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RESUMO 

O diagnóstico do estado nutricional é de grande relevância na prática clínica e na 

avaliação de populações devido à associação da gordura corporal com alterações 

metabólicas. O objetivo deste estudo é analisar a prevalência da síndrome metabólica 

(SM) e seus componentes nos estágios pubertários de escolares do sexo feminino  

norte-rio-grandenses de acordo com os critérios da International Diabetes Federation. 

Estudo transversal com 449 escolares na faixa etária dos 8 aos 19 anos, estratificadas 

nos estágios pubertários sistematizado por Marshal e Tanner (1969), sendo 27,6% pré-

púbere, 44,3% púbere e 28,1% pós-púbere, com idade média de 9,4±1,27, 12,4±2,23 e 

15,1±1,88 respectivamente. As prevalências foram analisadas por meio da distribuição 

de frequências com seus respectivos intervalos de confiança de 95%, o teste do Qui-

quadrado e a razão de chance foram utilizados para analisar as associações entre as 

variáveis. A prevalência geral de SM foi 3,3% (IC: 2% - 5%), sem ocorrências no 

estágio pré-púbere, observando-se que ela surge a partir do estágio púbere com 

prevalência de 2,5% (IC 95% 0,1% - 5%), sendo 1% (IC 95% 0,4% - 2,3%) dos casos 

com sobrepeso e 1,5% (IC 95% -0,1% - 3,2%) de obesos, enquanto no estágio pós-

púbere a prevalência é de 7,9% (IC 95% 3,2% - 12,6%), sendo 0,8% (IC 95% -0,8% - 

2,3%) dos casos com peso normal, 4% (IC 95% 0,6% - 7,4%) com sobrepeso e 3,1% 

(IC 0,1% - 6,2%) são obesos. Observa-se associação (p<0,02) dos estágios 

pubertários com a SM (x2=5,2), com uma RC de 3,3 (IC: 1,2 - 5) mostrando 

adolescentes pós-púberes mais propensas a SM em relação as púberes, já nas obesas 

a RC é de 2,1 (IC: 2–2,2) comparadas as sobrepeso. O IMC (x2 = 29,4; p<0,001) e 

faixas etárias (x2 = 13,1; p<0,001) mostram associação linear significantes com a SM. 

Das adolescentes com SM aquelas com idade menor de dez anos apresentam maiores 

%G. Os componentes mais prevalentes em todos os estágios foram a alteração da 

circunferência da cintura (27,2% [IC 23% - 31%]) e o colesterol HDL baixo (39,6% [IC 

35% – 44%]), que junto com a hipertensão apresentaram diferenças significantes no 

estágio pós-púbere em relação aos demais estágios. Os resultados mostram que a SM 

surge a partir do estágio púbere proporcional ao excesso de gordura corporal a partir 

da infância, fato que demanda estratégias de prevenção por meio de uma abordagem 

educacional, minimizando a grande demanda no Sistema Único de Saúde. 

Palavras chaves: Síndrome metabólica, Estágios pubertários, Fatores de risco. 
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ABSTRACT 
 
The diagnosis of nutritional status is extremely relevant in clinical practice and 

population assessment, due to the association between body fat and metabolic 

alterations. The aim of this study is to analyze the prevalence of metabolic syndrome 

(MS) and its components in the pubertal stages of female students in Rio Grande do 

Norte state, Brazil, in accordance with International Diabetes Federation criteria. This is 

a cross-sectional study with 449 students aged between 8 and 19 years, stratified into 

pubertal stages systematized by Marshal and Tanner (1969), as follows: 27.6% 

prepubertal, 44.3% pubertal and 28.1% postpubertal, with mean ages of 9.4±1.27, 

12.4±2.23 and 15.1±1.88 years, respectively. Prevalences were analyzed using 

distribution of frequencies and their respective 95% confidence intervals, while the chi-

square test and odds ratio were applied to analyze the associations between variables. 

The general prevalence of MS was 3.3% (CI: 2% - 5%), without occurrences in the 

prepubertal stage, observing that it emerges from the pubertal stage onwards with a 

prevalence of 2.5% (CI 95% 0.1% - 5%),  1% (CI 95% 0.4% - 2.3%) of cases with 

overweight and 1.5% (CI 95% -0.1% - 3.2%) with obese individuals, while in the 

postpubertal stage the prevalence is 7.9% (CI 95% 3.2% - 12.6%), 0.8% (CI 95% -0.8% 

- 2.3%) normal weight cases, 4% (CI 95% 0.6% - 7.4%) overweight and 3.1% (CI 0.1% 

- 6.2%) obese individuals. There was an association (p<0.02) between pubertal stages 

and MS (x2=5.2), with an OR of 3.3 (CI: 1.2 - 5), showing that postpubertal adolescents 

are more prone to SM than pubertals, while the OR in obese individuals was 2.1 (CI: 2–

2.2) compared to the overweight. Body mass index (BMI) (x2 = 29.4; p<0.001) and age 

range (x2 = 13.1; p<0.001) showed a significant linear association with MS. Of the 

adolescents with MS, those aged ten years or younger exhibited higher %G. The most 

prevalent components in all the stages were altered waist circumference (27.2% [CI 

23% - 31%]) and low HDL cholesterol (39.6% [CI 35% – 44%]), which, coupled with 

hypertension, displayed significant differences in the postpubertal stage in relation to 

the other stages. The results show that MS emerges from the pubertal stage onwards in 

proportion to excess childhood body fat, a fact that calls for prevention strategies using 

an educational approach, reducing the large demand on the National Health System. 

Keywords: Metabolic syndrome, pubertal stages, risk factors. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A avaliação do estado nutricional é de grande relevância na prática clínica e na 

avaliação de populações, devido principalmente à associação da gordura corporal com 

diversas alterações metabólicas.1 Ele é quantificado e analisado pelos componentes 

estruturais do corpo humano sob três dimensões que compõem a composição corporal 

(CC): osso, músculo e gordura, variando na dependência de aspectos genéticos e 

ambientais. 2,3  

Fatores intrínsecos ao desenvolvimento e crescimento dos indivíduos, como o 

padrão de secreção de alguns hormônios no período puberal, principalmente os do eixo 

hipotalâmico-hipofisário-gonadal, são responsáveis pelas modificações morfológicas 

dos adolescentes, representados pelos esteroides sexuais, predominantemente a 

testosterona no menino e o estradiol nas meninas, regulados pelas gonadotrofinas 

hipofisárias, que assumem papel determinante na composição corporal nesta fase.4  

Iniciado o desenvolvimento puberal, segue-se, de acordo com o sexo, uma 

série de eventos fisiológicos, não apenas relacionados aos aspectos puberais, mas 

também às modificações antropométricas e da composição corporal.5 Observa-se 

aumento significativo da gordura corporal5, mais acentuado nas meninas do que nos 

meninos.6  

A adoção de hábitos alimentares inadequados e inatividade física, configurada 

principalmente nas três últimas décadas, tem acarretado modificações no estilo de vida 

de populações de países desenvolvidos e em desenvolvimento, propiciando o 

crescimento dos índices de obesidade, universalmente como uma das principais 

causas do aumento das taxas de morbimortalidade.7 

Com relação à população jovem, estudos acerca dos indicadores do estado 

nutricional de crianças e adolescentes em diferentes contextos têm despertado o 

interesse de pesquisadores da área da saúde em todo o mundo.8 Ela merece atenção 

pela alta relação com os índices de sobrepeso/obesidade e alterações metabólicas,9 

representados pela prevalência significativa dos fatores de risco nesta fase tão 

precoce da vida.1 

Nos países subdesenvolvidos há uma coexistência de doenças nutricionais, 

seja por carência alimentar, caracterizando a desnutrição, ou por excesso de 

alimentos, este configurando um quadro de sobrepeso e obesidade.10 Em algumas 

cidades brasileiras observa-se que o sobrepeso e a obesidade já atingem 30% ou 
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mais das crianças e adolescentes, alcançando 35% de escolares avaliados.11,12 

