência física por meio de um teste de corrida acompanhado por Educador Físico. A coleta dos dados será 

realizada em cada semestre, a partir de março de 2010, no período escolar, com marcação prévia e apenas após a 

explicação detalhada dos procedimentos ao adolescente e mediante o seu consentimento e o de seus pais e/ou 

responsáveis.   

Seu filho será informado do diagnóstico quanto ao seu estado nutricional e aptidão física, podendo ser alertado 

para a necessidade de orientação nutricional, se houver indicação. As informações globais serão enviadas para a 

direção da escola e servirão de base para programar possíveis atividades futuras que tenham a finalidade de 

promover a saúde do adolescente. 

Privacidade: As informações obtidas nesta investigação são confidenciais. Os dados individuais serão 

fornecidos somente para o participante do estudo. As informações científicas resultantes poderão ser 

apresentadas em eventos científicos, como congressos, e publicadas em revistas científicas, sem que a identidade 

dos participantes seja revelada. 

Participação voluntária: A participação do adolescente neste estudo é totalmente voluntária e não está 

condicionada a qualquer tipo de remuneração. O adolescente poderá desistir de participar do estudo, a qualquer 

momento, sem nenhum tipo de represália ou prejuízo. 

Com quem você deve entrar em contato em caso de dúvida: 

Se você tiver dúvidas sobre o estudo ou algum dado relacionado à pesquisa poderá entrar em contato com os 

supervisores do trabalho de campo, Alice Helena Pacheco [Telefone: (21) 2334-0504 ramal 160 ou e-mail: 

alicelena@gmail.com], Tatiana Tavares Ribeiro [Telefone: (21) 2334-0504 ramal 160 ou e-mail: 

tatiribeironut@yahoo.com.br] e Ana Carolina Reiff [Telefone: (21) 2334-0504 ramal 158 ou e-mail: 

carolreiff@gmail.com], a qualquer momento que você julgar necessário, assim como com a Profª Gloria Valeria 

da Veiga, do Instituto de Nutrição Josué de Castro da UFRJ [Telefone: (21) 2562-6432 ou e-mail: 

gvveiga@globo.com]. Suas dúvidas também podem ser enviadas ao Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto de 

Medicina Social da UERJ (CEP-IMS), situado na Rua São Francisco Xavier, 524 - sala 7.003 –Bloco D, 

Maracanã, Rio de Janeiro (RJ), CEP 20559-900, telefone (21) 2334-0235 ramal 108, fax (21) 2264-1142 e e-

mail: cep-ims@ims.uerj.br. 

Declaro, por meio deste termo, que eu, __________________________________________ (nome do 

responsável pelo(a) adolescente) concordo e autorizo a participação do meu (minha) filho(a) 

_________________________________________________________________________, (coloque na linha 

acima o nome do(a) adolescente) estudante do colégio ___________________________________________, 

cursando o _____ ano e a turma ___________, caso ele(a) assim o deseje, na pesquisa intitulada Estudo 

Longitudinal sobre Avaliação do Estado Nutricional de Adolescentes, desenvolvida pelo Instituto de Medicina 

Social (IMS) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e pelo Instituto de Nutrição Josué de Castro 

(INJC) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 

 

ID: |___|___|___|___| (Para preenchimento pela equipe de pesquisa). 

 

Por favor, preencha as informações abaixo: 

1) Qual foi a última série (ou ano) e o último grau concluídos, na escola, pelos pais ou responsáveis do 

adolescente? 

     a) Mãe: |__| série/ano do |__| grau       |__| Nunca estudou 

mailto:alicelena@gmail.com
mailto:tatiribeironut@yahoo.com.br
mailto:gvveiga@globo.com
mailto:cep-ims@ims.uerj.br
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     b) Pai: |__| série/ano do |__| grau         |__| Nunca estudou  

Atenção: Marque 1º grau se for Ensino Fundamental (antigo primário e ginásio), 2º grau se for Ensino 

Médio (antigo colegial ou científico) e 3º grau se for Ensino Superior. 

2) Informe quem é o chefe da família (ou seja, aquele que contribui com a maior parte da renda para 

manutenção da casa): 1|__| Mãe    2|__| Pai    3|__| Outro. Quem? _________________. 

3) Caso o chefe da família não seja o pai nem a mãe, por favor, informe a escolaridade do chefe da 

família: |__| série/ano do |__| grau. 

