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RESUMO
O sobrepeso e a obesidade são definidos como o acúmulo de gordura anormal ou excessivo
que possa causar danos à saúde, aumentando expressivamente o risco de desenvolvimento de
numerosas patologias, além de estarem associados à diminuição da expectativa de vida. O
objetivo do presente trabalho é avaliar as medidas antropométricas e o perfil lipídico de
indivíduos adultos obesos e com sobrepeso residentes no Estado do RN. A metodologia
adotada foi a análise de parâmetros bioquímicos determinados no soro dos voluntários e uma
avaliação física que constou de medições de pressão arterial e dados antropométricos. Os
voluntários da pesquisa ainda responderam a um questionário sobre dados pessoais, sociais e
clínicos. Foram coletadas 1741 amostras, das quais 432 (24,8%) eram de obesos. Destes, 280
foram selecionados para participar da pesquisa, entre eles 118 (42,1%) homens e 162
mulheres (57,9%). Dos 1309 voluntários restantes, 731 (55,8%) apresentaram sobrepeso.
Dentre eles, 179 (24,5%) foram analisados nesta pesquisa sendo 56,4% do gênero feminino.
Dos 578 voluntários eutróficos remanescentes, 143 foram selecionados como controle da
pesquisa. Em meio aos obesos, sobrepesos e eutróficos, havia, respectivamente, 10% vs 5%
vs 5,6% de diabéticos, 92,1% vs 85,5% vs 68,7% de dislipidêmicos e 38,6% vs 22,3% vs
15,6% de hipertensos. O grau de obesidade apresentado pelos voluntários foi variado, com a
maioria (72,8%; n = 204) se encaixando em obesos grau I, 22,9% (64) em grau II e apenas
4,3% (12) em grau III. As médias antropométricas dos voluntários indicaram diferenças
estatisticamente significantes entre os grupos eutrófico, sobrepeso e obeso quanto ao IMC,
CC, RCQ e %GC, e entre os gêneros quanto a CC, RCQ e %GC. Assim como as médias dos
parâmetros bioquímicos séricos que avaliam o perfil lipídico indicaram diferenças
significativas entre os grupos eutrófico, sobrepeso e obeso, salvo exceção do HDL entre os
sobrepesos e obesos. O nível de significância adotado foi de 5% (p < 0,05).

Palavras-chave: Obesidade; IMC; medidas antropométricas; perfil lipídico.
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ABSTRACT
Overweight and obesity are defined as abnormal or excessive fat accumulation that may
impair health. Obesity significantly increases the risk of developing numerous medical
conditions, besides is associated with shortened life span. The objective of this study was to
evaluate the anthropometric measurements and lipid profile in adult overweight and obese
subjects residents in the state of Rio Grande do Norte. The methodology was the analysis of
certain biochemical parameters in serum of individuals and a physical evaluation that
consisted of measurements of blood pressure and anthropometric data. In addition, the
volunteers of the research answered a questionnaire about personal, social and clinical data.
1741 samples were collected, of which 432 (24,8%) were obese. Of these, 280 were selected
to participate in the study, including 118 (42,1%) men and 162 (57,9%) women. Of the
remaining 1309 individuals, 731 (55,8%) were overweight. Among them, 179 (24.5%) were
analyzed in this study, with 56,4% female. Of the remaining 578 normal individuals, 143
were selected as controls in the research. Amid the obese, overweight and eutrophic, there
were respectively 10% vs 5% vs 5,6% of diabetics, 92,1% vs 85,5% vs 68,7% of
dyslipidemics and 38,6% vs 22,3% vs 15,6% of hypertensive patients. The degree of obesity
presented by the participants was varied, with the majority (72,8%) fall into grade I obese,
22,9% (64) in grade II and only 4,3% (12) in grade III. Mean anthropometric participants
showed statistically significant differences between groups eutrophic, overweight and obese
on the BMI, WC, WHR and %BF and between sexes in CC, WHR and %BF. As the mean
serum biochemical parameters to evaluate the lipid profile showed significant differences
between groups eutrophic, overweight and obese, unless the exception of HDL among
overweight and obese. The significance level was 5% (p <0.05).

Keywords: Obesity; BMI; anthropometric measurements; lipid profile.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 Obesidade
O sobrepeso e a obesidade são definidos como o acúmulo de gordura anormal ou
excessivo que possa danificar a saúde (WHO, 2006).
A obesidade é reconhecida como o maior problema de saúde em muitas partes do
mundo e a incidência desta condição está aumentando numa proporção alarmante. A
tendência global de aumento da obesidade indica que as atuais medidas de prevenção,
tratamento

e

controle

desta

condição

são

ineficientes.

A

obesidade

aumenta

significativamente o risco de desenvolvimento de numerosas condições médicas incluindo
hipertensão arterial, infarto do miocárdio, doença respiratória, diabetes mellitus tipo 2,
osteoartrite, certos cânceres e várias desordens musculares, particularmente as dos membros
inferiores e pés (WEARING et al., 2006), além de estar associada à diminuição da expectativa
de vida (BRAY, 2005).

1.1.1 Prevalência da obesidade
Nos Estados Unidos, a obesidade é uma epidemia (BRAY, 2003). Usando a medida de
índice de massa corpórea (IMC), mais de 60% dos americanos estão acima do peso e mais de
30% são obesos (BRAY, 2005).
Resultados da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 2002-2003 realizada pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em parceria com o Ministério da Saúde,
revelaram que a população adulta brasileira, quando observada no seu todo, não está exposta
aos riscos de desnutrição, sendo a taxa de 4% compatível com os padrões internacionais. No
que se refere ao excesso de peso, foi visto que, em 2003, 41,1% dos homens e 40% das
mulheres se apresentavam nessa condição, sendo que a obesidade afetava 8,9% dos homens e
13,1% das mulheres adultas do país. Também foi verificado que a obesidade é maior entre as
mulheres que vivem em famílias de classe de rendimentos de 1 a 2 salários-mínimos per
capita (14,4%) (IBGE, 2004). A obesidade no mundo desenvolvido não pode mais ser
considerada somente uma doença de grupos com alto status socioeconômico. Já é percebido
que a carga da obesidade em cada país desenvolvido tende a deslocar para os grupos com
status socioeconômico mais baixo, enquanto o PIB (produto interno bruto) do país aumenta
(MONTEIRO et al., 2004).
A freqüência do excesso de peso na população supera em oito vezes o déficit de peso
entre as mulheres e em quinze vezes o da população masculina. Num universo de 95,5
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milhões de pessoas de 20 anos ou mais de idade há 3,8 milhões de pessoas (4%) com déficit
de peso e 38,8 milhões (40,6%) com excesso de peso, das quais 10,5 milhões são
consideradas obesas. Esse padrão se reproduz, com poucas variações, na maioria dos grupos
populacionais analisados no Brasil (IBGE, 2004).
Entre os homens brasileiros, o excesso de peso se verifica em dois patamares claros:
em torno de 34% no Norte e Nordeste e entre 44 e 46% nas demais regiões. Comportamento
similar se verifica nas áreas urbanas. Nas áreas rurais, o excesso de peso aparece em
proporções bem menores, sendo 21% no Nordeste, atingindo 40 % no Sul, ficando entre 28 e
34 % nas demais regiões rurais (Tabela 1) (IBGE, 2004).
No caso das mulheres, esta diferenciação entre os meios urbano e rural não ocorre com
a mesma intensidade, mas a presença de excesso de peso é sempre maior no meio rural. A
exceção é o Nordeste, onde a participação no urbano é maior (39,4% contra 36,8%). Entre os
homens obesos, as proporções são muito menores no Brasil rural (5,1%) do que no Brasil
urbano (9,7%). Na população feminina, a diferenciação é menor (13,2 % no urbano e 12,7%
no rural). Considerando-se os obesos de um modo geral, o percentual mais alto foi o das
mulheres que vivem na área rural da região Sul (18,6 %), enquanto o menor foi o dos homens
do Nordeste rural (3,2%) (Tabela 1) (IBGE, 2004).
Com relação ao Estado do Rio Grande do Norte, a POF revelou que a prevalência de
déficit de peso, sobrepeso e obesidade eram respectivamente 1,5%, 36,9% e 8,9% para o
gênero masculino, e 5,2%, 43% e 13% para o gênero feminino. Na capital do Estado – Natal,
os valores exibidos foram 0,8%, 42,3% e 10,8% para os homens e 3,9%, 43,1% e 11,1%
(IBGE, 2004).
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Tabela 1: Prevalência de déficit de peso, excesso de peso e obesidade na população com 20 ou
mais anos de idade, por gênero e situação de domicílio, segundo as Grandes Regiões –
período 2002-2003.

Grandes
Regiões

Brasil
Norte
Nordeste
Sudeste
Sul
Centro-Oeste
Brasil
Norte
Nordeste
Sudeste
Sul
Centro-Oeste
Brasil
Norte
Nordeste
Sudeste
Sul
Centro-Oeste

Prevalência de déficit de peso, excesso de peso e obesidade
na população com 20 anos ou mais de idade,
por gênero e situação de domicílio (%)
Masculino
Feminino
Situação de domicílio
Situação de domicílio
Total
Total
Urbano
Rural
Urbano
Rural
Déficit de peso
2,8
2,7
3,5
5,2
5,1
6,1
2,4
2,5
2,2
5,2
5,2
5,1
3,5
3,3
4,0
6,2
5,9
7,2
2,8
2,7
4,2
5,0
4,9
6,2
2,0
1,9
2,3
3,7
3,7
3,6
2,4
2,3
3,3
6,2
6,2
6,3
Excesso de peso
41,1
43,8
28,5
40,0
39,9
40,7
35,9
38,7
28,0
35,0
34,8
35,7
32,9
37,8
21,0
38,8
39,4
36,8
44,4
45,7
32,0
40,7
40,5
43,1
46,2
47,7
40,0
43,4
42,4
49,2
43,4
44,9
34,2
37,1
36,4
42,5
Obesidade
8,9
9,7
5,1
13,1
13,2
12,7
7,7
9,0
3,9
10,6
10,8
9,9
6,7
8,1
3,2
11,7
12,0
10,8
10,0
10,3
7,0
13,8
13,9
13,0
10,1
10,7
7,7
15,1
14,4
18,6
8,6
9,0
6,1
10,6
10,5
11,7

Fonte: Adaptada de IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índice de Preços, Pesquisa de Orçamentos
Familiares 2002-2003.

1.1.2 Etiologia da obesidade
A etiologia da obesidade é complexa e ainda não está totalmente esclarecida.
Entretanto, de uma forma simplificada, podemos dizer que a obesidade é um distúrbio do
equilíbrio energético (KANE; KUMAR, 2000). Uma vez que a mesma é caracterizada como
uma doença multifatorial, ou seja, como o resultado de uma complexa interação entre fatores
comportamentais, culturais, genéticos, fisiológicos e psicológicos, ela pode, dessa forma, ser
classificada em dois contextos: por determinação genética ou fatores endócrinos e
metabólicos, ou então influenciada por fatores externos, sejam eles de origem dietética,
comportamental ou ambiental (ROMERO; ZANESCO, 2006).
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A obesidade por determinação genética ou fatores endócrinos e metabólicos é, de fato,
freqüentemente causada por alguma anormalidade no mecanismo regulador da alimentação,
podendo resultar de fatores psicogênicos que afetam essa regulação ou de anormalidades do
próprio sistema regulador. A obesidade psicogênica está relacionada à idéia de que hábitos
alimentares sadios exigem três refeições substanciais por dia, e também ao excesso de
ingestão alimentar que acontece sob condições estressantes. A obesidade por deficiência no
sistema regulador pode estar relacionada tanto a lesões nos núcleos ventromediais do
hipotálamo, as quais resultam em alimentação excessiva levando à deposição de gordura,
quanto a defeitos nos genes que codificam proteínas responsáveis pelo controle do
metabolismo energético (GUYTON; HALL, 2002).
Enquanto que a obesidade influenciada por fatores externos pode se instalar por
diversas razões: uso de medicamentos que induzem ganho de peso, obesidade por inatividade
física (sedentarismo, incapacidade obrigatória ou idade avançada), cessação do fumo e fatores
dietéticos (BRAY, 2003).

1.1.3 Medidas antropométricas no diagnóstico da obesidade
O número de técnicas para medição da composição corporal aumentou e a precisão
melhorou nos últimos 25 anos (BRAY, 2003). Hoje em dia, vários são os métodos disponíveis
para a estimativa da gordura corporal total: absorciometria de raio-X de dupla energia (DXA),
impedanciometria, densidade corporal, medida de espessura de dobras cutâneas, etc.
Entretanto, muitas destas técnicas apresentam elevado custo e baixa aplicabilidade em
situações clínicas (NHLBI, 2000) e, mesmo as técnicas mais simples, como a
impedanciometria e a antropometria, exigem procedimentos protocolares que nem sempre são
observados, diminuindo sobremaneira a validade das mesmas. Uma alternativa de baixo custo
operacional e relativa simplicidade que tem sido recomendada com freqüência para avaliar o
estado nutricional é o IMC (COSTA; GUISELINI; FISBERG, 2007).
O IMC é um simples índice de peso por altura comumente usado para classificar baixo
peso, eutrofia, sobrepeso e obesidade em indivíduos e populações adultas (COSTA;
GUISELINI; FISBERG, 2007; WHO, 2006). É definida como o peso em quilogramas
dividido pelo quadrado da altura em metros (kg/m2). O IMC fornece a medida mais útil do
nível populacional de sobrepeso e obesidade porque é a mesma para ambos os sexos e para
todas as idades de adultos. Entretanto, deve-se considerar como um guia bruto porque pode
não corresponder ao mesmo grau de gordura em indivíduos diferentes (WHO, 2006), além de
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não ser capaz de identificar a quantidade de gordura corpórea ou as diferenças proporcionais
entre os diferentes componentes corporais (COSTA; GUISELINI; FISBERG, 2007).
A Organização Mundial de Saúde (OMS) define como “sobrepeso” um IMC igual ou
maior que 25 e “obesidade” um IMC igual ou maior do que 30. Estes pontos de corte
fornecem um nível para a avaliação individual, mas há evidência de que o risco de doença
crônica nas populações aumente progressivamente com o IMC de 21 (WHO, 2006).
Em estudos epidemiológicos, com o objetivo de estimar a prevalência de sobrepeso e
obesidade de populações, ou de apontar tendências longitudinais para o estado nutricional, o
IMC tem sido amplamente utilizado, mostrando-se uma ferramenta eficiente e válida para este
fim (COSTA; GUISELINI; FISBERG, 2007; NHLBI, 2000; WHO, 2000).
A circunferência abdominal é a segunda dimensão antropométrica essencial. Sua
medição pode ser feita usando uma fita resistente e inelástica colocada horizontalmente ao
redor do abdômen, paralelo ao chão, e também no umbigo (linha natural da cintura) ou na
circunferência mais estreita. Em mulheres, uma circunferência abdominal maior que 88 cm
(35 in) indica obesidade central; em homens, o ponto de corte é 102 cm (40 in). Assim como
o IMC, a relação entre gordura visceral e fatores de risco varia entre e dentro das populações
(BRAY, 2003).
O método antropométrico alternativo para análise da composição corporal consiste nas
medidas de perímetros em regiões específicas do corpo. Conceitualmente, o maior acúmulo
de gordura na região central do corpo – ou um padrão centrípeto de distribuição regional de
gordura corporal – é caracterizado pela maior quantidade desta nas regiões do tronco,
principalmente no abdome, e relativamente menor quantidade da mesma nas extremidades.
Em contrapartida, o padrão periférico de distribuição da gordura corporal é definido pelo
maior depósito de gordura nas extremidades, sobretudo nas regiões dos quadris, glútea e da
coxa superior em comparação com o tronco (Figura 1). Em virtude disso, a razão entre o
perímetro da cintura e dos quadris vem sendo empregada freqüentemente para caracterizar se
a gordura corporal é reunida predominantemente na região central do corpo ou na
extremidade. Para a realização das medidas dos perímetros é empregada fita antropométrica
inelástica que permita aplicar pressão constante sobre a superfície da pele durante toda a
medição. Sobre a interpretação dos valores encontrados na razão cintura/quadris, a literatura
dispõe de indicadores referenciais que podem identificar a intensidade do risco predisponente
ao aparecimento e ao desenvolvimento de disfunções metabólicas crônicas de acordo com a
idade e sexo do avaliado (GUEDES, 2006).
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Figura 1: O tecido adiposo pode estar preferencialmente distribuído no (A) abdômen ou (B) área dos
quadris e nádegas. (C) Alguns adultos podem ter índice de massa corpóreo normal com obesidade
abdominal (Adaptada de KRAMER et al., 2009).