Estudo da análise do Índice da Massa corporal (IMC) de escolares do semi árido 

brasileiro mostrou valores similares aos relatados a nível nacional.13 Esse achado 

remete à necessidade de uma investigação mais acurada, ao considerar-se as 

possíveis consequências que podem ser desencadeadas nesta população.1,9 A 

utilização de medidas antropométricas, aliados à análise laboratorial, demonstram alta 

sensibilidade no diagnostico das alterações metabólicas e riscos cardiovasculares.14 

Os métodos antropométricos, como a circunferência da cintura (CC), a relação 

cintura/quadril (RCQ) e as dobras cutâneas (DCs), demonstram maior sensibilidade na 

observação do percentual de gordura e das alterações metabólicas.15 Especial 

atenção tem sido dada à CC, pois a mesma permite avaliar a gordura distribuída na 

parte central do corpo, constituindo-se em fator de forte predição da quantidade de 

gordura visceral, principal responsável pelas alterações metabólicas e surgimento de 

doenças cardiovasculares.16,17 

Parece existir consenso de que a quantidade e a inadequada distribuição do 

tecido adiposo estão associadas a valores elevados de pressão arterial, dislipidemias, 

concentrações elevadas de triglicerídeos, redução de colesterol HDL, intolerância à 

glicose e resistência à insulina, fatores que contribuem para a elevação do risco 

cardiovascular. Por outro lado, já na adolescência pode evidenciar-se alta associação 

dos níveis da gordura corporal e alterações metabólicas.1,9,15,17 

Atualmente as três recomendações mais usadas para o diagnóstico da 

síndrome metabólica (SM) são: a da Organização Mundial da Saúde (OMS), a do 

National Cholesterol Education Program’s Adult Treatment Panel III (NCEP-ATP III) e a 

da International Diabetes Federation (IDF). Para a OMS, o diagnóstico de SM requer a 

presença da alteração do metabolismo da glicose e mais dois dos seguintes fatores: 

deposição central de gordura, elevação dos triglicérides, baixos níveis do colesterol 

HDL e pressão arterial elevada. A ATP III exige a junção de três fatores dos apontados 

anteriormente. Enquanto que a IDF requer a alteração da circunferência da cintura 

(CC), somada a mais dois dos fatores descritos. Esta última é a recomendada pela 

Sociedade Brasileira de Cardiologia e pela Sociedade Brasileira de Pediatria,9 por 

contemplar as faixas etárias reportadas para a população de crianças e adolescentes. 

Tais especificidades são apontadas por se considerar as duas primeiras décadas de 

vida como um período de modificações, tanto quantitativas como qualitativas, que 

ensejam mudanças na complexidade funcional e maturacional, ocasionando 
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alterações na proporção e composição corporal que repercutem na saúde atual e 

futura dos indivíduos.18 

Nesse sentido, a maturação sexual deve ser sempre observada, pois seus 

componentes dependem mais da idade biológica do que da cronológica.6 Contudo, 

observa-se que esses fatores não são considerados no diagnóstico do estado 

nutricional destes sujeitos, havendo uma necessidade de estudos mais criteriosos no 

diagnóstico da Síndrome Metabólica (SM) em crianças e adolescentes, que favoreçam 

uma melhor compreensão dos fatores e dos níveis de riscos junto a esta população.19 

Dessa forma, o estudo busca responder o seguinte questionamento: Há 

diferenças significativas na prevalência da SM nos estágios maturacionais de 

escolares de 8 a 19 do sexo feminino em Natal/RN? 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

Considerando a carência de estudos representativos com delineamento voltado 

para o diagnostico dos fatores de riscos inerentes à maturidade sexual de crianças e 

adolescentes, acredita-se que a análise dos componentes da síndrome metabólica nos 

estágios pubertários irá contribuir para o avanço no exame mais acurado e específico 

da síndrome nessa população.  

Esta pesquisa torna-se relevante pelo fato de as alterações metabólicas 

constituírem fatores de risco para o surgimento das doenças crônicas não 

transmissíveis a partir da adolescência, em diferentes camadas sociais. O diagnóstico  

do perfil de risco nessa fase da vida representa ação de grande importância para a 

prevenção das doenças cardiometabólicas, visto que permitirá o planejamento de 

intervenções que minimizem o estabelecimento do quadro da morbimortalidade. Isto é 

real para o contexto brasileiro e outros países com características semelhantes.  

O estudo proposto aplica-se à área da saúde e apresenta características de 

interdisciplinaridade com o propósito de responder às hipóteses aqui formuladas. 

 

2.1 Formulações de hipóteses 

 

2.1.1 Hipótese Nula 

 

H0 – Não há associação da prevalência dos componentes da síndrome 

metabólica com os estágios pubertários em escolares do sexo feminino de Natal/RN. 

 

2.1.2 Hipótese alternativa 

 

H1 - Há associação da prevalência dos componentes da síndrome metabólica 

com os estágios pubertários em escolares do sexo feminino de Natal/RN. 

Identificamos como variáveis independentes deste estudo os estágios 

maturacionais dos escolares e como variáveis dependentes os componentes da 

síndrome metabólica (deposição central de gordura, triglicérides elevados, baixos 

níveis de HDL colesterol, pressão arterial elevada e glicemia em jejum elevada). 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral  

 

Determinar a prevalência da síndrome metabólica e seus componentes nos 

estágios pubertários de escolares do sexo feminino de Natal/RN. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

Analisar a relação entre as medidas antropométricas com os componentes da 

síndrome metabólica nos estágios pubertários. 

Diagnosticar alterações metabólicas dos escolares nos respectivos estágios 

pubertários. 

Assinalar escores de risco à saúde dos escolares do sexo feminino de Natal a 

partir de parâmetros antropométricos e endócrinos metabólicos. 
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4 MÉTODOS 

 

Estudo transversal com 449 escolares do sexo feminino, com idade entre 8 e 

19 anos, realizado em quatro escolas da rede pública de ensino, no bairro de Felipe 

Camarão na cidade de Natal/RN, no período entre agosto de 2010 à outubro de 2012.  

Considerando a mistura étnica da população brasileira, onde mesmo a 

autorreferência é inadequada devido à dissociação significativa de cor e ancestralidade 

genômica,20,21 torna-se inviável neste estudo sua classificação. O cálculo amostral 

considerou a prevalência de SM (1,5%) de escolares do mesmo sexo e idade no país,22 

o nível de confiança de 95% e a precisão estimada em 2%. 