4) Marque com um X quais, entre as pessoas abaixo, moram com o(a) adolescente na maior parte da 

semana? 

1|__| Mãe    2|__| Madrasta ou companheira do pai    3|__| Pai    4|__| Padrasto ou companheiro da mãe    

5|__| Avó materna    6|__| Avô materno 7|__| Avó paterna    8|__| Avô paterno. 

5) Informe, abaixo, o peso e a altura dos pais do(a) adolescente: 

      a) Mãe: peso: _______ kg      altura: _______ m (Exemplo: 1,55 m). 

      b) Pai: peso: _______ kg        altura: _______ m (Exemplo: 1,55 m). 

6) O(A) seu(sua) filho(a) tem algum problema de saúde que o impeça de realizar uma corrida?    1|__| 

Sim. Qual(is)? ____________________________________________   2|__| Não. 

7) Algum médico ou profissional de saúde informou que seu(sua) filho(a) não deve praticar atividade 

física atualmente?    1|__| Sim      2|__| Não. 

 

                                                                            Rio de Janeiro, 19 de março de 2010 

 

 

Assinatura do pai ou mãe ou responsável/ Assinatura do(a) adolescente participante 

 

___________________________________ 

Assinatura do(a) pesquisador(a) 

 

AGRADECEMOS A SUA COLABORAÇÃO! 
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ANEXO G – Roteiro de ligações 

 

ROTEIRO DE LIGAÇÃO PARA PAIS E/OU RESPONSÁVEIS – PERDAS E3 (2012) 

(Preencher o ID, de acordo com o questionário. Data, horário e avaliador devem ser preenchidos por quem for 

telefonar) 

ID DATA DA AVALIAÇÃO HORÁRIO AVALIADOR 

|___|___|___|___| |___|___| /|___|___| /|___|___| |___|___| : |___|___| |___|___|  ______________ 

(Informações, abaixo, a serem coletadas da página 1 do questionário e/ou do Termo de Consentimento - TCLE) 

A1. Nome do Aluno:_________________________________________________________________ 

A2. Sexo:     1  Menino      2         Menina 

A3. Originalmente estudante do Colégio:  

1|__| CSM Bonsucesso      2|__| CSM São Gonçalo      3|__| CSM Cachambi      4|__| CSM Taquara      

5|__|C.E. Aurelino Leal      6|__| C. E. Joaquim Távora 

A4. Originalmente cursando o:  

1|__|ano do Ensino Fundamental.      Turma: |___|___|___|___|   

2|__|ano do Ensino Médio.                 Turma: |___|___|___|___| 

A5. Telefone fixo: |___|___|___|___| - |___|___|___|___| 

A6. Celular:|___|___|___|___| - |___|___|___|___| 

A7. Status da Ligação: 1|__| Efetuada com sucesso    2|__| Não existe    3|__| Não atende     4|__| Ocupado       

5|__| Fax    6|__| Secretária ou caixa postal  7|__| Atendeu e não quis responder      

7|__| Outro._____________ 

1. Bom dia/ Boa tarde/ Boa noite. Meu nome é SEU NOME. Estou falando da Universidade Federal do 

Rio de Janeiro (UFRJ) sobre uma pesquisa realizada no NOME DO COLÉGIO DO(A) ALUNO(A), o 

número do seu telefone é NÚMERO DISCADO? 1|__| Sim (Vá para a próxima questão)  2|__| Não 

(“Desculpe, liguei o número errado” e encerre). 

2. Por favor, gostaria de falar com o(a) responsável pelo NOME DO(A) ALUNO(A). Ele(a) está? 1|__| Sim 

“Poderia falar com ele(a)?” 2|__| Não. (“Qual o melhor dia da semana e período para conversarmos com 

o(a) Sr(a) NOME DO RESPONSÁVEL (PERGUNTAR O NOME, SE NECESSÁRIO)?”) 

_________________________________(anotar o melhor dia e horário e dizer: “Obrigado(a), retornarei a 

ligação” e encerre). 

 

3. Bom dia/ Boa tarde/ Boa noite, estou ligando a respeito de uma pesquisa sobre saúde e nutrição que seu filho 

participou no início de 2010 realizada na escola ________________________. Todas as crianças que 

participaram da pesquisa continuam a ser acompanhadas, mesmo aquelas que saíram do colégio onde estudavam 
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inicialmente e para isto precisamos entrar em contato com seu(sua) filho(a) para uma entrevista dentro da escola 

em que ele(a) está estudando neste ano. Então, é possível que o(a) Sr(a) nos responda algumas ―perguntinhas‖ 

sobre a atual escola do seu filho(a).  

