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“De tudo ficaram três coisas...  

A certeza de que estamos começando...  

A certeza de que é preciso continuar...  

A certeza de que podemos ser interrompidos antes de terminar...  

Façamos da interrupção um caminho novo... 

Da queda, um passo de dança...  

Do medo, uma escada...  

Do sonho, uma ponte...  

Da procura, um encontro!”. 

FERNANDO SABINO 
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RESUMO 

As dislipidemias e o excesso de peso corporal em adolescentes, quando 

associados, sugerem uma progressão dos fatores de risco modificáveis para as 

doenças cardiovasculares (DCV). Além destes, os hábitos alimentares e de 

estilo de vida inadequados, também têm sido considerados impactantes no 

desenvolvimento de doenças crônicas.  Os objetivos do estudo foram: (1) 

estimar a prevalência das alterações do perfil lipídico e correlacionar com o 

índice de massa corporal (IMC), a circunferência da cintura (CC) e a razão 

cintura/altura (RCA) em adolescentes, considerando a maturação sexual; (2) 

conhecer as fontes de variância da dieta e o número de dias necessários para 

estimar a dieta habitual dos adolescentes e (3) descrever os padrões dietéticos 

e de estilo de vida dos adolescentes, a história familiar positiva de DCV e a 

idade e correlacioná-los com os padrões de risco para DCV, ajustados pela 

maturação sexual.  

Foi conduzido um estudo transversal com 432 adolescentes de escolas 

públicas municipais da cidade do Natal, RN, Brasil, com idade entre 10-19 

anos. As dislipidemias foram avaliadas considerando o perfil lipídico, o índice 

de Castelli I (CT/HDL) e II (LDL/HDL) e o colesterol não-HDL. Os indicadores 

antropométricos incluídos foram o IMC, a CC e a RCA.  A ingestão de energia, 

dos macronutrientes inclusive a fibra, dos ácidos graxos e do colesterol foi 

estimada a partir de dois recordatórios de 24h (R24h). As variáveis do perfil 

lipídico, antropométricas e clínicas foram usadas nos modelos de correlação de 

Pearson e de regressão linear multivariada, considerando a maturação sexual. 

A razão de variância da dieta foi calculada entre o componente da variância 

intrapessoal e interpessoal, determinada pela análise de variância (ANOVA). A 
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definição do número de dias para a estimativa da ingestão habitual de cada 

nutriente foi obtida considerando a correlação hipotética de (r) ≥ 0,9, entre a 

ingestão de nutrientes verdadeira e a observada. Utilizou-se a análise de 

componentes principais (ACP) como método de extração dos fatores que 

representaram as variáveis dependentes denominadas de risco cardiovascular 

e obtido a partir do perfil lipídico, do índice de Castelli I e II, do colesterol não-

HDL, do IMC, da CC e da RCA. Os padrões dietéticos e do estilo de vida foram 

obtidos a partir das variáveis independentes, com base nos nutrientes 

consumidos e na atividade física semanal. No estudo da ACP foram 

investigadas as associações entre os padrões de risco cardiovascular com os 

padrões dietéticos e do estilo de vida, idade e com a história familiar positiva de 

DCV, por meio da análise bivariada e regressão logística múltipla ajustada pela 

maturação sexual. 

O baixo HDL-c foi a dislipidemia mais prevalente (50,5%) nos adolescentes. 

Foram verificadas correlações significativas entre a hipercolesterolemia e a 

história familiar positiva de DCV (r=0,19, p<0,01); e a hipertrigliceridemia com o 

IMC (r=0,30, p<0,01), com a CC (r=0,32, p<0,01) e com a RCQ (r=0,33, 

p<0,01). O modelo linear construído com a maturação sexual, idade e IMC 

explicaram cerca de 1 – 10,4% da variação dos valores do perfil lipídico. 

As fontes de variância interpessoal foram maiores para todos os nutrientes, em 

ambos os sexos. As razões de variâncias foram  1 para todos os nutrientes 

sendo mais elevadas no sexo feminino. Os resultados sugerem que para 

avaliar a dieta destes adolescentes, 2 dias de R24h seriam suficientes para 

consumo de energia, carboidratos, fibra, ácidos graxos saturados e 

monoinsaturados. Diferentemente, 3 dias seria o recomendado para a proteína, 
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lipídeos, os ácidos graxos poliinsaturados e o colesterol. Dois fatores 

denominados de risco cardiovascular foram extraídos na ACP, referentes às 

variáveis dependentes: o “padrão perfil lipídico” (HDL-C e colesterol não-HDL) 

e o “padrão indicador antropométrico” (IMC, CC, RCA), com um poder de 

explicação de 75% da variância dos dados originais. Os fatores representativos 

das variáveis independentes originaram dois padrões dietéticos, “padrão dieta 

ocidental” e “padrão dieta protéica”; e um relativo ao estilo de vida, “padrão 

equilíbrio energético”. Em conjunto, estes padrões fornecem um poder de 

explicação de 67%. Feito o ajuste pela maturação sexual, permaneceram 

significativas no sexo masculino as seguintes variáveis: as associações entre 

ser púbere e o padrão indicador antropométrico (OR=3,32, IC% 1,34-8,17); e 

entre a história familiar de DCV e o padrão perfil lipídico (OR=2,62, IC% 1,20-

5,72). No sexo feminino, identificaram-se associações entre a idade após a 

primeira fase da puberdade com os padrões indicadores antropométricos 

(OR=3,59, IC% 1,58-8,17) e do perfil lipídico (OR=0,33, IC% 0,15-0,75). 

Conclusões: O baixo HDL-c foi a mais prevalente dislipidemia independente 

do sexo e do estado nutricional dos adolescentes. A hipercolesterolemia teve 

influência da história familiar positiva de DCV e da maturação sexual; por sua 

vez, a hipertrigliceridemia foi fortemente associada aos indicadores 

antropométricos. A variância interpessoal da dieta foi a maior para todos os 

nutrientes. Tal fato repercutiu em uma razão de variância menor que 1 e 

consequentemente em um menor número de dias necessários para se estimar 

a dieta habitual dos adolescentes, considerando o sexo. Os dois padrões 

dietéticos extraídos foram considerados não saudáveis e o padrão estilo de 

vida como saudável. As associações encontradas foram entre os padrões de 
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risco para DCV com a idade e a história familiar positiva de DCV nos 

adolescentes estudados. 

 

 

Palavras chaves: Dislipidemias, obesidade, avaliação dietética, padrão 

dietético, fatores de risco, doença cardiovascular.  
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1. INTRODUÇÃO 

A adolescência é um estágio da vida caracterizado por acentuadas 

transformações físicas, emocionais, cognitivas e sociais. Nesse período, o corpo 

tem demandas nutricionais específicas para acompanhar o rápido crescimento e 

desenvolvimento, que também são determinados pelo meio ambiente, nível 

socioeconômico e acesso aos serviços de saúde. O desenvolvimento puberal é 

influenciado por fatores genéticos e ambientais, podendo variar na mesma faixa 

de idade, em relação ao início, término, ritmo e intensidade (1-3). 

A população adolescente brasileira corresponde a 18% do país, 

segundo projeções do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

para 2005 (4). A importância desse grupo vai além do impacto no contingente 

total, pois o planejamento social e de saúde deve abranger aspectos 

relacionados com os hábitos alimentares e de estilo de vida, que uma vez 

estabelecidos nessa fase repercutem ao longo da vida. 

Há evidências de que comportamentos alimentares na adolescência são 

perpetuados até a idade adulta, portanto, a promoção da alimentação saudável 

durante a adolescência tem o potencial de conferir benefícios à saúde em 

longo prazo, prevenindo as doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), como 

obesidade, diabetes tipo 2, dislipidemias e doenças cardiovasculares (DCV) 

(1,5).  

No Brasil (6) e no mundo (7), as DCV representam a primeira causa de 

mortalidade. O processo aterosclerótico tem início na infância, com gravidade 

proporcional ao número de fatores de risco apresentados pelo indivíduo 

durante a vida (8-9). Muitos destes fatores estão associados à obesidade e ao 

excesso de adiposidade abdominal, que favorecem intolerância à glicose, 
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hiperinsulinemia, diabetes, hipertensão e alterações nas concentrações de 

lipídios e lipoproteínas plasmáticas (10-11). 

No âmbito nacional, a obesidade é um dos principais problemas de saúde 

pública, caracterizando o fenômeno da transição nutricional e compondo em 

associação com as alterações do perfil lipídico, o risco cardiovascular na vida 

adulta (12-15). 

 Os hábitos alimentares inadequados consolidados na adolescência 

associam-se à permanência de sobrepeso ou obesidade na idade adulta, 

decorrentes na maioria dos casos do desequilíbrio entre o consumo e o gasto 

energético (16-18).  

Os estudos epidemiológicos utilizam a obtenção de padrões alimentares 

como um tema de interesse crescente no que diz respeito à análise da 

natureza complexa da ingestão alimentar, explorando a sua relação com os 

indicadores de saúde. Esses achados têm sido confirmados com associações 

entre padrões alimentares e riscos de doenças, incluindo anormalidades 

metabólicas e DCV (5, 19-20).  

Nesse sentido, o objetivo do projeto de doutorado foi testar as seguintes 

hipóteses: (1) Existem em adolescentes elevadas prevalências de dislipidemias 

associadas ao excesso de peso e obesidade centralizada, mesmo 

considerando a maturação sexual; (2) poucos dias de inquérito alimentar são 

suficientes para conhecer a dieta habitual dos adolescentes e (3) as alterações 

do perfil lipídico e dos indicadores antropométricos estão correlacionadas com 

a idade, a história familiar positiva de DCV, os padrões dietéticos e do estilo de 

vida, ajustados pela maturação sexual em adolescentes. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

A adolescência é um período caracterizado por mudanças fisiológicas 

entre a infância e a vida adulta, em que pode ser observada uma aceleração 

global do crescimento e da maturação biopsicossocial, com diferenças 

significativas entre os sexos. É o estágio da vida ideal para se conhecer a 

dinâmica do processo de transição nutricional, devido à sua complexidade e às 

mudanças do estilo de vida, principalmente relacionadas ao comportamento 

alimentar e à prática de atividade física, refletindo na saúde do adolescente (1). 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) (1) apresenta um arcabouço 

conceitual de risco para a saúde dos adolescentes (FIG. 1). Os principais 

problemas nutricionais na adolescência são relevantes, independentemente 

das barreiras geográficas, área ou nível de renda. No entanto, a magnitude 

desses problemas e de questões prioritárias pode diferir de um país para outro, 

e dentro do mesmo país.  

 

Figura 1 - Modelo conceitual de causalidade de problemas nutricionais e seus 

determinantes na adolescência. 

Fonte: WHO, 2005 (adaptado). 
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Diante disso, a OMS destaca a necessidade de se buscar estratégias e 

ações de proteção contra as DCNT cada vez mais prevalentes, como 

obesidade, dislipidemias, diabetes tipo 2 e DCV, que anteriormente não se 

manifestavam nessa fase da vida (1). 

A avaliação do estado nutricional antropométrico, particularmente em 

adolescentes, representa uma importante ferramenta para identificar as 

tendências e magnitudes de distúrbios nutricionais, como desnutrição, 

sobrepeso e obesidade (21). A obesidade é um importante fator de risco a ser 

considerado, uma vez que é apontada como uma epidemia mundial 

independentemente de condições sociais da população. A prevalência da 

obesidade tem aumentado significativamente nas duas últimas décadas, 

inclusive em países desenvolvidos e em desenvolvimento (2-3). 

No Brasil, a obesidade é um dos principais problemas de saúde pública, 

denominada como o fenômeno de transição nutricional com, uma variação 

temporal de 10,8% para 54,5% na região Nordeste do país(12,14,21). Esse cenário 

é preocupante pelo fato de quando presente na infância e na adolescência, 

apresenta na vida adulta uma forte associação com as altas taxas de 

morbimortalidade por DCV (22-23).  

Classicamente, os indicadores antropométricos utilizados em 

adolescentes são o índice de massa corporal (IMC), como indicativo de 

obesidade generalizada, as circunferências da cintura (CC) ou do abdômen 

(CA) e a razão cintura/altura (RCA), como indicativos de obesidade central, 

sendo essas últimas as mais associadas às DCV (10,24-26). A obesidade 

centralizada está diretamente relacionada às alterações metabólicas, que 

compreendem principalmente a hiperinsulinemia, a dislipidemia e a hipertensão 
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arterial. Os efeitos deletérios da relação entre a obesidade centralizada e as 

dislipidemias têm sido verificados a partir das primeiras décadas de vida (27-28). 

Dentro desse contexto, as alterações dos lipídeos ou lipoproteínas 

circulantes são consequências de fatores genéticos e/ou ambientais, em que a 

dieta e a prática regular de atividade física são determinantes. O aumento nas 

concentrações de colesterol total (CT) e da lipoproteína de baixa densidade, 

colesterol (LDL-C), está relacionado ao risco aumentado de DCV. Ao contrário 

das concentrações de lipoproteína de alta densidade, colesterol (HDL-C), que 

atuam como um fator de proteção para essas doenças (27-29). 

Segundo o National Cholesterol Education Program (NCEP III, 2001) (30), 

os elevados níveis de LDL-C são a maior causa das DCV, sendo considerado o 

fator causal e independente da aterosclerose, sobre o qual se deve agir para 

diminuir a morbimortalidade.  

No Brasil, a avaliação sistemática do perfil lipídico em adolescentes foi 

estabelecida na I Diretriz de Prevenção da Aterosclerose na Infância e 

Adolescência (31), definindo os seguintes critérios: 1) pais ou avós com história 

positiva de DCV com idade inferior a 55 anos; 2) pais com CT ≥ 240mg/dL; 3) 

pais que possuam algum fator de risco predisponente à aterosclerose, como 

hipertensão, obesidade, tabagismo, dieta rica em gorduras saturadas e/ou 

ácidos graxos trans e 4) pais usuários de drogas ou que possuam alguma 

doença que curse com alteração do perfil lipídico. 

Estudos em diversas regiões do Brasil têm demonstrado que a alteração 

do perfil lipídico é uma realidade preocupante entre crianças e adolescentes. 

Em Campinas/SP, constataram-se em 1600 escolares com idades de 7 a 14 

anos, uma prevalência de hipercolesterolemia de 35%, considerando os 

valores acima de 170mg/dL (32). Já em São Paulo/SP, em estudo avaliando o 
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risco para aterosclerose em 109 crianças e adolescentes com história familiar 

de doença arterial coronariana prematura, foi verificado que 38,5% da amostra 

apresentava dislipidemia (33). Registraram-se em Florianópolis/SC variações de 

prevalências de hipercolesterolemia (10%), de hipertrigliceriademia (22%), de 

LDL-C elevado (6%) e de HDL-C baixo (5%) em 1053 escolares com idade de 

7 a 18 anos (34).  

Considerando os estudos realizados na região Nordeste, em Recife/PE, 

com 414 crianças e adolescentes, identificou-se que cerca de 30% da amostra 

apresentava um perfil lipídico aterogênico, caracterizado por altos níveis de CT 

e LDL-C e triglicerídeos (TG) (35). Em estudo caso-controle realizado em 

Natal/RN, com crianças e adolescentes com sobrepeso e obesidade, verificou-

se que 35,7% do sexo masculino e 50% do feminino apresentavam valores 

indesejáveis de TG (13).   

O tratamento das dislipidemias é composto de mudanças no estilo de 

vida, instituição de hábitos alimentares saudáveis, manutenção ou aquisição de 

massa corporal adequada, exercícios físicos regulares, redução do tabagismo 

e bem-estar emocional (31).  

As enfermidades cardiovasculares causadas por alterações do perfil 

lipídico podem ser decorrentes de uma elevada ingestão de gorduras saturadas 

e colesterol. Há evidências de que a qualidade dietética declina da infância 

para a adolescência, devido ao aumento do consumo de alimentos ricos em 

calorias, lipídeos e colesterol (como os snacks e os fast-foods), sacarose, 

xarope de milho e produtos que contêm pouco ou nenhum nutriente, bem como 

à diminuição na ingestão de leite, frutas e vegetais. O aumento da 

independência pessoal, a alimentação fora de casa e a necessidade de 

aceitação pelo grupo e a vida agitada do adolescente, são elementos que 
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afetam a seleção de alimentos e seus padrões, refletindo em uma dieta 

inadequada para o rápido crescimento e desenvolvimento característico desta 

fase (36-38).   

Os avanços científicos, em relação ao desenvolvimento de metodologias 

que avaliem com mais fidedignidade o consumo alimentar, são realizados na 

tentativa de identificar a relação entre a ingestão de energia e nutrientes e o 

desenvolvimento ou a prevenção de doenças. Existe a necessidade de avaliar 

o consumo alimentar, investigar a manutenção e a prevenção da saúde com 

base na alimentação adequada, monitorar as tendências de ingestão de 

diferentes alimentos ou grupos, planejar políticas públicas de intervenção para 

a promoção da saúde, de produção e de distribuição de alimentos e avaliar o 

custo-benefício de programas de alimentação (39-40).   

No Brasil, verifica-se um padrão alimentar em que predomina um alto 

consumo de gorduras saturadas e colesterol para toda a população (41-42). Esse 

perfil inadequado de consumo alimentar entre adolescentes reflete um estilo de 

vida caracterizado pela ingestão de álcool, tabagismo, sedentarismo, 

predispondo uma elevada prevalência de DCNT (16,18,43).   

Dados relativos à identificação de fatores de risco cardiovascular na 

população pediátrica de Natal ainda são escassos, dificultando o 

estabelecimento de estratégias de intervenção adequadas às peculiaridades 

regionais.  
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Abstract   

 

The dyslipidemia associated with excess weight is a risk profile global call for 

cardiovascular disease (CVD). The aim of this study was to investigate the 

association between dyslipidemias and other risk factors for cardiovascular 

diseases (CVD) in adolescents, considering sexual maturation. A cross-

sectional study was carried out with 432 adolescents from public schools, aged 

10-19 years. The correlations between the variables from the lipid profile and 

the Body Mass Index (BMI), waist circumference (WC), waist-to-height ratio 

(WHtR), sexual maturation, familial history and maternal education were 

evaluated using Pearson's correlation coefficient. Low high-density lipoprotein 

cholesterol (HDL-C) was the most prevalent dyslipidemia (50.5%), regardless of 

gender. There were significant correlations between triglycerides and BMI 

(r=0.30, p<0.01), WC (r=0.32, p<0.01) and WHtR (r=0.33, p<0.01). The linear 

model, which took into consideration sexual maturation, age and BMI, explain 

about 1 to 10.4% of the lipid profile variation. The low HDL-c was the most 

prevalent dyslipidemia in all adolescents and hypertriglyceridemia was most 

prevalent in overweight adolescents. Associations between dyslipidemias and 

anthropometric indicators (BMI and RCA) detected in this study can generate 

the hypothesis of the risk factors for CVD in adolescents. 