Informações sobre as medidas das dobras cutâneas como procedimento direcionado à
avaliação da composição corporal são válidas e estão alicerçadas na observação de que grande
quantidade da gordura corpórea se encontra localizada no tecido subcutâneo, e, dessa forma,
dimensões de sua espessura são utilizadas como indicador da quantidade de gordura
localizada naquela região do corpo. Como a disposição da gordura localizada no tecido
subcutâneo não se apresenta de forma uniforme por todo o organismo, as medidas de
espessura das dobras cutâneas devem ser realizadas em várias regiões a fim de se obter visão
mais clara sobre sua disposição (GUEDES, 2006). As pregas cutâneas subescapular,
suprailíca e do tríceps são as mais comumente medidas (SICHIERI, FONSECA, LOPES,
1999) (Figura 2).

A

B

C

D

Figura 2: Pregas cutâneas (A) biciptal, (B) triciptal (C) subescapular (D) Suprailíaca (UNIFESP,
1997).
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Por fim, a DXA é um método no qual dois feixes de raio-X de energia muita baixa,
porém diferentes, são passados através do corpo. Os feixes são atenuados para estimar a
massa magra do organismo, a gordura corporal, e o índice mineral ósseo. A análise de
impedância bioelétrica é um método indireto que utiliza medidas de resistência e impedância
entre pontos pré-estabelecidos para determinar o conteúdo de água do corpo, a massa magra e
a gordura corpórea. A determinação da densidade corporal e sua partição em compartimento
gorduroso e não gorduroso, baseado no fato de que a gordura flutua e os constituintes não
gordurosos afundam, é outro método de medição da composição do organismo. Além das
técnicas de imagem, nas quais a distribuição regional da gordura corpórea pode ser
determinada por tomografia computadorizada ou ressonância magnética (BRAY, 2003).

1.1.4 Complicações associadas à obesidade
Os efeitos adversos da obesidade estão relacionados não apenas com o peso corporal
total, mas também com a distribuição da gordura armazenada. A obesidade central ou
visceral, caracterizada pelo acúmulo de gordura no tronco e na cavidade abdominal (no
mesentério e em torno das vísceras), está associada a um risco muito maior de várias doenças
do que o acúmulo excessivo de gordura distribuída difusamente no tecido subcutâneo
(KANE; KUMAR, 2000). Entretanto, diversos fatores modificam a porcentagem de gordura
corporal, incluindo sexo, idade, nível de atividade física e status hormonal (BRAY, 2003).
Adultos com obesidade abdominal, definida por uma circunferência da cintura maior
que 102 cm em homens e maior que 88 cm em mulheres, são mais propensos a apresentar
hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus tipo 2 e níveis séricos de colesterol
aumentados, quando comparados àqueles com a circunferência da cintura menor que os
valores limítrofes, sem importar a presença de eutrofia, sobrepeso ou obesidade grau I
(KRAMER et al., 2009).
Muitos indivíduos obesos são ao mesmo tempo resistentes à insulina, hipertensos e
dislipidêmicos. Esta condição é freqüentemente atribuída à Síndrome Metabólica e é um fator
de risco para doenças cardiovasculares e diabetes mellitus tipo 2. Uma grande ingestão de
gordura pode influenciar a progressão da obesidade e a composição dos ácidos graxos (AG)
da dieta pode influenciar a sensibilidade à insulina (WARENSJÖ; ÖHRVALL; VESSBY,
2006). A obesidade está, portanto, associada a elevados níveis de AG circulantes, e muitas das
anormalidades relacionadas a esse distúrbio podem ser causadas por uma alteração no seu
metabolismo (OKADA et al., 2007).
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1.1.4.1 Doenças cardiovasculares
As doenças cardiovasculares (DCV) são as principais causas de morbidade e
mortalidade no Brasil (300.000 mortes/ano), respondendo por 34% das mortes na cidade de
São Paulo (VIEBIG et al., 2006). Em muitos outros países, a doença arterial coronariana
(DAC) é a maior preocupação da Saúde Pública, e responde por mais mortes que qualquer
outro grupo de doenças (CASTRO et al., 2007).
Embora a DAC tenha origem multifatorial, incluindo hereditariedade e fatores de risco
adquiridos que podem ser a causa direta da doença ou está meramente associada a ela (LIMA
et al., 2006), a obesidade é bem reconhecida como o maior fator de risco para esse tipo de
anormalidade em homens e mulheres (REXRODE et al., 1998). Isso ocorre devido ao fato de
que o excesso de peso predispõe a essas doenças devido a alterações na pressão arterial, no
metabolismo dos lipídios e glicose (SBC, 2002).
Outros fatores de risco cardiovascular reconhecidos são: fumo, dislipidemia, diabetes
mellitus, hipertensão arterial sistêmica, dieta pobre, inatividade física e inflamação sistêmica
(VIEBIG et al., 2006).
A inflamação sistêmica está presente bem antes que qualquer evidência da doença
cardiovascular se manifeste. Por muitos anos a hiperlipemia foi creditada como a causa
predominante da aterosclerose. Embora a hiperlipemia contribua de fato para a DCV, as
evidências agora sugerem uma relação entre os estados inflamatórios induzidos pela
obesidade e o desenvolvimento das DCV. Esta relação é apoiada por observações de aumento
de risco cardiovascular em pacientes com doenças inflamatórias pré-existentes. Pacientes com
doenças autoimunes como o lúpus e a artrite reumatóide possuem condições ateroscleróticas
prematuras para a idade (POWER; MILLER; ALPERT, 2007)
Os níveis elevados de proteína C reativa (PCR) e interleucina 6 (IL-6) estão
correlacionados com aumento do risco de eventos cardíacos ou morte súbita (RIDKER,
2003). Mais recentemente, níveis elevados desses marcadores, antes de evidências de DCV,
foram associados com um aumento do risco de desenvolvimento de falência cardíaca
congestiva em pacientes idosos (VASAN et al., 2003). Mais estudos apontaram uma forte
associação entre níveis elevados de PCR e quase todos os fatores importantes de risco
cardiovascular, incluindo resistência à insulina e diabetes mellitus, hipertensão arterial
sistêmica, fumo e dislipidemia (RIDKER, 2003; POWER; MILLER; ALPERT, 2007).
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1.1.4.2 Hipertensão arterial sistêmica
O excesso de peso constitui-se também como um dos principais determinantes para a
elevação na pressão arterial. Tal fato é representado por 38% dos homens e 32% das mulheres
cujo IMC é superior a 30 kg/m2. Portanto, o excesso no ganho de peso, especialmente durante
a vida adulta é um dos elementos favoráveis à presença do processo hipertensivo
(RODRIGUES; TRINDADE, 2006). É importante ressaltar que um aumento de peso da
ordem de 10 kg pode elevar a pressão arterial entre 2 e 3 mmHg e uma redução de peso da
ordem de 1% diminui entre 1 e 2 mmHg (MEDEIROS et al., 2006).
A prevalência da hipertensão arterial (definida como valores acima de 140 x 90
mmHg) é aproximadamente três vezes maior em obesos do que em indivíduos com peso
situado na faixa de normalidade. O tipo de obesidade mais freqüentemente associada à
hipertensão arterial é a centrípeta ou andróide, isto é, aquela que acumula gordura
preferentemente na região abdominal (SANTOS; SILVA; BECKER, 2003). Hipertensão e
obesidade concomitantes resultam de múltiplos determinantes ambientais e genéticos. Essas
desordens estão intimamente ligadas em estudos epidemiológicos, com alto IMC fortemente
correlacionado com aumento de pressão sanguínea e indivíduos magros com elevada pressão
sanguínea mostrando uma predisposição a se tornarem obesos (ONIONS et al., 1998).

1.1.4.3 Dislipidemias
Outra patologia associada à obesidade é a dislipidemia, representada pela elevação das
concentrações séricas dos lipídios (JUNG, 1997). De acordo com a Sociedade Brasileira de
Cardiologia, as dislipidemias podem ser classificadas em:
- Hipercolesterolemia isolada: elevação isolada do colesterol LDL (≥ 160 mg/dL);
- Hipertrigliceridemia isolada: elevação isolada dos TG (≥150 mg/dL), que reflete o
aumento do volume de partículas ricas em TG como VLDL, e quilomícrons.;
- Hiperlipidemia mista: valores aumentados de ambos LDL (≥ 160 mg/dL) e TG (≥150
mg/dL). Nestes indivíduos, pode-se também utilizar o colesterol não-HDL como indicador e
meta terapêutica. Nos casos com TG ≥ 400 mg/dL, quando o cálculo do LDL pela fórmula de
Friedewald é inadequado, considerar-se-á hiperlipidemia mista se o colesterol total (CT) for
maior ou igual a 200 mg/dL;
- Colesterol HDL baixo: redução do HDL (homens <40 mg/dL e mulheres <50 mg/dL)
isolada ou em associação com aumento de LDL ou de TG (SBC, 2007).
Conforme Rodrigues e Trindade (2006), a obesidade central é uma importante causa
de dislipidemia secundária, e essa alteração lipídica pode favorecer na formação do processo
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aterogênico, e consequentemente, nas manifestações cardiovasculares resultantes do acúmulo
de gordura nessa região do corpo. Para cada 10% de aumento no peso corporal, há aumento
de doenças coronarianas em aproximadamente 20%, além da elevação no colesterol
plasmático em torno de 12 mg/dL (FRANCISCHI et al., 2000).
A associação entre os níveis de colesterol LDL com o risco de DCV está bem
estabelecida, tanto que a diminuição do LDL é comumente o primeiro alvo para o tratamento
da dislipidemia. Contudo, baixas concentrações de colesterol HDL e altas concentrações de
TG também são fatores de risco para DCV, e modificações nos níveis séricos dessas
subfrações, em adição à diminuição do LDL, podem gerar benefícios clínicos para muitos
pacientes (CASTRO et al., 2007).

1.1.4.4 Diabetes mellitus tipo 2
O diabetes mellitus é uma doença de caráter crônico e evolutivo, caracterizada por
deficiência de secreção e/ou utilização apropriada da insulina com conseqüente hiperglicemia.
Trata-se de uma doença caracterizada por início insidioso dos sintomas e de difícil controle
glicêmico (AQUINO et al., 2003).
O diabetes mellitus tipo 2 pode ser definido como o resultado da resistência à insulina,
uma condição na qual o corpo falha em utilizar adequadamente a insulina, combinada com
uma relativa deficiência da mesma. A insulina é um hormônio necessário para converter
açúcar e outros alimentos em energia necessária para a vida diária (ADA, 2000).
Há uma epidemia emergente de pessoas com insulino resistência, incluindo o diabetes
mellitus tipo 2. O número de pessoas com diabetes mellitus no mundo está projetado para
aumentar de 171 milhões em 2000 para 366 milhões até 2030. A prevalência de diabetes
mellitus tipo 2 nos Estados Unidos está projetada para aumentar em 72%, de 19,7 milhões de
casos em 2000 para 33,9 milhões de casos em 2030. O grupo de crescimento mais rápido
deverá ser o de homens negros (+ 363% de 2000 a 2050), e a maior percentagem a aumentar
deverá ser entre indivíduos com mais de 75 anos de idade (+ 437% para homens; + 271% para
mulheres) (LEROITH, 2007).
A causa do diabetes mellitus continua não esclarecida, embora os fatores genéticos e
ambientais, tais como obesidade e inatividade física pareçam exercer alguma influência
(ADA, 2000). A “modernização” da dieta, por exemplo, com aumento dos teores de gordura e
açúcar refinado, é responsável pelo aumento da prevalência desta doença a cada ano
(AQUINO et al., 2003).
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O diabetes mellitus é uma das doenças mais prevalentes nos indivíduos obesos.
Segundo Jung (1997), quando o IMC está acima de 35 kg/m2, aumenta o risco de seu
desenvolvimento em 93 vezes em mulheres e 42 vezes em homens. A obesidade pode
precipitar o início do diabetes mellitus ou agravar patologias já existentes, ao passo que a
perda de peso corporal melhora ou até mesmo reverte as anormalidades associadas à glicose e
à homeostase da insulina (SILVA et al., 2002).