4. Por Favor, qual o seu nome? ________________________________________________________________ 

5. Qual é o seu parentesco com o(a) NOME DO(A) ALUNO(A)? 

1|__| Mãe        2|__| Pai        3|__| Madrasta ou companheira do pai        4|__| Padrasto ou companheiro da 

mãe 

5|__| Avó materna        6|__| Avô materno        7|__| Avó paterna        8|__| Avô paterno        8|__| 

Outro:__________ 

6. (Não precisa perguntar, apenas assinale com base no parentesco) Sexo: 1|__| Masculino    2|__| Feminino 

7. Em que escola seu filho(a) está estudando atualmente? ______________________________________ 

8. Qual ano(série) ele(a) está cursando?__________________________________________________ 

9. Em que turno ele(a) está estudando? __________________________________________________ 

10. Podemos falar no seu nome como quem autorizou a continuidade da pesquisa com seu filho(a) no(a) NOME 

DA ESCOLA? 1|__| Sim  2|__| Não 

Agora gostaria de fazer algumas perguntas sobre o Sr(a) e seu(sua) compaheira(o): 

11. Qual foi a última série (ou ano) e o último grau concluídos, na escola, pelo Sr(a)?  

|__| Nunca estudou       |__| série/ano do |__|grau        |__|superior (3º grau) incompleto 

|__|superior (3º grau) completo                 |__|Não sabe informar  

Atenção: Marque 1º grau se for Ensino Fundamental (antigo primário e ginásio), 2º grau se for Ensino 

Médio (antigo colegial ou científico) 

12. Qual foi a última série (ou ano) e o último grau concluídos, na escola, pelo seu(sua) companheiro(a)?  

|__| Nunca estudou       |__| série/ano do |__|grau        |__|superior (3º grau) incompleto 

|__|superior (3º grau) completo                 |__|Não sabe informar 

Atenção: Marque 1º grau se for Ensino Fundamental (antigo primário e ginásio), 2º grau se for Ensino 

Médio (antigo colegial ou científico) 

13. Das pessoas que moram na casa, quem contribui com a maior parte da renda para manter a casa (pessoa que 

é a chefe da família)? Se for o pai ou a mãe pular a próxima questão   

1|__| Mãe           2|__| Pai           3|__| Outro. Quem? (Especificar parentesco com o(a) aluno(a) 

____________________ 

14. Qual foi a última série (ou ano) e o último grau concluídos, na escola, por ESSA PESSOA (que contribui 

com a maior parte da renda)? 
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|__| Nunca estudou       |__| série/ano do |__|grau        |__|superior (3º grau) incompleto 

|__|superior (3º grau) completo                 |__|Não sabe informar 

AS PROXIMAS PERGUNTAS SE REFEREM AO PESO E ALTURA DOS PAIS DO ALUNO, CASO SEJA 

UM DESTES A RESPONDER PERGUNTE EXATAMENTE COMO DESCRITO, SE NÃO PERGUNTE 

SOBRE O PESO E ALTURA DA MÃE E PAI RESPECTIVAMENTE) 

15. O(A) Sr(a) sabe seu peso (O PESO DA MÃE DO(A) NOME DO ALUNO(A)) (mesmo que seja um valor 

aproximado)? 

_______ , ___ kg            77|__| Não sabe         88|__| Não quis informar 

16. O(A) Sr(a) sabe sua altura (A ALTURA DA MÃE DO(A) NOME DO ALUNO(A)) (mesmo que seja um 

valor aproximado)? 

_______ , ___ m            77|__| Não sabe         88|__| Não quis informar 

17. O(A) Sr(a) sabe informar o peso do(a) seu(sua) companheiro(a) (O PESO DO PAI DO(A) NOME DO 

ALUNO(A)) (mesmo que seja um valor aproximado)?  

_______ , ___ kg            77|__| Não sabe         88|__| Não quis informar 

18. O(A) Sr(a) sabe informar a altura do(a) seu(sua) companheiro(a) (A ALTURA DO PAI DO(A) NOME DO 

ALUNO(A)) (mesmo que seja um valor aproximado)? 

_______ , ___ m            77|__| Não sabe         88|__| Não quis informar 

Sr(a) NOME DO RESPONSÁVEL, para terminar, gostaríamos de agradecer a sua colaboração! 