 

Key words: Dyslipidemias, obesity, risk factors. 
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Resumen  

 

La dislipidemia asociada con el exceso de peso es un perfil de riesgo de 

alcance mundial para la enfermedad cardiovascular (ECV). El objetivo de este 

estudio fue investigar la asociación entre la dislipemia y otros factores de riesgo 

para enfermedad cardiovascular (ECV) en los adolescentes en edad púber. Se 

realizó un estudio transversal con 432 adolescentes de escuelas públicas, con 

edades entre 10-19 años. Estudiando las correlaciones entre las variables del 

perfil lipídico y el índice de masa corporal (IMC), la circunferencia de cintura 

(CC), la cintura / altura (RCA), y la maduración sexual. Los antecedentes 

familiares y la educación de la madre se evaluaron mediante el coeficiente de 

correlación de Pearson . La dislipidemia con bajos niveles de HDL-C fue más 

frecuente (50,5%), independientemente del género. Se observaron 

correlaciones significativas entre los triglicéridos y el IMC (r = 0,30, p <0,01), 

CC (r = 0,32, p <0,01) y RCA (r = 0,33, p <0, 01). El modelo lineal, teniendo en 

cuenta la maduración sexual, la edad, y el IMC explicó entre el 1 y el 10,4% de 

la variación del perfil lipídico. Los bajos niveles de HDL-C fueron la dislipidemia 

más frecuente en todos los adolescentes y la hipertrigliceridemia en 

adolescentes con sobrepeso. Las asociaciones entre las dislipidemias y los 

indicadores antropométricos (índice de masa corporal y RCA) detectado en 

este estudio, pueden generar hipótesis acerca de los factores de riesgo de ECV 

en los adolescentes. 

 

Palabras clave: Dislipidemias, obesidad, factores de riesgo. 
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Introduction 

 

There are several risk factors for coronary diseases, which can act 

independently or together. Among the most common are arterial hypertension, 

smoking, a sedentary lifestyle, diabetes, obesity, dyslipidemias, and a positive 

familial history of cardiovascular disease (CVD). The precocity of these factors 

signals the need to develop prevention and intervention strategies in pediatric 

populations4, 11. 

In the northeast region of Brazil, an increase in the prevalence of 

childhood and adolescence obesity has been observed. According to the 

Household Budget Survey 2002-2003, the prevalence of teenagers with excess 

body weight was of 11.8% for males and 11.6% for females. Epidemiological 

surveys performed in different states of this region have described a prevalence 

of excess body weight from 10.8% to 54.5% in children and adolescents3, 6. 

Studies of Brazilian children and adolescents have also demonstrated an 

elevated prevalence of dyslipidemias that is associated with being overweight or 

obese, both with and without a familial history of premature cardiovascular 

events. The modifications in lipid metabolism that trigger changes in plasma 

lipoprotein concentrations are due to genetic or ambient factors7,12,19.  

Waist circumference (WC) and waist-to-height ratio (WHtR) during 

childhood are predictors of the development of risk factors for CVD. Visceral 

adiposity has a strong impact on CVD due to its association with dyslipidemias, 

arterial hypertension, insulin resistance and diabetes. High plasma triglycerides 

(TG) and low concentrations of high-density lipoprotein cholesterol (HDL-C) are 

among the alterations observed in the lipid profile that are primarily related to 

central fat distribution21.  
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Epidemiological investigations into dyslipidemias in adolescents, 

particularly considering the elevated concentration of total cholesterol (TC), low-

density lipoprotein cholesterol (LDL-C) and low concentrations of HDL-C, 

provide a basis for the prevention of atherosclerotic disease and a reduction of 

elevated mortality rates4, 15. 

The alterations in the lipid profile observed during puberty are more 

evident in males than in females due to hormonal influences. The lipid levels 

are elevated at about 9 to 10 years of age and lowered thereafter, with some 

differences between genders5.  

The objective of this study was to verify the association between 

dyslipidemias and other risk factors for cardiovascular diseases in adolescents, 

considering sexual maturation.  

 

Methods 

 

Study design and sampling  

A cross-sectional study was carried out with adolescents, aged 10 to 19 

years, from 21 public schools in the city of Natal, Brazil, between 2007 and 

2008.   

The sampling plan was defined by stratified random sampling in two 

stages, based on a target population of 39,920 students, while considering the 

four districts of the city: Nnorth = 19,270, Nsouth = 4,128, Nwest = 3,728 and Neast = 

12,794. The estimated prevalence for the changes in the lipid profile in each 

district, according to a pilot study involving four schools was p̂ north = 35%, 

p̂ south = 33%, p̂ west = 9% and p̂ east = 7%. The maximum estimation error was 

4%, and the prediction was 30% for sample losses, which resulted in a sample 
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size of n = 483 students. Stratified sampling with Neyman allocation was used 

to define sample sizes by district, resulting in the following  nnorth = 285, nsouth = 

63, nwest = 34 and neast = 101. 

 To determine the number of schools, the average number of students per 

school was considered, assuming that the variance of that number in the four 

districts was approximately equal. The school sample size obtained was n = 21, 

and according to proportional allocation, the following numbers of schools were 

obtained for each stratum: nNorth = 9, nSouth = 3, nEast = 3 and nWest = 6.  

The inclusion criteria were that the adolescent be attending school 

regularly and be between the ages of 10 and 19 years. The exclusion criteria 

were that adolescents with genetic syndromes associated with obesity or other 

diseases, those who were pregnant, and those with disabilities or who were 

using medication that could change the results of biochemical tests. 

The familial history of CVD and maternal education were included as 

descriptive variables. The presence of CVD was defined when the parents had 

diabetes, arterial hypertension, dyslipidemia or obesity. The education of the 

mother or caretaker was categorized as illiterate or as possessing a primary 

education, a secondary education, or a university education. 

 

Anthropometric Evaluation 

The sampling of all of the anthropometric measurements was performed 

in duplicate by trained staff in accordance with standardized techniques. To 

measure weight, we used an electronic scale by Tanita Solar ®, model HS301 

with a 150 kg capacity and 100 g precision. Height was measured with a 

portable stadiometer by Altura Exata® (1 mm precision). The classification of 

BMI-by-age was performed according to cutoff points established by Cole et 
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al. 8. The adolescents classified as having excess body weight were 

considered to be overweight or obese.  

Waist circumference was measured at the midpoint between the last rib 

and the iliac crest, using anthropometric tape, and we referred to it as the waist 

measurement, conforming literature10. We evaluated the WHtR and the cutoff 

points were set into two categories, elevated and normal21. 

 

Pubertal stage 

An assessment of the pubertal stage was performed by the medical team 

according to the Tanner method, which considers breast development13 and 

genitalia14, respectively for girls and boys. Classification criteria were defined as 

prepubescent: stage I, early pubescent: stages II and III and late pubescent: IV 

and V. 

 

Lipid Profile Evaluation 

After fasting for 10-12 hours, 5 mL of blood were collected by the 

technical staff at the private clinic laboratory “Centro de Patologia Clínica.” To 

obtain LDL-C, the equation from Friedewald was used. TC, LDL-C, HDL-C and 

TG were classified according to Brazilian recommendations22. The Castelli 

indices I (TC/HDL) and II (LDL/HDL), were established considering Elcarte et 

al.9. For Non-HDL Cholesterol, the values set by Srinivasan et al.23 were used. 

The cutoff points were TC <150 mg/dL; LDL-C <100 mg/dL; HDL-C ≥45 mg/dL; 

TG <100 mg/dL; TC/HDL >3.5 mg/dL; LDL/HDL >2.2 mg/dL and Non-HDL 

Cholesterol <123 mg/dL. When values of the lipid profile or the relationships 

between them were different from the recommended levels, they were classified 

as altered. 
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The study was approved by The Research and Ethics Committee of the 

UFRN, according to doc No. 112/06. All participants signed the consent form. 

 

Statistical Analysis 

The database was built using EPI-INFO software, version 6.04, with pre-

coding of variables and statistical analysis in Statistica, version 7.0. Descriptive 

analyses included mean and standard deviation for continuous variables, and 

proportion for categorical variables. Mean differences were tested by the 

bilateral t-test and, prevalence, by the chi-squared test. A prevalence ratio (PR) 

and the respective confidence interval of 95% (95% CI) were used to verify the 

associations between anthropometric variables according to gender. A 95% CI 

was considered significant when the value 1.0 was not found in the range. The 

correlation between variables of the lipid profile and risk factors for CVD was 

performed using Pearson's correlation coefficient. Sexual maturation variable 

was divided into two: sexual maturation 1 and 2, and considered for each one, 

two categories: sexual maturation 1 (SexMat1), prepubital, yes or no; and 

sexual maturation2 (SexMat2), initial puberty, yes or no. The chi-squared test 

was used to test the independence between excess weight and variables of the 

lipid profile. Relations between plasma lipids and lipoproteins and other 

metabolic variables were determined using a multivariate linear regression 

model, with metabolic variables as dependent variables and sexual maturation, 

age and BMI as independent variables. All statistical analyses were considered 

significant when the p-value was less than 5%.  
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Results 

Anthropometric, clinical and biochemical data we obtained from 432 

adolescents, (51.6%) were male and (48.4%) were female, with average ages 

of 11.8±1.4 and 11.9±1.4 years, respectively. The values of the anthropometric 

parameters and the lipid profile were not different according to gender (Table 1). 

The alterations in the lipid profile were registered in up to 50.5% of the 

adolescents. Low HDL-c values were the most prevalent lipid abnormality, 

followed by hypercholesterolemia. Among males, there was a lower probability 

of being in the early pubescent stage or in the late pubescent stage. There was 

no association between gender and nutritional status, centralized obesity, 

elevated WHtR, or any of the dyslipidemias (Table 2).  

Evaluating the influence of excess body weight in the alterations in the 

lipid profile, we found a higher prevalence of hypertriglyceridemia and an 

elevated TC/HDL ratio in overweight adolescents of both genders (Table 3).  

In the univariate analysis, TC, LDL-C, TC/HDL ratio, LDL/HDL ratio 

(p<0.01) and Non-HDL Cholesterol (p<0.05) showed a positive correlation with 

familial history. The triglycerides showed a positive correlation with BMI 

(p<0.01), WC (p<0.01) and WHtR (p<0.01). Non-HDL Cholesterol (p<0.05) and 

TC/HDL ratio (p<0.01) correlated with WHtR (Table 4). 

The multivariate linear regression analysis (Table 5) showed a significant 

inverse association between TC and sexual maturation (β – 12.01 mg/dL, 

p<0.025) and LDL-C (β – 13.71 mg/dL, p<0.006), adjusted by age and BMI. The 

model, which considered sexual maturation, age and BMI, explained about 2 to 

10.4% of the variation in the alterations in the lipid profile in males and about 1 

to 4.5% in females. 
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Discussion 

An elevated prevalence of dyslipidemias was found in our study in 

adolescents with and without excess weight, independent of gender, similar to 

those in the findings of Gama et al.11 and Vieira et al.24 ; and higher than those 

observed in other studies carried in Brazil 12, 18. 

The prevalence of excess body weight among the adolescents studied 

was similar to that seen in other epidemiological studies from the region, which 

did not show significant differences between genders. During childhood, this 

prevalence has a tendency vary as a result of the population analyzed, the 

cutoff point used for diagnosis, and the socio-economical status and age group 

studied3, 6.   

Hypercholesterolemia and elevated concentrations of LDL-C in 

adolescents suggest a genetic susceptibility. The elevation of plasma TC has 

been reported in children and adolescents with16 and without a familial history of 

premature cardiovascular events19.  

The level of plasma TC during childhood can be explained by the 

tracking phenomenon seen during growth and development. Moreover, it has 

been observed that when certain risk factors are seen together (clustering 

effect) in this age group, those children are at an increased risk of an early 

occurrence of atherosclerosis4. 

We observed that HDL-C was inversely associated with body fat 

distribution and that higher TC was related to body fat distribution. The 

association between increased body weight and hypertriglyceridemia and low 

HDL-C has been described in children12. The PROCAM study proposed a score 

to calculate the risk of acute cardiovascular events. Traditional factors are 

considered, ranked in order of importance: age, LDL-C, smoking, low HDL-c, 
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systemic arterial hypertension (SAH), family history (FH), diabetes mellitus, and 

hypertriglyceridemia1. 

The association between hypertriglyceridemia and centralized obesity 

can be explained by the increased number and size of adipocytes in the 

abdominal region, which promotes insulin resistance and intensifies the release 

of free fatty acids (FFA) into the plasma, which provide a substrate for 

triacylglycerol synthesis in the liver, leading to increased hepatic release of TG 

rich very low density lipoprotein (VLDL) particles into the plasma20. 

In this study, the average concentration of Non-HDL Cholesterol was 

similar to that reported by Giuliano et al.12 was greater than that observed by 

the Bogalusa Study23. Data from the Bogalusa Heart Study indicated that the 

altered levels of Non-HDL Cholesterol and LDL-C persist with time and are 

indicators for dyslipidemia in adulthood23.  

The negative association between sexual maturation and concentrations 

of TC and LDL-C, independent of age and BMI, demonstrate that gender and 

pubertal development influence the lipid profile, as described in other studies 5, 

22. The findings regarding the positive effects that BMI has on the level of TG, 

independent of sexual maturation and age for both genders, are already 

evidenced17.  

Lipid and lipoprotein concentrations changes during growth and 

development, showing two phases of expressive increase: up to 2 years old and 

during pubertal development5. In our study, which considers sexual maturation 

as a control variable, we did not find an influence in the HDL-C ratio, probably 

due to the age group of the adolescents. Since it was the most prevalent 

dyslipidemia from the study, we highlight its important role, in combination with 
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hypertriglyceridemia, in the pathogenesis of the metabolic syndrome and as an 

important risk factor for CVD during an adult’s life2. 

Some limitations deserve mention. First, other risk factors for CVD that 

were not described in this study, such as smoking, alcoholic beverages, 

physical activity and hypertension. Second, the results of cross-sectional 

studies should be viewed with caution, since they are subject to reverse 

causality. However, these considerations do not invalidate the findings of this 

study from contributing to the important investigation of nutritional status and 

dyslipidemias in adolescents.  

 

Conclusions 

Low HDL-C and hypertriglyceridemia associated with excess body weight and 

centralized obesity represent a higher risk for CVD in these adolescents. These 

findings demonstrate the importance of establishing an early diagnosis of the 

dyslipidemias, mainly if it is already associated to another risk factor for CVD, 

such as obesity. 

 



 

 37 

Acknowledgements 

 

To UFRN-PROPESQ and the Municipal Secretariat of Education of Rio Grande 

do Norte for their support and to the graduate students who took part in data 

collection: Aline Tuane Oliveira da Cunha, Ingrid Freitas da Silva and Suzylane 

Annuska Guerra da Silva. 

The project was financed by the National Council of Scientific and 

Technological Development (CNPq), grant no. 478287-06-2, as part of the 

research Project entitled Risk factors for cardiovascular diseases among 

the beneficiaries of the school food program, Natal, Brazil.  

 

References  

 

1. Assmann G, Cullen P, Schulte H. Simple scoring scheme for calculating the 

risk of acute coronary events based on the 10-year follow-up of the prospective 

cardiovascular Munster (PROCAM) study. Circulation 2002;105:310-15.  

 

2. Alvarez MM, Reiff AC, Moura AS, Veiga GV. Insulin resistance in Brazilian 

adolescent girls: Association with overweight and metabolic disorders. Diabetes 

Res Clin Pract 2006;74:183-88.  

 

3. Balaban G, Silva GAP. Prevalência de sobrepeso e obesidade em crianças e 

adolescentes de uma escola da rede privada de Recife. J Pediatr 2001;77:96-

100. 

 

4. Berenson GS, Srinivisan SR, Bao W, Newman WP, Tracy RE, Wattingney 

WA. Association between multiple cardiovascular risk factors and 



 

 38 

atherosclerosis in children and young adults. The Bogalusa Heart Study. N Engl 

J Med 1998;338:1650-56.  

 

5. Berenson GS, Srinivasan SR, Cresanta JL, Foster TA, Webber LS. Dynamic 

changes of serum lipoproteins in children during adolescence and sexual 

maturation. Am Epidemiol 1981;113:157-70. 

 

6. Brasil LMP, Fisberg M, Maranhão HS. Excesso de peso de escolares em 

região do nordeste Brasileiro: contraste entre as redes de ensino públicas e 

privadas. Rev Bras Saúde Mater Infant 2007;7:405-12.  

 

7. Carvalho DF, Paiva AA, Melo ASO, Ramos AT, Medeiros JS, Medeiros CCM, 

Cardoso MAA. Perfil lípídico e estado nutricional de adolescentes. Rev Bras 

Epidemiol 2007;10:491-98.  

 

8. Cole TJ, Bellizzi MC, Flegal KM, Dietz WH. Establishing a standard definition 

for child overweight and obesity worldwide: international survey. BMJ 

2000;320:1240-43.  

 

9. Elcarte R, Villa I, Sada J, Gasco M, Oyarzabal M, Sola A. Estudio de Navarra 

(PECNA) Hiperlipidemias V ?Quál es la mejor definición de hiperlipidemia en la 

edad infanto-juvenil? An Esp Pediatr 1993;38:317-22. 

 

10. Fernández JR, Redden DT, Pietrobelli A, Allison DB. Waist circumference 

percentiles in nationally representative samples of African-American, European-



 

 39 

American, and Mexican-American children and adolescents. J Pediatr 

2004;145:439-44.   

 

11. Gama SR, Carvalho MS, Chaves CRMM. Prevalência em crianças de 

fatores de risco para as doenças cardiovasculares. Cad Saúde Pública 

2007;23:2239-45.  

 

12. Giuliano ICB, Coutinho MSSA, Freitas SFT, Pires MMS, Zunino JN, Ribeiro 

RQCR. Lipídes séricos em crianças e adolescentes de Florianópolis, SC – 

Estudo Floripa saudável 2040. Arq Bras Cardiol 2005;85:85-91.  

 

13. Marshall WA, Tanner JM. Variation in the pattern of pubertal changes in 

girls. Arch Dis Child 1969;44:291-303.  

 

14. Marshall WA, Tanner JM. Variation in the pattern of pubertal changes in 

boys. Arch Dis Child 1970;45:13-23.  

 

15. McGill HC, McMahan CA, Herderick EE, Malcom GT, Tracy RE, Strong JP. 

Origen of atherosclerosis in childhood and adolescence. Am J Clin Nutr 

2000;72(Suppl): 1307S-15S.  

 

16. Mendes GA, Martinez TL, Izar MC, Amâncio OM, Novo NF, Matheus SC, et 

al. Perfil lipídico e efeitos da orientação nutricional em adolescentes com 

história familiar de doença arterial coronariana prematura. Arq Bras Cardiol 

2006;86:361-5.  