1.1.4.5 Síndrome metabólica
A síndrome metabólica (SM) caracteriza-se pela associação, num mesmo indivíduo, de
dislipidemia, diabetes mellitus do tipo 2 ou intolerância à glicose, hipertensão arterial e
excesso de peso ou obesidade. Interligando estas alterações metabólicas está a resistência à
insulina (hiperinsulinemia), daí também ser conhecida como síndrome de resistência à
insulina. A SM é a mais comum doença metabólica da atualidade e também a maior
responsável por eventos cardiovasculares (LAAKSONEN et al., 2002). Embora poucos dados
epidemiológicos existam, o 3º Censo de Saúde e Nutrição dos Estados Unidos sugere que
cerca de 23,7% da população adulta americana é portadora da SM. A necessidade de uma
abordagem multidisciplinar e de inúmeros medicamentos impõe ao paciente e ao sistema de
saúde elevados custos, tanto com prevenção primária como com prevenção secundária e
terciária. Apenas com este tipo de abordagem estes pacientes são adequadamente tratados e
uma diminuição significativa da mortalidade pode ser alcançada. (GAEDE et al., 2003;
MATOS; MOREIRA; GUEDES, 2003).
Logo, as conseqüências mais significantes da obesidade para a saúde incluem
hipertensão e hiperlipemia (maiores fatores de risco), diabetes mellitus tipo 2, doença
coronariana, infarto isquêmico, certos tipos de câncer, osteoporose e problemas psicossociais
(WHO, 2005). Existem fortes evidências de que a redução da gordura corporal em indivíduos
com sobrepeso e obesidade minimiza o risco de desenvolvimento de diabetes mellitus e
doenças cardiovasculares, além de contribuir para estabilização da pressão arterial e
normalização dos níveis de triglicerídeos (TG), glicose e hemoglobina glicosilada,
diminuindo a resistência periférica à insulina e promovendo elevação do colesterol HDL
(JUNG, 1997).
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1.2 O tecido adiposo
A sobrevivência dos organismos é dependente da sua habilidade de procurar, usar e
conservar energia eficientemente. Os humanos e outros mamíferos desenvolveram
mecanismos complexos a fim de assegurar um suprimento constante de energia direcionada às
funções celulares, apesar das restrições alimentares impostas pelo sono, fome e doença. Por
esse motivo, consumimos, em cada refeição, mais calorias do que o requerido para as
necessidades metabólicas imediatas, e o excesso absorvido é estocado principalmente na
forma de gordura (AHIMA; OSEI, 2001), mas também na forma de proteínas e carboidratos
(glicogênio). Os lipídios, por serem hidrofóbicos, podem ser armazenados em grandes
quantidades dispensando a participação da água como solvente, e contêm, por unidade de
massa, mais do que o dobro de energia armazenada que os outros dois componentes,
fornecendo mais energia metabólica quando oxidados (ALANIZ et al., 2006).
O tecido adiposo, comumente chamado de “gordura”, é um tipo de tecido conectivo
frouxo, composto por células preenchidas com lipídios (adipócitos) rodeadas por fibras de
colágeno, veias sanguíneas, fibroblastos e células do sistema imunológico. Em certas áreas,
por exemplo regiões subcutâneas e mesentéricas, o tecido adiposo é organizado em estruturas
grandes lobulares (AHIMA; FLIER, 2000). Ele constitui o principal reservatório energético
do organismo, sendo os adipócitos as únicas células especializadas no armazenamento de
lipídios na forma de TG em seu citoplasma, sem que isto seja nocivo para sua integridade
funcional. Essas células possuem todas as enzimas e proteínas reguladoras necessárias para
sintetizar AG (lipogênese) e estocar TG em períodos em que a oferta de energia é abundante,
e para mobilizá-los pela lipólise quando há déficit calórico. A regulação desses processos
ocorre por meio de nutrientes e sinais aferentes dos tradicionais sistemas neurais e hormonais,
e depende das necessidades energéticas do indivíduo (AHIMA; FLIER, 2000; ALANIZ et al.,
2006).
Nos mamíferos, existem dois tipos de tecido adiposo: o branco (TAB) e o marrom
(TAM). O TAM é especializado na produção de calor (termogênese) e, portanto, participa
ativamente na regulação da temperatura corporal. Os depósitos de TAM estão praticamente
ausentes em humanos adultos, mas são encontrados em fetos e recém-nascidos. O adipócito
marrom pode atingir 60 μm de diâmetro, sendo, geralmente, menor que o adipócito branco
que tem um tamanho médio de 90–100 μm. É uma célula caracterizada pela presença de
várias gotículas lipídicas citoplasmáticas de diferentes tamanhos, citoplasma relativamente
abundante e núcleo esférico e ligeiramente excêntrico. Apresenta um grande número de
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mitocôndrias que utilizam a energia liberada pela oxidação de metabólitos, principalmente
AG, para gerar calor (ALANIZ et al., 2006; POND, 2001).
O tecido adiposo branco (TAB), tipo de tecido adiposo predominante em humanos, é
caracterizado por adipócitos com uma única inclusão lipídica e o núcleo localizado
excentricamente (AHIMA; FLIER, 2000). Suas funções já descritas da fisiologia clássica
incluem: isolamento térmico, proteção mecânica e local de armazenamento de gordura. No
entanto, essa visão tem sido dramaticamente transformada com o reconhecimento do tecido
adiposo como um órgão endócrino chave (RONTI; LUPATTELLI; MANNARINO, 2006). O
tecido adiposo secreta substâncias endócrinas, parácrinas e autócrinas ativas em resposta a
diferentes estímulos. Muitas delas são liberadas principalmente pelo tecido adiposo (por ex.,
leptina), enquanto outras são compartilhadas com outros sistemas (por ex., fator de necrose
tumoral alfa; TNF-α), interferindo, assim, na regulação sistêmica de todo o organismo
(LACLAUSTRA; CORELLA; ORDOVAS, 2007).

1.2.1 Leptina
A leptina é um dos hormônios produzidos pelo tecido adiposo. É também conhecido
como hormônio anti-obesidade em virtude da sua capacidade de regular o consumo de
alimentos por meio da inibição da ingestão alimentar e de ajustar o balanço energético por
meio da promoção do gasto de energia (AHIMA; OSEI, 2001). Além desse papel, a leptina
modula o estado nutricional do organismo para outros sistemas fisiológicos. Este segundo
aspecto é evidente diante dos seus efeitos inibidores sobre o conjunto de alterações
neuroendócrinas secundárias à privação alimentar (NEGRÃO; LICINIO, 2000).
Previsivelmente, os animais e humanos que apresentam mutações no gene responsável
pela codificação da leptina ou do seu receptor são obesos. O receptor da leptina é expresso em
baixas concentrações em numerosos tecidos, mas é encontrado em concentrações elevadas no
hipotálamo mediobasal, particularmente nos núcleos arqueado, ventromedial e dorsomedial
(ROSEN; SPIEGELMAN, 2006).
Em adição ao seu bem descrito papel no balanço energético, a leptina tem notável
efeito na homeostase da glicose (ROSEN; SPIEGELMAN, 2006). Esse hormônio afeta
diversos aspectos do comportamento alimentar, por exemplo, a adaptação ao jejum, incluindo
a estimulação do apetite (AHIMA; OSEI, 2001), a promoção da hiperatividade do eixo
hipotálamo-hipófise-adrenal (HHA), a redução da fertilidade, a diminuição do metabolismo
basal de repouso, a redução da atividade motora e a queda dos níveis circulante de hormônios
tireoidianos. Dentro deste contexto, a queda de valores da leptina plasmática durante o jejum
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seria vista como o sinal que informaria ao cérebro da necessidade de ajustes neuro-hormonais
de modo a garantir um metabolismo mais eficiente (NEGRÃO; LICINIO, 2000).
Outro papel da leptina que vai além da sua atividade de regulação do peso corporal é a
possibilidade de ela ser o sinal bioquímico que informa o cérebro que as reservas energéticas
são suficientes para sustentar o início da puberdade e a reprodução (NEGRÃO; LICINIO,
2000).
1.2.2 Adiponectina
A adiponectina é também um exemplo de produto secretado pelo tecido adiposo com
efeitos benéficos em termos fisiopatológicos. Suas ações incluem melhora da sensibilidade à
insulina e inibição da aterogênese. Apresenta níveis negativamente correlacionados com o
IMC, aumenta quando há reduções de peso, apresenta níveis mais elevados na gordura
subcutânea e no sexo feminino e, embora apresente níveis semelhantes em famílias de
diabéticos e nos controles, nestes últimos os seus níveis diminuem mais em resposta à
insulina (GOLDSTEIN; SCALIA, 2004).
Além das citadas propriedades da adiponeptina que, em parte, se devem à inibição das
funções inflamatórias das citocinas e que justificam a sua ação anti-aterosclerótica, a
adiponectina aumenta a vasodilatação, suprime a produção de proteínas adesivas dos
leucócitos, atenua a remodelação dos músculos lisos vasculares, inibe os efeitos dos radicais
livres de oxigênio em nível endotelial e, consequentemente, aumenta a angiogênese e reduz a
oxidação das LDL, resultando numa menor produção de células espumosas (GOLDSTEIN;
SCALIA, 2004; GUERRE-MILO, 2004). Aumenta ainda a eficiência do metabolismo da
glicose no fígado, músculo esquelético e tecido adiposo, melhorando ou evitando a ocorrência
do diabetes mellitus (GOLDSTEIN; SCALIA, 2004) e, tal como a leptina, a adiponectina
reduz a produção hepática de glicose e aumenta o seu consumo. A sua forma recombinante
melhora a insulino-resistência em modelos de ratos obesos e diabéticos (GUERRE-MILO,
2004).

1.2.3 Resistina
A resistina é uma pequena proteína com propriedades pró-inflamatórias e ação
hiperglicêmica (ROSEN; SPIEGELMAN, 2006). É secretada por monócitos e adipócitos e,
apesar de expressa em indivíduos magros, seus níveis estão comumente mais elevados na
obesidade. Estudos de efeitos da administração e neutralização de resistina na tolerância à
glicose nos tecidos – muscular esquelético e adiposo – indicam que a sua ação se dá por meio
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da modulação negativa de uma ou mais etapas da sinalização da insulina voltadas para
aumentar a captação de glicose MATTISON; JESEN, 2003). Além disso, ela promove
resistência à insulina por meio de aumento da gliconeogênese hepática. Também foi
observado que a sua expressão é cerca de três vezes maior em pré-adipócitos quando
comparada com adipócitos maduros, indicando ser uma potencial reguladora da adipogênese
(ALANIZ et al., 2006; MATTISON; JESEN, 2003).

1.2.4 Citocinas
As citocinas, tais como o TNF-α e a IL-6 estão inversamente correlacionadas com a
adiponectina em termos de adiposidade, insulino-resistência e propensão para doenças
cardiovasculares (GUERRE-MILO, 2004).
O TNF-α é uma citocina imunomodulatória e pró-inflamatória que age diretamente no
adipócito, regulando acúmulo de gordura e interferindo diretamente em diversos processos
dependentes de insulina, como a homeostase glicêmica e o metabolismo de lipídios (ALANIZ
et al., 2006). Seu efeito mais intenso é a inibição da lipogênese (via inibição da expressão do
transportador 4 de glicose - GLUT-4 e da acetil Coa sintetase) e aumento da lipólise. Também
tem recebido particular interesse seu efeito na regulação da massa de tecido adiposo, que
parece estar associada com mudanças no número ou volume de adipócitos (WARNE, 2003).
A expressão e a secreção de TNF-α estão aumentadas em animais e humanos obesos,
correlacionando positivamente com aumento do volume de adipócitos. Um estudo
comparando indivíduos com peso ideal e obesos demonstrou correlação positiva entre RNAm
de TNF-α e IMC, sugerindo que altos níveis de TNF-α se correlacionam com acúmulo de
tecido adiposo, principalmente em obesos. Em ratos obesos, a neutralização do TNF-α causou
melhora significativa na captação de glicose em resposta à insulina, revelando sua relação
com resistência insulínica na obesidade. Em humanos obesos, existe uma forte correlação
inversa entre TNF-α e metabolismo de glicose, devido à supressão pelo TNF-α da sinalização
da insulina, reduzindo a fosforilação do substrato do receptor de insulina-1 (IRS-1) e da
atividade da fosfatidil inositol-3 quinase (PI3K), com redução da síntese e da translocação do
GLUT-4 para a membrana, e conseqüente diminuição na captação de glicose mediada pela
insulina (ALANIZ et al., 2006). Esta citocina também está envolvida no processo inflamatório
indutor de aterogênese, participando da migração de monócitos e sua conversão em
macrófagos na parede endotelial, por meio da transcrição do fator nuclear κ-B (NFκB), que
modula uma série de mudanças inflamatórias na parede vascular (ALANIZ et al., 2006;
LYON; LAW; HSUEH, 2003).
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Outra citocina com efeito pró-inflamatório e ação no metabolismo de carboidratos e
lipídios é a IL- 6. A sua infusão em doses próximas à fisiológica em humanos saudáveis
promove a lipólise, independentemente da modulação de catecolaminas, glucagon e insulina.
Esse efeito se dá a partir da estimulação da LPL e aumento na liberação de ácidos graxos
livres (AGL) e glicerol. A IL-6 é secretada por macrófagos e adipócitos e sua expressão pode
ser estimulada pelas catecolaminas, quando em concentrações elevadas (ALANIZ et al.,
2006).
A significância dos níveis elevados de IL-6 em indivíduos obesos não está
universalmente aceita, mas há evidência de que no início do desenvolvimento das lesões
ateromatosas, as células espumosas (macrófagos) e as células musculares lisas expressam IL6, sugerindo que essa citocina tem um papel na formação inicial da aterosclerose.
Adicionalmente, a IL-6 circulante estimula o eixo HHA que, por sua vez, está associado com
obesidade central, hipertensão arterial sistêmica e resistência à insulina (POWER; MILLER;
ALPERT, 2007). Assim como a IL-6, os efeitos do fator de necrose tumoral α (TNF-α) nas
DCV são complexos e controversos. Algumas das suas contribuições para a vasculopatia
podem ser atribuídas ao desenvolvimento de diabetes insulino-resistente e sua associação com
o estado hiperglicêmico (HOTAMISLIGIL, 2003). Alternativamente, o TNF-α circulante
pode influenciar a produção de PCR, e o resultante estado de inflamação sistêmica geral pode
também afetar a vasculatura cardíaca (POWER; MILLER; ALPERT, 2007).

1.2.5 O fluxo de gordura ectópica
O acúmulo do excesso de gordura visceral pode estar relacionado aos fatores da
resistência à insulina, mas pode também ser um marcador da disfunção do tecido adiposo que
se torna incapaz de estocar apropriadamente o excesso de energia. De acordo com esse
modelo, a habilidade do organismo para lidar com o excesso de calorias (resultante do
excesso de consumo calórico, vida sedentária ou, como é freqüentemente o caso, uma
combinação dos dois fatores) poderia, em última instância, determinar a suscetibilidade do
indivíduo para o desenvolvimento de síndrome metabólica. Há evidências sugerindo que, se o
excesso de energia é canalizado para o tecido adiposo subcutâneo sensível à insulina, o
indivíduo, embora com balanço energético positivo, será protegido contra o desenvolvimento
da síndrome metabólica. No entanto, nos casos em que o tecido adiposo está ausente,
deficiente ou resistente à insulina, com uma capacidade limitada para armazenar a energia
excedente, os TG em excesso serão depositados em locais indesejados como o fígado, o
coração, o músculo esquelético e o tecido adiposo visceral - um fenômeno descrito como
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deposição de gordura ectópica. Fatores associados com um acúmulo de gordura visceral
preferencial e com características de resistência à insulina incluem, entre outros, o tabagismo,
a bem documentada susceptibilidade genética à obesidade visceral e um perfil neuroendócrino
relacionado a uma resposta mal adaptativa ao stress. As conseqüências metabólicas
resultantes deste "defeito" na divisão da energia incluem obesidade visceral, resistência à
insulina, uma dislipidemia aterogênica e um perfil pró-trombótico inflamatório. Estes são
traços distintivos da síndrome metabólica. Esta constelação de anomalias pode ser detectada
pelos critérios clínicos para a síndrome metabólica, as duas mais simples são a presença
simultânea de um aumento do perímetro da cintura e os níveis de TG no jejum, uma condição
que tem sido descrita como "cintura hipertrigliceridêmica” (DESPRÉS; LEMIEUX, 2006)
(Figura 3).
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Figura 3: O modelo lipídico de fluxo de gordura ectópica. (Adaptada de DESPRÉS; LEMIEUX, 2006)
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1.3 Lipídios
Dos pontos de vista fisiológico e clínico, os lipídios biologicamente mais relevantes
são os fosfolipídios, o colesterol, os TG e os AG. Os fosfolipídios são lipídios constituídos
por uma molécula de glicerol, duas cadeias de AG (uma saturada e uma insaturada), um grupo
fosfato e uma molécula polar ligada a ele; são eles que formam a estrutura básica das
membranas celulares. O colesterol é precursor dos hormônios esteróides, dos ácidos biliares e
da vitamina D. Além disso, como constituinte das membranas celulares, o colesterol atua na
fluidez destas e na ativação de enzimas lá situadas. Os TG são formados a partir de três AG
ligados a uma molécula de glicerol e constituem uma das formas de armazenamento
energético mais importantes no organismo, depositados nos tecidos adiposo e muscular (SBC,
2007).
Os AG são, portanto, as unidades fundamentais da maioria dos lipídios relevantes
biologicamente e estão presentes nas mais diversas formas de vida, desempenhando
importantes funções nas estruturas celulares e nos processos metabólicos. Em humanos, os
ácidos ω-6 linoléico (AL, 18:2 ω-6) e ácido ω-3 α-linolênico (AAL, 18:3 ω-3) são necessários
para manter sob condições normais, as membranas celulares, as funções cerebrais e a
transmissão de impulsos nervosos (MARTIN, et al., 2006). Esses AG são nutrientes
fundamentais para o homem que devem ser obtidos da dieta, sendo denominados essenciais
(AGE) por não serem sintetizados pelo organismo, uma vez que as células dos mamíferos são
carentes de enzimas capazes de produzir esses AG a partir do acetil CoA (DAS, 2007;
SLAGSVOLD et al., 2007). Entretanto, por meio da ação de enzimas chamadas desaturases,
os mamíferos são capazes de sintetizar outros AG a partir desses precursores (NAKAMURA
et al., 2001).
Os AG, por serem importantes constituintes de todas as membranas celulares, são
capazes de alterar a fluidez da membrana e então determinar e influenciar o comportamento
de enzimas e receptores ligados à membrana (DAS, 2007). Além disso, os ácidos graxos poliinsaturados (AGPI) de cadeia longa, tais como o ácido araquidônico (AA 20:4 ω-6) e o ácido
docosahexaenóico (ADH 22:6 ω-3) são essenciais para uma variedade de funções fisiológicas
incluindo desenvolvimento cerebral, cognição, função cardíaca, resposta inflamatória e
hemostasia (CHO; NAKAMURA; CLARKE, 1999; DRESSEN et al., 2006; NARA et al.,
2002; TANG et al., 2003).
Os AG altamente insaturados, além de serem componentes de fosfolipídios de
membrana e funcionarem em passos chave de sinalização celular, regulam a expressão de
vários genes, incluindo aqueles que codificam proteínas envolvidas na termogênese,
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diferenciação celular, metabolismo lipídico (NARA et al., 2002) e de carboidratos
(SESSLER; NTAMBI, 1998).
Os AGPI (ω-3) e (ω-6) presentes na dieta reduzem o acúmulo de TG no músculo
esquelético e potencialmente nos cardiomiócitos e células β (CLARKE, 2001). Os AG (ω-3)
de cadeia longa aumentam a expressão da LPL no tecido adiposo, o que resulta num aumento
da depuração de TG mediado por LPL (ROCHE; GIBNEY, 2000). Baixos lipídios teciduais
estão associados com melhoras na SM, tais como, aumento da sensibilidade à insulina. Os
AGPI provocam seus efeitos através da coordenada supressão da síntese lipídica hepática,
regulação positiva da oxidação de AG no fígado e no músculo esquelético e aumento total do
armazenamento de glicogênio no organismo (CLARKE, 2001) (Figura 4).