A partir da explanação, por meio de palestras realizadas nas escolas com os 

pais e responsáveis legais, sobre a importância do diagnóstico dos fatores de riscos 

(FR) para o desenvolvimento das doenças cardiometabólicas (DC) em crianças e 

adolescentes, esses voluntariamente procuraram os responsáveis pela pesquisa nas 

unidades de saúde, receberam orientação e ao concordarem que sua filha participasse 

do estudo, assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.  

Em seguida os responsáveis responderam à anamnese familiar e do filho, 

identificando o nível de escolaridade e renda familiar, como também o histórico de 

fatores de risco ou de outras doenças na infância ou em alguma pessoa da família. 

Foram considerados critérios de exclusão: tireoidopatias a partir das dosagens do TSH, 

existência de doença crônica ou aguda, uso de medicamentos que pudessem interferir 

no desenvolvimento e/ou crescimento, ou no metabolismo de maneira geral, além da 

não aceitação em participar de todos os procedimentos de coleta dos dados. 

As adolescentes foram examinadas clinicamente por uma médica pediatra. A 

pressão arterial (PA) foi mensurada seguindo as recomendações da VI Diretrizes 

Brasileiras de Hipertensão Arterial da Sociedade Brasileira de Cardiologia,23 após cinco 

minutos de repouso, utilizando-se um esfigmomanômetro com capacidade de 300 

mmHg e variação de 2 mmHg. Foram realizadas duas leituras, com intervalo de 10 

minutos entre elas. Ocorrendo diferenças maiores que 2 mmHg, o protocolo era 

repetido, sendo calculado o valor médio das mensurações. 

Para identificação do estágio maturacional foi utilizado o protocolo de 

maturação sexual sistematizado por Marshal e Tanner.24,25 As adolescentes foram 

examinadas por profissionais devidamente treinados,26 estratificadas nos estágios 

pubertários (EPs) por meio do desenvolvimento mamário (M), considerado primário, e 
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os pelos pubianos (P). Crianças diagnosticadas nos estágios M1 e P1 foram 

classificadas como pré-púberes, aquelas entre os estágios M2-P2 e M4-P4 como 

púberes e aquelas nos estágios M5 e P5 como pós-púberes. 

O peso corporal foi medido em quilogramas (kg) em uma balança marca 

Plena®, capacidade para 150 kg, aferida a cada mensuração, com a examinada usando 

roupas leves. A estatura foi avaliada com estadiômetro marca Seca®, modelo 206, com 

escala em centímetros e milímetros. O índice da massa corporal (IMC) foi estimado 

entre a razão do peso corporal (kg) e a estatura ao quadrado (m)2, sendo categorizado 

por meio dos pontos de corte para idades de 2 a 20 anos:27 IMC < percentil 5 como 

baixo peso (BP); IMC ≥ percentil 5 e IMC < percentil 85 como peso normal (PN); IMC ≥ 

percentil 85 < percentil 95 como sobrepeso (SP); IMC ≥ percentil 95 como obeso (OB). 

A obesidade central (OC) foi aferida por meio da circunferência da cintura (CC) 

com uma fita antropométrica marca Sanny, permanecendo a examinada em posição 

ortostática, e a fita no plano horizontal no ponto médio entre o último arco costal e a 

crista ilíaca. Para a medida do quadril, a avaliada com os braços levemente afastados, 

com a fita num plano horizontal, no ponto de maior massa muscular das nádegas e a 

medida lida lateralmente. O percentual de gordura (%G) foi estimado por meio do 

protocolo de Lohman, utilizando um plicômetro científico, marca Cescorf, com 

sensibilidade de 0,1 mm, para mensurar as dobras cutâneas tricipital (DCTR) e 

subescapular (DCSE).28 

As coletas sanguíneas, correspondentes a 8 ml, foram realizadas pela manhã 

após 12 horas de jejum, feitas por técnicos experientes. As dosagens laboratoriais 

foram: Colesterol total (CT), frações de Low Density Lipoproteins (LDL) e High Density 

Lipoproteins (HDL), Triglicerídes (TGC), Glicemia (GLI) de jejum e Hormônio 

Estimulante da tireoide (TSH), realizadas no Laboratório Integrado de Análises Clínicas 

(LIAC), da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN), através do método enzimático automatizado. 

A síndrome metabólica foi definida por meio dos critérios da IDF:29 para 

crianças com idade menor que 10 anos, a CC com percentil ≥ 90 e histórico familiar 

clínico positivo para os demais componentes. Nas adolescentes com idade entre 10 e 

16 anos a CC com percentil ≥ 90; HDL < 40 mg/dl, a pressão arterial sistólica (PAS) ≥ 

130mmHg ou a pressão arterial diastólica (PAD) ≥ 85 mmHg; glicemia de jejum ≥ 100 

mg/dl e os triglicérides ≥ 150 mg/dl. Para aquelas com idade ≥ 16 anos, utilizaram-se 

os mesmos critérios de adultos, com a CC ≥ 80 cm e o HDL < 50mg/dl. 



22 

 

A prevalência da SM e a agregação dos seus componentes foram analisadas 

considerando as variáveis EP, IMC e faixa etária (FE), por meio da distribuição de 

frequências e seus respectivos intervalos de confiança (IC) de 95%. Utilizou-se o teste 

Qui-quadrado (x2) para comparar as frequências entre os estratos e analisar a 

associação destes com a SM, calculando-se a razão de chance (RC) entre os estratos 

com o diagnóstico de SM. As análises estatísticas foram realizadas por meio do 

software R®, com nível de significância estimado em 0,05. 

Estudo aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário 

Onofre Lopes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (CEP/HUOL: 402/09), 

conforme a Resolução 196/96, com anuência das escolas participantes. 
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Correlação entre as queixas de incontinência 
urinária de esforço e o pad test de uma hora 
em mulheres na pós-menopausa
Correlation between complaints of stress urinary incontinence  
and the one-hour pad test in postmenopausal women
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Artigo original

Resumo 
ObjetivO: correlacionar as queixas de incontinência urinária de esforço e os resultados da aplicação do pad test 
de uma hora em mulheres na pré e pós-menopausa. MétOdOs: estudo transversal, composto por 60 voluntárias 
na pós-menopausa, divididas em dois grupos: um com 34 mulheres com queixa de perda involuntária de urina aos 
esforços, outro com 26 mulheres sem queixas de perda de urina aos esforços. Há também a presença de um Grupo 
Controle composto por 15 mulheres na pré-menopausa, com ciclo menstrual normal e sem queixas urinárias. Todas as 
mulheres foram avaliadas quanto à clínica e laboratorialmente, e submetidas ao pad test por uma hora. A paciente foi 
considerada incontinente quando o peso do absorvente após o teste foi maior do que 1 g. Os resultados obtidos foram 
submetidos à estatística descritiva, ao teste paramétrico ANOVA, ao pós-teste de Turkey e à correlação de Pearson. 
ResultadOs: todas as mulheres na pós-menopausa apresentaram incontinência urinária de esforço durante o pad test, 
tanto as que referiram perda urinária (4 g), como as sem perda urinária prévia (3,5 g). Nessas mulheres, observou-se 
uma forte correlação das perdas de urina com o tempo de menopausa (r=0,8; p<0,01) e com o índice de massa 
corpórea (IMC) (r=0,7; p= 0,01). As mulheres na pré-menopausa mantiveram-se continentes durante o pad test (0,4 
g). COnClusÕes: os resultados obtidos com a aplicação do pad test de uma hora mostraram que todas as mulheres 
na pós-menopausa apresentavam incontinência urinária de esforço, inclusive aquelas que não apresentavam queixa 
de perda de urina aos esforços. Essa perda de urina correlaciona-se com o tempo de menopausa e com o IMC.