 



 

 40 

17. Posadas-Sanchez R, Posadas-Romero C, Zamora-Gonzalez J, Mendonza-

Perez E, Cardoso-Saldaña G, Yamamoto-Kimura L. Lipid and lipoprotein 

profiles and prevalence of dyslipidemia in mexican adolescents. Metabolism 

2007;56(12):1666-72. 

 

18. Ribeiro RQC, Lotufo PA, Lamounier JA, Oliveira RG, Soares JF, Botter DA. 

Fatores adicionais de risco cardiovascular associados ao excesso de peso em 

crianças e adolescentes. O estudo do coração de Belo Horizonte. Arq Bras 

Cardiol 2006;86: 408-18.  

 

19. Romaldini CC, Issler H, Cardoso AL, Diament J, Forti N. Fatores de risco 

para aterosclerose em crianças e adolescentes com história familiar de doença 

arterial coronariana prematura. J Pediatr 2004;80:135-40.  

 

20. Ruam H, Lodish HF. Insulin resistence in adipose tissue: direct and indirect 

effects of tumor necrosis factor. Cytokine Growth Factor Rev 2003;14:447-55.  

 

21. Savva SC, Tornaritis M, Savva ME, Kourides Y, Panagi A, Silikiotou N, et al. 

Waist circumference and waist-to-height ratio are better predictors of 

cardiovascular disease risk factors in children than body mass index. Int J Obes 

2000;24:1453-8.  

 

22. Sociedade Brasileira de Cardiologia. I Diretriz de prevenção da 

aterosclerose na infância e na adolescência. Arq Bras de Cardiol 

2005;85(Suppl):3-36.  



 

 41 

23. Srinivasan SR, Myers L, Berenson GS. Distribution and correlates of non-

high-density lipoprotein cholesterol in children: the Bogalusa Heart Study. 

Pediatrics 2002;110: e29.  

 

24. Vieira ACR, Alvarez MM, Kanaan S, Sichieri R, Veiga GV. Body mass índex 

predicting hyperglycemia and serum lipid changes in Brazilian adolescents. Rev 

Saúde Pública 2009;43:44-2.  



 

 42 

Artigo 2 – Não submetido, em tradução para o inglês e aguardando avaliação 

da banca de tese  

 

Periódico: British Journal of Nutrition (Br J Nutr. ISSN: 0007-1145) 

FI: 3,446 - A1 para Área Medicina II - CAPES 

 

Fontes e razões de variância para estimar a ingestão de energia e nutrientes 

em uma amostra de adolescentes brasileiros 

 

Título resumido - Estimando ingestão de energia e nutrientes em adolescentes  

 

Palavras chaves: ingestão habitual, variação intra-pessoal, variação inter-

pesssoal, razão de variancia, adolescentes. 

 

Severina Carla V. C. Lima1*; Clélia O. Lyra1; Liana G. B. Pinheiro1; Célia Márcia 

M. Morais1; Betzabeth Slater2; Lucia F. C. Pedrosa3. 

 

1 Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde – Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte. Rua General Cordeiro de Farias, s/nº - Petrópolis, 

CEP: 59012-570, Natal/RN, Brasil. 

2 Departamento de Nutrição – Faculdade de Saúde Pública – Universidade de 

São Paulo. Av. Dr. Arnaldo, 715, CEP: 01246-904, São Paulo/SP, Brasil. 

3 Departamento de Nutrição – Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

Rua General Cordeiro de Farias, s/nº - Petrópolis, CEP: 59012-570, Natal/RN, 

Brasil. 

 



 

 43 

 

* Autor Correspondente: Severina Carla Vieira Cunha Lima. scarla@ufrnet.br. 

Departamento de Nutrição - Universidade Federal do Rio Grande do Norte - 

Rua General Cordeiro de Farias, s/nº - Centro de Ciências da Saúde - 

Petrópolis – Natal – RN - CEP: 59010-190. Telefone: 55 84 33429737 - 55 84 

33429754. 

 

 

mailto:scarla@ufrnet.br


44 

 

Resumo  

O objetivo deste estudo foi descrever as fontes de variância da dieta, 

determinar as razões de variâncias e o número de dias necessários para 

estimar a dieta habitual em adolescentes.  

Métodos: A ingestão de energia, macronutrientes, ácidos graxos, fibra e 

colesterol foi estimada por meio de dois recordatórios de 24h (R24h), de 366 

adolescentes de escolas públicas de Natal/RN, Brasil. A razão de variância foi 

calculada entre o componente da variância intrapessoal e interpessoal, 

determinada pela análise de variância (ANOVA). A definição do número de dias 

para a estimativa da ingestão habitual de cada nutriente foi obtida 

considerando a correlação hipotética de (r) ≥ 0,9, entre a verdadeira ingestão 

de nutrientes e a observada.  

Resultados: As fontes de variância interpessoal foram maiores para todos os 

nutrientes e em ambos os sexos. As razões de variâncias foram  1 para todos 

os nutrientes, e mais elevadas no sexo feminino. Dois dias de R24h seriam 

suficientes para avaliar com precisão o consumo de energia, carboidratos, 

fibra, ácidos graxos saturados e monoinsaturados, exceto para proteínas, 

lipídeos, ácidos graxos poliinsaturados e o colesterol, que necessitariam de 3 

dias. 

Conclusões: A variância interpessoal da dieta dos adolescentes foi maior do 

que a intrapessoal para todos os nutrientes, repercutindo em uma razão de 

variância menor que 1 e consequentemente em uma variação de 2 a 3 dias 

para estimar a dieta habitual, considerando o sexo. 

Palavras chaves: Ingestão habitual, razão de variância, variação intrapessoal, 

variação interpessoal, adolescentes. 



 

 45 

Introdução 

Os dados de consumo alimentar e dietéticos habituais são importantes 

em estudos epidemiológicos porque além de estimar a ingestão de energia e 

nutrientes de uma população, também demonstra se existem associações 

entre a exposição alimentar ou dietética com desfechos relacionados à saúde 

ou a doença. A avaliação da ingestão alimentar habitual é  complexa porque 

envolve fatores relacionados com variabilidade de consumo do dia-a-dia, a 

confiabilidade da informação, bem como a identificação de sub/super registros 

1-3.  

O consumo alimentar e as estimativas de variância diferem entre 

populações, dependendo do sexo, idade, cultura4, e há divergências quanto ao 

número de dias de inquéritos alimentares necessários para avaliar o consumo 

habitual de energia, macronutrientes e micronutrientes, com aceitável grau de 

precisão5-8. 

A avaliação do consumo alimentar habitual pode ser realizada em pelo 

menos dois dias não-consecutivos de observações, selecionados com a 

cobertura das estações do ano e dos dias da semana. Com estes critérios 

pode-se estimar as variações intra e interpessoal, que são utilizadas para 

definição do número de medições de consumo e as medidas de variâncias para 

reproduzir estudos em populações com características semelhantes 5-6. 

As razões de variância podem ser utilizadas em estudos populacionais 

em que a ingestão alimentar foi aferida em um único dia de coleta, desde que 

sejam feitos ajustes por meio de técnicas estatísticas com a remoção do efeito 

da variância intrapessoal9.  
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Diferenças significativas nas variações de ingestão dos nutrientes têm 

sido observadas em diferentes grupos etários, de acordo com a idade, o sexo e 

diversidade cultural, como por exemplo, entre adolescentes russos e 

americanos7. Em adultos, as variações interpessoais obtidas período a período, 

e dia-a-dia tem contribuído significativamente para a variação do consumo de 

energia e macronutrientes2. 

Em estudos realizados com adolescentes brasileiros da Região Sudeste 

(Piracicaba e São Paulo capital), o número de R24h necessários para estimar a 

ingestão habitual variou de acordo com o nutriente10, e com o nutriente e o 

sexo11. No entanto, não existem informações quanto à Região Nordeste. 

Considerando as diferenças econômicas e culturais do país, este estudo tem 

como objetivo descrever as fontes de variância da dieta, calcular as razões de 

variâncias e o número de dias necessários para estimar o consumo dietético 

habitual em adolescentes da cidade de Natal.  

 

MÉTODOS  

 

Foi realizado um estudo transversal com 432 adolescentes na faixa 

etária de 10 a 19 anos, que frequentavam escolas municipais no período de 

abril de 2007 a novembro de 2008, na cidade do Natal, Nordeste do Brasil. O 

estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN, protocolo 

nº 112/06. 

O desenho, cálculo do tamanho da amostra e o processo de obtenção 

da amostra do estudo, assim como toda a logística de campo para a coleta 

de dados foram descritos previamente 12.  Foi realizado um estudo piloto 
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para estimar a prevalência das dislipidemias e definição do tamanho 

amostral. Utilizou-se como parâmetros estatísticos um limite de erro de 

estimação de 4% e 30% para as perdas amostrais.  

O tamanho amostral (483) foi definido por amostragem estratificada 

com alocação de Neyman: nNorte = 285   nSul = 63   nLeste = 34   nOeste = 101 e 

o número de escolas (21) foi obtido a partir do número médio de alunos por 

escola por alocacão porporcional: nNorte = 9   nSul = 3   nLeste = 3   nOeste = 6. 

 

Consumo Alimentar 

 

Foram aplicados dois R24h em formulário específico13, com intervalo 

entre 30 e 45 dias, considerando os seguintes critérios: (1) dias alternados, 

exceto as segundas-feiras, para evitar a obtenção de dados atípicos; (2) 

períodos distintos em cada mês, considerando o poder de compra das 

famílias; e (3) diferentes períodos do ano contemplando a sazonalidade da 

produção de alimentos.  

Os dados do consumo alimentar referentes à ingestão de energia, 

macronutrientes, ácidos graxos poliinsaturados (AGP), ácidos graxos 

monoinsaturados (AGM), ácidos graxos saturados (AGS), fibra e colesterol 

foram coletados por equipe previamente treinada de acordo com as 

recomendações de Thompson e Byers,14. As entrevistas foram realizadas no 

âmbito das escolas.  

Os alimentos foram registrados em medidas caseiras, com o auxílio de 

dois manuais elaborados pelos pesquisadores, um Manual de Medidas de 
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Utensílios Caseiros e outro Manual de Porções de Alimentos e utilizando 

fotografias de alimentos e de instrumentos usuais na prática dietética.   

As informações contidas em cada R24h foram duplamente conferidas a 

fim de monitorar a qualidade das entrevistas e definir a padronização para 

quantidades e receitas dietéticas. As conversões de medidas caseiras e 

unidades de alimentos para gramas foram feitas de acordo com a literatura15-16. 

As preparações dietéticas regionais e outras não usuais foram elaboradas no 

Laboratório de Técnica Dietética do Departamento de Nutrição da UFRN. 

Os inquéritos dietéticos foram convertidos em valores de nutrientes 

utilizando o ambiente do software Virtual Nutri 2.0 plus17. Foram necessárias 

adequações no banco de dados de preparações dietéticas, com a inclusão de 

preparações e composição nutricional de determinados alimentos.  As bases 

de dados da Tabela de Composição de Alimentos - TACO18 e do United States 

Departament of Agriculture USDA19 foram escolhidas por conterem 

informações nutricionais mais completas e atualizadas, incluindo alimentos 

regionais. Informações nutricionais obtidas dos rótulos de alimentos 

industrializados também foram incluídas. Foram excluídos os participantes com 

consumo energético superior a 5000 kcal ou inferior a 500 kcal4. 

 

Análise dos dados 

O banco de dados foi construído a partir dos dados exportados do 

software Virtual Nutri 2.0 plus17, relativos à ingestão de energia, carboidratos, 

proteínas, lipídeos, AGP, AGM, AGS, fibra e colesterol. 

Na análise estatística dos dados foi utilizado o software SPSS, versão 

17.0, e realizada a análise descritiva (média e desvio padrão) com as variáveis 
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dietéticas, sendo verificada a normalidade pelo teste skewness-kurtosis para 

cada variável. 

Os componentes de variância utilizados foram obtidos pela análise de 

variância “One-Way” ANOVA. A razão de variância foi calculada pela fórmula: 

RV = sw2/sb2, onde sw2 é a variância intrapessoal (variação do dia-a-dia na 

ingestão alimentar de um mesmo indivíduo) e sb2, é o componente interpessoal 

(variação do dia-a-dia na ingestão alimentar de um indivíduo com o outro). 

Utilizamos a equação proposta por Nelson et al.20 para estimar a precisão dos 

resultados obtidos por meio do coeficiente de correlação. 

O cálculo do número de dias para estimar a ingestão habitual dos 

nutrientes em indivíduos, foi realizado considerando-se a correlação hipotética 

de (r) ≥ 0,9 entre a verdadeira ingestão de nutrientes e a observada, segundo a 

fórmula de Black et al.9: 

 

D=  r2       x     S2
w 

           1- r2         S2
b 

 

D é influenciado pela razão das variações intrapessoal e interpessoal. Se a 

variação intrapessoal observada ao longo do dia é menor do que a 

interpessoal, então será necessário um menor número de medidas repetidas. O 

valor obtido para D depende também do r escolhido, assim, de acordo com o r 

desejado, o número de dias para ser avaliado será maior ou menor. 
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Resultados 

 

A taxa de resposta na amostra de adolescentes (n=432) referente à 

aplicação do segundo R24h foi de 83% (n=184) e 87% (n=182) no sexo 

masculino e feminino, respectivamente, totalizando 366 adolescentes. A média 

de ingestão alimentar de energia e nutrientes foi maior no sexo masculino, 

porém sem diferença estatisticamente significante (tabela 1). 

Considerando todos os nutrientes, as fontes de variância interpessoal 

foram maiores do que a intrapessoal, em ambos os sexos. As razões de 

variâncias (RV) foram menores que 1 para todos os nutrientes, sendo mais 

elevada no sexo feminino (tabela 2). 

Os achados apontam para um “r” próximo da correlação hipotética de (r) 

≥ 0,9 da verdadeira ingestão de nutrientes e a observada. O número de 

observações para se obter a dieta habitual variou entre 2 a 3 dias de aplicação 

do R24h para avaliação do consumo de energia e dos nutrientes investigados. 

O sexo é uma variável que influencia neste achado (tabela 3). 

 

 

Discussão 

A variância interpessoal registrada em nosso estudo foi a maior fonte de 

variância da ingestão de nutrientes, resultando em uma RV menor do que 1, 

semelhante aos achados de Laningan et al.1 com crianças e de Herbert et al.21 

com adultos. Este fato pode estar relacionado à monotonia alimentar entre os 

adolescentes e ao padrão dietético da nossa região. Atribui-se, também, ao 

baixo poder aquisitivo da população, a pouca diversidade dos alimentos 
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registrados nos R24h e à desinformação associada ao baixo nível de instrução 

familiar. Em outros estudos brasileiros em região distinta do Nordeste foi 

verificada uma RV maior que 1, resultante do maior componente de variância 

intrapessoal10-11. Isto reforça a dedução que embora um determinado grupo de 

indivíduos tenha um padrão de consumo alimentar estável, o consumo 

alimentar diário por um mesmo indivíduo é um evento consideravelmente 

aleatório22.  

As razões de variâncias obtidas foram menores que as observadas em 

estudos com adolescentes brasileiros de São Paulo capital11 e de Piracicaba10. 

Considerando o sexo, as adolescentes apresentaram uma RV mais elevada, 

com padrão idêntico ao observado nas adolescentes russas7 e contrastando 

com os achados das adolescentes de São Paulo11 e americanas7. 

Nos estudos em que a RV é menor do que 1 têm sido demonstradas 

melhores associações entre consumo alimentar e o desfecho, do que naqueles 

com uma RV superior. Esse dado é importante para elaboração de desenhos 

de estudos que correlacionam as variáveis dietéticas como indicadores de 

saúde ou doença 7,20. 

A utilização da RV obtida em estudos populacionais com características 

semelhantes é uma alternativa para a aplicação de vários R24h em indivíduos, 

visando estimar a dieta habitual. Os resultados deste estudo apoiado pela 

utilização de métodos estatísticos apropriados, como os propostos pela Iowa 

State University23 e pelo National Research Council24, podem permitir correção 

da distribuição da ingestão de nutrientes baseada em apenas um R24h por 

indivíduo, utilizando a RV externa. 
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O número de dias necessário para estimar a dieta habitual dos 

adolescentes em função da RV, foi de 2 a 3 dias, com estimativas maiores nos 

adolescentes do sexo feminino, com exceção da energia. Alguns estudiosos 

referem que apenas duas medidas de consumo repetidas seriam necessárias 

para estimar a ingestão habitual, desde que o conjunto de todos os dias de 

amostragem tenha abrangência sobre as estações do ano e os dias da 

semana5.  

Um fator limitante do nosso estudo diz respeito ao efeito do dia da 

semana e mês do ano, não considerado nas fontes de variância. Entretanto, a 

variabilidade total do dia da semana e do mês do ano, tem baixa influência na 

estimativa do número de dias para conhecer a dieta habitual. Isto sugere que a 

variação nas quantidades de nutrientes consumidos ao longo dos dias é 

aleatória; portanto, não podem ser preconizadas por um dia específico da 

semana ou mês do ano11. Além disso, em dietas de crianças, têm sido 

observado que diferentes épocas do ano não confere uma informação adicional 

em relação à contribuição dos macronutrientes para o consumo de energia total 

25.  

A avaliação precisa do consumo alimentar representa um desafio em 

função, principalmente, da complexidade da dieta, que tem em sua matriz uma 

grande variabilidade de componentes e também é influenciada por fatores 

externos. Por estes motivos, a avaliação do consumo alimentar sem erros 

aleatórios e sistemáticos é de difícil alcance, uma vez que são inerentes aos 

indivíduos e ao método utilizado 4,20,26.  

Neste estudo, o rigor metodológico utilizado na coleta de dados, na 

análise do consumo alimentar e na correção do banco de dados, possibilita a 
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confiabilidade em relação aos resultados obtidos. Quando os protocolos de 

consumo alimentar são operacionalizados com maior controle sobre os 

indivíduos, principalmente durante a coleta de dados, favorece uma maior 

precisão, e resulta em um menor número de dias para estimar o consumo 

habitual de indivíduos e populações2. 

Conclusões 

O componente de variação interpessoal foi maior que o intrapessoal para todos 

os nutrientes, repercutindo em uma razão de variância menor que 1 (um). O 

número de dias suficientes de R24h para definição da dieta habitual em 

adolescentes variou de 2 a 3 para alguns nutrientes e teve influência do sexo. 

As estimativas de razão de variância encontradas neste estudo podem ser 

utilizadas em outros conduzidos com adolescentes que apresentem 

características socioeconômicas e culturais semelhantes.  
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RESUMO  

Objetivo: descrever os padrões dietéticos e de estilo de vida dos adolescentes, 

a história familiar positiva de DCV e a idade e correlacionar com os indicadores 

antropométricos e do perfil lipídico, ajustados pela maturação sexual.  