AGPI
+
Genes da
oxidação
dos AG

↑ β-oxidação
no peroxissoma

↑ β-oxidação
na mitocôndria

Genes
lipogênicos

↓ Síntese de
ácidos graxos

↓ Síntese de
triglicerídeos

VLDL - TG↓
Figura 4: Mecanismo nuclear para a regulação da expressão gênica pelos ácidos graxos poliinsaturados. AGPI, ácidos graxos poli-insaturados; TG, triglicerídeos (Adaptada de CLARKE, 2001)

1.3.1 Avaliação laboratorial do perfil lipídico
O perfil lipídico é definido pelas determinações bioquímicas do CT, colesterol ligado à
HDL ou HDL-colesterol (HDL-C), TG e do colesterol ligado à LDL ou LDL-colesterol
(LDL-C) após jejum de 12 a 14 horas. O LDL-C pode ser calculado pela equação de
Friedewald (LDL-C = CT - HDL-C - TG/5) onde TG/5 representa o colesterol ligado à VLDL
ou VLDL-colesterol (VLDL-C), ou diretamente mensurado no plasma. Em pacientes com
hipertrigliceridemia (TG > 400 mg/dL), hepatopatia colestática crônica, diabetes mellitus ou
síndrome nefrótica, a equação é imprecisa. Nestes casos, o valor do LDL-C pode ser obtido
por dosagem direta. Como o uso da fórmula de Friedewald é adequado à maioria dos
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pacientes e tem custo muito menor, seu uso foi considerado como padrão pela IV Diretriz
Brasileira Sobre Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose do Departamento de
Aterosclerose da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Além das dosagens bioquímicas, fez-se
costumeiramente por algum tempo a eletroforese de lipoproteínas. Atualmente, esse exame só
é necessário em casos especiais, como na constatação de ausência de lipoproteínas. Nos
demais casos, a eletroforese de lipoproteínas não auxilia na tomada de decisões clínicas. A
determinação do perfil lipídico deve ser feita em indivíduos com dieta habitual, estado
metabólico e peso estáveis por pelo menos duas semanas antes da realização do exame. Além
disso, deve-se evitar a ingestão de álcool e atividade física vigorosa nas 72 e 24 horas que
antecedem a coleta de sangue, respectivamente (SBC, 2007).

A obesidade resulta da interação de fatores ambientais e hereditários. Ela possui
expressões fenotípicas muito heterogêneas e poligênicas. O papel de fatores ambientais,
comportamentais e socioeconômicos em indivíduos com diferentes suscetibilidades biológicas
é reconhecido. De acordo com vários estudos, 30 a 80% da variação de peso são determinadas
por fatores genéticos (CLÉMENT, 2006), sendo os fatores ambientais (dieta, inatividade
física, ou ambos) responsáveis pelo restante (BRAY, 2005).
Porém, a maior preocupação com relação a esse distúrbio diz respeito às complicações
associadas a ele de forma freqüente, e não à obesidade em si. Portanto, é de grande relevância
para a Saúde Pública que a condição “obesidade” seja diagnosticada de modo adequado, para
assim correlacionar os riscos aos quais cada indivíduo está exposto. Além disso, o
acompanhamento clínico laboratorial apropriado avalia se as medidas de tratamento e
controle, tais como mudanças dos hábitos de vida, tratamento medicamentoso e/ou
intervenções dietéticas estão obtendo sucesso na melhora da saúde da cada paciente.
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2 OBJETIVOS

2.1 Geral

Avaliar o perfil lipídico e as medidas antropométricas de indivíduos adultos obesos e
com sobrepeso residentes no Estado do Rio Grande do Norte.

2.2 Específicos
 Caracterizar a população estudada;
 Verificar a prevalência da obesidade em indivíduos adultos residentes no Estado do
Rio Grande do Norte e classificar os voluntários obesos de acordo com o grau de
obesidade apresentada;
 Verificar a prevalência de dislipidemias (de acordo com a SBC, 2007) nos voluntários
da pesquisa;
 Avaliar as diferenças das medidas antropométricas entre o gênero masculino e
feminino;
 Analisar a correlação entre as medidas antropométricas, e das mesmas com o perfil
lipídico dos voluntários estudados.
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3 CASUÍSTICA, MATERIAL E MÉTODOS

3.1 Descrição da pesquisa

Esta pesquisa caracteriza-se como um estudo transversal do tipo caso-controle não
pareado.

3.2 Aspectos éticos da pesquisa

O presente estudo foi submetido à análise pelo Comitê de Ética em Pesquisa do
Hospital Universitário Onofre Lopes (CEP-HUOL) com número de protocolo 177/08, e foi
aprovado em seus aspectos éticos e metodológicos, incluindo o Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido (TCLE), de acordo com as diretrizes da Resolução 196/96 e
complementares do Conselho Nacional de Saúde (Anexo A).
Por fim, todos os resultados dos exames laboratoriais realizados foram entregues
gratuitamente aos voluntários.

3.3 Casuística:

Foram coletados 1741 voluntários com idade compreendida entre 18 e 80 anos. Todos
eles foram entrevistados e informados quanto ao teor da pesquisa e aos procedimentos aos
quais seriam submetidos, assinaram do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
(Apêndice A) concordando em participar da pesquisa e responderam a um questionário
detalhado (Apêndice B) sobre dados pessoais, sociais e clínicos, tais como presença de doença
associada à obesidade, história de doença na família, uso de medicamentos, álcool e/ou fumo.
Além disso, passaram por uma avaliação física que constava de medições de pressão arterial
(Esfigmomanômetro Aneróide Premium, modelo ESFHS20M, Glicomed, Rio de Janeiro/RJ,
Brasil) e diferentes dados antropométricos.
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3.3.1 Critérios de inclusão e exclusão no estudo
A fim de participarem da pesquisa, os voluntários deveriam satisfazer os seguintes
critérios de inclusão:


Ser brasileiro, residente na região Nordeste, no Estado do Rio Grande do Norte
- RN (mesorregiões do Oeste, Central, Agreste e Leste Potiguar), de ambos os
gêneros;



Ser de raça branca ou parda;



Ter entre 18 e 59 anos de idade;

Somado a isso, os voluntários não podiam apresentar nenhum dos critérios de exclusão
citados abaixo:


Ter hipo ou hipertireoidismo, síndrome de Cushing, hipogonadismo em
homens, hiperandrogenismo em mulheres e outros tipos de obesidade
secundária;



Possuir vínculo genético com algum outro voluntário da pesquisa;



Estar gestante;



Recusar-se a assinar o TCLE ou a responder ao questionário;



Ter realizado exercícios físicos intensos nas últimas 24 horas;



Ter consumido bebida alcoólica nas últimas 72 horas.

3.3.2 Grupo de estudo com obesidade
Foram estudados 280 indivíduos dentre os 432 voluntários classificados como obesos
de acordo com a Organização Mundial de Saúde (IMC  30 kg/m²) (WHO, 2006).

3.3.3 Grupo de estudo com sobrepeso
Foram estudados 179 indivíduos dentre os 731 voluntários classificados como
sobrepesos de acordo com a Organização Mundial de Saúde (25 kg/m2 ≤ IMC ≤ 30 kg/m²)
(WHO, 2006).

3.3.4 Grupo controle
Dentre os 578 voluntários eutróficos, 143 foram selecionados como controles. O
critério de inclusão destes indivíduos foi apresentar o IMC  18,5 kg/m2 e < 25 kg/m² (limites
normais, segundo a OMS).
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3.4 Material biológico:

Os voluntários do estudo foram submetidos a uma punção em veia periférica, no
período da manhã, após jejum de 12 – 14 h. A coleta de 10 mL de sangue foi realizada em
tubos de contenção a vácuo sem anticoagulante; tais tubos foram identificados com um
número de registro diferente para cada voluntário.
A fim de se obter o soro, as amostras de sangue foram centrifugadas por 10 min, a
2500 rpm e temperatura ambiente. A partir deste soro foram realizadas as dosagens de
glicose, análise do perfil lipídico, hepático e renal dos voluntários.
É importante ressaltar que, em virtude da realização de coletas em várias cidades do
Estado, algumas situadas bem distantes da capital (onde se localiza o Laboratório de
Bioquímica Clínica da Faculdade de Farmácia da UFRN), o processamento das amostras foi
realizado, diversas vezes, em laboratórios colaboradores situados nos municípios onde se
procediam as coletas. Então, os soros obtidos eram devidamente refrigerados e transportados
até Natal para posterior análise.

3.5 Métodos:

3.5.1 Determinação das medidas antropométricas
A classificação da obesidade foi realizada utilizando-se o Índice de Massa Corpórea
(IMC) que resulta da razão entre o peso e o quadrado da altura dos indivíduos voluntários.
A altura de uma pessoa é a distância entre o vertex (ponto mais alto da cabeça) e a
região plantar (solo). Para essa medida foi utilizada uma fita métrica, com escala de 0,1
centímetro, fixada verticalmente em uma parede acima de um metro de comprimento a partir
do chão. O avaliado (sujeito da pesquisa) tinha que estar descalço, permanecer de pé com as
pernas esticadas e juntas e com os calcanhares rentes ao solo, formando um ângulo reto com a
parede. O peso tinha que ficar distribuído igualmente entre as duas pernas, os braços
livremente soltos ao longo do tronco, as palmas das mãos voltadas para as coxas e a cabeça
posicionada no plano de Frankfurt. Uma régua foi colocada no ponto mais alto da cabeça com
o avaliado em apnéia inspiratória no momento da medida (ALVAREZ; PAVAN, 2007).
O peso é a medida da massa total do corpo. Neste estudo, uma balança digital portátil
com resolução de 100 gramas, previamente aferida e colocada numa superfície horizontal e
plana, foi utilizada para pesar os voluntários. Eles tinham que estar descalços, de pé sobre o
centro da plataforma da balança, distribuindo igualmente o peso pelas duas pernas e vestindo
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trajes leves. A medida foi efetuada pela observação do valor no leitor eletrônico (ALVAREZ;
PAVAN, 2007). Todos os voluntários tiveram o peso e a altura medidos com o mínimo de
roupas possível e descalços, na forma recomendada (NHLBI, 2000).
O diâmetro do braço e as circunferências da cintura, abdominal e quadril foram
aferidas com o auxílio de uma fita métrica inelástica, de 150 cm de comprimento, com escala
de 0,1 cm. Para a medida da circunferência da cintura foi solicitado ao avaliado para que ele
levantasse a blusa e deixasse os braços estirados sobre o corpo e em seguida foi aferida a
circunferência da cintura na região mais estreita do abdômen. A aferição da circunferência
abdominal foi realizada na altura da cicatriz umbilical e a circunferência do quadril foi aferida
na região de maior protuberância glútea. Os valores de circunferência da cintura, abdominal,
do quadril e do braço foram obtidos pela média de três medições. A determinação da relação
cintura-quadril foi calculada como circunferência da cintura sobre circunferência do quadril.
A delimitação das pregas cutâneas bicipital, tricipital, subescapular e supra-ilíaca foi
realizada em triplicata utilizando-se o adipômetro Lange (Compasso de dobras cutâneas, Beta
Technology Incorporated, EUA). O somatório das quatro dobras, correlacionado com a idade
e o gênero de cada voluntário, resultou na porcentagem de gordura corporal (%GC)
individual. Essa correlação foi feita de acordo com o manual do adipômetro.
Todas as medições foram realizadas pelo mesmo observador.

3.5.2 Determinação dos parâmetros bioquímicos
Com o intuito de avaliar a função renal dos voluntários, foram analisadas as
concentrações séricas de creatinina e uréia, bem como as atividades das enzimas aspartato
amino-transferase (AST - EC 2.6.1.1) e alanina amino-transferase (ALT - EC 2.6.1.2) com o
objetivo de avaliar a função hepática.
O perfil lipídico foi avaliado a partir das dosagens de colesterol total (CT), colesterol
HDL e triglicerídeos (TG), além dos cálculos das concentrações de colesterol LDL e VLDL.
Em adição, ainda analisamos a glicemia de cada voluntário.
As determinações das concentrações séricas de glicose, CT, HDL e TG foram
realizadas por ensaios enzimático-colorimétricos, enquanto que as dosagens de AST, ALT,
uréia e creatinina foram realizadas por ensaios enzimáticos. Todas as determinações
utilizaram kits Labtest Diagnóstica apropriados ao analisador bioquímico semi-automatizado
RA-50 (Bayer Diagnostics Chemistry System, Dublin, Ireland).
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As concentrações de colesterol LDL e VLDL foram obtidas pela aplicação da fórmula
de Friedewald (VLDL = TG/5 e LDL = CT - HDL - VLDL). Entretanto, quando a
concentração de triglicerídeos excedia 400 mg/dL, calculamos apenas o colesterol não-HDL
(não-HDL = CT - HDL). (FRIEDEWALD; LEVY; FREDRICKSON, 1972).
Os valores de referência considerados normais foram aqueles propostos pelo próprio
fabricante dos kits reagentes (Anexo B).
Todas as análises dos parâmetros bioquímicos foram realizadas no Laboratório de
Bioquímica Clínica da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal do Rio Grande do
Norte (UFRN), com exceção da dosagem de glicose que, devido à realização de coletas em
municípios mais distantes, por vezes era quantificada nos laboratórios colaboradores, em
virtude da sua baixa estabilidade nas amostras.