Abstract
ObjeCtive: to correlate complaints of stress urinary incontinence and the results of a one-hour pad test in pre- and 
postmenopausal women. MethOds: cross-sectional study conducted on 60 postmenopausal volunteers divided into 
two groups: one consisting of 34 women with involuntary loss of urine due to stress incontinence and the other consisting 
of 26 women without involuntary loss of urine. A control group of 15 premenopausal women with normal menstrual 
cycles and no urinary complaints was also used. All women underwent clinical and laboratory analysis as well as 
the one-hour pad test.  Patients were considered to be incontinent when sanitary pad weight post-test was more than 
1 g. Data were submitted to descriptive statistics, parametric ANOVA, post-hoc Tukey test and Pearson’s correlation. 
Results: all postmenopausal women presented with stress urinary incontinence during the pad test, both those with 
urinary loss (4 g) and with no previous loss (3.5 g). A strong correlation was observed between urinary loss and time 
since menopause (r=0.8; p<0.01) and body mass index (r=0.7; p=0.01). Premenopausal women were continent 
during the pad test (0.4 g). COnClusiOns: the results of the one-hour pad test showed that all postmenopausal 
women exhibited stress urinary incontinence, including those without urine loss on effort. Urine loss was correlated with 
time since menopause and body mass index.
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Introdução
O diagnóstico e a quantificação da incontinência 

urinária de esforço (IUE) podem ser realizados por meio 
de avaliações subjetivas e/ou objetivas. A forma subjetiva 
consiste na história clínica cuidadosa, que deve investigar 
a presença, o volume e a frequência das perdas urinárias. A 
forma objetiva é feita por meio da avaliação urodinâmica, 
considerada o padrão-ouro para detectar a IUE1. Contudo, 
outros métodos mais acessíveis têm sido utilizados na 
prática clínica para quantificar as perdas urinárias, dentre 
eles, o pad test1,2. 

O pad test, ou teste do absorvente, é um método 
simples, não invasivo e eficaz para avaliar a perda uri-
nária. A aplicação do pad test permite a classificação da 
IUE como leve, moderada e severa, de acordo com a 
quantificação da perda de urina por meio da pesagem do 
absorvente íntimo3. Sua versão de uma hora foi validada 
pelo Standardization Committee of the International Continence 
Society (ICS), em 19883.

A técnica não revela necessariamente a perda urinária 
diária total da paciente, porém, permite quantificar a IUE 
resultante de exercícios provocativos comuns, simuladores 
da rotina diária da mulher. O pad test de uma hora apre-
senta como vantagem a rapidez e a facilidade na execução, 
além do baixo custo, alta especificidade e sensibilidade 
quando comparado ao exame urodinâmico, bem como a 
avaliação objetiva das queixas da paciente por profissional 
especializado. Este pode esclarecer dúvidas da paciente 
não só quanto à técnica, mas inclusive responder questões 
importantes e mais precisas do quadro clínico1,4-6.

Apesar das vantagens do pad test de uma hora, sua 
utilização tem sido pouco frequente7. Na abordagem de 
métodos diagnóstico da IUE, estudos recentes8-10 não citam 
esse teste provocativo como um recurso de investigação 
da incontinência urinária, porém, discutem a necessidade 
de quantificar o número de absorventes (pads) utilizados 
por dia pelas pacientes com IUE2,11. 

Considerando-se a frequência elevada de IUE em 
mulheres na pós-menopausa e o fato de os exames dispo-
níveis para diagnóstico nem sempre estarem acessíveis, o 
objetivo deste estudo foi correlacionar as queixas de perda 
de urina aos esforços com os resultados obtidos com o pad 
test de uma hora em mulheres na pós-menopausa.

Métodos
O desenho metodológico utilizado foi um estudo 

analítico do tipo transversal. Foram alocadas, de forma 
intencional, 60 mulheres na pós-menopausa: 34 com quei-
xa de incontinência urinária de esforço e 26 sem queixa 
de incontinência urinária de esforço, além de outras 15 
mulheres na pré-menopausa com ciclo menstrual normal, 
sem queixas de perda de urina aos esforços, atendidas 

em Unidades Básicas de Saúde do Nordeste do Brasil 
no período de setembro de 2009 a março de 2010. O 
estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 
sob parecer nº 115/09. Todas as participantes foram 
orientadas quanto aos objetivos da pesquisa e assinaram 
o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.

Os critérios de inclusão do grupo da pós-menopausa 
foram: idade entre 50-60 anos, menopausa há pelo menos 
um ano, concentrações sanguíneas de FSH (hormônio 
folículo estimulante) igual ou superior a 30 mIU/mL e 
de estradiol (E

2
) inferior a 40 pg/mL. No grupo da pré-

menopausa, foram incluídas mulheres com idade entre 
20 e 30 anos e com ciclos menstruais ovulatórios con-
firmados pela concentração plasmática de progesterona 
igual ou superior a 5 ng/mL no 21º dia do ciclo. Foram 
excluídas as pacientes que apresentaram infecção urinária 
(confirmada pela urocultura negativa), menopausa cirúr-
gica, cirurgias ginecológicas (correção de prolapso e/ou 
incontinência urinária e perineoplastia), número de partos 
igual ou maior que quatro, índice de massa corporal (IMC) 
acima de 30 kg/m2, usuárias de medicação hormonal nos 
seis meses anteriores à presente avaliação, portadoras de 
disfunções endócrinas e de alterações da estática pélvica 
ginecológica, praticantes de exercício físico regular, além 
daquelas com incapacidade cognitiva para responder ao 
questionário. Além disso, foram excluídas as mulheres que 
referiam aumento da frequência miccional diurna (acima 
de oito vezes) e noturna (mais de três vezes), urgência 
miccional ou urge-incontinência12. Todas as pacientes 
foram submetidas à anamnese detalhada, exames físicos, 
ginecológicos e dosagens hormonais. Em relação à ava-
liação urológica, foram questionadas quanto às perdas de 
urina involuntárias relacionadas aos pequenos, médios e 
grandes esforços, associação com outras queixas urinárias 
e, de acordo com as queixas, foram definidas como tendo 
incontinência urinária de esforço ou não. 

O IMC foi calculado por meio da relação entre o peso 
corporal (kg) e a estatura (m) ao quadrado, sendo expresso 
por kg/m2, e classificado de acordo com os critérios esta-
belecidos pela Organização Mundial da Saúde (OMS)13 
em: baixo peso (IMC<18,5 kg/m2), peso normal (IMC de 
18,5 a 24,9 kg/m2), sobrepeso (IMC de 25 a 29,9 kg/m2) 
e obesidade (IMC≥30 kg/m2). 