Métodos: Foi conduzido um estudo transversal com 432 adolescentes de 

escolas públicas da cidade do Natal, RN, Brasil, com idade entre 10-19 anos. 

Utilizou-se a análise de componentes principais como método de extração dos 

fatores que representaram as variáveis dependentes e algumas independentes. 

O conjunto das variáveis dependentes foi denominado de risco cardiovascular 

e obtido a partir do perfil lipídico, do índice de Castelli I e II, do colesterol não-

HDL, do índice de massa corporal (IMC), da circunferência da cintura (CC) e a 

razão cintura/altura (RCA). Os padrões dietéticos e do estilo de vida foram 

obtidos a partir das variáveis independentes, baseados em dois recordatórios 

de 24h e na atividade física semanal. Foram investigadas associações entre os 

padrões de risco cardiovascular com padrões dietéticos e do estilo de vida, e 

com a idade e a história familiar de DCV, por meio da análise bivariada e 

regressão logística múltipla, ajustadas pela maturação sexual. 

Resultados: Foram extraídos dois padrões de risco cardiovascular: o “perfil 

lipídico” (HDL-C e colesterol não-HDL) e o “indicador antropométrico” (IMC, 

CC, RCA), com um poder de explicação de 75% da variância dos dados 

originais. Ademais, obtiveram-se dois padrões dietéticos, “dieta ocidental” 

positivo em lipídeos e AGS e negativo em fibra, e “dieta protéica” positivo em 

proteínas, AGP, colesterol e negativo em carboidratos e um padrão para o 

estilo de vida, “equilíbrio energético” positivo para energia e atividade física, 

com um poder de explicação de 67%. Para as variáveis que permaneceram 
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significativas após o ajuste pela maturação sexual, observaram-se associações 

para o sexo masculino, entre ser púbere e o padrão indicador antropométrico 

(OR=3,32, IC% 1,34-8,17); e entre a história familiar de DCV e o padrão perfil 

lipídico (OR=2,62, IC% 1,20-5,72). No sexo feminino, identificaram-se 

associações entre a idade após a primeira fase da puberdade, com os padrões 

indicadores antropométricos (OR=3,59, IC% 1,58-8,17) e do perfil lipídico 

(OR=0,33, IC% 0,15-0,75). 

Conclusões: Os dois padrões dietéticos extraídos foram considerados não 

saudáveis e o padrão estilo de vida como saudável. As associações 

encontradas foram entre os padrões de risco para DCV com a idade no sexo 

feminino e com a história familiar positiva de DCV no sexo masculino.  

 

Palavras chaves: Padrão dietético, análise fatorial, fatores de risco, doenças 

cardiovasculares, adolescentes. 
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Introdução 

 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) tem alertado para necessidade 

de se buscar estratégias e ações de proteção contra as doenças crônicas não-

transmissíveis (DCNT). Na adolescência é oportuno conhecer a dinâmica do 

processo de transição nutricional e as mudanças do estilo de vida, 

principalmente relacionadas ao comportamento alimentar e a prática de 

atividade física. Estas mudanças podem repercutir em aumento da prevalência 

das doenças crônicas tais como a obesidade, dislipidemias, diabetes tipo 2 e 

doenças cardiovasculares (DCV), que anteriormente se manifestavam quase 

exclusivamente em adultos ou idosos (1). 

A DCV é a principal causa de mortalidade no Brasil (2) e no mundo (3).  As 

manifestações das DCV na vida adulta são decorrentes de fatores genéticos e 

ambientais e, a presença e interação desses fatores, já podem ser observadas 

na infância e adolescência (4-5). A aterosclerose tem o seu início durante a 

infância e a história familiar da DCV reflete, além da susceptibilidade genética, 

o ambiente partilhado e fatores comportamentais e culturais (6). A adoção de 

comportamentos saudáveis irão determinar a redução do risco de DCV, uma 

vez que alguns fatores de risco são modificados por meio de um estilo de vida 

saudável (7).  

Os estudos epidemiológicos têm investigado a relação entre dieta e as 

doenças humanas e tradicionalmente os efeitos dos nutrientes ou alimentos. 

Entretanto, em alguns estudos esses efeitos não demonstram uma associação 

exposição x desfecho, devido à complexidade da dieta e, especialmente, a alta 

correlação entre a ingestão de vários alimentos e nutrientes (8). Desta forma, 
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agrupar os nutrientes ou os alimentos possibilita que seja produzido um padrão 

dietético que pode representar uma imagem mais precisa do que os nutrientes 

ou alimentos de forma isolada (9). 

A epidemiologia nutricional utiliza a abordagem por análise de 

componentes principais (ACP) com caráter exploratório, em que padrões 

alimentares são derivados das correlações existentes dos dados originais (10). 

Estes estudos têm contribuído para o conhecimento sobre a relação entre 

nutrição e doenças em adultos (10-11), adolescentes (12-14) e crianças (15-16). Os 

padrões alimentares são obtidos a partir da transformação de um grande 

conjunto de variáveis correlacionadas e associados às DCV (17-18). 

Na adolescência, o padrão alimentar é caracterizado por um maior 

número de refeições fora de casa, grande parte oriundos dos lanches, na forma 

de fast-food ou junk-food em detrimento da ingestão de frutas e verduras (14, 19), 

além da presença marcante de comportamentos sedentários (20-21), o que 

representa um estilo de vida próprio desta faixa etária. Estudos brasileiros 

descreveram os padrões dietéticos associados com risco de DCV em adultos 

(22-25). Entretanto, poucos estudos nacionais foram realizados investigando a 

relação entre padrões alimentares, status sócio-econômico e estilo de vida 

entre adultos jovens e em população na faixa etária de 15 a 59 anos (11, 23).  

Portanto, o objetivo deste estudo foi descrever os padrões dietéticos e 

do estilo de vida dos adolescentes, história familiar positiva de DCV e idade e 

correlacionar com os padrões de risco para DCV, ajustados pela maturação 

sexual.  
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Métodos  

 

Estudo transversal realizado com 432 adolescentes na faixa etária de 10 

a 19 anos, que frequentavam escolas municipais no período de abril de 2007 a 

novembro de 2008, na cidade do Natal, Nordeste do Brasil. O estudo foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN, protocolo nº 112/06. 

O desenho, cálculo do tamanho da amostra e o processo de obtenção 

da amostra do estudo, assim como toda a logística de campo para a coleta de 

dados foram descritos previamente (26).  

Foi realizado um estudo piloto para estimar a prevalência das 

dislipidemias e definição do tamanho amostral. Utilizou-se como parâmetros 

estatísticos um limite de erro de estimação 4% e 30% para as perdas 

amostrais.  

O tamanho amostral (483) foi definido por amostragem estratificada 

com alocação de Neyman: nNorte = 285   nSul = 63   nLeste = 34   nOeste = 101 e 

o número de escolas (21) foi obtido a partir do número médio de alunos por 

escola por alocacão porporcional: nNorte = 9   nSul = 3   nLeste = 3   nOeste = 6. 

 

Maturação sexual e história familiar positiva de DCV 

O estadiamento puberal foi avaliado de forma clínica e utilizado como 

variável controle, considerando o desenvolvimento das mamas (27) e genitais 

(28), respectivamente para meninas e meninos, definindo-se os dois critérios de 

classificação pré-púbere para o estágio 1 e púbere agregando os demais 

estágios. 
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A história familiar positiva de DCV foi definida quando um dos pais e ou 

avós referiram possuir pelo menos uma dessas doenças; diabetes, hipertensão 

arterial, dislipidemia ou obesidade. 

 

 Perfil lipídico 

Após jejum de 10-12 horas, 5 mL de sangue foram coletados por equipe 

técnica do Centro de Patologia Clínica da rede privada, o qual também realizou 

todas as análises. Para obtenção do LDL-C utilizou-se a equação de 

Friedewald. Foram definidas as recomendações do CT, LDL-C, HDL-C e TG, 

segundo a I Diretriz de Prevenção da Aterosclerose na Infância e na 

Adolescência (29). O índice de Castelli I (CT/HDL) e o Índice de Castelli II 

(LDL/HDL) foram determinados segundo Elcarte et al.(30) e para o colesterol 

não-HDL os pontos de corte utilizados foram os estabelecidos por Srinivasan et 

al.(31). Os critérios de classificação determinados foram: colesterol total 

<150mg/dL; LDL-C <100mg/dL; HDL-C ≥45mg/dL; TG<100mg/dL; CT/HDL 

>3,5mg/dL; LDL/HDL >2,2 mg/dL e colesterol não-HDL<123mg/dL. Os valores 

do perfil lipídico ou suas relações que se encontravam diferentes da 

recomendação normal foram classificados como alterados.  

 

Indicadores antropométricos 

As medidas antropométricas foram realizadas por equipe treinada com 

a técnica de padronização em duplicata. A classificação do IMC foi obtida 

segundo a idade, de acordo com os pontos de corte de Cole et al.(32), 

classificados em normal, sobrepeso e obesidade. Foram considerados com 

excesso de peso os adolescentes classificados com sobrepeso ou obesidade. 



 

 68 

A obesidade centralizada foi definida a partir da circunferência 

abdominal aferida no ponto médio entre a última costela e a crista ilíaca, sendo 

denominada como medida da cintura, e classificada conforme pontos de corte 

em elevada e normal (33). Foi avaliada a razão circunferência da cintura/altura e 

classificada em duas categorias, elevada e normal, de acordo com Savva et al. 

(34). 

 

Consumo alimentar e dietético 

Os dados referentes ao consumo alimentar foram obtidos da média de 

02 Recordatórios de 24 horas (R24h). A ingestão de energia, macronutrientes 

inclusive a fibra, ácidos graxos e colesterol foram registradas em formulário 

específico, de acordo com as recomendações de Thompson e Byers (35). A 

metodologia aplicada para a obtenção e análise dos nutrientes foi descrita em 

estudo que avaliou o número de dias necessários para definir o consumo 

habitual destes adolescentes (36). A avaliação da adequação do consumo de 

energia, macronutrientes e fibra seguiram a recomendação do Institute of 

Medicine (37). Como referência para a ingestão dos ácidos graxos saturados 

(AGS), ácidos graxos poliinsaturados (AGP) e colesterol utilizaram-se as 

recomendações de Williamms et al. (38), e para os ácidos graxos 

monoinsaturados (AGM) as IV Diretrizes Brasileiras de Dislipidemias (39).  

A estimativa da ingestão habitual dos nutrientes foi feita com a correção 

pela variabilidade intra e interpessoal, utilizando-se o método desenvolvido por 

Nusser et al. (40), também conhecido como método ISU (Iowa State University). 

Posteriormente, os nutrientes foram ajustados pela energia de acordo com o 

método dos resíduos (8). 
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Atividade Física 

As informações da atividade física habitual foram obtidas utilizando 

questionário específico para adolescentes (20). A análise da prática de 

atividades físicas foi realizada considerando a avaliação semanal. Para o 

cálculo do nível de atividade física – NAF utilizou-se o ponto de corte de 300 

minutos por semana de atividade física moderada e vigorosa, recomendado 

para classificação dos adolescentes em ativos: NAF igual a 1,26 para meninos 

e 1,31 para as meninas. Os adolescentes que declararam realizar entre 150 a 

299 minutos semanais de atividades físicas foram considerados pouco ativos: 

NAF igual a 1,13 para meninos e 1,16 para meninas.   

 

Análise Estatística 

A análise estatística foi realizada utilizando o software STATA 10.0. A 

análise descritiva incluiu média e desvio padrão, para variáveis contínuas, e 

proporção, para variáveis categóricas. A normalidade foi verificada para cada 

variável pela skewness and kurtosis. 

A obtenção dos padrões para risco das DCV, padrão dietético e padrão 

estilo de vida, se deu por meio de duas análises fatoriais exploratórias, cuja 

extração dos fatores foi feita pela análise dos componentes principais para as 

variáveis dependentes e independentes. As variáveis dependentes incluídas na 

análise fatorial foram os indicadores antropométricos (IMC, CC, RCA) e do 

perfil lipídico (CT, LDL-C, TG, HDL-C, colesterol não-HDL, CT/HDL, LDL/HDL), 

e as independentes foram aquelas relacionadas ao consumo dietético e estilo 
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de vida como: energia, carboidrato, proteína, lipídeos, AGP, AGM, AGS, fibra, 

colesterol e atividade física.  

Para a realização da análise fatorial das variáveis dependentes foi 

gerada uma matriz de correlações pelo coeficiente de correlação de Pearson, 

foram candidatas à inclusão no modelo aquelas com correlação significativa e 

cujo coeficiente de correlação fosse r>0,30. Permaneceram no modelo as 

variáveis IMC, CC, RCA, HDL-C e o colesterol não-HDL. Dois fatores, padrão 

indicador antropométrico e padrão perfil lipídico foram extraídos por meio do 

método de componentes principais, tendo como critério o “eigenvalue” maior 

que 1 e com rotação Varimax. As variáveis independentes seguiram os 

mesmos passos e critérios, permanecendo no modelo todas as variáveis e 

extraídos 3 fatores, padrão dieta ocidental, padrão dieta protéica e padrão 

equilíbrio energético. 

A análise bivariada foi realizada a partir dos componentes gerados pelas 

análises fatoriais obtidos com as variáveis dependentes e independentes. Os 

fatores referentes às variáveis dependentes foram utilizados como desfechos, 

categorizados como alterados e normais, tomando como base a mediana dos 

escores fatoriais. Do mesmo modo, aqueles gerados para as variáveis 

independentes foram categorizados como positivos e negativos, significando 

exposição ou não exposição, a partir da mediana dos escores fatoriais 

encontrados. Foram incluídas ainda como variáveis independentes a idade 

(categorizadas a partir da mediana), a maturação sexual (pré-púbere e púbere) 

e a história familiar positiva de DCV (com e sem). A magnitude da associação 

foi determinada pela Odds Ratio e intervalo de confiança de 95% (IC95%). Em 

seguida, procedeu-se a análise multivariada por meio da regressão logística 
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incondicional, sendo incluídas no modelo as variáveis cuja significância foi igual 

ou menor que 0,20 e que não possuíssem colinearidade com as outras 

incluídas no modelo.  

Todas as análises estatísticas foram consideradas significativas para um 

nível de significância de 5%.  

 

 

 

Resultados 

A partir dos 432 adolescentes elegíveis, 347 foram efetivamente 

incluídos na análise. A perda amostral foi de 3,5% em relação aos dados 

antropométricos e de 16,8% em relação à maturação sexual, história familiar de 

DCV, R24h e atividade física.  

A idade média da população estudada para o sexo masculino foi de 

11,74±1,45 anos e o feminino 11,85±1,35 anos. A frequência de história 

familiar positiva de DCV foi mais elevada nos adolescentes do sexo feminino 

56,2%. A análise descritiva dos dados está apresentada, de acordo com o 

sexo, na tabela 1. 

Conforme a análise fatorial para as variáveis dependentes, os dois 

fatores que representam o risco cardiovascular foram denominados como fator 

1: Padrão indicador antropométrico (PIA) e como fator 2: Padrão do perfil 

lipídico (PPL), ambos com um poder de explicação de 75% da variância dos 

dados originais (tabela 2).  

Considerando as variáveis independentes, foram identificados três 

padrões representativos das condições de risco e de proteção para as DCV, 
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sendo dois padrões dietéticos e um relativo ao estilo de vida. Os padrões 

explorados foram classificados como fator 1: Padrão dieta ocidental (PDO), 

fator 2: Padrão dieta protéica (PDP) e fator 3: Padrão equilíbrio energético 

(PEE), com um poder de explicação de 67% da variância dos dados originais 

(tabela 3). 

Os resultados da análise bivariada e da regressão logística referentes ao 

PIA e às variáveis independentes estão apresentados de acordo com o sexo, 

na tabela 4. Nas variáveis que permaneceram significativas após o ajuste, 

observou-se nos adolescentes do sexo masculino, o fato de que ser púbere 

propicia 3,3 vezes mais alteração no PIA do que ser pré-púbere. Da mesma 

forma, o sexo feminino, ter a idade após a primeira fase da puberdade propicia 

3,59 vezes mais alteração que estar abaixo dessa idade.  

Na análise bivariada e regressão logística para a variável dependente 

PPL, de acordo com o sexo, permaneceram significativas após o ajuste para os 

adolescentes do sexo masculino, apresentar história familiar positiva de DCV 

favorecendo 2,62 vezes mais alteração no PPL do que aqueles sem história 

familiar de DCV. No sexo feminino, apresentar idade acima de adolescentes 

classificados em estágio inicial propicia 67% de proteção para a alteração no 

PPL que aqueles abaixo dessa idade. Para ambas as situações, o resultado da 

regressão foi ajustado pela maturação sexual (tabela 5). 
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Discussão 

O excesso de peso e as alterações do perfil lipídico, quando associados, 

sugerem uma progressão dos fatores de risco modificáveis da DCV. Esta 

condição justifica a avaliação e o controle precoce destes fatores para impedir 

ou retardar o surgimento e o agravamento da aterosclerose em adultos jovens 

(41). Nesse sentido, esse estudo objetivou buscar tal relação em adolescentes, 

que se encontram em ciclo de vida anterior à população alvo da maioria dos 

estudos.  

No que se refere aos dados obtidos nesse estudo, por tratar-se de um 

estudo transversal, há possibilidade de viés de informação, tanto devido ao viés 

de memória, como da causalidade reversa. 

 Em relação à história familiar positiva de DCV, tal informação foi relatada 

pelos pais. Os dados referentes à maturação sexual foram obtidos de forma 

clínica, por endocrinologista pediátrico, uma vez que nesta faixa etária, por 

influência dos hormônios gonodais, a maturação sexual pode ser considerada 

um importante fator de confusão. Para a avaliação do consumo alimentar 

realizada pelo R24h, utilizou-se como recursos para minimizar o viés de 

memória, a elaboração especificamente para este estudo, de manuais de 

utensílios e porções de alimentos, representando as características alimentares 

desta faixa etária, condição socio-econômica e os alimentos regionais.  

Os resultados dos indicadores antropométricos representados pelo IMC, 

CC e RCA nos adolescentes foram similares aos registrados em pesquisas 

epidemiológicas da região, inclusive o fato de não demonstrar diferenças 

significativas entre os sexos (42-43). As concentrações médias de CT, LDL-C e 

HDL-C foram similares a de outros estudos (44-45), e diferentes para os valores 
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de TG (44,46). Esta condição justifica a avaliação e o controle precoce destes 

fatores para impedir ou retardar o surgimento e o agravamento da 

aterosclerose em adultos jovens (41). A detecção precoce das dislipidemias 

fundamenta-se pela observação de ateromatose na camada íntima da aorta de 

crianças com concentrações de colesterol entre 140 a 170mg/dL (29). 