3.6 Limitações do estudo:
Como todo o projeto se tornou extremamente dispendioso, não só em termos
financeiros, mas no que diz respeito ao tempo e à mão-de-obra necessários para realizá-lo,
alguns pontos ficaram limitados, tais como: precariedade na avaliação dos hábitos alimentares
de cada participante da pesquisa; ausência de correlação entre a alimentação e a condição
sobrepeso-obesidade dos voluntários; deficiência de análise das diferenças e particularidades
alimentares de cada mesorregião.

3.7 Análise estatística dos resultados:
Todos os dados obtidos nesse estudo foram tabulados e armazenados em um banco de
dados utilizando o programa Microsoft Office Excel 2007 para Windows versão Vista. Para o
tratamento destes dados e realização dos testes estatísticos, foi utilizado o programa SPSS
versão 17.0.
A fim de obter uma melhor caracterização da amostra, foi realizada primeiramente a
estatística descritiva (média  desvio padrão ou percentual total). Posteriormente, foi
observado se havia distribuição normal dos dados por meio do teste de Kolmogorov-Smirnov.
Para as comparações de variáveis quantitativas, foram utilizados testes paramétricos
(teste t, ANOVA e teste de Tukey) ou testes não-paramétricos (Mann-Whitney e KruskalWallis) a depender da distribuição dos dados.
Também foi realizado o teste de correlação bivariada de Pearson entre algumas
variáveis. Para todas estas análises o nível de significância adotado foi de 5% (p < 0,05).
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A partir da coleta de 1741 voluntários com idade compreendida entre 18 e 80 anos
foram obtidos 432 obesos, o que corresponde a uma porcentagem de 24,8% da população
participante da pesquisa, número ligeiramente superior ao relatado pela POF 2002-2003, que
encontrou uma taxa de 8,9% de obesos do gênero masculino e 13,1% de obesos do gênero
feminino no Estado do Rio Grande do Norte (IBGE, 2004). Após análise dos critérios de
inclusão e exclusão anteriormente citados, 280 (64,8%) dos 432 obesos foram selecionados
para participar do estudo proposto. Dos 1309 voluntários restantes, 731 (42% dos 1741
voluntários) apresentaram sobrepeso, porcentagem inferior à encontrada pela POF 2002-2003,
que observou que 36,9% dos homens potiguares e 43% das mulheres potiguares estavam
acima do peso. Dentre esses 731 voluntários com sobrepeso, 179 (24,5%) foram analisados
nesta pesquisa. Dos 578 voluntários eutróficos remanescentes, 143 foram selecionados como
controles da pesquisa. Para a seleção dos voluntários eutróficos e com sobrepeso foi levada
em consideração, além dos critérios de inclusão e exclusão, a disponibilidade de todos os
dados necessários e fundamentais ao estudo (Figura 5).

Figura 5: Caracterização da amostra coletada.
Fonte direta.
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Em relação às doenças, é importante esclarecer que foram considerados diabéticos os
voluntários que declararam apresentar diabetes mellitus ou utilizavam algum medicamento
hipoglicemiante, já que o contato com cada voluntário foi realizado uma única vez e apenas
uma dosagem de glicose em jejum não é suficiente para diagnosticar o diabetes. Foram
considerados hipertensos os voluntários que relataram ter hipertensão, usavam algum
medicamento anti-hipertensivo, ou apresentaram a pressão arterial superior ou igual a 140 x
90 mmHg (WHO, 2000), da mesma forma que foram considerados dislipidêmicos os
voluntários que utilizavam medicamentos antidislipidêmicos ou foram classificados como
dislipidêmicos de acordo com a IV Diretriz Brasileira Sobre Dislipidemias e Prevenção da
Aterosclerose do Departamento de Aterosclerose da Sociedade Brasileira de Cardiologia
(LDL ≥ 160 mg/dL; TG ≥150 mg/dL; ou HDL <40 mg/dL em homens e <50 mg/dL em
mulheres). Quanto ao consumo de álcool, foi considerado usuário aquele indivíduo que
ingerisse bebidas alcoólicas, mesmo que raramente.
Baseando-se na divisão do Rio Grande do Norte em quatro mesorregiões, a maioria
dos obesos estudados era procedente da região Agreste do Estado (38,5%), seguida do Leste
(23,6%) Central (19,3%) e Oeste Potiguar (18,6%). Em relação aos eutróficos, a mesorregião
de origem predominante dos voluntários foi o Oeste Potiguar, com 44,8%, prosseguindo com
Leste (44,0%), Agreste (6,3%); e Central Potiguar, este último com apenas 4,2% dos
eutróficos analisados. Por fim, no que diz respeito à origem dos voluntários com sobrepeso, a
maioria provinha do Oeste Potiguar (40,2%), seguida do Leste (36,9%), Agreste (19,5%) e
Central (3,4%) (Tabela 2).

Tabela 2: Freqüência dos voluntários estudados por mesorregiões do Estado do RN
Mesorregião

Grupo

Oeste

Central

Agreste

Leste

Eutrófico

44,8%

4,2%

6,3%

44,0%

Sobrepeso

40,2%

3,4%

19,5%

36,9%

Obeso

18,6%

19,3%

38,5%

23,6%

Fonte direta.

Embora a obesidade possa ocorrer em qualquer idade, em adultos brasileiros, sua
incidência é maior entre 45 e 64 anos, representado uma porcentagem de 15,6% na faixa
etária de 45 a 54 anos e 17,1% entre 55 e 64 anos. O sobrepeso também apresenta seus
maiores percentuais entre 45 e 54 anos (52,1%) e 55 e 64 anos (53,9%) (IBGE, 2004). Esse
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fato justifica a maior predominância de voluntários obesos e com sobrepeso na faixa etária de
40-59 anos (Tabela 3). Um estudo realizado no Brasil com o objetivo de descrever o perfil
cardiovascular de uma população adulta da região metropolitana de São Paulo mostrou um
alto grau de sobrepeso e obesidade, o qual aumentava com a idade do grupo e foi mais
prevalente entre os grupos de 40-49 anos e 50-65 anos (VIEBIG et al., 2006).

Tabela 3: Número de voluntários estudados por gênero e faixa etária (anos)
Grupo

GÊNERO

Eutrófico

Sobrepeso

Obeso
TOTAL

Faixa etária (anos)

TOTAL

18-29

30-39

40-49

50-59

N

%

Masculino

9

7

12

12

40

28,0

Feminino

41

18

27

17

103

72,0

Masculino

10

15

21

32

78

43,6

Feminino

12

19

35

35

101

56,4

Masculino

22

22

46

28

118

42,1

Feminino

19

30

54

59

162

57,9

113

111

195

183

602

Fonte direta.

Quanto à participação de homens e mulheres no estudo, verificamos que a população
feminina se mostrou mais prevalente, tanto entre os obesos (57,9%; n=162) e sobrepesos
(56,4%; n=101) quanto entre os eutróficos (72%; n=103) (Tabela 3). Isso se deve à
predominância de mulheres na procura por serviços de saúde. Além disso, a obesidade atinge
uma porcentagem maior de mulheres quando comparada aos homens, especialmente com o
incremento da idade (IBGE, 2004).
Embora ainda não estejam esclarecidos os fatores envolvidos no ganho de peso
corporal, as mulheres estão vulneráveis a um rápido aumento de peso no período da
menopausa, uma fase feminina geralmente já observada na quarta década de vida. Estudos
mostram que a atividade física está diminuída em mulheres menopausadas e que as mulheres
com menor atividade física têm um maior ganho de peso durante a perimenopausa. Tem sido
também sugerido que as mulheres na menopausa têm uma ligeira diminuição da atividade
metabólica de repouso. A diminuição da atividade metabólica dessas mulheres pode levar a
uma diminuição de massa magra e também do gasto energético, e uma diminuição da
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atividade física pode contribuir para um balanço energético positivo e conseqüente ganho de
peso em mulheres menopáusicas (MILEWICZ; JEDRZEJUK, 2007).
De acordo com os dados representativos mais recentes de diferentes países europeus, a
prevalência da obesidade atinge 5% a 20% dos homens e até 30% das mulheres (WHO
EUROPE, 2005). Dados isolados da Inglaterra mostraram que no ano de 2003, 22% dos
homens e 23% das mulheres eram obesos (HUDA; WILDING; PINKNEY, 2006).
Focando a América Latina, um estudo realizado no Peru por Mohanna, Baracco e
Seclén (2006) numa população que vive em altas altitudes, revelou uma maior prevalência de
obesidade entre mulheres (14,1% versus 5,3% dos homens).
Em 1998, Mondini e Monteiro declararam “o distúrbio nutricional que alcança maior
freqüência no país (Brasil) é a obesidade em mulheres adultas” (MONDINI; MONTEIRO,
1998, p. 32). Uma afirmação ainda considerada verdadeira, mesmo com o passar de 11 anos.
No que diz respeito às raças, em virtude da grande miscigenação populacional
ocorrida no Estado do RN, a seleção apenas de sujeitos brancos a fim de evitar diferentes
influências étnicas tornou-se inviável. Entretanto, com o intuito de tentar diminuir a
interferência de determinada etnia sobre o estudo, dentre todos os outros grupos raciais,
somente os voluntários brancos e pardos foram incluídos na pesquisa. Apesar disto, houve um
equilíbrio, com 43,6% dos obesos, 46,8% dos sobrepesos e 54,5% dos eutróficos de cor
branca (Tabela 4).
Os resultados sociais e demográficos dos voluntários estudados estão mostrados na
Tabela 4.
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Tabela 4: Dados sociais e econômicos dos voluntários estudados
Eutrófico (n=143)

Sobrepeso (n=179)

Obeso (n=280)

Branca

54,5

46,8

43,6

Parda

45,5

53,2

56,4

1,5 ± 1,4

2,1 ± 1,5

2,1 ± 1,6

0

5,6

2,5

Fundamental incompleto

7,7

2,8

8,2

Fundamental completo

12,6

17,9

27,8

Médio incompleto

30,8

34,6

29,3

Médio completo

6,3

8,4

6,1

Superior incompleto

16,8

19,5

14,3

Superior completo

19,5

7,3

7,5

Mestrado/Especialização

6,3

3,4

4,3

Doutorado/Pós-doutorado

0

0,5

0

72,7

84,4

77,5

Menos de 1 salário mínimo

8,4

10,6

13,6

De 1 a 3 salários mínimos

56,6

59,8

58,6

De 4 a 6 salários mínimos

15,4

15,6

17,5

Mais de 6 salários mínimos

14,7

9,5

7,1

Não sabe ou não respondeu

4,9

4,5

3,2

Casa própria (%)

71,3

79,3

82,5

Carro próprio (%)

33,6

43,0

43,2

Saneamento básico (%)

47,6

46,9

47,8

Raça (%)

Filhos
Escolaridade (%)
Analfabeto

Emprego (%)
Renda familiar (%)

Número de voluntários entre parênteses. A variável “filhos” está apresentada como média ± desvio padrão.

Fonte direta.

Fatores ambientais e psicossociais, tais como, escolaridade, renda, nível de informação
sobre alimentação, menor tempo para as refeições, estresse, menor atividade física, também
são determinantes na predisposição individual em ganhar peso e na dificuldade de poder tratar
o excesso de peso (DONATO JÚNIOR; PEDROSA; TIRAPEGUI, 2004).
Portanto, analisando os parâmetros escolaridade e renda familiar (Tabela 4) podemos
observar que a maior proporção de voluntários obesos (29,3%; n=82) e sobrepesos (34,6%;
n=62) não concluíram o ensino médio e se encaixam na faixa de remuneração de 1 a 3
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salários mínimos (58,6%; n=164 para obesos e 59,8%; n=107 para sobrepeso). O guia prático:
identificação, avaliação e tratamento do sobrepeso e obesidade em adultos confirma os dados
encontrados, declarando que a obesidade é especialmente evidente em alguns grupos
minoritários, tais como aqueles com rendas mais baixas e menor nível educacional (NHLBI,
2000). Somado a isso, um estilo de vida sedentário é mais comum em grupos pobremente
educados e com baixa renda (WHO EUROPE, 2005).
Os fatores demográficos e socioeconômicos, bem como estilo de vida (atividade física,
ingestão de álcool, hábito de fumar e dieta), modificam significativamente a massa corpórea
ou o nível de gordura e, assim, afetam o risco do desenvolvimento da obesidade (LAHTIKOSKI et al., 2002; LEITE; NICOLOSI, 2006; SKRZYPCZAR et. al, 2008). Os valores
encontrados no estudo em desenvolvimento não evidenciaram diferenças estatísticas entre os
grupos quanto ao fumo (obeso: 11,1% vs sobrepeso: 12,3% vs eutrófico: 11,2%), à ingestão
de álcool (obeso: 44,6% vs sobrepeso: 45,8% vs eutrófico: 42,7%) e à pratica de exercícios
físicos (obeso: 27,1% vs sobrepeso: 31,8% vs eutrófico: 28%), apesar de demonstrarem que o
consumo de bebidas alcoólicas é bastante freqüente e que a prática de atividades físicas
regulares é rara em ambos os grupos (Tabela 5).

Tabela 5: Hábitos de vida dos voluntários estudados

Atividade Física
Sim

Etilismo

Não

Sim

Fumo
Não

Sim

Não

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

Eutrófico

40

28,0

103

72,0

61

42,7

80

55,9

16

11,2

126

88,1

Sobrepeso

57

31,8

122

68,2

82

45,8

96

53,6

22

12,3

155

86,6

Obeso

76

27,1

204

72,9

125

44,6

155

55,4

31

11,1

248

88,6

Fonte direta.

O álcool fornece calorias desnecessárias e desloca alimentos mais nutritivos. O
consumo de álcool está associado com a obesidade em estudos epidemiológicos e
experimentais. O impacto das calorias do álcool na ingestão calórica total de uma pessoa deve
ser avaliado e apropriadamente controlado (NHLBI, 2000).
Os hábitos modificáveis como fumo (especialmente em homens) e consumo alcoólico
moderado a pesado estão associados com um padrão que é particularmente deletério à saúde:
aumento da gordura intra-abdominal e diminuição da massa muscular (LEITE; NICOLOSI,
2006).
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Assim sendo, diversos são os fatores que têm sido associados à prevalência da
obesidade, incluindo-se entre eles: fatores demográficos (aumento da idade e gênero
feminino); fatores socioculturais (baixo nível cultural, estado civil casado, baixa situação
educacional e renda); fatores biológicos (paridade); e fatores comportamentais (ingestão de
gorduras, principalmente as saturadas, consumo de bebidas alcoólicas e inatividade física)
(LISSNER; HEITMANN, 1995).
Levando em consideração não mais o desenvolvimento da obesidade, e sim suas
complicações, podemos dizer que a obesidade está associada a algumas das mais prevalentes
doenças na sociedade moderna (JUNG, 1997).
Diante do exposto, nossos resultados indicaram que em relação a três patologias de
grande destaque como complicações da obesidade: o diabetes mellitus tipo 2, as dislipidemias,
e a hipertensão arterial, 10% (n=28), 92,1% (n=158) e 38,6% (n=108) dos voluntários obesos
se apresentaram, respectivamente, diabéticos, dislipidêmicos e/ou hipertensos. Contra valores
de 5% (n=9), 85,5% (n=153) e 22,3% (n=40) para os sobrepesos e 5,6% (n=8), 67,8% (n=97)
e 15,6% (n=18) para os eutróficos. Ou seja, houve uma tendência de aumento de porcentagem
de diabéticos, dislipidêmicos e hipertensos com o aumento do IMC, assim como houve uma
diminuição do percentual de voluntários que não apresentaram doença alguma com o
incremento deste índice (Figura 6).