As amostras de sangue foram coletadas após 12 
horas de jejum durante a noite. A glicemia foi de-
terminada pelo método da glicose oxidase. Os níveis 
de colesterol total, colesterol de lipoproteínas de alta 
densidade (HDL-C), triglicérides, aspartato aminotrans-
ferase (AST), alanina aminotransferase (ALT), gama-
glutamiltransferase (GGT), ureia e creatinina foram 
determinados por ensaios colorimétricos enzimáticos 
(Biosystems, Barcelona, Espanha). Os níveis da lipopro-
teína de baixa densidade (LDL) foram calculados com 
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a fórmula de Friedewald. Os níveis de FSH, hormônio 
estimulante da tireoide (TSH), progesterona e E

2
 foram 

dosados utilizando-se kits comerciais da Diagnostic 
Products Corporation, Los Angeles, Estados Unidos, 
para o aparelho Immulite 1000 por meio do sistema 
de imunoensaio por quimioluminescência.

O pad test de uma hora preconizado e validado pelo 
International Continence Society (ICS)3, com o objetivo 
de avaliar a continência urinária, é feito com base no 
peso de um absorvente íntimo. Inicialmente, colocou-se 
um absorvente com peso previamente aferido próximo 
ao meato uretral externo da paciente. Em seguida, a 
paciente ingeriu 500 mL de água e ficou em repouso por 
15 minutos. Depois, solicitou-se que a paciente execu-
tasse determinadas ações simulando atividades da vida 
diária (subir e descer uma escada por 15 minutos, sentar 
e levantar dez vezes, tossir dez vezes, pegar objetos no 
chão cinco vezes, correr no mesmo lugar por um minuto 
e lavar as mãos em água corrente por um minuto). Após a 
realização das atividades propostas, o absorvente é retirado 
e pesado em uma balança de precisão, da marca Mettler 
Toledo, modelo AB204-S, com leitura mínina de 0,1 mg 
e capacidade máxima de 220 g. As perdas urinárias são 
avaliadas e classificadas: perdas de até 1 g são consideradas 
insignificantes; entre 1,1 e 9,9 g, são classificadas como 
perdas leves; entre 10 a 49,9 g, são perdas moderadas; e 
acima de 50 g, perdas severas.

Calculou-se o tamanho da amostra ideal para um 
nível de confiança de 95%, empregando a fórmula do 
tamanho da amostra para comparação de duas médias14,15. 
O cálculo indicou um tamanho exigido de 60 pessoas, 
considerando erro do tipo 1 de 5% e erro do tipo 2 de 
20%, diferença clinicamente relevante d=2,3 g e desvio-
padrão baseado em uma amostra piloto obtida com as 30 
primeiras mulheres.

Os dados obtidos foram tabulados utilizando-se 
o software SPSS 15.0 para Windows. Foram utilizadas 
medidas de tendência central para descrever idade, dados 
sociodemográficos, antecedentes ginecológicos, obstétricos, 
intestinais e exames laboratoriais.  O teste de Shapiro-
Wilk foi aplicado para avaliar o padrão de normalidade 
da perda urinária, tendo indicado a utilização dos testes 
paramétricos. Para comparação dos resultados do pad test, 
nos três grupos foi aplicado o teste ANOVA e o pós-teste 
de Turkey. A correlação de Pearson foi utilizada para re-
lacionar a idade, tempo de menopausa, paridade e IMC 

com as perdas urinárias (valor do coeficiente de correlação 
– r: r=1, perfeita; 0,8≥r<1, forte; 0,5≤r>0,8, moderada; 
0,1≤r>0,5, fraca; r=0, nula. Valores positivos são fatores 
de risco e valores negativos são fatores protetores). O nível 
de significância foi de 5%.

Resultados
As mulheres na pós-menopausa com e sem queixa de 

perda de urina apresentaram média de idade de 55,1±3,5 
e de 54,1±3,9 anos, respectivamente. A média de idade 
nas mulheres com ciclo menstrual regular foi de 26,2±4,0 
anos. A avaliação sociodemográfica mostrou que 15,7% 
e 52,6% das mulheres na pós-menopausa com perda de 
urina, 46,6% e 86,6% na pós-menopausa sem perda de 
urina, e 66,6% e 53,3% na pré-menopausa não tinham 
companheiro e apresentavam grau de instrução inferior 
a dez anos de estudo, respectivamente. Quanto aos an-
tecedentes ginecológicos e obstétricos das mulheres na 
pós-menopausa, a média do número de partos e o tempo 
de menopausa foram 2,5±0,7 e 2,2±0,6; e 6,8±4,1 e 
5,8±3,3 anos nos grupos com e sem queixa de IUE, res-
pectivamente; todas as mulheres na pré-menopausa eram 
nuligestas. Quanto à atividade sexual, 53,8% das mulheres 
com queixa de IUE e 76,4% sem queixa de IUE na pós-
menopausa relataram ser sexualmente ativas, enquanto 
86,6% das mulheres na pré-menopausa relataram ser 
sexualmente ativas. A constipação intestinal foi relatada 
em 7,6%  das pacientes com IUE, em 17,6%  das sem 
IUE e em 33,3% na pré-menopausa. 

As dosagens de FSH e E
2
 nas mulheres na pós-

menopausa com ou sem queixa de perda de urina foram, 
respectivamente, 85,7±13,6 mIU/mL e 84,8±24,7 mIU/
mL para o FSH, e 20,0±0,00 pg/mL e 20,9±4,0 pg/mL 
para o E

2
, sem diferença estatística entre elas.

A diferença de peso antes e após a aplicação do pad 
test permitiu quantificar as perdas urinárias e diagnos-
ticar a incontinência urinária de esforço. Nas mulheres 
na pós-menopausa com ou sem queixa de incontinência 
urinária, foram detectadas perdas urinárias superiores a 
3 g, compatível com IUE leve, sem diferença entre elas, 
p>0,05. Já as mulheres com ciclos menstruais ovulatórios 
foram consideradas continentes, com perda inferior a 1 g. 
A comparação estatística entre o grupo de mulheres na 
pré e na pós-menopausa mostrou diferença significativa, 
p<0,001 (Tabela 1). 

Peso pré teste/g Peso pós teste/g Diferença observada/g Valor p
Com perda de urina(a) 15,3±0,3 19,3±2,4 4,0±2,3 <0,0001(c)

Sem perda de urina(a) 15,3±0,5 18,8±1,7 3,5±1,7 <0,0001(c)

Sem perda de urina(b) 15,6±0,4 16,0±0,4 0,4±0,2 0,2

Tabela 1 - Avaliação da incontinência urinária por meio do peso de absorvente, em gramas, durante o pad test de uma hora em mulheres na pré e pós-menopausa

Nota: (a) pós-menopausa; (b) pré-menopausa; (c) ANOVA – estatisticamente significativo (p≤0,05)
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A correlação entre o volume de perda urinária nas 
mulheres na pós-menopausa e as variáveis clínicas IMC, 
paridade, idade e tempo de menopausa demonstrou uma 
forte relação entre o volume das perdas de urina com o 
tempo de menopausa (r=0,8; p<0,01) e uma correlação 
moderada entre as perdas de urina e o IMC (r=0,7; p=0,01), 
conforme observado na Tabela 2. 

Discussão
Embora o padrão-ouro para avaliação da IUE seja o 

estudo urodinâmico, esse exame não é bem aceito por parte 
das pacientes e não é acessível16. O pad test, juntamente com 
a história clínica, é um método que pode ser utilizado para 
diagnóstico e classificação da IUE. É um exame bastante aces-
sível e de baixo custo, e detecta a perda de urina mesmo em 
mulheres nas quais a incontinência urinária não é facilmente 
identificada ao exame clínico ou no estudo urodinâmico17. 