Considerando as variáveis independentes, a contribuição dos 

macronutrientes ingeridos pelos adolescentes em relação ao valor energético 

total da dieta encontram-se dentro das faixas recomendadas em ambos os 

sexos. Salienta-se que a ingestão dietética inadequada aumenta o risco do 

aparecimento de doenças crônicas e pode resultar na deficiência de nutrientes 

essenciais (37). 

Conhecer os padrões de estilo de vida envolvendo atividade física e 

padrões dietéticos de uma população é o reflexo de uma complexa interação 

de características multidimensionais, que incluem fatores ambientais, 

demográficos, sociais e econômicos (47). Os estudos epidemiológicos de base 

populacional com amostras representativas permitem, de certa forma, agrupar 

essa multiplicidade de fatores(11-17). Os dados referentes a atividade física no 

presente estudo foram semelhantes aos observados em adolescentes de 

Campinas (SP), 2007, em que a maior parcela de adolescentes classificados 

como ativos foram do sexo masculino (48), utilizando a mesma metodologia (20). 

A epidemiolgia nutricional tem usado o método de extração dos 

componentes principais, usando a análise fatorial para determinar os padrões 

alimentares e buscar as associações com diversas doenças crônicas em 

adultos (11,17), adolescentes (12-14) e crianças (15-16).  
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 Os nutrientes agrupados ao padrão da dieta ocidental são característicos 

dos alimentos consumidos nesta faixa etária. A contribuição positiva dos 

lipídeos e AGS e negativa das fibras, presente nesse padrão, representam 

risco para as DCV, uma vez que constituem uma dieta composta por fast food 

ou junk food (nuggets, salgados, sorvetes, bolos recheados e outros), 

alimentos densamente calóricos e pobres em fibras encontradas principalmente 

nas frutas e vegetais.  

O padrão dieta protéica, poderia ser classificado como saudável, por 

fornecer aminoácidos essenciais para o crescimento e desenvolvimento e pelo 

fato dos AGP modularem a expressão gênica de enzimas envolvidas no 

metabolismo de lipídeos e carboidratos (49). Porém, neste conjunto, observou-

se a presença do colesterol dietético de alimentos de origem animal que 

representam um risco para as DCV, principalmente por favorecer a elevação do 

CT e o LDL-C, fato observado nesta população (26). Ademais, nesse padrão foi 

encontrada a baixa ingestão dos carboidratos, o que também representa um 

risco, considerando que é um nutriente de maior fonte de energia oriunda das 

leguminosas, tubérculos e frutas, que por sua vez são fontes de fibras, 

vitaminas e minerais que desempenham ação protetora nas  DCV.  

Registrou-se no único padrão do estilo de vida, constituído pela 

contribuição positiva da energia e da atividade física, a importância do 

equilíbrio energético como um padrão de caracteristicas saudáveis, por 

representar comportamentos envolvidos na prevenção e tratamento das DCV.  

Apesar das diferenças metodológicas encontradas nos estudos anteriores 

com crianças e adolescentes, os padrões extraídos no presente estudo 

apresentaram algumas semelhanças. O padrão dieta ocidental e padrão dieta 
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protéica foram semelhantes aos padrões de “gordura e açúcar” (13), ao "snacky" 

(bolos, biscoitos, doces e salgados e refrigerantes), (50), ao "pizza e bebidas" 

(refrigerantes, pizzas e hambúrgueres, biscoitos e bolos) (51) e ao “ocidental” 

(carnes e produtos derivados, leite e produtos lácteos, farinha e pão, e 

refrigerantes) (14). Tais padrões são considerados de risco para as DCV, os 

quais foram associados à obesidade e hipertensão (13-14).  

A exemplo de outros estudos que retrataram comportamentos de 

atividade física e consumo alimentar com ação protetora em relação à DCV, o 

único padrão considerado saudável no presente estudo foi o "equilíbrio 

energético" que sugere um consumo energético adequado em relação ao gasto 

calórico (52- 53). 

Verificou-se entre os padrões fatores de risco para as DCV, representados 

pelo PIA e PPL uma associação significativa com a idade cronológica no sexo 

feminino. Pode-se constatar que mesmo na faixa etaria pediátrica, a idade e o 

sexo podem ser fatores importantes para as alterações antropométricas e do 

perfil lipídico em adolescentes. Isto sinaliza a importância dos estudos com 

amostras populacionais examinando os fatores de risco cardiovascular como 

os mediadores das diferenças relacionadas à idade e ao sexo. 

A adolescência é uma fase da vida heterogênea em termos de 

desenvolvimento, maturidade e estilo de vida, sendo distinta em três estágios 

de desenvolvimento: inicial (10/13-14/15 anos), intermediário (14/15-17 anos) e 

tardio (após 17 anos) (1). Os resultados deste estudo relativos ao sexo feminino 

indicam que após ou durante o estágio inicial existe predisposição para 

alterações no PIA, o que também foi verificado em um estudo nacional em 

adolescentes de escola pública (54). Destaca-se que 89% das meninas estão na 
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fase púbere (dado não apresentado), achados que corroboram com os 

registrados na literatura (54). O adiantamento do início da puberdade pode ser 

consequência do aumento do peso e da concentração sanguínea de estradiol, 

que estimula a lipogênese em meninas com maturação sexual precoce (55). 

Por outro lado, registrou-se também para o sexo feminino uma associação 

significativa indicando proteção para as alterações do PPL. Os níveis de 

lipídeos e lipoproteínas sofrem variações importantes durante a fase de 

crescimento e desenvolvimento humano, com diferenças segundo idade e sexo 

(29). O estradiol e a testosterona, individualmente ou em conjunto, modulam o 

perfil das lipoproteínas em ambos os sexos, especialmente durante a 

puberdade. A queda dos níveis de HDL-C e aumento do LDL-C com o avanço 

da maturação sexual no sexo masculino pode ocorrer pelo aumento da 

testosterona, e no feminino, o HDL-C e TG podem variar de acordo com a 

idade e em associação com os estágios de maturidade sexual (55-57). 

Outra importante associação registrada com o PPL foi com a história 

familiar positiva de DCV, no sexo masculino reafirmando a susceptibilidade 

genética para as dislipidemias e a necessidade de investigar o perfil lipídico em 

crianças acima de 2 anos (29). Existem dados de história familiar de DCV 

associada aos níveis alterados de colesterol total em adolescentes, em estudos 

realizados no Brasil (58-59).  

Além da história familiar positiva de DCV, a alta prevalência de 

dislipidemia está associada com outros fatores de risco, sugerindo a agregação 

de fatores de risco já prevalente em crianças e adolescentes. Entre esses 

destaca-se o padrão alimentar inadequado, o sobrepeso, a obesidade, a 
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inatividade física e o tabagismo, que compõem um estilo de vida desta faixa 

etária (50-53,60). 

A constatação de que nenhum dos padrões dietéticos e de estilo de vida 

extraídos nesse estudo foi associado aos padrões de risco para as DCV deve 

ser explorada, dadas as relações bem estabelecidas em adultos (11) e 

adolescentes (12-14).  A exemplo dos nossos achados, no Project HeartBeat 

verificou-se que associações entre dieta e a concentração de CT plasmático 

em adolescentes são enfraquecidas após o ajuste pela maturação sexual (61). 

Pode-se atribuir tal resultado ao fato de utilizarmos os nutrientes para 

compor os padrões dietéticos, enquanto que os demais estudos utilizaram os 

alimentos ou grupos de alimentos, que agregam um maior poder de explicação 

com ação protetora ou de risco para as DCV. Ademais, outro fator que se pode 

considerar para a não significância encontrada é a faixa etária da população, 

pois os fatores ambientais que influenciam as alterações metabólicas e do peso 

corporal podem ter menor poder quando comparado aos fatores genéticos. Em 

outros estudos com a mesma faixa etária também não foram encontradas 

associações entre o padrão dietético e os fatores de risco para as DCV (13, 61).  

É importante conhecer as associações encontradas entre os padrões de 

risco para as DCV com as características individuais nesta população, a fim de 

que se possa determinar o efeito potencial que os padrões dietéticos e de estilo 

de vida exercem sobre estas ao longo da vida. Outras formas de tratamento 

dos dados são sugeridos, tais como a utilização dos alimentos para verificar 

associação com os desfechos; ou uso de métodos tais como “cluster” ou 

"reduced rank regression", justificando assim a realização de investigações 

adicionais nesta faixa etaria. 
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Conclusões  

Os dois padrões dietéticos extraídos foram considerados não saudáveis e o 

padrão estilo de vida como saudável. As associações encontradas foram entre 

os padrões de risco para DCV com a idade e a história familiar positiva de DCV 

nos adolescentes estudados.  

 

Agradecimentos 

 

Ao apoio da UFRN-PROPESQ, Secretaria Municipal de Educação do Rio 

Grande do Norte, e às estudantes de Nutrição que participaram da coleta de 

dados: Aline Tuane Oliveira da Cunha, Ingrid Freitas da Silva e Suzylane 

Annuska Guerra da Silva. 

 



 

 80 

Referências 

 

1. World Health Organization (2005). WHO. Nutrition in adolescence: 

issues and challenges for the health sector: issues in adolescent health 

and development. 115p [WHO discussion papers on adolescence]. 

Disponível: 

http://whqlibdoc.who.int/publications/2005/9241593660_eng.pdf. [2010 

maio 30] 

 

2. MINISTÉRIO DA SAÚDE (2006). Departamento de Informática do SUS. 

(DATASUS). Informações de saúde. Disponível em http: 

www2.datasus.gov.br/datasus/index.php. Acesso em: 31 mar. 2010.  

 

3. WORLD HEALTH ORGANIZATION (2009). World Health Statisticis. 

Geneva: WHO, 2009. Disponível em 

http://www.who.int/whosis/whostat/EN_WHS09_Full.pdf.  

 

4. Walter FM, Emery J, Braithwaite D, Marteau TM (2004) Lay 

understanding of familial risk of common chronic diseases: A Systematic 

Review and Synthesis of Qualitative Research. Ann Fam Med 2, 583-94.  

 

5. McGill HC, McMahan CA, Herderick EE, et al. (2000) Origin of 

atherosclerosis in childhood and adolescence. The Pathobiological 

Determinants of Atherosclerosis in Youth (PDAY) Reseach Group. Am J 

Clin Nutr 72, S1307-S15. 

http://whqlibdoc.who.int/publications/2005/9241593660_eng.pdf
http://www.who.int/whosis/whostat/EN_WHS09_Full.pdf


 

 81 

 

6. Berenson GS, Srinivisan SR, Bao W, Newman WP, Tracy RE, 

Wattingney WA (1998) Association between multiple cardiovascular risk 

factors and atherosclerosis in children and young adults. The Bogalusa 

Heart Study. New Engl J Med 338, 1650-56.  

 

7. Yoon PW, Scheuner MT, Jorgensen C, Khoury MJ (2009) Developing 

Family Healthware, a Family History Screening Tool to Prevent Common 

Chronic Diseases. Prev Chronic Dis 6, A33. 

 

8. Willett WC (1998) Nutritional Epidemiology. 2 ed. Nova York: Oxford 

University Press. 514p. 

 

9. Hu FB (2002) Dietary pattern analysis: a new direction in nutritional 

epidemiology. Curr Opin Lipidol 13, 3-9.  

 

10. Mikkila V, Rasanen L, Raitakari OT, Marniemi J, Pietinen P, Ronnemaa 

T, Viikari J (2007) Major dietary patterns and cardiovascular risk factors 

from childhood to adulthood. The Cardiovascular Risk in Young Finns 

Study. Br J Nutr 98,218-25. 

 

11. Olinto MTA, Willett WC, Gigante DP, Victora CG (2010) 

Sociodemographic and lifestyle characteristics in relation to dietary 

patterns among young Brazilian adults. Public Health Nutr 25,150-59. 

 



 

 82 

12. Ambrosini GL, Huang RC, Mori TA, Hands BP, O’Sullivan TA, de Klerk 

NH, Beilin LJ, Oddy WH (2010) Dietary patterns and markers for the 

metabolic syndrome in Australian adolescents. Nutr Metab Cardiovas 

Dis 20, 274e283.  

 

13. McNaughton SA, Ball K, Mishra GD, Crawford DA (2008) Dietary 

Patterns of Adolescents and Risk of Obesity and Hypertension. J Nutr 

138, 364-70.  

 

14. Song Y, Park MJ, Paik H-I, Joung H (2010) Secular trends in dietary 

patterns and obesity-related risk factors in Korean adolescents aged 10–

19 years. Int J Obes Relat Metab Disord 34, 48-6. 

 

15. Haerens L, Vereecken C, Maes L, De Bourdeaudhuij I (2010) 

Relationship of physical activity and dietary habits with body mass index 

in the transition from childhood to adolescence: a 4-year longitudinal 

study. Public Health Nutr 13, 1722-28.  

 

16. Patterson E, Warnberg J, Kearney J, Sjostrom M (2010) Sources of 

saturated fat and sucrose in the diets of Swedish children and 

adolescents in the European Youth Heart Study: strategies for improving 

intakes. Public Health Nutr 13, 1955-64. 

 



 

 83 

17. Newby PK, Muller D, Hallfrisch J, Qiao N, Andres R, Tucker KL (2003) 

Dietary patterns and changes in body mass index and waist 

circumference in adults. Am J Clin Nutr 77, 1417-22.  

 

18. Van Dam RM (2005) New approaches to the study of dietary patterns. Br 

J Nutr 93, 573-74. 

 

19. Larson NI, Neumark-Sztainer D, Hannan PJ, Story M (2007) Trends in 

adolescent fruit and vegetable consumption, 1999–2004: Project EAT. 

Am J Prev Med 32, 147-50. 

 

20. Florindo AA, Romero A, Peres SV, Silva MV, Slater B (2006) 

Desenvolvimento e validação de um questionário de avaliação da 

atividade física para adolescentes. Rev Saúde Pública 40, 802-09. 

 

21. Bracco MM, Colugnati FAB, Pratt M, Taddei JAAC (2006) Modelo 

hierárquico multivariado da inatividade física em crianças de escolas 

públicas. J Pediatr 82, 302-07. 

 

22. Sichieri R & Moura EC (2009) Análise multinível das variações no índice 

de massa corporal entre adultos, Brasil. Rev Saúde Pública 43, (Suppl. 

2), S90-S7. 

 

23. Neumann AICP, Martins IS, Marcopito LF, Araujo EAC (2007) Padrões 

alimentares associados a fatores de risco para doenças 



 

 84 

cardiovasculares entre residentes de um município brasileiro. Rev 

Panam Salud Publica 2, 329-39. 

 

24. Canuto R, Camey S, Gigante DP, Menezes AMB, Olinto MTA (2010) 

Focused Principal Component Analysis: a graphical method for exploring 

dietary patterns. Cad. Saúde Pública 26(11), 2149-56.  

 

25. Gimeno SGA, Andreoni S, Ferreira SRG, Franco LJ, Cardoso MA (2010) 

Assessing food dietary intakes in Japanese-Brazilians using factor 

analysis. Cad. Saúde Pública 26(11), 2157-67.  

 

26. Lima SCVC, Lyra CO, Pinheiro LGB, Azevedo PRM, Arrais RF, Pedrosa 

LFC (2011) Association between dyslipidemia and anthropometric 

indicators in adolescents. Nutr Hosp 26, 302-308. 

  

27. Marshall WA & Tanner JM (1969) Variation in the pattern of pubertal 

changes in girls. Arch Dis Child 44, 291-03.  

 

28. Marshall WA & Tanner JM (1970) Variation in the pattern of pubertal 

changes in boys. Arch Dis Child 45, 13-3. 

 

29. Sociedade Brasileira de Cardiologia (2005) I Diretriz de prevenção da 

aterosclerose na infância e na adolescência. Arq Bras de Cardiol 85, 

(Suppl VI), S3-S36.  

 



 

 85 

30. Elcarte R, Villa I, Sada J, Gasco M, Oyarzabal M, Sola A (1993) Estudio 

de Navarra (PECNA) Hiperlipidemias V? Quál es la mejor definición de 

hiperlipidemia en la edad infanto-juvenil? An Esp Pediatr 38, 317-22. 

 

31. Srinivasan SR, Myers L, Berenson GS (2002) Distribution and correlates 

of non-high-density lipoprotein cholesterol in children: the Bogalusa 

Heart Study. Pediatrics 110, e29. 

 

32. Cole TJ, Bellizzi MC, Flegal KM, Dietz WH (2000) Establishing a 

standard definition for child overweight and obesity worldwide: 

international survey. BMJ 320, 1240-43.  

 

33. Fernández JR, Redden DT, Pietrobelli A, Allison DB (2004) Waist 

circumference percentiles in nationally representative samples of 

African-American, European-American, and Mexican-American children 

and adolescents. J Pediatr 145, 439-44.  

 

34. Savva SC, Tornaritis M, Savva ME, Kourides Y, Panagi A, Silikiotou N, 

et al. (2000) Waist circumference and waist-to-height ratio are better 

predictors of cardiovascular disease risk factors in children than body 

mass index. Int J Obes 24, 1453-58.  

 

35. Thompson FE & Byers T (1994) Dietary Assessment Resource Manual. 

J Nutr 124, S2245-S17. 

 



 

 86 

36. Lima SCVC, Lyra CO, Pinheiro LGB, Morais CMM, Slater B, Pedrosa 

LFC (2011) Fontes e razões de variância para estimar a ingestão de 

energia e nutrientes em uma amostra de adolescentes brasileiros.  

 

37. IOM – Institute of Medicine (2002) Dietary References Intakes for 

energy, carbohydrates, fiber, fat, protein and acids (macronutrients). 

Washington, D.C. National Academic Press, 1340p.  

 

38. Williamms CL; Hayman LL; Daniels SR; Robinson TN; Steinberger J; 

Paridon S et al. (2003) Cardiovascular health in childhood: A statement 

for health professionals from the Committee on Atherosclerosis, 

Hypertension, and Obesity in the Young (AHOY) of the Council on 

Cardiovascular Disease in the Young, American Heart Association. 

Circulation, 107, 1562-66.  

 

39. Sposito AC; Caramelli B; Fonseca FAH, et al. (2007) IV Diretriz 

Brasileira sobre Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose: 

Departamento de Aterosclerose da Sociedade Brasileira de Cardiologia. 

Arq. Bras. Cardiol 88, (Suppl1), S2-S19.  

 

40. Nusser SM, Carriquiry AL, Dodd KW, Fuller WA (1996) A 

Semiparametric transformation approach to estimating usual daily intake 

distributions. J Am Stat Assoc 91, 1440-49. 



 

 87 

 

41. McMahan CA, McGill HC, Gidding SS, Malcom GT, Newman WP, Tracy 

RE, et al. (2007) PDAY risk score predicts advanced coronary artery 

atherosclerosis in middle-aged persons as well as youth. Atherosclerosis 

190, 370-77. 