Figura 6: Frequência de doenças associadas à obesidade nos voluntários estudados
*Foram consideradas outras doenças: anemia, alergia, processos infecciosos, processos inflamatórios,
parasitoses, viroses, câncer, distúrbios pulmonares, hepáticos e renais, osteoporose e reumatismo.
Voluntários que não relataram apresentar doença alguma foram encaixados na coluna “nenhuma”.

Fonte direta.
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Analisando separadamente as médias da pressão sistólica e diastólica, podemos
afirmar houve diferença significativa (p < 0,05) entre os grupos eutrófico e sobrepeso,
eutrófico e obeso e sobrepeso e obeso (Tabela 6).

Tabela 6: Médias de pressão sistólica e diastólica dos voluntários estudados
Pressão Sistólica (mmHg)

Pressão Diastólica (mmHg)

Média ± desvio padrão

Média ± desvio padrão

Eutrófico

11,1 ± 1,4 ††† ***

7,5 ± 1,0 †† ***

Sobrepeso

11,8 ± 1,5 ††† §§§

7,9 ± 1,1 †† §§§

Obeso

12,5 ± 1,6 *** §§§

8,3 ± 1,0 *** §§§

††

p < 0,01, ††† p < 0,001, comparados os grupos eutrófico e sobrepeso.
p < 0,001, comparados os grupos eutrófico e obeso.
§§§
p < 0,001, comparados os grupos sobrepeso e obeso.
Teste de Tukey.
***

Fonte direta.

O excesso de peso corporal pode ser estimado por diferentes métodos ou técnicas,
como pregas cutâneas, relação cintura quadril, ultrassom, ressonância magnética, entre outras
(LIMA, 2005). Entretanto, devido a sua facilidade, baixo custo e correlação com a gordura
corporal, o IMC, assim como a circunferência da cintura (CC) e a relação cintura quadril
(RCQ) têm sido amplamente utilizados e aceitos para estudos epidemiológicos (LIMA, 2005;
YANG et al., 2006). Apesar de não representar a composição corporal, o IMC vem sendo
utilizado como uma medida aproximada de gordura total, visto que é altamente
correlacionado com a gordura corpórea. Entre as limitações do uso do IMC está o fato de que
este indicador pode superestimar a gordura em pessoas muito musculosas e subestimar
gordura corporal de pessoas que perderam massa muscular, como no caso de idosos (LIMA,
2005).
Dentre os 602 voluntários do estudo, 143 (23,8%) apresentaram peso normal e foram
classificados como eutróficos, 179 (29,7%) estavam acima do peso e foram classificados
como sobrepeso e 280 (46,5%) apresentaram obesidade. Em meio a esses 280 voluntários
diagnosticados com obesidade, tivemos 204 (72,8%) obesos grau I, 64 (22,9%) obesos grau II
e 12 (4,3%) obesos grau III ou mórbidos (Tabela 8). Essa classificação foi realizada de acordo
com a OMS (Tabela 7).
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Tabela 7: Classificação de adultos de acordo com o IMC
Classificação
Abaixo do peso

IMC
<18,50

Risco de comorbidades
Baixo (mas o risco de outros
problemas clínicos aumenta)
Médio

Limites normais
18,50-24,99
Sobrepeso:
≥25,00
Pré-obeso
25,00-29,99
Aumentado
Obeso classe I
30,00-34,99
Moderado
Obeso classe II
35,00-39,00
Severo
Obeso classe III
≥40,00
Muito severo
Fonte: Adaptada de “Classification of adults according to BMI” (WHO, 2000).

Com base em vários artigos, podemos afirmar que o IMC é bastante variável para cada
população e região. Apesar disso, notamos semelhanças quando comparamos a média de IMC
dos obesos do estudo em questão (33,5 ± 3,5 kg/m2) e os obesos de outras pesquisas. O
mesmo acontece para o IMC de voluntários com sobrepeso (27,6 ± 1,6 kg/m2) e de
voluntários eutróficos (22,1 ± 1,9 kg/m2). Esses últimos, assim como em nossa pesquisa,
muitas vezes são utilizados como controles em estudos envolvendo obesidade (Tabela 8).
Várias foram as pesquisas realizadas em humanos que adotaram o IMC como
parâmetro avaliativo da gordura corpórea. Abete (2008) realizou um estudo dietético na
Universidade de Navarra, Espanha, envolvendo 32 sujeitos (14 mulheres e 18 homens com 36
± 7 anos de idade) com excessivo peso corporal (IMC = 31,6 ± 3,5 kg/m2). Purnell,
Cummings e Weigle (2007) determinaram quais parâmetros da composição corporal ou
metabólico melhor se correlacionavam com os níveis de grelina após a perda de peso em 13
obesos adultos (8 mulheres e 5 homens com IMC = 35,6 ± 1,6 kg/m2 e 42,9 ± 2,4 anos) na
Universidade de Washington, EUA.
Enfatizando estudos que não incluíram sujeitos obesos, podemos citar a pesquisa
promovida por Mars et al. (2004) com o intuito de estudar a resposta dos níveis de leptina
após quatro dias de restrição energética em 44 homens suecos aparentemente saudáveis
(idade: 43 ± 5 anos; IMC: 27, 3 ± 3,2 kg/m2). Um estudo originado no Peru, abrangendo
populações que vivem em altas altitudes, demonstrou uma média de IMC = 25,4 ± 3,7 kg/m2
(MOHANNA; BARACCO; SECLÉN, 2006). Por fim, uma pesquisa objetivando comparar a
estimativa da porcentagem de gordura através de técnicas de bioimpedância, de dobras
cutâneas e da pesagem hidrostática observou 25 indivíduos, homogêneos segundo raça
(branca), gênero (masculino) e idade (18 a 36 anos), cuja média de IMC foi 24,1 ± 2,7
(RODRIGUES et al., 2001).
Os resultados antropométricos dos voluntários estudados estão mostrados na tabela 8.
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Tabela 8: Dados antropométricos dos voluntários estudados
Eutrófico (n=143)

Sobrepeso (n=179)

Obeso (n=280)

57,1 ± 7,9

71,3 ± 8,4

86,9 ± 13,8

Masculino

64,4 ± 7,4

77,0 ± 7,3

94,6 ± 11,3

Feminino

54,3 ± 6,1

67,0 ± 6,4

81,3 ± 12,7

1,6 ± 0,08

1,61 ± 0,09

1,61 ± 0,09

Masculino

1,69 ± 0,06

1,67 ± 0,06

1,69 ± 0,07

Feminino

1,57 ±0,07

1,56 ± 0,06

1,55 ± 0,06

IMC (kg/m )

22,1 ± 1,9

27,6 ± 1,6

33,5 ± 3,5

Masculino

22,5 ± 2,0

27,4 ± 1,5

33,2 ± 3,0

Feminino

22,0 ± 1,8

27,7 ± 1,6

33,8 ± 3,9

75,9 ± 7,0

90,0 ± 6,6

101,6 ± 8,5

81,6 ± 6,7

93,7 ± 5,8

105,3 ± 6,8

≥ 94 cm

2,5%

48,7%

100%

≥ 102 cm

0

9,0%

72,9%

75,4 ± 9,0

89,5 ± 5,7

98,9 ± 8,7

≥ 80 cm

11,6%

92,1%

100%

≥ 88 cm

1%

50,5%

96,9%

0,79 ± 0,06

0,87 ± 0,07

0,91 ± 0,07

Masculino

0,85 ± 0,05

0,91 ± 0,05

0,95 ± 0,05

> 1,0

0

1,3%

16,1%

Feminino

0,79 ± 0,09

0,84 ± 0,06

0,88 ± 0,07

> 0,85

7,8%

38,6%

61,7%

29,4 ± 6,7

34,3 ± 6,4

37,2 ± 6,3

Masculino

21,7 ± 5,6

28,7 ± 4,6

31,1 ± 4,0

Feminino

29,2 ± 7,0

38,7 ± 3,4

41,7 ± 3,1

Peso (kg)

Altura (m)

2

Circunferência da cintura (cm)
Masculino

Feminino

Relação cintura quadril (cm)

Gordura corpórea (%)

As variáveis estão apresentadas como média ± desvio padrão.
Fonte direta.

Levando em conta outras medidas antropométricas, está bem estabelecido que, em
adultos, a adiposidade abdominal medida pela CC está associada com o aumento do risco de
doenças cardiovasculares, dislipidemia e diabetes mellitus tipo 2. A CC associada ao IMC
indica melhor os riscos à saúde relacionados à obesidade que cada medida separadamente, e a
CC é melhor indicador dessas doenças que o IMC. A habilidade da CC predizer riscos à saúde
parece ser explicada pela sua forte relação com o tecido adiposo visceral, um indicador bem
conhecido de doenças cardiovasculares e metabólicas (LEE; BACHA; ARSLANIAN, 2006).
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Em pacientes obesos, o acúmulo de gordura intra-abdominal resulta no aumento da liberação
de AGL na veia porta, elevando a síntese hepática de TG e gerando distúrbios plasmáticos
(FRANCISCHI et al., 2000). Portanto, o valor da CC é considerado o mais importante dentre
as medidas antropométricas avaliadas nesse estudo, especialmente quando há o intuito de
indicar riscos metabólicos, entretanto, a utilização do IMC como critério classificador de
sobrepeso e obesidade já consagrado nos fez optar pelo uso deste índice como ponto de
referência na seleção dos voluntários da pesquisa.
Com os resultados obtidos no nosso estudo podemos afirmar que dentre os voluntários
avaliados como obesos (IMC ≥ 30 kg/m2), 100% (n=280) apresentaram CC maior ou igual ao
valor considerado de risco para o aparecimento de complicações metabólicas associadas à
obesidade e que uma alta porcentagem apresentou valores superiores ao considerado de risco
substancial: 72,9% (n=86) dos homens e 96,9% (n=157) das mulheres. Entre os voluntários
com sobrepeso (25 kg/m2 ≤ IMC < 30 kg/m2), esses percentuais foram de 48,7% (n=38) para
homens com CC ≥ 94 cm, 9% (n=7) para homens com CC ≥ 102 cm, 92,1% (n=93) para
mulheres com CC ≥ 80 cm e 50,5% (n=51) para mulheres com CC ≥ 88 cm. Entretanto, entre
os voluntários eutróficos (IMC < 25 kg/m2) essas porcentagens foram baixas, com apenas
2,5% (n=1) dos homens e 11,6% (n=12) das mulheres apresentando CC de risco e 1% (n=1)
das mulheres apresentando CC correspondente ao risco substancial (Tabela 8). Essa
classificação foi realizada de acordo com WHO, 2000 (Tabela 9).

Tabela 9: Valores de circunferência da cintura sexo-específica e risco metabólico de
complicações associadas à obesidade em Caucasianos.
Risco de complicações metabólicas

Circunferência da cintura (cm)
Homens
Mulheres
Aumentado
≥94
≥80
Substancialmente aumentado
≥102
≥88
Fonte: Adaptada de “Sex-specific waist circumference and risk of metabolic complications associated
with obesity in Caucasians” (WHO, 2000).

Considerando a média de CC, semelhantemente aos valores obtidos na pesquisa em
questão, 105,3 ± 6,8 cm, 93,7 ± 5,8 cm e 81,6 ± 6,7 cm para homens obesos, com sobrepeso e
eutróficos, respectivamente, e 98,9 ± 8,7 cm, 89,5 ± 5,7 cm e 75,4 ± 9,0 cm para mulheres
obesas, com sobrepeso e eutróficos, respectivamente, observamos alguns estudos: Warensjö,
Öhrvall e Vessby (2006) correlacionaram as proporções dos AG em ésteres de colesterol
séricos com marcadores de obesidade e variáveis de estilo de vida em 906 empregados de
uma empresa na Suécia. Os participantes não eram obesos e tiveram média de CC = 88 ± 8,6
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cm (homens; n=552) e 79 ± 9,0 cm (mulheres; n=282). Mohanna, Baracco e Seclén (2006)
desenvolveram uma pesquisa no Peru utilizando 64 mulheres com média de CC = 92,77 ±
11,32 cm, contudo a média masculina foi 88,79 ± 6,75 cm. Assim, valores anormais de CC
foram exibidos por 64% das mulheres contra apenas 2,6% dos homens. Um estudo
populacional que incluiu 5149 mulheres com idade entre 18 e 74 anos recrutadas no Centro de
Saúde de Guadalupe em 1999 obteve uma média de IMC = 26,3 ± 5,8 kg/m2 e CC = 82,4 ±
13,9 cm, com 53% das mulheres apresentando CC > 80 cm (FOUCAN et al., 2002). Essas
observações indicam que uma pessoa pode ter um IMC normal, porém com excesso de
gordura abdominal, o que significa risco para a sua saúde. (MEDEIROS et al., 2006).
Dando enfoque aos estudos desenvolvidos no Brasil, temos a pesquisa realizada por
Mattevi, Zembrzuski e Hutz (2002) com 336 indivíduos não diabéticos residentes em Porto
Alegre, RS, com média de IMC de 26,1 ± 4,8 kg/m2 e circunferência de cintura de 86,4 ± 12,5
cm para o gênero masculino e 95,1 ± 10,8 cm para o gênero feminino. Hinuy e colaboradores
(2006) desenvolveram um estudo na cidade de São Paulo envolvendo 210 indivíduos, entre
obesos e não obesos e observaram que a CC dos obesos tinha média de 109,6 ± 11,4 cm e os
não obesos 87,3 ± 10,8 cm. Além disso, eles avaliaram a RCQ e obtiveram os seguintes
valores: 0,92 ± 0,06 cm para obesos e 0,87 ± 0,07 cm para os não obesos, resultados muito
semelhantes aos obtidos nos obesos e sobrepesos do nosso estudo (0,91 ± 0,07 cm para obesos
e 0,87 ± 0,07 cm para sobrepeso) (Tabela 8). Uma pesquisa realizada em Salvador/BA, Brasil,
composta por 968 adultos de 30 a 74 anos, sendo 391 (40,4%) do gênero masculino,
demonstrou médias para CC, IMC e RCQ iguais a, respectivamente, 85,64 ± 10,11 cm, 24,4 ±
3,85 kg/m2 e 0,91 ± 0,07 cm para homens e 82,68 ± 12,19 cm, 26,54 ± 5,39 kg/m2 e 0,83 ±
0,08 cm para mulheres (PITANGA; LESSA, 2005).
A RCQ, assim como a CC são usadas como medidas de obesidade central, enquanto
que o IMC e a porcentagem de gordura corpórea (%GC) são usados como medidas de gordura
total (PANIAGUA et al., 2008). Segundo a OMS, uma alta RCQ (RCQ > 1,0 para homens e
RCQ > 0,85 para mulheres) indica acúmulo de gordura abdominal (WHO, 2000).
Um estudo populacional composto de 1608 pessoas (536 homens e 1072 mulheres) da
Tailândia obteve os seguintes valores de médias: IMC = 24,4 kg/m2 (homens) e 23,1 kg/m2
(mulheres); CC = 84,4 cm (homens) e 73,0 cm (mulheres) (PANIAGUA et al., 2008). Outro
estudo asiático ocorrido na China abrangendo 1109 homens e 879 mulheres teve como médias
de IMC, CC e RCQ, respectivamente, 22,8 ± 2,7 kg/m2, 79,3 ± 7,8 cm e 0,85 ± 0,05 cm (para
homens de 31 a 45 anos); e 21,7 ± 2,5 kg/m2, 71,1 ± 6,9 cm e 0,78 ± 0,05 cm (para mulheres
de 31 a 45 anos) (YANG et al., 2006). Observamos que ambos os estudos citados apresentam
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médias próximas às encontradas nos voluntários eutróficos da nossa pesquisa (CC = 81,6 ±
6,7 cm e RCQ = 0,85 ± 0,05 cm para o gênero masculino; e CC = 75,4 ± 9,0 cm e RCQ =
0,79 ± 0,09 cm para o gênero feminino) (Tabela 8), e todas essas médias estão abaixo dos
limites indicadores de obesidade central.
Experimentalmente verificou-se que, em homens adultos, IMC = 30 kg/m2 implica
proporções de gordura por volta de 30% do peso corporal aos 20 anos e 40% aos 60 anos de
idade. Em mulheres de 20 e 60 anos, esses valores corresponderam a 40% e 50%,
respectivamente. Portanto, IMC > 30 kg/m2 deverá estar associado a uma quantidade
excessiva de gordura corporal, exceto no caso de atletas de algumas modalidades esportivas.
(GUEDES, 2006).
Analisando a tabela 8, os voluntários obesos do estudo em questão apresentaram
média de %GC = 31,1 ± 4,0% para o gênero masculino e 41,7 ± 3,1% para o gênero feminino,
os voluntários com sobrepeso exibiram média de %GC = 28,7 ± 4,6% para os homens e 38,7
± 3,4% para as mulheres, enquanto que os voluntários eutróficos apresentaram valores de 21,7
± 5,6% e 29,2 ± 7,0% para o gênero masculino e feminino, respectivamente. Um estudo
desenvolvido no Rio de Janeiro por Corrêa et al (2003) com o objetivo de avaliar a influência
da GC, IMC e CC em determinadas variáveis clínicas e laboratoriais em pacientes com
diabetes tipo 2 observou que as mulheres exibiram IMC = 30,3 ± 5,55 kg/m2 e %GC = 35,3 ±
6,2% (dados inferiores aos encontrados nas mulheres obesas do nosso estudo), enquanto que
os homens exibiram IMC = 27,6 ± 2,57 e %GC = 21 ± 5,3% (dados semelhantes aos
encontrados nos homens com sobrepeso do nosso estudo), essa mesma pesquisa considera
valores normais de %GC como sendo até 25% no gênero masculino e entre 20 e 30% no
gênero feminino. Dessa forma, podemos dizer que todos os obesos estudados possuem um
percentual de GC que condiz com o acúmulo de gordura e que, inclusive os voluntários com
sobrepeso possuem valores acima dos considerados ideais.
Podemos então afirmar que, após a análise das medidas antropométricas aqui citadas e
estudadas, houve diferença significativa (p < 0,05) entre as médias de todas elas (médias de
peso, IMC, CC, RCQ e %GC), excetuando-se altura, quando comparamos os grupos
eutróficos e sobrepesos, eutróficos e obesos, e sobrepesos e obesos. Além disso, os homens
eutróficos foram estatisticamente diferentes dos homens com sobrepeso e obesos, bem como
os homens com sobrepeso foram diferentes dos homens obesos quanto ao peso, IMC, CC,
RCQ e %GC. Comportamento semelhante foi observado entre as mulheres eutróficas, com
sobrepeso e obesas. Contudo, ainda entre as mulheres, houve diferença estatística entre o
grupo de eutróficas e de obesas quanto à altura. Em adição, houve diferença significativa
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entre os voluntários do gênero masculino e feminino, dentro de cada grupo, com relação às
medidas antropométricas, exceto IMC (Tabela 8 e Figura 7).
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Figura 7: Medidas antropométricas dos voluntários estudados por grupo e gênero.
†††