No presente estudo, observa-se que o pad test de 
uma hora foi capaz de detectar perda involuntária de 
urina em todas as mulheres na pós-menopausa, mesmo 
aquelas sem relato prévio de incontinência urinária. Os 
resultados mostraram haver perda urinária leve em todas 
as voluntárias dos grupos da pós-menopausa, o que não 
foi detectado em nenhuma das participantes do grupo de 
mulheres ovulatórias. 

O resultado do pad test não mostrou diferença quanto às 
perdas de urina nas mulheres na pós-menopausa, indepen-
dentemente da queixa urinária. Esse achado representa um 
resultado importante a ser esclarecido. Uma das possibilidades 
para a não percepção da perda de urina detectada no pad test 
de uma hora seria representada pela falta de esclarecimento 
dessas mulheres, não conhecedoras da fisiologia do seu pró-
prio corpo. Talvez essas mulheres deixassem de valorizar a 
umidade da roupa íntima como uma perda urinária, além 
de se sentirem constrangidas e com vergonha de referir esse 
sintoma. Deve-se salientar que 49,4% das mulheres da pós-
menopausa na nossa pesquisa não cursaram o primeiro grau 
completo. Culturalmente, esse grupo de mulheres poderia 
interpretar a perda urinária como parte natural do processo 
de envelhecimento. Esse dado sugere a continuidade dos 
estudos relacionados ao tema. 

Quanto à classificação da IUE, os resultados obtidos 
neste trabalho mostraram que todas as pacientes do grupo 

da pós-menopausa apresentavam perda urinária leve (entre 
1,1 g e  9,9 g). Diferentemente dos nossos resultados, um 
estudo mostrou que a forma leve da IUE estava presente 
em 57% dos casos6, e que essa forma era mais frequente 
em mulheres com idade entre 41 e 55 anos18. Vale salientar 
que o pad test pode ser utilizado não só para identificação 
e classificação das perdas urinárias, como também para 
a monitorização de tratamento clínico. Estudos clínicos 
randomizados e controlados mostraram a aplicação do 
pad test de uma hora como meio de diagnóstico da IUE, 
para avaliar o sucesso de tratamentos conservadores19,20 e 
cirúrgicos21,22. Um estudo com delineamento transversal 
observou que as perdas urinárias classificadas como leves 
são capazes de alterar a qualidade de vida das mulheres 
em qualquer fase da vida16,17. Diante desses fatos, o pad 
test é um exame simples, de fácil execução, que poderia ser 
empregado com maior frequência nos serviços de assistência 
à mulher, não só para diagnóstico e tratamento precoce, 
mas com a finalidade de prevenção e avaliação da influência 
da IUE na qualidade de vida dessas mulheres.

No presente estudo, as perdas de urina identificadas 
no pad test de uma hora foram relacionadas com variáveis 
clínicas, como o tempo de menopausa e o IMC. Observamos 
que o estado menopausal apresentou forte correlação com 
as perdas urinárias. Esse resultado está de acordo com 
outros relatos, de que dentre as formas de incontinência 
urinária, o tipo de esforço é a única que se relaciona com o 
tempo menopausal23. Acredita-se que o pico de ocorrência 
seja no período próximo da menopausa, embora alguns 
estudos citem que a prevalência da IUE diminui após a 
menopausa24. Na pós-menopausa, a diminuição da quanti-
dade de receptores estrogênicos nos músculos do assoalho 
pélvico favorece a atrofia e a fraqueza da musculatura desse 
assoalho, tornando tal complexo muscular mais delgado 
e menos elástico18. Esse fato favorece as perdas de urina, 
principalmente durante a realização de atividades que 
elevam a pressão intra-abdominal25,26.

Sabe-se que existem evidências de realce mostrando 
que valores elevados de IMC são responsáveis pelo surgi-
mento e/ou agravamento da IUE27. Diz-se que o sobrepeso 
e a obesidade favorecem duas a três vezes mais as chances 
de desenvolver algum tipo de incontinência urinária em 
mulheres na faixa de 35-64 anos25.  Na pós-menopausa, 
a obesidade é responsável pelo aumento na prevalência da 
incontinência urinária, principalmente a IUE, além de o 
risco ser três vezes maior para o aparecimento da IUE28.

Em conclusão, o pad test de uma hora é um método 
simples, prático e rápido para avaliar e quantificar as 
perdas de urina, inclusive identificando as incontinências 
urinárias leves em mulheres da pós-menopausa que não 
apresentam queixas de perda urinária. É necessário que os 
especialistas responsáveis pela saúde da mulher ampliem 
as observações do emprego do pad test, o que poderá se 

Variáveis Coeficiente de correlação (r) Valor p
Idade -0,0 1,0

Tempo de menopausa 0,8 <0,01*

Paridade 0,4 0,8

IMC 0,7 0,01*

Tabela 2 - Correlação de Pearson entre as perdas urinárias e características clínicas do 
grupo pós-menopausa (n=60)

* estatisticamente significativo (p≤0,05)
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reverter em melhoria na qualidade da assistência. Espera-
se que esse exame seja utilizado para a identificação da 
IUE onde não existem condições de realizar métodos de 
maior complexidade. 
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Resumo 
OBJETIVO: Avaliar a evolução metodológica e do delineamento estatístico nas publicações da Revista Brasileira de 
Ginecologia e Obstetrícia (RBGO) a partir da resolução 196/96.  MÉTODOS: Uma revisão de 133 artigos publicados 
nos anos de 1999 (65) e 2009 (68) foi realizada por dois revisores independentes com formação em epidemiologia 
clínica e metodologia da pesquisa científica. Foram incluídos todos os artigos clínicos originais, séries e relatos de casos, 
sendo excluídos os editoriais, as cartas ao editor, os artigos de revisão sistemática, os trabalhos experimentais, artigos de 
opinião, além dos resumos de teses e dissertações. Características relacionadas com a qualidade metodológica dos estudos 
foram analisadas por artigo, por meio de check-list que avaliou dois critérios: aspectos metodológicos e procedimentos 
estatísticos. Utilizou-se a estatística descritiva e o teste do χ2 para comparação entre os anos. RESULTADOS: Observa-se 
que houve diferença entre os anos de 1999 e 2009 no tocante ao desenho dos estudos e ao delineamento estatístico, 
demonstrando maior rigor nos respectivos procedimentos com o uso de testes mais robustos, relativamente, entre 
os anos de 1999 e 2009. CONCLUSÕES: Na RBGO, observou-se evolução metodológica dos artigos publicados 
entre os anos de 1999 e 2009 e aprofundamento nas análises estatísticas com o uso de testes mais sofisticados, como 
o uso mais frequente das análises de regressão e da análise multinível, que são técnicas primordiais na produção do 
conhecimento e planejamento de intervenções em saúde. Isso pode resultar em menos erros de interpretações.