 

42. Balaban G & Silva GAP (2001) Prevalência de sobrepeso e obesidade 

em crianças e adolescentes de uma escola da rede privada de Recife. J 

Pediatr 77, 96-100. 

 

43. Brasil LMP, Fisberg M, Maranhão HS (2007) Excesso de peso de 

escolares em região do nordeste Brasileiro: contraste entre as redes de 

ensino pública e privada. Rev Bras Saúde Mater Infant, 7, 405-12.  

 

44. Rodrigues AN, Perez AJ, Pires JGP, Carletti L, Araújo MTM, Moyses 

MR, Bissoli NS, Abreu GR (2009) Fatores de risco cardiovasculares, 

suas associações e presença de síndrome metabólica em adolescentes. 

J Pediatr 85, 55-0. 

 

45. Carvalho DF, Paiva AA, Melo ASO, Ramos AT, Medeiros JS, Medeiros 

CCM, et al. (2007) Perfil lípídico e estado nutricional de adolescentes. 

Rev Bras Epidemiol 10, 491-98.  

 

46. Franca E & Alves JGB (2006) Dislipidemias entre crianças e 

adolescentes de Pernambuco. Arq Bras Cardiol 87, 722-27. 



 

 88 

 

47. Whichelow MJ & Prevost AT (1996) Dietary patterns and their 

associations with demographic, lifestyle and health variables in a 

random sample of British adults. Br J Nutr 76, 17-30. 

 

48. Danelon SM (2007) Estado nutricional, consumo alimentar e estilo de 

vida de escolares de Campinas SP 112p. Dissertação (Mestrado) – 

Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, USP. Piracicaba, SP. 

 

49. Sessler AM & Ntambi JM (1998) Polyunsaturated fatty acid regulation of 

gene expression. J Nutr 128, 923-26. 

 

50. Aranceta J, Perez-Rodrigo C, Ribas L, Serra-Majem L (2003) 

Sociodemographic and lifestyle determinants of food patterns in Spanish 

children and adolescents: the enKid Study. Eur J Clin Nutr 57,(Suppl 1), 

S40-S4. 

 

51. Li SJ, Paik HY, Joung H (2006) Dietary patterns are associated with 

sexual maturation in Korean children. Br J Nutr 95, 817-23. 

 

52. Landsberg B, Plachta-Danielzik S, Lange D, Johannsen M, Seiberl J, 

Muller MJ (2010) Clustering of lifestyle factors and association with 

overweight in adolescents of the Kiel Obesity Prevention Study. Public 

Health Nutr 13, 1708-15. 

 



 

 89 

53. Te Velde SJ, Bourdeaudhuij I, Thorsdottir I, Rasmussen M, Hagströmer 

M, Klepp KI, Brug J (2007) Patterns in sedentary and exercise behaviors 

and associations with overweight in 9–14-year-old boys and girls - a 

cross-sectional study. BMC Public Health 7,16. 

 

54. Adami F & Vasconcelos FAG (2008) Obesidade e maturação sexual 

precoce em escolares de Florianópolis - SC. Rev Bras Epidemiol 11, 

549-60.  

 

55. Rogol AD,  Roemmich JN, Clark PA (2002) Growth at puberty. J Adolesc 

Health 31(Suppl), S192-S00. 

 

56. Berenson GS, Srinivasan SR, Cresanta JL, Foster TA, Webber LS 

(1981) Dynamic changes of serum lipoproteins in children during 

adolescence and sexual maturation. Am Epidemiol 113(2):157-70. 

 

57. Morrison JA, skarzewski PM, Rauh JL, Brookman R, Mellies M, Frazer 

M, Khoury P, De Groot I, Kelly K, Glueck CJ (1979) Lipids, lipoproteins, 

and sexual maturation during adolescence: The Princeton Maturation 

Study. Metabolism 28, 641-49. 

 

58. Mendes GA, Martinez TL, Izar MC, Amâncio OM, Novo NF, Matheus 

SC, Bertolami MC, Fonseca FAH (2006). Perfil lipídico e Efeitos da 

orientação nutricional em Adolescentes com História familiar de doença 

Arterial Coronariana Prematura. Arq. Bras. Cardiol 86, 361-65.  

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RedirectURL&_method=outwardLink&_partnerName=27983&_origin=article&_zone=art_page&_linkType=scopusAuthorDocuments&_targetURL=http%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Fscopus%2Finward%2Fauthor.url%3FpartnerID%3D10%26rel%3D3.0.0%26sortField%3Dcited%26sortOrder%3Dasc%26author%3DRogol,%2520Alan%2520D.%26authorID%3D14122193500%26md5%3D2b7c3d668488effe5c9f6b6441dd3a70&_acct=C000037878&_version=1&_userid=687335&md5=024ea741ea1f12a65c744972080263db
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RedirectURL&_method=outwardLink&_partnerName=27983&_origin=article&_zone=art_page&_linkType=scopusAuthorDocuments&_targetURL=http%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Fscopus%2Finward%2Fauthor.url%3FpartnerID%3D10%26rel%3D3.0.0%26sortField%3Dcited%26sortOrder%3Dasc%26author%3DRogol,%2520Alan%2520D.%26authorID%3D14122193500%26md5%3D2b7c3d668488effe5c9f6b6441dd3a70&_acct=C000037878&_version=1&_userid=687335&md5=024ea741ea1f12a65c744972080263db
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RedirectURL&_method=outwardLink&_partnerName=27983&_origin=article&_zone=art_page&_linkType=scopusAuthorDocuments&_targetURL=http%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Fscopus%2Finward%2Fauthor.url%3FpartnerID%3D10%26rel%3D3.0.0%26sortField%3Dcited%26sortOrder%3Dasc%26author%3DClark,%2520Pamela%2520A.%26authorID%3D26643235500%26md5%3D16deb93a75ef2439aacd5b2c25aca57d&_acct=C000037878&_version=1&_userid=687335&md5=c3f06f1a3b96e46604f28dc3a48bb5d0
http://www.sciencedirect.com/science/journal/1054139X
http://www.sciencedirect.com/science/journal/1054139X
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=PublicationURL&_tockey=%23TOC%235072%232002%23999689993.8998%23368712%23FLA%23&_cdi=5072&_pubType=J&view=c&_auth=y&_acct=C000037878&_version=1&_urlVersion=0&_userid=687335&md5=707620352f25efe6b3edd9a58314c5c1


 

 90 

 

59. Romaldini CC, Issler H, Cardoso AL, Diament J, Forti N (2004) Fatores 

de risco para aterosclerose em crianças e adolescentes com história 

familiar de doença arterial coronariana prematura. J Pediatr 80, 135-40. 

 

60. Cândido AP, Benedetto R, Castro AP, Carmo JS, Nicolato RL, 

Nascimento-Neto RM, et al. (2009) Cardiovascular risk factors in 

children and adolescents living in an urban area of Southeast of Brazil: 

Ouro Preto Study. Eur J Pediatr 68(11),1373-82. 

 

61. Altwaijri YA, Day RS, Harrist RB, Dwyer JT, Ausman LM, Lambarthe DR 

(2009) Sexual maturation affects diet-blood total cholesterol association 

in children: Project HeartBeat! Am J Prev Med 37(Suppl 1), S65- S0. 

 

  



 

 91 

4. COMENTÁRIOS, CRÍTICAS E SUGESTÕES.  

Este estudo é um recorte de um projeto maior denominado “Fatores 

de risco para doenças cardiovasculares entre adolescentes beneficiários do 

Programa Nacional de Alimentação Escolar-Natal/RN”, financiado pelo CNPq 

(428287/2006-2), em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de 

Natal/RN.  

Foi elaborado um anteprojeto, a partir de um estudo piloto, com o 

objetivo de estimar a prevalência das dislipidemias, do sobrepeso/obesidade, 

as possíveis associações com os padrões dietéticos, atividade física e história 

familiar positiva de DCV, considerando a maturação sexual como variável 

controle em adolescentes de escolas públicas da cidade de Natal. Este piloto 

permitiu a definição do tamanho amostral, além de assegurar a confiabilidade 

dos questionários utilizados para a obtenção de dados sociodemográficos de 

atividade física e consumo alimentar.  

O presente estudo ressalta a importância da equipe multiprofissional, 

formada por nutricionista, educador físico e endocrinologista pediátrico, 

residentes do Hospital de Pediatria de UFRN e alunos de iniciação científica do 

curso de graduação Nutrição da UFRN, em consonância com o objetivo 

principal do programa de Pós-graduação em Ciências da Saúde, que consiste 

na relação recíproca entre as múltiplas intervenções técnicas e na interação 

dos agentes de diferentes áreas profissionais.  

Dentro dessa perspectiva, durante a execução do projeto, tivemos a 

oportunidade de avaliar e realizar orientações nutricionais individualizadas aos 

adolescentes que apresentavam risco de sobrepeso/obesidade, obesidade 

centralizada e alteração do perfil lipídico ou da glicemia de jejum (variável 
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utilizada para identificar a exigência do jejum para a coleta de sangue). As 

orientações foram entregues aos adolescentes, pais ou responsáveis, após 

esclarecimentos sobre os benefícios da adoção de um estilo de vida saudável. 

Quando necessário, foi feito um encaminhamento ao Pediatra ou ao 

Ambulatório de Endocrinologia Pediátrica da UFRN.  

Além da tese aqui descrita, participamos efetivamente das atividades de 

três projetos de outros doutorandos vinculados ao Programa de Pós-graduação 

em Ciências da Saúde, um projeto com dois artigos já enviados e dois em fase 

de análise dos dados. Essas parcerias proporcionaram enriquecimento do 

ponto de vista crítico e científico da doutoranda, correspondendo às 

expectativas do programa.  

Cumprimos com o cronograma, de acordo as metas estabelecidas para 

a coleta de dados, disciplinas e a escrita de três artigos até a defesa da tese.  

As dificuldades com as quais nos deparamos foram aquelas 

relacionadas às articulações prévias com a direção das escolas, e a adequação 

quanto ao início e ao término do período letivo. Para tanto, a logística de 

campo foi adaptada às ocorrências institucionais. 

A partir dos dados antropométricos, bioquímicos e sociais coletados, foi 

elaborado o primeiro artigo intitulado “Association between dyslipidemia and 

anthropometric indicators in adolescents”, aceito para publicação no Nutrición 

Hospitalaria (FI 2009 1,065) (Anexo), o qual contribuiu com a informação das 

prevalências das dislipidemias em adolescentes da cidade de Natal, até então 

desconhecida, fornecendo subsídios de maneira relevante para o 

estabelecimento de estratégias de intervenção. Durante a análise de dados da 

tese, deparamo-nos com a dificuldade de conhecer quais os recursos 
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estatísticos que os estudos de Epidemiologia Nutricional estavam utilizando 

para melhor identificar associações entre dieta e desfechos. Dessa forma, em 

agosto de 2008,  surgiu a oportunidade de cursar uma disciplina na área de 

consumo alimentar: “Métodos para avaliação do consumo alimentar de 

populações”, oferecida pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de 

São Paulo (USP), a qual possibilitou o conhecimento das criteriosas 

metodologias utilizadas.  

A partir dessa participação e do envolvimento na área da Epidemiologia 

Nutricional, foi possível socializar os conhecimentos adquiridos por meio da 

organização e participação de um curso: “Capacitação em metodologias de 

avaliação de consumo alimentar”, oferecido aos professores do Departamento 

de Nutrição (DNUT/UFRN), da Universidade Potiguar e da Faculdade 

Natalense para o Desenvolvimento do Rio Grande do Norte, realizado no 

período de 27 a 31 de julho de 2009, em Natal/RN. O referido curso contou 

com a participação da professora Betzabeth Slater colaboradora da Faculdade 

de Saúde Pública da USP e demais colegas do DNUT/UFRN. 

Sendo assim, os objetivos iniciais do projeto de tese foram ampliados, 

uma vez que passamos a utilizar novos recursos estatísticos para identificar o 

consumo habitual dos adolescentes, permitindo a construção de um padrão 

dietético capaz de ser associado como exposição aos possíveis desfechos, 

como as dislipidemias ou a obesidade. 

Dessa forma, foi gerado o segundo artigo sobre o consumo alimentar 

habitual de adolescentes, contribuindo com a informação sobre a variância 

interpessoal, importante para estudos que não conhecem a variância 

intrapessoal, dado necessário para encontrar a prevalência de inadequação 
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dos nutrientes. Ademais, as estimativas de razão de variância encontradas 

neste estudo podem ser utilizadas em pesquisas com adolescentes que 

apresentam características socioeconômicas e culturais semelhantes. Salienta-

se que no Brasil, até o momento, existem apenas dois estudos abordando essa 

temática. Esse segundo artigo será enviado para o periódico British Journal of 

Nutrition (FI 2009 3,446) e encontra-se em fase de avaliação e tradução para 

língua inglesa. 

Após a obtenção dos nutrientes livres da influência calórica, foi 

desenhado um terceiro artigo, explorando-se um modelo estatístico baseado 

nas últimas publicações na área da Epidemiologia Nutricional que abordam a 

relação nutrição versus doença, a partir dos padrões dietéticos obtidos por 

meio da extração dos componentes principais por análise fatorial exploratória. 

O terceiro artigo será enviado para o periódico Public Health Nutrition (FI 2009 

2.749) e encontra-se em etapa de avaliação e tradução para língua inglesa. 

Foram apontadas associações significativas entre os desfechos e as 

características individuais, porém não se verificaram entre padrões dietéticos e 

de estilo de vida. Dessa maneira, propõe-se, como o próximo passo, utilizando 

a mesma amostra em estudo, a elaboração de um artigo considerando os 

alimentos para obtenção de componentes principais de padrão alimentar e a 

busca por associações com os desfechos, fazendo uso da análise fatorial ou 

outros recursos estatísticos, como a análise de Cluster ou reduced rank 

regression. 

Os aspectos abordados no presente estudo estão em consonância com 

as atuais proposições quanto à necessidade de um diagnóstico e ao 

monitoramento precoce dos fatores de risco para doenças cardiovasculares em 
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populações específicas. Pretendeu-se reduzir as lacunas a respeito do 

conhecimento do estado nutricional de adolescentes para a prevenção de 

doenças cardiovasculares, considerando a interface entre os fatores genéticos 

e ambientais, em que a família e a escola constituem-se em um espaço 

privilegiado na adoção de intervenções para hábitos de vida saudáveis. 

Além dos sete Trabalhos de Conclusão de Curso de Graduação em 

Nutrição DNUT/UFRN, foram realizadas cinco orientações de alunos de 

iniciação científica DNUT/UFRN. Ressalta-se também a colaboração em aulas 

ministradas para o curso de residência médica em Endocrinologia Pediátrica da 

UFRN, bem como um convite recente para participar de co-orientação de 

mestrado no Curso de Pós-graduação em Saúde Coletiva da UFRN para o ano 

de 2011. 

A doutoranda é professora assistente IV do Departamento de Nutrição 

da UFRN e participa do grupo de pesquisa com atividades registradas no 

Grupo de Pesquisa Alimentos, Nutrição e Saúde – GPANS (BCD109-01) –, 

cadastrado no CNPq com as seguintes linhas de pesquisa: Análises de 

Alimentos, Análise Nutricional de População e Gestão e Políticas de 

Alimentação, Nutrição e Saúde. A professora está empenhada em contribuir 

com a implantação do Programa de Pós-graduação em Nutrição da UFRN, 

prevista para 2013. 

A linha de pesquisa terá continuidade, buscando esclarecimentos por 

meio de projetos futuros sobre as DCNT em adolescentes, adultos e idosos e 

as suas possíveis associações com os fatores de exposição, como a dieta, a 

atividade física, o tabagismo, o etilismo, a condição socioeconômica, entre 

outros. 
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Artigo 1 
 
Table 1 – Anthropometric and of lipid profile variables of adolescents, according 
to gender Natal, Brazil, 2008. 
 

Variables 
Male  

(n = 223) 
Female  

(n = 209) 
Total  

(n = 432) 
 Mean (SD) Mean (SD) Mean (SD) 

BMI (kg/m
2
) 18.0 (3.3) 18.6 (3.5) 18.3 (3.4) 

Waist Circumference (cm)
a 

65.1 (9.0) 66.2 (8.6) 65.6 (8.8) 

Waist/Height Ratio
 
(cm)

b 
0.5 (0.1) 0.5 (0.1) 0.5 (0.1) 

Total Cholesterol 149.1 (29.4) 148.0 (30.4) 148.5 (29.9) 

LDL-cholesterol   (mg/dL) 87.9 (27.2) 86.1 (28.8) 87.0 (28.0) 

HDL-cholesterol   ( mg/dL) 44.2 (8.1) 44.7 (7.7) 44.4 (7.9) 

Triglycerides  (mg/dL) 83.5 (42.1) 84.5 (37.7) 84.0 (39.9) 

Non-HDL Cholesterol (mg/dL) 104.9 (27.9) 103.3 (29.5) 104.1 (28.7) 

TC:HDL Ratio (mg/dL) 3.5 (0.8) 3.4 (0.8) 3.4 (0. 8) 

LDL:HDL Ratio (mg/dL) 2.2 (0.7) 2.0 (0.7) 2.0 (0.7) 
 

 

a,b
 For these variables, the number of subjects does not add up to the total,  and  sampling 

equal to 191 and 187 for male and female genders , respectively. 
 Mean differences were tested by the bilateral t-test (not significant) for male and female 
genders. 
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Table 2 – Clinical, anthropometric and lipid profile characteristics of 
adolescents, according to gender – Natal, Brazil, 2008. 
 