p < 0,001, comparados os grupos eutrófico e sobrepeso.
p < 0,05, *** p < 0,001, comparados os grupos eutrófico e obeso.
§§
p < 0,01, §§§ p < 0,001, comparados os grupos sobrepeso e obeso.
###
p < 0,001, comparados os grupos masculino e feminino.
Teste de Tukey (entre os grupos: eutrófico, sobrepeso e obeso) e teste t independente (entre os grupos: masculino
e feminino).
*

Fonte direta.
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Com relação às dosagens bioquímicas realizadas nos soros dos voluntários da
pesquisa, podemos afirmar que os obesos, assim como os sobrepesos e eutróficos, tinham
função renal e hepática preservadas (dados não mostrados).
No que diz respeito aos níveis de glicose, o grupo de obesos apresentou média de 84,6
± 33,4 mg/dL, o grupo de sobrepesos de 80,8 ± 29,3 mg/dL e o grupo de eutróficos de 75,9 ±
21,9 mg/dL (VR: 70-99 mg/dL). Trabalhos já citados anteriormente abrangeram
voluntários com média de glicose de 88,41 ± 13,77mg/dL (MOHANNA; BARACCO;
SECLÉN, 2006) e 82,8 ± 9,0 mg/dL (gênero masculino) e 81,0 ± 7,2 mg/dL (gênero
feminino) (WARENSJÖ; ÖHRVALL; VESSBY, 2006). Esses resultados corroboram
com os nossos, especialmente com os grupos de obesos e sobrepesos .
Contrariamente

aos

trabalhos

acima

mencionados,

o

estudo

brasileiro

desenvolvido por Hinuy e colaboradores (2006) mostrou valores de glicemia diferentes
de acordo com o IMC dos voluntários: os sujeitos obesos tiveram média de glicose
sanguínea = 114 ± 36 mg/dL, enquanto que os sujeitos não obesos demonstraram
valores mais baixos (92 ± 10 mg/dL).
Enfocando o perfil lipídico notamos que, entre os voluntários eutróficos, os
valores de CT e suas frações, bem como os TG, se inseriram na faixa “ótima” e
“desejável” dentro dos valores de referência, com médias de 178,8 ± 46,6 mg/dL para
CT, 110,6 ± 41,1 mg/dL para LDL, 45,5 ± 12,2 mg/dL para HDL, 22,6 ± 12,5 mg/dL
para VLDL, e 112,8 ± 62,8 mg/dL para TG (Figura 7). Enfatizando os voluntários com
sobrepeso percebemos que as concentrações do CT e suas frações encontram-se nas
faixas “ótima” e “desejável” (196,3 ± 43,8 mg/dL para CT, 123,3 ± 39,1 mg/dL para
LDL, 41,7 ± 10,0 mg/dL para HDL e 30,8 ± 15,6 mg/dL para VLDL), enquanto que os
TG estão dentro dos valores limítrofes (166,7 ± 111,5 mg/dL). Analisando por último
o grupo de obesos, observamos que os valores de CT e LDL apresentaram as médias na
faixa limítrofe (226,8 ± 60,8 mg/dL de CT e 145,4 ± 50,6 mg/dL de LDL), enquanto
que os TG apresentaram uma média de concentração alta (222,3 ± 209,6 mg/dL). Por
fim, o HDL medido nos voluntários obesos teve média de 39,9 ± 10,8 mg/dL e o
VLDL de 35,8 ± 17,2 mg/dL. Portanto, houve diferença significativa (p < 0,05) entre
eutróficos e obesos e eutróficos e sobrepesos em relação a todas as dosagens séricas
que avaliam o perfil lipídico, assim como houve diferença significativa (p < 0,05)
entre sobrepesos e obesos quanto ao CT, LDL, VLDL e TG (Figura 7).
A fim de correlacionar os resultados deste trabalho com dados de outros autores,
podemos mencionar o estudo de Hinuy et al (2006) que obtiveram os seguintes valores de CT:
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218 ± 45 mg/dL e 204 ± 40 mg/dL; LDL: 134 ± 39 mg/dL; 121 ± 33 mg/dL; HDL: 50 ± 11
mg/dL e 58 ± 16 mg/dL; VLDL: 34 ± 12 mg/dL; 23 ± 11 mg/dL; e TG: 171 ± 65 mg/dL e 118
± 63 mg/dL, para obesos e não obesos, respectivamente. Dados obtidos por Mohanna,
Baracco e Seclén (2006) revelaram concentrações de CT: 192,55 ± 36,65 mg/dL; LDL:
101,01 ± 35,25 mg/dL; HDL: 53,27 ± 10,46 mg/dL; VLDL: 37,47 ± 21,23 mg/dL; e TG: 192,
06 ± 104,01 mg/dL em voluntários com média de IMC = 25,44 ± 3,78 kg/m2. No geral, essas
pesquisas apresentaram alguma semelhança com os resultados obtidos neste trabalho,
corroborando o mesmo.
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Figura 8: Perfil lipídico dos voluntários estudados
Valores de referência em mg/dL: Colesterol total < 200 (ótimo), 200-239 (limítrofe), ≥ 240 (alto); Colesterol
HDL < 40 (baixo), > 60 (alto); Colesterol LDL < 100 (ótimo), 100-129 (desejável), 130-159 (limítrofe), 160189 (alto), ≥ 190 (muito alto); Triglicerídeos < 150 (ótimo); 150-200 (limítrofe), 201-499 (alto), ≥ 500 (muito
alto). Fonte: Labtest Diagnóstica.
††
p < 0,01, ††† p < 0,001, comparados os grupos eutrófico e sobrepeso.
***
p < 0,001, comparados os grupos eutrófico e obeso.
§§
p < 0,01, §§§ p < 0,001, comparados os grupos sobrepeso e obeso.
Teste de Mann-Whitney

Fonte: Dados obtidos da amostra analisada.

Finalmente, podemos assegurar que houve correlação positiva entre as medidas de
IMC, CC, RCQ e %GC umas com as outras, e entre elas e o perfil lipídico, salvo exceção do
HDL, indicando que o aumento ou decréscimo de um desses parâmetros se correlaciona com
o aumento ou decréscimo do outro parâmetro. Também podemos observar que houve
correlação negativa entre o HDL e IMC, CC e RCQ, indicando que um aumento do HDL é
inversamente proporcional a um aumento no IMC, CC e RCQ. Essas correlações foram
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observadas por meio de um estudo de correlação de Pearson e foram válidas tanto para o
gênero feminino quanto para o masculino. Uma correlação negativa ainda foi percebida entre
%GC e HDL, mas apenas entre os homens (Tabelas 10 e 11).
Semelhantemente ao nosso estudo, uma pesquisa realizada por Krause e colaboradores
(2007) demonstrou correlação positiva entre TG e IMC, CC e RCQ e correlação negativa
entre HDL e IMC, CC e RCQ em mulheres residentes na cidade de Curitiba/PR. Outro estudo
observou correlação positiva entre IMC e CT, IMC e TG, CC e CT, e CC e TG em homens e
entre IMC e TG e CC e TG em mulheres, e correlação negativa entre IMC e HDL em homens
(VASQUES et al, 2007). Mais uma pesquisa envolvendo voluntários de ambos os gêneros
exibiu correlação positiva entre TG e RCQ e TG e %GC e correlação negativa entre HDL e
RCQ em homens e mulheres, e ainda correlação positiva entre CT e %GC e negativa entre
HDL e %GC em homens (DENNISON et al., 2007).
Outras correlações analisaram os parâmetros do perfil lipídico uns com os outros e
indicaram que houve correlação positiva entre CT e LDL, VLDL, TG e não HDL; LDL e CT,
VLDL, TG e não-HDL; VLDL e CT, LDL, TG e não-HDL; TG e CT, LDL, VLDL e nãoHDL; não-HDL e CT, LDL, VLDL e TG; e correlação negativa entre HDL e VLDL, TG e
não-HDL para o gênero feminino. E, para o gênero masculino, houve correlação positiva
entre CT e LDL, VLDL, TG e não HDL; LDL e CT e não-HDL; VLDL e CT, TG e nãoHDL; TG e CT, VLDL e não-HDL; não-HDL e CT, LDL, VLDL e TG; e correlação negativa
entre HDL e VLDL e TG (Tabelas 10 e 11).
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Tabela 10: Correlação de Pearson entre as medidas antropométricas e o perfil lipídico dos
voluntários do gênero masculino.
IMC
IMC

Correlação

1

de Pearson
Significância
CC

RCQ

%GC

CT

TG

LDL

VLDL

Ñ-HDL

HDL

LDL

VLDL

Ñ-HDL

0,279

0,220

-0,289

0,240

0,328

0,327

**

**

**

**

**

**

0,000

0,000

0,001

0,000

0,000

0,000

0,000

%GC

CT

0,903

0,548

0,610

**

**

**

0,000

0,000

1

0,903

0,752

0,725

0,288

0,264

-0,330

0,235

0,413

0,346

de Pearson

**

**

**

**

**

**

**

**

**

Significância

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,001

0,000

0,000

Correlação

0,548

0,752

1

0,618

0,300

0,292

-0,257

0,229

0,391

0,319

de Pearson

**

**

**

**

**

**

**

**

**

Significância

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,001

0,000

0,000

Correlação

0,610

0,725

0,618

1

0,267

0,207

-0,251

0,235

0,296

0,330

de Pearson

**

**

**

**

**

**

**

**

**

Significância

0,000

0,000

0,000

0,000

0,001

0,000

0,001

0,000

0,000

Correlação

0,279

0,288

0,300

0,267

1

0,466

0,096

0,960

0,313

0,972

de Pearson

**

**

**

**

**

**

**

**

Significância

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

0,145

0,000

0,000

0,000

Correlação

0,220

0,264

0,292

0,207

0,466

1

-0,350

0,112

0,992

0,366

de Pearson

**

**

**

**

**

**

**

**

0,001

0,000

0,000

0,001

0,000

0,000

0,100

0,000

0,000

Correlação

-0,289

-0,330

-0,257

-0,251

0,096

1

0,097

-0,501

-0,072

de Pearson

**

**

**

**

Significância

0,000

0,000

0,000

0,000

0,145

0,000

Correlação

0,240

0,235

0,229

0,235

0,960

0,112

de Pearson

**

**

**

**

**

Significância

0,000

0,001

0,001

0,001

0,000

0,100

0,157

Correlação

0,328

0,413

0,391

0,296

0,313

0,992

-0,501

de Pearson

**

**

**

**

**

**

**

Significância

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,150

Correlação

0,327

0,346

0,319

0,330

0,972

0,366

-0,072

0,917

0,406

de Pearson

**

**

**

**

**

**

**

**

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Significância
**

TG

RCQ

Correlação

Significância
HDL

CC

p < 0,01.