Caso o(a) Sr(a) tenha alguma dúvida sobre a pesquisa, poderá falar diretamente com o Comitê de Ética em 

Pesquisa pelo telefone (21) 2334-0235 ramal 108 ou pelo e-mail: cep-ims@ims.uerj.br. Gostaria de anotar tais 

contatos? (Repetir o telefone e o e-mail, se solicitado). Muito obrigada e um(a) Bom dia/ Boa tarde/ Boa noite! 

Busca na internet do(s) Tel(s) da escola atual: ____________________________ / 

_________________________ 

Endereço da escola atual: 

_______________________________________________________________________

mailto:cep-ims@ims.uerj.br
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ANEXO H– Carta de aceite das escolas privadas 

 

Rio de Janeiro, 26 de agosto de 2009. 

 

De: Rede de Ensino Santa Mônica 

Para: Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto de Medicina Social da 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 

 

Assunto: Carta de Aceite referente ao Projeto de Pesquisa „Estudo 

Longitudinal de Avaliação Nutricional de Adolescentes (ELANA) 

 

Declaro, em nome da Rede de Ensino Santa Mônica, ter conhecimento do 

Projeto de Pesquisa intitulado “Estudo Longitudinal de Avaliação Nutricional de 

Adolescentes (ELANA)”, coordenado pela professora Gloria Valeria da Veiga, da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, em parceria com o Instituto de Medicina 

Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, dando-lhe consentimento para 

realizar a pesquisa nos Colégios Santa Mônica (Unidades de Bonsucesso, Taquara, 

Cachambi e São Gonçalo), coletando os dados citados no projeto, entre os 

adolescentes, durante o período estabelecido pelo cronograma do mesmo. Estamos 

também cientes e concordamos com a publicação dos resultados encontrados, 

sendo obrigatoriamente garantido o anonimato de todos os participantes, bem como 

da Rede de Ensino Santa Mônica. 

Atenciosamente, 

 

___________________________ 

        Nome do Responsável 

            Cargo do mesmo 
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ANEXO I – Carta de aceite das escolas públicas 
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ANEXO J - Fichas com dados antropométricos entregues aos alunos 

 

 

 Ficha entregue aos alunos do 1º ano do ensino médio 

Universidade Federal do Rio de Janeiro - Instituto de Nutrição 
Josué de Castro 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro - Instituto de Medicina 
Social 

Estudo Longitudinal de Avaliação Nutricional de Adolescentes – ELANA 
 

Nome:  __________________________________________________________     
Idade: ________anos       Data da Avaliação:______/______/______ 

 
     Caro estudante, agradecemos a sua participação na pesquisa “Estudo 

Longitudinal   de Avaliação Nutricional de Adolescentes”. Abaixo são apresentados 
os resultados da sua Avaliação Nutricional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avaliação de Atividade Física (Teste de Corrida): ___________________________________ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Você está com:  

  

(   ) Baixo peso 

(   ) Peso adequado 

(   ) Excesso de peso  

(   ) Excesso de peso 

 

Peso: _________kg       

Altura: _________m                

Índice de Massa Corporal (IMC):_________kg/m²       

(O IMC indica se seu peso está adequado para a sua altura) 

 

Você está com: 

             (   ) Baixo peso 

             (   ) Peso adequado 

             (   ) Excesso de peso 

 

Circunferência da cintura (CC): _____cm       

(A CC elevada indica riscos de doenças do coração)  
 

 

Valores de referência para CC: 

 Mulheres Homens 

  (   ) Adequado até 80cm até 94cm 

(   ) Risco Moderado acima de 80cm acima de 94cm 

  (   ) Risco Elevado acima de 88cm acima de 102cm 

 

Percentual de gordura corporal (% de GC): ___________%                                                                              

     (A gordura corporal elevada indica risco  

               aumentado para várias doenças)  

 

Valores de referência para % de GC:  

 Mulheres Homens 

(   ) Abaixo do adequado  <20% <12% 

   (   ) Adequado  20 a 30% 12 a 25% 

       (   ) Acima do adequado > 30% > 25% 

 

Você está com:  

  

(   ) Baixo peso 

(   ) Peso adequado 

(   ) Excesso de peso  

(   ) Excesso de peso 
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ANEXO K – Aprovação no comitê de ética 

 

 

 
 

 

 