Variables Categories Male Female Total 
PR CI95% 

  n         % n         % n          % 

Nutritional Status Normal 194   (87.0) 174   (83.3) 368   (85.2) 1.00 - 

 Overweight 19   (8.5) 26   (12.4)  45   (10.4) 0.69 0.39-1.20 

 Obese 10   (4.5) 9   (4.3) 19   (4.4) 1.00 0.41-2.40 

Central Obesity p90
a 

Normal 179   (93.7) 171   (91.4) 350   (92.6) 1.00 - 

 Elevated 12   (6.3) 16   (8.6) 28   (7.4) 0.73 0.36-1.51 

Waist/Height Ratio
b 

Normal 173   (90.6) 168   (89.8) 341   (90.2) 1.00 - 

 Elevated 18   (9.4)  19   (10.2) 37   (9.8) 0.93 0.50-1.71 

Sexual Maturation
c 

Prepubertal 97   (54.8) 20   (10.9) 117   (32.5) 1.00 - 

 Initial Puberty 51   (28.8) 77   (42.1) 128   (35.6) 0.43 0.34-0.55 

 Final Puberty 29   (16.4) 86   (47.0) 115   (31.9) 0.28 0.20-0.40 

Family History
d 

Healthy 97   (58.4) 67   (43.8) 164   (51.4) 1.00 - 

 History of CVD 69   (41.6) 86   (56.2) 155   (48.6) 0.74 0.59-0.93 

Total Cholesterol  Acceptable 118   (52.9) 122   (58.4) 240   (55.6) 1.00 - 

 Altered 105   (47.1)  87   (41.6) 192   (44.4) 0.91 0.77-1.07 

LDL- cholesterol Acceptable 156   (70.0) 149   (71.3) 305   (70.6) 1.00 - 

 Altered   67   (30.0)  60   (28.7) 127   (29.4) 0.98 0.87-1.11 

HDL - cholesterol Acceptable 106   (47.5) 108   (51.7) 214   (49.5) 1.00 - 

 Unsatisfactory 117   (52.5) 101   (48.3) 218   (50.5) 0.92 0.76-1.11 

Triglycerides Acceptable   168   (75.3) 151   (72.2) 319   (73.8) 1.00 - 

 Altered   55   (24.7)  58   (27.8) 113   (26.2) 1.04 0.93-1.17 

Non-HDL Cholesterol Acceptable 165   (74.0) 158   (75.6) 323   (74.8) 1.00 - 

 Altered 58   (26.0) 51   (24.4) 109   (25.2) 0.98 0.88-1.09 

TC:HDL Ratio Acceptable 124   (55.6) 123   (58.9) 247 (57.2) 1.00 - 

 Altered 99   (44.4) 86   (41.1) 185   (42.8) 0.95 0.80-1.11 

LDL:HDL Ratio Acceptable 134   (60.1) 134   (64.1) 268   (62.0) 1.00 - 

 Altered   89   (39.9)   75   (35.9) 164   (38.0) 0.94 0.81-1.09 

 

PR = Prevalence Ratio. 
a,b,c,d 

For these variables, the number of subjects does not add up to the 
total due to a small number of subjects with missing data. TC/HDL: total cholesterol: HDL 
cholesterol ratio; LDL/HDL: LDL-cholesterol: HDL cholesterol ratio. 



 

 101 

Table 3 – Prevalence (%) of lipid profile alterations by BMI of adolescents, according to gender – Natal, 
Brazil, 2008. 

 

 Male 
(n=223) 

Female 
(n=209) 

 Overweight 
(n=29) 

Normal Weight 
(n=194) 

p 
Overweight 

(n=35) 
Normal Weight 

(n=174) 
P 

Hyper TC 55.2 45.9 ns 54.3 39.1 Ns 

Hyper LDL-C 27.6 30.4 ns 25.7 29.3 Ns 

Low HDL-C 51.7 52.6 ns 62.9 45.4 Ns 

Hyper TG 58.6 19.6 <0.01 57.1 21.8 <0.01 

Non-HDL Cholesterol elevated 34.5 24.7 ns 34.3 22.4 Ns 

TC/HDL  elevated 62.1 41.8 <0.05 60.0 37.4 0.01 

LDL/HDL elevated 44.8 39.2 ns 42.9 34.5 Ns 

 
 
p values for the chi-squared 

 
test. ns: not significant. 

TC: total cholesterol; LDL-C: LDL-cholesterol; HDL-C: HDL-cholesterol; TG: triglycerides; TC/HDL: total cholesterol: HDL cholesterol ratio; 
LDL/HDL:LDL-cholesterol: HDL cholesterol ratio. 
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Table 4 – Correlation coefficient between lipid profile and clinical and anthropometric variables of 
adolescents (n=262) – Natal, Brazil, 2008. 
 

Variables TC  LDL-C  HDL-C  TG  Non-HDL Cholesterol TC/HDL  LDL/HDL  

SexMat1 0.04 0.11 -0.13a -0.11 0.08  0.14a 0.16b 

SexMat2 -0.08 -0.12 0.01 0.12a -0.09 -0.08 -0.12 

BMI 0.13a 0.05  -0.01 0.30b 0.13a 0.13a 0.06 

WC 0.09 0.01 -0.033 0.32b 0.10 0.12 0.04 

WCHtR 0.10 0.05 -0.12a 0.33b 0.14a 0.20b 0.12 

FamH 0.19b 0.18b -0.01 0.11 0.20a   0.16b 0.15b 

Mat. Edu 1 -0.10 -0.13a 0.20a -0.12a -0.16b -0.23b -0.20b 

Mat. Edu 2 0.13a 0.15a -0.17 0.15a 0.18b 0.24b 0.21b 

 
 

a
 p<0.05; 

b 
p<0.01. 

TC: total cholesterol; LDL-C: LDL-cholesterol; HDL-C: HDL-cholesterol; TG: triglycerides; TC/HDL: total cholesterol: HDL cholesterol ratio; 
LDL/HDL:LDL-cholesterol:HDL cholesterol; SexMat1: sexual maturation 1 (prepubital, yes or no); SexMat2: sexual maturation2 (initial puberty, 
yes or no); BMI: Body Mass Index; WC: Waist circumference; WHtR: Waist/Height Ratio; FamH: family history; Mat. Edu 1: maternal primary 
education and  Mat. Edu 2: maternal secondary or university education.   
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Table 5 – Estimated coefficients ( ̂ ), p value and R2 of regressions between lipid profile (dependent 

variables) and sexual maturation, adjusted for age and BMI, according to gender – Natal, Brazil, 2008. 
 

Variables 

Male 
(n=177) 

Female 
(n=183) 

̂  (CI95%) p R
2
 (%) ̂  (CI95%) p R

2
 (%) 

TC       
SexMC 

Age 
BMI 

-12.01 (-22.38- -1.63) 
0.33 (-3.12- 3.79) 
0.93 (-0.43 - 2.28) 

0.025 
0.850 
0.181 

4.2 -4.36 (-18.90 - 10.18) 
-0.34 (-3.74 - 3.04) 
0.78 (-0.55 - 2.11) 

0.557 
0.842 
0.251 

0.8 

LDL-C       
SexMC 

Age 
BMI 

-13.71 (-23.38 - -4.04) 
0.35 (-2.87 - 3.56) 
0.17 (-1.09 - 1.43) 

0.006 
0.833 
0.795 

5.8 -9.03 (-22.75 - 4.69) 
0.16 (-3.04 - 3.36) 
0.66 (-0.59 - 1.91) 

0.199 
0.924 
0.304 

1.3 

HDL-C       
SexMC 

Age 
BMI 

-0.51 (-3.44 - 2.42) 
0.92 (-0.06 - 1.90) 
-0.03 (-0.42 - 0.35) 

0.734 
0.066 
0.859 

2.4 2.37 (-1.41 - 6.14) 
0.12 (-0.76 - 1.00) 
-0.30 (-0.64 - 0.05) 

0.221 
0.782 
0.092 

2.2 

TG       
SexMC 

Age 
BMI 

11.54 (-3.42 - 26.50) 
-4.57 (-9.54 - 0.41) 
3.96 (2.01 - 5.91) 

0.132 
0.074 
0.000 

10.4 10.74 (-7.57 - 29.04) 
-2.86 (-7.13 - 1.41) 
2.14 (0.47 - 3.81) 

0.252 
0.190 
0.013 

4.5 

 
TC: total cholesterol; LDL-C: LDL-cholesterol; HDL-C: HDL-cholesterol; TGL: triglycerides; SexMC:– sexual maturation category, 
BMI: Body Mass Index 
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Artigo 2 
 
Tabela 1 – Média e desvio padrão de energia e nutrientes obtidos por meio de 
dois recordatórios de 24horas em adolescentes, segundo o sexo 
 

Nutrientes Media DP* Mínimo Maximo 

Energia (Kcal)               Total 1911.4 745.6 505.6 5000 

 M
 

1969.7 755.0 523.6 5000 

F
 

1852.4 732.3 505.7 4888.6 

Carboidrato (g)              Total 264.4 111.4 55.3 753.9 

 M
 

272.1 112.1 55.3 753.9 

F
 

256.7 110.2 57.8 699.4 

Lipídeo (g)                     Total 62.9 30.9 9.4 249.6 

 M
 

64.7 32.9 9.4 217.0 

F
 

61.2 28.8 10.5 249.6 

Proteina   (g)                   Total 72.0 35.0 12.7 315.2 

 M
 

75.9 36.8 20.0 315.1 

F
 

68.1 32.8 12.7 200.5 

AGP (g)                           Total 14.2 7.9 1.1 74.4 

 M
 

14.7 8.1 1.1 53.5 

F
 

13.7 7.6 1.2 74.4 

AGM (g)                      Total 18.7 10.0 1.9 89.6 

 M
 

19.5 10.5 1.9 76.0 

F
 

17.9 9.5 3.2 89.6 

AGS (g)                          Total 20.5 11.0 2.5 74.1 

 M
 

21.0 11.6 3.6 74.1 

F
 

20.0 10.4 2.5 68.8 

Fibra (g)                        Total 20.6 12.9 1.9 90.5 

 M
 

21.9 13.8 2.0 90.5 

F
 

19.2 12.0 2.8 77.6 

Cholesterol (g)              Total 262.5 204.6 1.0 1355.1 

 M
 

279.3 220.9 1.0 1355.1 

F
 

245.6 185.4 9.8 1131.9 

 
DP: desvio padrão da média, M: masculino, F: feminino, AGP: ácido graxo 
poliinsaturado, AGM: ácido graxo monoinsaturado, AGS: ácido graxo saturado. 
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Tabela 2 – Variabilidade intrapessoal e interpessoal e razão de variância (RV) 
dos adolescentes, segundo o sexo 

 

Nutrientes Fontes de variância  

Intrapessoal Interpessoal RV 

Energia (Kcal)                                  Total 383593.8 728799.3 0.53 

 M
 

376053.3 763097.3 0.49 

F
 

391313.9 682009.9 0.57 

Carboidrato  (g)                               Total 8410.9 16419.0 0.51 

 M
 

7951.4 17175.1 0.46 

F
 

8882.9 15447.2 0.58 

Lipídeo  (g)                                     Total 757.9 1159.9 0.65 

 M
 

820.0 1340.7 0.61 

F
 

697.5 965.9 0.72 

Proteina  (g)                                     Total 949.8 1504.8 0.63 

 M
 

989.1 1712.5 0.58 

F
 

912.6 1233.6 0.74 

AGP (g)                                             Total 54.1 69.3 0.78 

 M
 

56.6 74.9 0.76 

F
 

51.8 62.4 0.83 

AGM (g)                                            Total 78.7 122.3 0.64 

 M
 

78.4 141.3 0.55 

F
 

79.1 100.7 0.79 

AGS (g)                                             Total 90.7 151.7 0.60 

 M
 

94.8 172.5 0.55 

F
 

86.7 130.0 0.67 

Fibra (g)                                            Total 115.7 221.7 0.52 

 M
 

124.5 254.7 0.49 

F
 

107.3 180.9 0.59 

Colesterol (g)                                   Total 35637.1 48080.9 0.74 

 M
 

41495.0 56054.1 0.74 

F
 

29921.2 38849.5 0.77 

 
 
RV: razão de variância, M: masculino, F: feminino, AGP: ácido graxo poliinsaturado,  
AGM: ácido graxo monoinsaturado, AGS: ácido graxo saturado. 
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Tabela 3 – Coeficientes de correlação (r) e números de dias (D) requeridos 
para estimar a ingestão habitual de energia e nutrientes dos adolescentes, 
segundo o sexo 
 

Nutrientes r* D** 

Energia (Kcal)                 Total 0.89 2.26 

 M
 

0.89 2.10 

F
 

0.88 2.43 

Carboidrato  (g)              Total 0.89 2.17 

 M
 

0.90 1.96 

F
 

0.88 2.47 

Lipídeo  (g)                    Total 0.87 2.77 

 M
 

0.88 2.60 

F
 

0.86 3.07 

Proteina   (g)                   Total 0.87 2.69 

 M
 

0.88 2.47 

F
 

0.85 3.15 

AGP (g)                            Total 0.85 3.33 

 M
 

0.85 3.24 

F
 

0.84 3.54 

AGM (g)                           Total 0.87 2.73 

 M
 

0.89 2.34 

F
 

0.85 3.37 

AGF (g)                            Total 0.88 2.56 

 M
 

0.89 2.34 

F
 

0.87 2.86 

Fibra (g)                           Total 0.89 2.22 

 M
 

0.90 2.09 

F
 

0.88 2.51 

Colesterol (g)                  Total 0.85 3.15 

 M
 

0.85 3.15 

F
 

0.85 3.28 

 
* Considerando d = 2, **considerando r = 0.9, M: masculino, F: feminino, AGP: 
ácido graxo poliinsaturado, AGM: ácido graxo monoinsaturado, AGS: ácido graxo 
saturado. 
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Artigo 3 

TABELA 1 – Variáveis antropométricas, do perfil lipídico, dietéticas e de atividade física dos adolescentes de acordo com o sexo  

 

Variáveis 
Masculino Feminino Total 

Média  DP Média  DP Média  DP 

IMC (kg/m
2
) 18,0 3,27 18,6 3,48 18,3 3,38 

CC (cm) 63,2 7,78 63,1 7,20 63,2 7,49 

RCA (cm) 0,5 0,05 0,5 0,05 0,5 0,05 

CT (mg/dL) 149,1 29,42 148,0 30,36 148,5 29,85 

LDL-C (mg/dL) 87,9 27,23 86,1 28,76 87,0 27,96 

HDL-C( mg/dL) 44,2 8,06 44,7 7,69 44,4 7,88 

TG  (mg/dL) 83,5 42,06 84,5 37,65 84,0 39,94 

Colesterol não-HDL (mg/dL) 104,9 27,94 103,3 29,53 104,1 28,70 

CT/HDL (mg/dL) 3,5 0,79 3,4 0,78 3,4 0,78 

CT/HDL (mg/dL) 2,15 0,72 2,0 0,71 2,0 0,72 

Energia (kcal) 1857,4 398,21 1773,2 374,88 1815,7 388,56 

Carboidrato (%) 54,5 13,21 57,3 13,83 55,9 13,58 

Lipídeo (%) 28,6 7,17 30,1 7,17 29,4 7,20 

Proteína (%) 15,0 4,28 15,1 4,04 15,1 4,16 

AGP (%) 6,4 1,73 6,6 1,76 6,5 1,75 

AGM (%) 8,5 2,32 8,7 2,19 8,6 2,26 

AGS (%) 9,1 2,45 9,7 2,60 9,4 2,54 

Fibra (g) 18,3 4,94 17,5 4,39 17,9 4,69 

Colesterol (mg) 212,1 64,109 202,2 62,17 207,2 63,25 

Atividade física semanal (min)  421,3 252,55 328,0 213,08 376,5 238,73 

 

IMC: índice de massa corporal; CC: circunferência da cintura; CC/ALT: razão cintura/altura; CT: colesterol total, LDL-C: LDL-colesterol; HDL-C: HDL-
colesterol ; TG: triglicerídeos; CT/HDL: razão colesterol total/ HDL-colesterol; LDL/HDL: razão LDL-colesterol/HDL colesterol; AGP= ácido graxo 
poliinsaturado; AGM= ácido graxo monoinsaturado; AGS= ácido graxo saturado. 
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TABELA 2 – Valores das cargas fatoriais das variáveis dependentes incluídas no modelo, de acordo com cada um dos 
componentes produzidos a partir da análise fatorial 
 

 
 

Variáveis 
Dependentes 

Padrão indicador antropométrico Padrão perfil lipídico 

IMC (kg/m2) 0,962 0,036 

CC (cm) 0,965 0,033 

RCA (cm) 0,922 0,133 

HDL-C (mg/dL) -0,033 -0,750 

Colesterol não-HDL (mg/dL) 0,065 0,677 

  

IMC: índice de massa corporal; CC: circunferência da cintura; CC/ALT: razão cintura/altura; HDL-C: HDL-colesterol 
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TABELA 3 – Valores das cargas fatoriais das variáveis independentes incluídas no modelo, de acordo com cada um dos 
componentes produzidos a partir da análise fatorial. 
 
 

Variáveis  
Independentes 

Padrão dieta ocidental Padrão dieta protéica Padrão equlíbrio energético 

Energia (kcal) 0,028 -0,056 0,727 

Carboidrato (%) -0,545 -0,704 -0,028 

Proteína (%) -0,152 0,853 -0,002 

Lipídeo (%) 0,865 0,425 0,024 

AGP (%) 0,266 0,616 0,080 

AGM (%) 0,707 0,540 0,011 

AGS (%) 0,869 0,138 -0,012 

Fibra (g) -0,661 0,195 0,063 

Colesterol dietético (mg) 0,095 0,769 -0,093 

Atividade física (min) -0,065 0,048 0,741 

  

    

 

    AGP= ácido graxo poliinsaturado; AGM= ácido graxo monoinsaturado; AGS= ácido graxo saturado. 
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TABELA 4 – Variáveis biodemográficas brutas e ajustadas de acordo com o PIA dos adolescentes, segundo o sexo 
 

 

 

Variáveis Masculino Feminino 

Alterado Normal OR IC ORaju IC Alterado Normal OR IC ORaju IC 

n % n %   n % n %   

Idade                 

Acima de 11,35 anos 48 57,8 35 42,2 2,18 1,21-3,94 1,68 0,66-4,28 63 63,6 36 36,4 2,49 1,36-4,56 3,59 1,58-8,17 

Até 11,35 anos 39 38,6 62 61,4     33 41,3 47 58,8     

Maturação sexual                 

Púbere 46 59,7 31 40,3 3,02 1,61-5,64 3,32 1,34-8,17 88 56,1 69 43,9 3,32 1,13-9,75 2,09 0,57-7,66 

Pré-púbere 31 33,0 63 67,0     5 27,8 13 72,2     

História Familiar                 

História DCV 37 61,7 23 38,3 2,19 1,12-4,30 2,05 0,94-4,49 42 56,8 32 43,2 1,45 0,73-2,86 1,56 0,72-3,41 

Saudável 36 42,4 49 57,6     29 47,5 32 52,5     

Padrão dieta ocidental                 

 positivo 37 44,0 47 56,0 0,82 0,45-1,49 0,89 0,41-1,95 46 51,1 44 48,9 0,84 0,46-1,53 0,91 0,43-1,95 

negativo 45 48,9 47 51,1     45 55,6 36 44,4     

Padrão dieta protéica                 

positivo 59 48,0 64 52,0 1,20 0,63-2,30 1,45 0,60-3,49 57 56,4 44 43,6 1,37 0,74-2,53 2,12 0,95-4,73 

negativo 23 43,4 30 56,6     34 48,6 36 51,4     

Padrão equlíbrio energético                 

negativo 35 45,5 42 54,5 0,92 0,51-1,68 1,13 0,51-2,94 56 57,7 41 42,3 1,52 0,83-2,80 1,68 0,78-3,60 

positivo 47 47,5 52 52,5     35 47,3 39 52,7     

 
Hosmer and Lemeshow: 0,492 (M), 0, 702 (F), PIA: padrão indicador antropométrico, DCV: doença cardiovascular. 
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TABELA 5 – Variáveis biodemográficas brutas e ajustadas de acordo com o PPL dos adolescentes, segundo o sexo 
 