-0,350
**

**

0,097

0,157

0,000

0,273

1

0,098

0,917
**

0,273

0,098

0,150

0,000

1

0,406
**

0,000
1
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Tabela 11: Correlação de Pearson entre as medidas antropométricas e o perfil lipídico dos
voluntários do gênero feminino.
IMC
IMC

Correlação

CC

1

TG

HDL

LDL

VLDL

Ñ-HDL

0,300

0,228

-0,110

0,265

0,260

0,326

**

**

*

**

**

**

0,000

0,000

0,000

0,035

0,000

0,000

0,000

RCQ

%GC

CT

0,914

0,551

0,745

**

**

**

0,000

0,000

1

de Pearson
Significância
CC

Correlação

0,914

0,767

0,817

0,350

0,293

-0,164

0,308

0,328

0,385

**

**

**

**

**

**

**

**

**

Significância

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,002

0,000

0,000

0,000

Correlação

0,551

0,767

1

0,646

0,399

0,380

-0,235

0,349

0,412

0,440

**

**

**

**

**

**

**

**

**

Significância

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Correlação

0,745

0,817

0,646

1

0,416

0,281

-0,097

0,393

0,322

0,456

**

**

**

**

**

**

**

**

Significância

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,065

0,001

0,000

0,000

Correlação

0,300

0,350

0,399

0,416

1

0,379

0,073

0,952

0,400

0,974

**

**

**

**

**

**

**

**

Significância

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

0,165

0,000

0,000

0,000

Correlação

0,228

0,293

0,380

0,281

0,379

1

-0,334

0,205

0,995

0,440

**

**

**

**

**

**

**

**

**

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

-0,110

-0,164

-0,235

-0,097

0,073

1

-0,030

-0,359

-0,152

*

**

**

**

**

Significância

0,035

0,002

0,000

0,065

0,165

0,000

0,576

0,000

0,004

Correlação

0,265

0,308

0,349

0,393

0,952

0,205

1

0,200

0,954

**

**

**

**

**

**

**

**

Significância

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,576

0,000

0,000

Correlação

0,260

0,328

0,412

0,322

0,404

0,995

-0,359

0,200

1

0,484

**

**

**

**

**

**

**

**

**

Significância

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Correlação

0,326

0,385

0,440

0,456

0,974

0,440

-0,152

0,954

0,484

**

**

**

**

**

**

**

**

**

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,004

0,000

0,000

de Pearson

RCQ

de Pearson

%GC

de Pearson

CT

de Pearson

TG

de Pearson
Significância
HDL

Correlação

-0,334
**

de Pearson

LDL

-0,030

de Pearson

VLDL

de Pearson

Ñ-HDL

de Pearson
Significância
**

p < 0,01, * p < 0,05.

1
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5 CONCLUSÕES
 Dentre os 1741 voluntários coletados, 432 (24,8%) eram obesos, 731 (42%)
apresentaram sobrepeso e 578 (33,2%) eram eutróficos. Para o estudo foram
selecionados 280 obesos, 179 sobrepesos e 143 eutróficos, com predominância do
gênero feminino em ambos os grupos (72% no grupo eutrófico, 56,4% no grupo com
sobrepeso e 57,9% no grupo obeso);
 Em meio aos obesos existiram 204 (72,8%) com obesidade grau I, 64 (22,9%) com
grau II e 12 (4,3%) com grau III. No geral, as médias antropométricas exibidas por
eles foram condizentes com o acúmulo de gordura e, consequentemente, com aumento
do risco de complicações metabólicas associadas à obesidade. Além disso, em sua
maioria, diferiram estatisticamente das medidas antropométricas dos outros grupos;
 Após a avaliação do perfil lipídico dos voluntários da pesquisa, foi observado que um
alto percentual dos voluntários estudados era dislipidêmico (92,1% dos obesos, 85,5%
dos sobrepesos e 68,7% dos eutróficos);
 A análise das medidas antropométricas indicou diferença significativa entre os gêneros
masculino e feminino no que diz respeito ao peso, altura, %GC, CC e RCQ;
 Em relação às médias de perfil lipídico, foram exibidos padrões diferentes,
dependendo do grupo analisado, com os eutróficos apresentando valores que se
inserem na faixa ótima e desejável, os sobrepesos exibindo dosagens ótimas e
desejáveis, com alguma dosagem dentro da faixa limítrofe, e os obesos apresentando
valores de limítrofes a altos. Salvo exceção do HDL que não diferiu estatisticamente
entre sobrepesos e obesos, houve diferença significativa entre todos os grupos uns
com os outros no que se refere às dosagens que avaliaram o perfil lipídico;
 Por meio da análise de Pearson observamos que houve correlação positiva entre as
medidas de IMC, CC, RCQ e %GC umas com as outras, e entre elas e o perfil lipídico,
com exceção do HDL. Houve também correlação negativa entre o HDL e IMC, CC e
RCQ.
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ANEXO A – CERTIFICADO DE APROVAÇÃO NO CEP-HUOL
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ANEXO B – VALORES DE REFERÊNCIA PARA OS PARÂMETROS
BIOQUÍMICOS
EXAME

VALOR DE REFERÊNCIA
70 – 99 mg/dL

Glicose
Colesterol Total

< 200 mg/dL
200 – 239 mg/dL
≥ 240 mg/dL

Ótimo
Limítrofe
Alto

Colesterol LDL

< 100 mg/dL
100 – 129 mg/dL
130 – 159 mg/dL
160 – 189 mg/dL
≥ 190 mg/dL

Ótimo
Desejável
Limítrofe
Alto
Muito alto

Colesterol HDL

< 40 mg/dL
> 60 mg/dL

Baixo
Alto

Triglicerídeos

< 150 mg/dL
150 – 200 mg/dL
201 – 499 mg/dL
≥ 500 mg/dL

Ótimo
Limítrofe
Alto
Muito alto

15 – 40 mg/dL

Uréia

0,40 – 1,30 mg/dL

Creatinina
ALT

11 – 45 U/L
10 – 37 U/L

AST

11 – 39 U/L
10 – 37 U/L

Fonte: Labtest Diagnóstica.

Homens
Mulheres
Homens
Mulheres
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APÊNDICE A – TCLE
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Nome: _______________________________________________________ Idade: ________
Sexo: ( )M ( )F Data de nascimento: ____/____/____ RG:_____________________
Endereço:___________________________________________________________________
_______________ Bairro: _____________________ Cidade: _________________________
CEP: _______________________ Telefone (s): ____________________________________
Este é um convite pra você participar da pesquisa de título “Estudo de polimorfismos
genéticos da enzima Delta-6 desaturase associados ao metabolismo dos ácidos graxos:
impacto sobre as características relacionadas com a obesidade no RN” que é coordenada
pela profa. Dra. Telma Maria de Araújo Moura Lemos.
Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer
momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou
penalidade.
Essa pesquisa visa analisar a freqüência polimorfismos da enzima Δ6 desaturase em
indivíduos brasileiros residentes no estado do RN e a possível associação destes
polimorfismos com a obesidade e os hábitos nutricionais, uma vez que a obesidade aumenta
significativamente o risco de desenvolvimento de numerosas condições médicas incluindo
hipertensão, infarto, doença respiratória e diabetes tipo 2, além de estar associada a redução
da expectativa de vida.
Caso aceite participar do estudo, você será submetido a uma coleta de sangue após
jejum de 12 horas. Essa amostra será utilizada na realização de exames para a quantificação
de glicose e insulina, análise do perfil lipídico (triglicerídeos, colesterol e frações) e medição
da atividade da enzima Δ6 desaturase, assim como estudos genéticos relacionados a esses
exames. O armazenamento do material biológico remanescente será feito no Laboratório
Multidisciplinar da Faculdade de Farmácia da UFRN, podendo ser utilizado para uma
eventual reavaliação dos resultados.
Ainda será necessário que você responda a um questionário sobre hábitos alimentares
e físicos, uso de medicamentos, doenças existentes na família, entre outros.
O risco a sua saúde é mínimo e diz respeito a coleta de sangue que poderá gerar
sangramentos e/ou a formação de uma mancha roxa (hematoma) no local da picada da agulha,
mas que desaparecerá em alguns dias.
Se desejar, você poderá receber todos os resultados dos exames laboratoriais
realizados sem qualquer custo, mas não receberá pagamento por sua participação na pesquisa.
Todas as informações obtidas serão confidenciais e seu nome não será identificado em
nenhum momento. Os dados serão guardados em local seguro e a divulgação dos resultados
em relatórios ou publicações científicas será feita de forma a não identificar os voluntários.
Em caso de dúvidas a respeito do estudo você poderá entrar em contato com as
pesquisadoras Samara Fontes de Lima Gomes pelo telefone: 84-8805–0807 ou Telma Maria
Araújo Moura Lemos pelos telefones: 84–3201-3656 ou 84-9991-9208. Para mais
informações relacionadas à ética dessa pesquisa entre em contato com o Comitê de Ética em
Pesquisa da UFRN no Hospital Universitário Onofre Lopes ou pelo telefone 84-3202-3719.
Declaro que após ler e compreender as informações contidas neste documento
concordo em participar voluntariamente da pesquisa.
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_____________________________________
Assinatura do pesquisador responsável
Natal, ___/___/___
_____________________________________
Assinatura do sujeito da pesquisa
OU

Impressão digital
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APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO
Projeto de Pesquisa: Estudo de polimorfismos genéticos da enzima Delta-6 desaturase
associados ao metabolismo dos ácidos graxos: impacto sobre as características relacionadas
com a obesidade no RN
Pesquisadora Responsável: Drª. Telma Maria Araújo Moura Lemos

I PARTE: Identificação do Sujeito da Pesquisa
Nome (Iniciais): _________________________________ Idade: ______ Registro:______
Sexo: FEMININO ( ) MASCULINO ( )

Data: _____ / _____ / _____

II PARTE: Parâmetros Socio-econômico
01. Nacionalidade (País): ________________________ (Brasileiro, italiano, espanhol, português, etc)
02. Naturalidade (Cidade): _________________________
03. Raça/Cor:
( )BRANCA ( )NEGRA ( )PARDO ( )AMARELA ( )INDÍGENA ( )MESTIÇO
04. Estado Civil:
( )SOLTEIRO(A) ( )CASADO(A) ( )DIVORCIADO(A) ( )VIÚVO(A) ( )OUTROS
05. Filhos? SIM( )

NÃO( )

(Se SIM) Quantos? _________

06. Escolaridade:
( )ANALFABETO
( )ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO. Estudou até que série?________________
( )ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO (até a 8ª série)
( )ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. Estudou até que série? ________________________
( )ENSINO MÉDIO COMPLETO (até o 3º ano do antigo 2º grau)
( )ENSINO SUPERIOR INCOMPLETO
( )ENSINO SUPERIOR COMPLETO
( )MESTRADO OU ESPECIALIZAÇÃO
( )DOUTORADO OU POS DOUTORADO
07. Exerce alguma profissão atualmente: SIM( ) NÃO( )
(Se SIM) Qual ou Quais?___________________________________________________
Localização do emprego: RURAL ( ) URBANO( )
08. Renda familiar:
( )MENOS DE 1 SALÁRIO MÍNIMO
( )DE 1 A 3 SALÁRIOS MÍNIMOS
( )DE 4 A 6 SALÁRIOS MÍNIMOS
( )MAIS DE 6 SALÁRIOS MÍNIMOS
( )NÃO SABE OU NÃO RESPONDEU
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09. Possui residência própria? SIM( )
10. Possui carro próprio? SIM( )

NÃO( )

NÃO( )

11. Reside em local com saneamento básico? SIM( )

(Se SIM) Quantos carros?______
NÃO( )

III PARTE: Parâmetros Clínicos pessoais e familiar
01. Apresenta alguma(s) destas Doenças?
( ) OBESIDADE
( ) DIABETES
( ) HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA
( ) DISLIPIDEMIA (Aumento de colesterol, triglicerídeos ou Redução de HDL)
( ) HIPERTIREOIDISMO
( ) HIPOTIREOIDISMO
( ) DOENÇA RENAL
Qual? ____________________________
( ) DOENÇA HEPÁTICA Qual? ____________________________
( ) DOENÇA PULMONAR Qual? ____________________________
( ) INFLAMAÇÃO
Qual? ____________________________
( ) INFECÇÃO
Qual? ____________________________
( ) CÂNCER
Qual? ____________________________
( ) ANEMIA
Qual? ____________________________
( ) VIROSES (Herpes labial, HIV, Hepatite A, Hepatite B, Hepatite C)
( ) ALERGIA
Qual? ____________________________
( ) PARASITOSES
( ) OUTRA(S)
Qual? ____________________________
( ) NÃO APRESENTA NENHUMA DOENÇA OU DESCONHECE
02. Tem História Familiar de alguma(s) destas Doenças?
( )OBESIDADE
( )DIABETES
( )HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA
( )DISLIPIDEMIA (Aumento de colesterol, triglicerídeos ou Redução de HDL)
( )HIPER OU HIPOTIREOIDISMO
( )MORTE DE PARENTE PRÓXIMO POR INFARTO DO MIOCÁRDIO
( )OUTRA(S)
Qual? ____________________________
( )NÃO APRESENTA HISTÓRIA FAMILIAR DE DOENÇAS OU DESCONHECE
03. Faz uso de algum medicamento? SIM( ) NÃO( )
(Se SIM) Qual ou Quais? __________________________________________________
04. Faz uso de suplemento vitamínico contendo ferro? SIM( ) NÃO( )
(Se SIM) Qual ou Quais? __________________________________________________
Com que freqüência?_____________________________________________
Por que?________________________________________________________
05. Já realizou transfusão de sangue? SIM( ) NÃO( )
(Se SIM) Por que?________________________________________________________
Quantas vezes?___________________________________________________
Há quanto tempo foi a última transfusão?____________________________
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06. Sofreu alguma hemorragia recentemente? SIM( )
07. Freqüenta grandes altitudes? SIM( )

NÃO( )

NÃO( )

IV PARTE: Parâmetros Físicos e Alimentares
01. Costuma praticar algum tipo de exercício? SIM( ) NÃO( )
(Se SIM) Qual ou Quais? __________________________________________________
Com que freqüência? ( )TODOS OS DIAS
( )DE 3 A 5 VEZES POR SEMANA
( )MENOS DE TRÊS VEZES / SEMANA
Duração do exercício: ( )30 MINUTOS ( )1 HORA ( )MAIS DE 1 HORA
02. Faz uso de bebida alcoólica?
( )NÃO ( )RARAMENTE (Menos de 1x/semana) ( )FREQUENTEMENTE (1x ou mais/semana)
03. Fuma? SIM( ) NÃO( ) PAROU DE FUMAR( )
(Se SIM) Quantos cigarros fuma por dia?___________________
Há quanto tempo fuma?_________________________
Idade que começou a fumar? _____________________
(Se PAROU DE FUMAR) Parou a quanto tempo?___________________
04. Você se considera uma pessoa:
( )CALMA
( )POUCO ANSIOSA/NERVOSA
( )MUITO ANSIOSA/NERVOSA
( )ESTRESSADA/IRRITADA
05. Marcar de acordo com os hábitos alimentares:

Refrigerante
Laticínios (Iogurte, Leite, queijo e derivados)
Doces (Bolos, Chocolates, Tortas, etc)
Frituras (Pastel, Salgadinhos, Batata Frita, etc)
Alimentos (não-fritura) ricos em gorduras (Carne
vermelha, Hambúrguer, Cachorro-quente, Salsicha,
presunto, etc)
Frutas (Fruto, Sucos naturais)
Verduras
Peixe

4 ou mais
vezes/dia

2 a 3 vezes /dia

1 vez/dia

/semana
4 a 7 vezes
/semana

Nunca ou
menos de 1
vez/semana
1 a 3 vezes

7vezes/semana
a/vezes/semana
vezes/semana
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06. EXAME FÍSICO
a) Pressão arterial: _______________ x _____________ mmHg
b) Freqüência cardíaca: _______________ bpm
c) Peso: _______________ kg
d) Altura: ______________ metros
e) Circunferência da cintura: _______________ cm
(Orientação: a fita métrica deve ser posicionada na menor circunferência localizada entre as costelas e a crista ilíaca)

f) Circunferência do umbigo: _______________________ cm
(Orientação: a fita métrica deve ser posicionada na circunferência localizada na altura do umbigo)

g) Circunferência do quadril: _______________ cm
(Orientação: a fita métrica deve ser posicionada na área de maior protuberância glútea)

h) Diâmetro do braço: _______________________ cm
i) Prega do bíceps: _______________________ cm
j) Prega do tríceps: _______________________ cm
l) Prega subescapular: _______________________ cm
m) Prega supra-ilíaca: _______________________ cm