Abstract 
PURPOSE: To evaluate the methodological and statistical design evolution of the publications in the Brazilian Journal 
of Gynecology and Obstetrics (RBGO) from resolution 196/96. METHODS: A review of 133 articles published in 
1999 (65) and 2009 (68) was performed by two independent reviewers with training in clinical epidemiology and 
methodology of scientific research. We included all original clinical articles, case and series reports and excluded 
editorials, letters to the editor, systematic reviews, experimental studies, opinion articles, besides abstracts of theses and 
dissertations. Characteristics related to the methodological quality of the studies were analyzed in each article using a 
checklist that evaluated two criteria: methodological aspects and statistical procedures. We used descriptive statistics 
and the χ2 test for comparison of the two years. RESULTS: There was a difference between 1999 and 2009 regarding 
the study and statistical design, with more accuracy in the procedures and the use of more robust tests between 1999 
and 2009. CONCLUSIONS: In RBGO, we observed an evolution in the methods of published articles and a more 
in-depth use of the statistical analyses, with more sophisticated tests such as regression and multilevel analyses, which 
are essential techniques for the knowledge and planning of health interventions, leading to fewer interpretation errors.

Qualidade dos estudos clínicos publicados 
na RBGO ao longo de uma década 
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éticos e procedimentos estatísticos
Quality of clinical studies published in the RBGO over one decade 
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Introdução

As publicações científicas são usadas pelos clínicos 
na orientação a ser prescrita aos pacientes. Dessa forma, 
a qualidade das pesquisas é fundamental, pois falhas me-
todológicas na elaboração e desenvolvimento do estudo 
podem resultar em conclusões errôneas que prejudicam 
o paciente1. Seguir os passos fundamentais da pesquisa 
clínica é essencial para a interpretação adequada dos 
resultados2. Na Medicina contemporânea, baseada em 
evidências, os aspectos anteriormente citados e a análise 
estatística detalhada e empregada com rigor científico 
ganham cada vez mais importância. 

Outro aspecto importante da pesquisa clínica é a 
adequação aos princípios éticos. Nesse sentido, um marco 
histórico dentro do cenário brasileiro é a resolução 196/96 
do Conselho Nacional de Saúde (CNS), regulamentando os 
estudos científicos envolvendo seres humanos. Essa resolu-
ção incorpora, sob a ótica do indivíduo e da coletividade, 
os quatro referenciais básicos da bioética — autonomia, 
não maleficência, beneficência e justiça — e visa assegurar 
os direitos e deveres que dizem respeito à comunidade 
científica, aos sujeitos da pesquisa e ao Estado3. 

Nos últimos dez anos na área de ginecologia e obste-
trícia (GO), houve avanço científico que gerou repercussões 
importantes na prática clínica. A Revista Brasileira de 
Ginecologia e Obstetrícia (RBGO), indexada na SciELO 
em 1998, é considerada uma das principais referências 
nacionais da área. Desde 2008, está indexada no PubMed, 
atestando o aprimoramento da sua qualidade científica. 
Como pesquisadores e responsáveis pela formação de 
residentes e pós-graduandos, como membros do Corpo 
editorial da RBGO, gostaríamos de observar o aumento 
da qualidade dos artigos publicados em um período de dez 
anos em que a revista aumentou a visibilidade, fazendo 
parte de novas bases de dados. Esse aprimoramento deverá 
ser avaliado em relação ao desenho do estudo, à análise 
estatística apropriada e à incorporação dos aspectos éticos 
definidos na portaria 196/96 do Ministério da Saúde. Essa 
ideia não é original, pois várias revistas internacionais 
vêm realizando essa análise da influência do tempo na 
melhoria da qualidade das publicações2,4,5.

A nossa hipótese é de que, nesse intervalo de dez 
anos, mais ensaios clínicos, estudos de coorte e estudos 
de caso-controle e menos publicações de séries de casos 
e relato de casos tenham sido publicados. Também que 
a análise estatística tenha melhorado ao longo do tempo 
com a incorporação de medidas de efeito — risco rela-
tivo (RR) e Odds Ratio (OR) —, intervalo de confiança 
e diminuição de apenas o valor p. Outro aspecto é que 
seja realizado o cálculo de tamanho amostral, que repre-
senta não apenas qualidade metodológica, mas também 
um aspecto ético fundamental de não colocar em risco, 

de modo desnecessário, o sujeito da pesquisa. Outro 
fator a ser considerado na qualidade metodológica é 
que os autores definam a hipótese do projeto. Assim, 
para testar a nossa hipótese, foram revisados todos os 
artigos publicados na RBGO em 1999 e em 2009, 
especulando-se quais avanços aconteceram na última 
década e identificando-se as fraquezas e as fortalezas 
nesses estudos nesse intervalo de tempo.

O objetivo do presente estudo foi quantificar a influên-
cia do tempo na evolução metodológica, no delineamento 
estatístico e na incorporação da resolução 196/96 nas 
publicações da RBGO nos anos de 1999 e 2009. 

Métodos

A base de dados usada para revisão dos artigos publi-
cados nos anos de 1999 e 2009 foi a biblioteca SciELO, 
onde estão disponíveis todos os volumes da revista. A re-
visão foi realizada por dois pesquisadores independentes 
com formação em epidemiologia clínica e metodologia 
da pesquisa científica, que trabalharam de forma isolada 
e, no final da análise, foi feita uma comparação entre os 
resultados. Foram incluídos todos os artigos clínicos ori-
ginais, séries e relatos de casos, sendo excluídos editoriais, 
cartas ao editor, artigos de revisão sistemática, trabalhos 
experimentais, artigos de opinião, além dos resumos de 
teses e dissertações. Os conceitos usados para classificar os 
estudos foram baseados no Rothman – Manual for reviewers 
and glossary of Cochrane Collaboration terms6.

A hierarquia de evidências dos estudos foi feita de 
acordo com a escala produzida pelo “Oxford Center for 
Evidence-based Medicine Levels of Evidence”7, classificando 
do menor para o maior nível de evidência com adaptações 
introduzidas por Ferreira et al.8: estudos laboratoriais 
(in vivo e in vitro) – nível de evidência 1; revisões e série 
de casos ou relato de casos – nível de evidência 2; estu-
dos descritivos ou cross-sectional – nível de evidência 3; 
estudos de caso-controle – nível de evidência 4; estudos 
de coorte – nível de evidência 5; clinical trials controla-
dos – nível de evidência 6; clinical trials randomizados – 
nível de evidência 7; revisão sistemática com ou sem 
 meta-análise – nível de evidência 8.

Foi elaborado um check-list com diversas caracte-
rísticas relacionadas com a qualidade metodológica dos 
estudos por artigo. Todos os estudos foram avaliados por 
dois critérios: 1) aspectos metodológicos – desenho do 
estudo (ensaio clínico controlado e randômico), coorte 
(retrospectiva e prospectiva), caso-controle, transversal, 
descritivo, série de casos e relato de caso, fonte de dados 
(prontuários, questionários, base de dados e pacien-
tes – avaliação clínica) e tipo de projeto (unicêntrico ou 
multicêntrico); 2) procedimentos estatísticos: presença 
do cálculo amostral (com e sem poder estatístico e alfa), 
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métodos estatísticos especificados, variáveis dependentes 
e independentes, variáveis de confundimento, valor p, 
descrição genérica do p (significativo e não significativo), 
intervalo de confiança e descrição dos resultados no resumo 
com relato do valor p no tópico resultados e testes estatís-
ticos utilizados; 3) aspectos éticos: relato da aprovação do 
estudo no Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), número 
do protocolo, referência da Instituição de Ensino Superior 
(IES) vinculada ao CEP, termo de consentimento livre e 
esclarecido (TCLE) e aprovação da Comissão Nacional de 
Ética em Pesquisa (Conep), quando necessário.