Variáveis Masculino Feminino 

Alterado Normal OR IC ORaju IC Alterado Normal OR IC ORaju IC 

n % n %   n % n %   

Idade                 

Acima de 11,35 anos 36 43,4 47 56,6 0,48 0,27-0,87 0,62 0,24-1,60 42 42,4 57 57,6 0,60 0,33-1,09 0,33 0,15-0,75 

Até 11,35 anos 62 61,4 39 38,6     44 55,0 36 45,0     

Maturação sexual                 

Púbere 33 42,9 44 57,1 0,51 0,28-0,94 0,42 0,16-1,06 77 49,0 80 51,0 1,20 0,45-3,21 1,89 0,58-6,14 

Pré-púbere 56 59,6 38 40,4     8 44,4 10 55,6     

História Familiar                 

História DCV 40 66,7 20 33,3 2,47 1,24-4,91 2,62 1,20-5,72 40 54,1 34 45,9 1,94 0,97-3,88 1,67 0,79-3,54 

Saudável 38 44,7 47 55,3     23 37,7 38 62,3     

Padrão dieta ocidental                 

 positivo 45 53,6 39 46,4 1,06 0,59-1,91 1,05 0,48-2,28 46 51,1 44 48,9 1,45 0,79-2,65 1,71 0,81-3,60 

negativo 48 52,2 44 47,8     34 42,0 47 58,0     

Padrão dieta protéica                 

positivo 65 52,8 58 47,2 1,00 0,53-1,91 1,99 0,82-4,88 45 44,6 56 55,4 0,80 0,44-1,48 0,61 0,29-1,32 

negativo                 

Padrão equlíbrio energético 47 61,0 30 39,0 1,80 0,99-3,31 1,95 0,90-4,23 49 50,5 48 49,5 1,42 0,77-2,61 1,36 0,64-2,86 

negativo 46 46,5 53 53,5     31 41,9 43 58,1     

positivo                 

 
Hosmer and Lemeshow: 0,680 (M), 0,721 (F), PPL: padrão perfil lipídico, DCV: doença cardiovascular. 
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6. ANEXOS 
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Entrevistador    Data da Coleta de dados           N Ordem    
 

FATORES DE RISCO PARA DCV ENTRE ADOLESCENTES BENEFICIÁRIOS DO PNAE-NATAL/RN 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 
 

Escola:    Turma   Gênero  0 - Masculino  1 - Feminino Série x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 x 8 x 9 
 

Nome do seu filho 

                       

                       
 

Nome da mãe, pai ou responsável e telefone para contato 
__________________________________________________________________________________________ 

 

 

8 – O seu filho tem alguma doença no momento?  1 – Sim   0 – Não  9 – Não respondeu 

9 – Se sim, qual doença?                 
__________________________________________________________________________________________ 
 

10 - Está utilizando algum remédio no momento?  1 – Sim   0 – Não  9 – Não respondeu 
 

11 - Se sim, qual remédio?           
_________________________________________________________________________________________________________ 

12 - Quanto tempo de uso? 

   
 

   
 

   
 

13 - Na sua família tem alguém com diabetes, hipertensão, obesidade, dislipidemia?  1 – Sim  0 – Não  9 – Não respondeu 
 

14 - Se sim, quem? 
 

Diabetes  1 -Pai  2 -Mãe  3 -Avô    4 - Avó  5 - Outro 
           

Hipertensão  1 -Pai  2 -Mãe  3 -Avô    4 - Avó  5 - Outro 
           

Obesidade  1 -Pai  2 -Mãe  3 -Avô    4 - Avó  5 - Outro 
           

Dislipidemias  1 -Pai  2 -Mãe  3 -Avô    4 - Avó  5 - Outro 
 

PERFIL SOCIOECONÔMICO 
 

15 – Você: mãe, pai ou responsável, já freqüentou/freqüenta escola?   1 - Sim  0 - Sem estudo 

16 – Até que série freqüentou/freqüenta escola com aprovação? 

Ensino Fundamental Ensino Médio  Ensino Universitário 

 1  2  3  4  5  6  7  8  9   1  2  3   1 - Completo  2 - Incompleto 
 

17 – Quantas pessoas moram na sua casa?    18 - Quantos cômodos têm a sua casa?   
 

19 – Vou fazer perguntas sobre o que tem na sua casa e a quantidade: 
 

Banheiro?  0  1  2  3  4 ou mais Carro?  0  1  2  3  4 ou mais 
  

Microondas?  0  1  2  3  4 ou mais Microcomputador?  0  1  2  3  4 ou mais 
 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO R24h 
 

20 – Quantas pessoas se alimentam na sua casa diariamente?    

 

21 – Dos itens abaixo relacionados, como é a compra e o consumo em sua casa: 
 

Itens Compra Embalagem/ Quantidade Tempo de duração 

Açúcar  Semanal  Mensal    

Sal  Semanal  Mensal    

Óleo vegetal  Semanal  Mensal    

Temperos (em cubos, em pó)  Semanal  Mensal    

Temperos (completo, alho e sal, com pimenta)  Semanal  Mensal    

Condimentos (tipo shoyo, inglês)  Semanal  Mensal    

Manteiga  Semanal  Mensal    

Margarina  Semanal  Mensal    

Azeite  Semanal  Mensal    
 

ASPECTOS DE SAÚDE 

Tese - Estado nutricional antropométrico, perfil lipídico e consumo alimentar como fatores de risco para doença cardiovascular em 

adolescentes - Severina Carla Vieira Cunha Lima. Adaptado do projeto FRDCV - CNPq (n º 478287-06-2). 
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Entrevistador   Data da coleta de dados           N ordem     

 

FATORES DE RISCO PARA DCV ENTRE ADOLESCENTES BENEFICIÁRIOS DO PNAE-NATAL/RN 

Dados de Identificação do Recordatório de 24 horas 
 

Nome 

                       
 
 

1 – Que dia da semana foi ontem? 
 

 Segunda-feira  Terça-feira  Quarta-feira  Quinta-feira  Sexta-feira 
     

 Sábado  Domingo     
     
 

 

CAFÉ DA MANHÃ 
 

2 – Ontem você tomou café da manhã?  10 Sim (passe para questão seguinte) 
  Não (passe para questão 5 – Período da Manhã) 
  

3 – A que horas você tomou seu café da manhã?     

 

4 – Onde você tomou seu café da manhã? 
 

 Em casa  Na escola: merenda ou qualquer outro alimento oferecido de graça pela escola 
 

 Na escola: alimentos trazidos de casa 
 

 Na escola: alimentos comprados na lanchonete da escola ou de vendedores de rua.  
 

 Outro Local.   Qual?______________________________________________________________ 
 

CAFÉ DA MANHÃ 

ALIMENTO/BEBIDA QUANTIDADE (em medidas caseiras) 

  

  
 

 

PERÍODO DA MANHÃ 
 
 

5 – Ontem você comeu ou bebeu alguma coisa  10 Sim (passe para questão seguinte) 

entre o café da manhã e o almoço?  Não (passe para questão 7 – Almoço) 
 

6 – Onde você comeu esses alimentos? 
 

 Em casa  Na escola: merenda ou qualquer outro alimento oferecido de graça pela escola 
 

 Na escola: alimentos trazidos de casa 
 

 Na escola: alimentos comprados na lanchonete da escola ou de vendedores de rua.  
 

 Outro Local. Qual?______________________________________________________________ 
 

PERÍODO DA MANHÃ 
ALIMENTO/BEBIDA QUANTIDADE (em medidas caseiras) 

  

  
 

 

ALMOÇO 
 
 

7 – Ontem você almoçou?  10 Sim (passe para questão seguinte) 
  Não (passe para questão 10 – Período da Tarde) 
  

8 – A que horas você almoçou?     

 

9 – Onde você almoçou? 
 

 Em casa 
 

 Outro Local.   Qual?______________________________________________________________ 
 

ALMOÇO 
ALIMENTO/BEBIDA QUANTIDADE (em medidas caseiras) 

  

  
 

 

 

Questionário 2 
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PERÍODO DA TARDE 
 

10 – Ontem você comeu ou bebeu alguma  10 Sim (passe para questão seguinte) 

coisa entre o almoço e o jantar?  Não (passe para questão 12 – Jantar) 
 

11 – Onde você comeu esses alimentos? 
 

 Em casa 
 
 

 Outro Local.   Qual?______________________________________________________________ 
 

PERÍODO DA TARDE 
ALIMENTO/BEBIDA QUANTIDADE (em medidas caseiras) 

  

  
 

 

JANTAR 
 

12 – Ontem você jantou?  10 Sim (passe para questão seguinte) 
  Não (passe para questão 15 – Período da Noite) 
  

13 – A que horas você jantou?     

 

14 – Onde você jantou? 
 

 Em casa 
 

 Outro Local.   Qual?______________________________________________________________ 
 

JANTAR 

ALIMENTO/BEBIDA QUANTIDADE (em medidas caseiras) 

  

  
 

PERÍODO DA NOITE 
 

15 – Ontem você comeu ou bebeu alguma coisa  10 Sim (passe para questão seguinte) 

depois do jantar (ou antes de dormir)?  Não (passe para questão 17– Hábitos Alimentares) 
 

16 – Onde você comeu esses alimentos? 
 

 Em casa 
 

 Outro Local.   Qual?______________________________________________________________ 
 

PERÍODO DA NOITE 

ALIMENTO/BEBIDA QUANTIDADE (em medidas caseiras) 

  

  
 

HÁBITOS  ALIMENTARES 
Assinale as refeições realizadas normalmente (4 vezes por semana ou mais) e o respectivo local: 
 
 

17 – Café da manhã:  10 Sim Local?_________________________________________ 

  Não  

18 – Lanche da manhã/merenda:  10 Sim Local?_________________________________________ 

  Não  

19 – Almoço:  10 Sim Local?_________________________________________ 

  Não  

20 – Lanche da Tarde/merenda: 10 Sim Local?_________________________________________ 

  Não  

21 – Jantar:  10 Sim Local?_________________________________________ 

  Não  

22 – Lanche da Noite:  10 Sim Local?_________________________________________ 

  Não  
 

ASSINATURA: 
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Entrevistador    Data da Coleta de dados           N Ordem    
 

FATORES DE RISCO PARA DCV ENTRE ADOLESCENTES BENEFICIÁRIOS DO PNAE-NATAL/RN 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 
 

Escola:    Turma 
  Sexo   0 - Masculino  1 - Feminino Série  5  6  7  8  9 

 

Nome 

                       

                       
 

Endereço (Av, Rua, Travessa) 
 

                       

                       
 

Bairro                   Tel Residencial         

 

Celular          Telefone Contato         

 

Data de Nascimento            Há quanto tempo está na escola? (anos)   

 

 

ANTROPOMETRIA 
 

Peso (kg)    ,  Tipo de vestimenta  1-calça  2-saia  3-bermuda 
 

Altura 1      Altura 2      Altura 3      Altura M      

 

Circunferências Corporais (cm) 
        

Cintura_1     Cintura_2     Cintura_3     Cintura_M     
                    

Abdômen_1     Abdômen_2     Abdômen_3     Abdômen_M     
            

 

AVALIAÇÃO DA MATURAÇÃO SEXUAL 

24 - Meninos (Auto avaliação)                                                           25 - Meninas (Auto avaliação) 
 1-G1  2–G2  3–G3  4–G4  5–G5   1-M1  2–M2  3–M3  4–M4  5–M5 
                     

 1-P1  2–P2  3–P3  4–P4  5–P5   1-P1  2–P2  3–P3  4–P4  5–P5 
             

28 – Meninos  (Médico)                                                                       29 - Meninas (Médico) 
 1-G1  2–G2  3–G3  4–G4  5–G5   1-M1  2–M2  3–M3  4–M4  5–M5 
                     

 1-P1  2–P2  3–P3  4–P4  5–P5   1-P1  2–P2  3–P3  4–P4  5–P5 
 

EXAMES BIOQUÍMICOS 
 

Colesterol Total (mg/dL)     LDL-C (mg/dL)     HDL-C (mg/dL)     
               

Triglicérides (mg/dL)     Glicemia (mg/dL)          
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Entrevistador    Data da Coleta de dados           N Ordem    

 

FATORES DE RISCO PARA DCV ENTRE ADOLESCENTES BENEFICIÁRIOS DO PNAE-NATAL/RN 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

 

Escola:    Turma   Sexo   0 - Masculino  1 - Feminino Série  5  6  7  8  9 

 

Nome 

                       

                       

 
 

QUESTIONÁRIO DE ATIVIDADE FÍSICA HABITUAL 
 
1. Você praticou esportes ou exercícios físicos em clubes, academias, escolas de esportes, parques, ruas ou em casa 
nos últimos 12 meses? Em caso de negativa não preencher  as perguntas 2 à 15. 
 
2. Qual exercício ou esporte você praticou mais frequentemente? 
 
3. Quantas horas você praticou por dia? 
 
4. Quantas vezes por semana você praticou? 
 
5. Quantos meses por ano você praticou? 
 
6. Você praticou um segundo esporte ou exercício físico? Em caso de negativa não preencher  as perguntas 7, 8, 9, 10. 
 
7. Qual exercício físico ou esporte você praticou ? 
 
8. Quantas horas você praticou por dia? 
 
9. Quantas vezes por semana você praticou? 
 
10. Quantos meses por ano você praticou? 
 
11. Você praticou um terceiro esporte ou exercício físico? Em caso de negativa não preencher as perguntas 12, 13, 14, 
15. 
 
12. Qual exercício físico ou esporte você praticou? 
 
13. Quantas horas você praticou por dia? 
 
14. Quantas vezes por semana você praticou? 
 
15. Quantos meses por ano você praticou? 
 
16. Você costuma ir de bicicleta ou a pé para escola? Em caso de negativa não preencher a pergunta 17. 
 
17. Quantas horas por dia você costuma gastar nesta atividade? 
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ABSTRACT  

The dyslipidemia and excess weight in adolescents, when combined, suggest a 

progression of risk factors for cardiovascular disease (CVD). Besides these, the 

dietary habits and lifestyle have also been considered unsuitable impacting the 

development of chronic diseases. The study objectives were: (1) estimate the 

prevalence of lipid profile and correlate with body mass index (BMI), waist 

circumference (WC) and waist / height ratio (WHR) in adolescents, considering 

the maturation sexual, (2) know the sources of variance in the diet and the 

number of days needed to estimate the usual diet of adolescents and (3) 

describe the dietary patterns and lifestyle of adolescents, family history of CVD 

and age correlates them with the patterns of risk for CVD, adjusted for sexual 

maturation.  

A cross-sectional study was performed with 432 adolescents, aged 10-19 years 

from public schools of the Natal city, Brazil. The dyslipidemias were evaluated 

considering the lipid profile, the index of I Castelli (TC / HDL) and II (LDL / HDL) 

and non-HDL cholesterol. Anthropometric indicators were BMI, WC and WHR. 

The intake of energy, nutrients including fiber, fatty acids and cholesterol was 

estimated from two 24-hour recalls (24HR). The variables of lipid profile, 

anthropometric and clinical data were used in the models of Pearson correlation 

and linear regression, considering the sexual maturation. The variance ratio of 

the diet was calculated from the component-person variance, determined by 

analysis of variance (ANOVA). The definition of the number of days to estimate 

the usual intake of each nutrient was obtained by taking the hypothetical 

correlation (r) ≥ 0.9, between nutrient intake and the true observed. We used 

the principal component analysis as a method of extracting factors that 
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accounted for the dependent variables and known cardiovascular risk obtained 

from the lipid profile, the index for Castelli I and II, non-HDL cholesterol, BMI, 

and WC the WHR. Dietary patterns and lifestyle were obtained from the 

independent variables, based on nutrients consumed and physical activity 

weekly. In the study of principal component analysis (PCA) was investigated 

associations between the patterns of cardiovascular risk factors in dietary 

patterns and lifestyle, age and positive family history of CVD, through bivariate 

and multiple logistic regression adjusted for sexual maturation.  

The low HDL-C dyslipidemia was most prevalent (50.5%) for adolescents. 

Significant correlations were observed between hypercholesterolemia and 

positive family history of CVD (r = 0.19, p <0.01) and hypertriglyceridemia with 

BMI (r = 0.30, p <0.01), with the CC (r = 0.32, p <0.01) and WHR (r = 0.33, p 

<0.01). The linear model constructed with sexual maturation, age and BMI 

explained about 1 to 10.4% of the variation in the lipid profile.  

The sources of variance between individuals were greater for all nutrients in 

both sexes. The reasons for variances were  1 for all nutrients were higher in 

females. The results suggest that to assess the diet of adolescents with greater 

precision, 2 days would be enough to R24h consumption of energy, 

carbohydrates, fiber, saturated and monounsaturated fatty acids. In contrast, 3 

days would be recommended for protein, lipid, polyunsaturated fatty acids and 

cholesterol. Two cardiovascular risk factors as have been extracted in the ACP, 

referring to the dependent variables: the standard lipid profile (HDL-C and non-

HDL cholesterol) and "standard anthropometric index (BMI, WC, WHR) with a 

power explaining 75% of the variance of the original data. The factors are 

representative of two independent variables led to dietary patterns, "pattern 
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western diet" and "pattern protein diet", and one on the lifestyle, "pattern energy 

balance". Together, these patterns provide an explanation power of 67%. Made 

adjustment for sexual maturation in males remained significant variables: the 

associations between puberty and be pattern anthropometric indicator (OR = 

3.32, CI 1.34 to 8.17%), and between family history of CVD and the pattern lipid 

profile (OR = 2.62, CI 1.20 to 5.72%). In females adolescents, associations 

were identified between age after the first stage of puberty with anthropometric 

pattern (OR = 3.59, CI 1.58 to 8.17%) and lipid profile (OR = 0.33, CI 0.15 to 

0.75%).  

Conclusions: The low HDL-C was the most prevalent dyslipidemia independent 

of sex and nutritional status of adolescents. Hypercholesterolemia was 

influenced by family history of CVD and sexual maturation, in turn, 

hypertriglyceridemia was closely associated with anthropometric indicators. The 

variance between the diets was greater for all nutrients. This fact reflected in a 

variance ratio less than 1 and consequently in a lower number of days requerid 

to estimate the usual diet of adolescents considering gender. The two dietary 

patterns were extracted and the pattern considered unhealthy lifestyle as 

healthy. The associations were found between the patterns of CVD risk with 

age and family history of CVD in the studied adolescents.  

 

Key words: Dyslipidemia, obesity, dietary assessment method, dietary patterns, 

risk factors, cardiovascular disease. 

 

 