Para análise dos resultados, foi aplicada a estatística 
descritiva (frequência absoluta e relativa) e o teste do χ2 
para comparação entre os anos. Foi utilizado o pacote 
estatístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)® 
versão 19.0 para Windows. O nível de significância usado 
nos testes foi 5% (a=0,05), considerado estatisticamente 
significativo quando p<0,05.

Este estudo foi analisado e aprovado pelo Comitê de 
Ética e Pesquisa da Faculdade de Medicina de Botucatu 
da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita 
Filho” (Unesp), com número de ofício 105/2012. 

Resultados

Após revisão nos anos de 1999 e 2009, foram encon-
trados 126 artigos em 1999 e 127 em 2009. Dos 126 
artigos de 1999 analisados, 80 foram incluídos e 46 não 
se adequaram ao critério de inclusão, sendo 10 editoriais e 
36 resumos de tese. Dos 80 artigos (66 trabalhos originais 
e 14 relatos de caso), foram utilizados 65 e excluíram-se 
15 (5 experimentais, 1 sobre validação de questionário, 
3 descrições de materiais cirúrgicos e 6 investigações 
técnicas). Dos 127 artigos de 2009, 73 foram incluídos e 
54 não entraram no critério de inclusão (13 editoriais, 11 
revisões e 30 resumos de tese). Dos 73 artigos incluídos, 
71 eram trabalhos originais e 2, relatos de caso. Destes, 
foram utilizados 68 artigos e 5 foram excluídos (4 expe-
rimentais e 1 ecológico).

No que se refere aos aspectos metodológicos dos es-
tudos clínicos publicados na RBGO, é possível observar 
que houve redução no número/porcentagem de artigos 
sobre ensaio clínico controlado e randômico, coorte, 
descritivo, série/estudo de caso e não relatado (NR) e 
aumento no número/porcentagem de artigos caso-controle 
e transversal, comparando-se o ano de 2009 em relação a 
1999. Com relação à fonte de dados e ao tipo de projeto, 
não foi verificada diferença estatisticamente significativa 
entre 2009 e 1999 (Tabela 1).

Na Tabela 2, estão mostrados os resultados referentes 
aos procedimentos estatísticos utilizados nos anos de 1999 
e 2009. Em 2009, houve diferença estatisticamente signi-
ficativa entre as variáveis: presença de cálculo amostral com 

Tabela 1. Características dos estudos clínicos publicados na Revista Brasileira de Ginecologia 
e Obstetrícia em 1999 e 2009

1999 2009 Total
n % n % n %

Desenho do estudo
Ensaio clínico controlado e randômico 5 7,7 4 5,9* 9 6,8

Coorte (retrospectivo/prospectivo) 13 20 12 17,6* 25 18,8

Caso-controle 1 1,5 4 5,9* 5 3,8

Transversal 1 1,5 22 32,4* 23 17,3

Descritivo 8 12,3 6 8,8* 14 10,5

Série/estudo de caso 8 12,3 8 11,8* 16 12

Outros/NR 29 44,6 12 17,6* 41 30,8

Fonte de dados
Prontuário 9 13,8 7 10,3 16 12

Questionário 4 6,2 6 8,8 10 7,5

Base de dados – 3 4,4 3 2,3

Pacientes 50 76,9 49 72,1 99 74,4

Outros/NR 2 3,1 3 4,4 5 3,8

Tipo de projeto
Unicêntrico 61 93,8 62 91,2 123 92,5

Multicêntrico 4 6,2 6 8,8 10 7,5

*Diferença significativa entre os anos (p<0,05 – teste do χ2).
NR: não relatado.

Tabela 2. Estatística utilizada nos estudos clínicos na Revista Brasileira de Ginecologia e 
Obstetrícia em 1999 e 2009

1999 2009 Total
n % n % n %

Presença de cálculo amostral
Com poder estatístico e alfa – 8 11,8* 8 6

Sem poder estatístico e alfa 23 35,4 35 51,4* 58 43,6

Não se aplica 42 64,6 25 36,8* 67 50,4

Método estatístico especificado
Sim 34 52,3 57 83,8* 91 68,4

Não 28 43,1 6 8,8* 34 25,6

Não se aplica 3 4,6 5 7,4* 8 6

Resultados no resumo
Sim 44 67,7 58 85,3 102 76,7

Não 21 33,3 10 14,7* 31 23,3

Relato do valor p nos resultados
Sim 21 32,3 53 77,9* 74 55,6

Não 41 63,1 11 16,2* 52 39,1

Não se aplica 3 4,6 4 5,9* 7 5,3

Testes
Teste do χ2 20 39,2 31 60,8 51

Teste exato de Fisher 15 36,6 26 63,4 41

Teste t de Student não pareado 11 39,3 17 60,7 28

Teste U de Mann-Whitney 3 12,5 21 87,5* 24

Teste t de Student pareado 5 41,7 7 58,3 12

Coeficiente de correlação de Pearson 3 27,3 8 72,7 11

Teste de Wilcoxon 2 22,2 7 77,8 9

Teste de Kruskal-Wallis 1 14,3 6 85,7 7

Coeficiente de correlação de Spearman 1 14,3 6 85,7 7

Anova One-Way 1 16,7 5 83,3 6

*Diferença significativa entre os anos (p<0,05 – teste do χ2).
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poder estatístico e alfa, método estatístico especificado, 
descrição dos resultados no resumo e relato do valor p 
das análises. Adicionalmente, também estão descritos 
na Tabela 2 os 10 testes estatísticos mais utilizados nos 
estudos clínicos publicados na RBGO nos anos destacados. 
Com exceção do teste U de Mann-Whitney, que foi mais 
utilizado no ano de 2009 (p<0,05), não houve diferença 
na utilização dos outros testes estatísticos entre os anos 
de 1999 e 2009 (Tabela 2).

Em relação aos aspectos éticos, foi observado aumento 
no número de artigos contendo aprovação do CEP, número 
do protocolo após a aprovação do CEP, referência à IES e a 
presença do TCLE comparando-se 2009 em relação a 1999. 

Discussão 

A escolha da RBGO para quantificar a influência do 
tempo (dez anos de intervalo) na metodologia da pesquisa 
para análise estatística dos artigos publicados e a introdução 
do novo conceito da ética em pesquisa envolvendo seres 
humanos no Brasil dependeu da participação de três autores 
membros do corpo editorial da referida revista, do fato de 
a revista pertencer à Sociedade Brasileira de Ginecologia 
e Obstetrícia e porque, nesse período de tempo, a revista 
aumentou a visibilidade, fazendo parte de novas bases 
de dados (da SciELO para o PubMed). Por outro lado, 
uma das limitações deste estudo foi o fato de se utilizar 
apenas essa revista. 

É notável a predominância de estudos com baixo 
nível de evidência (estudos in vitro, estudos em animais, 
revisões narrativas, estudos transversais, relatos de casos 
ou série de casos). Além disso, estudos com maiores 
níveis de evidências, como o randomized controlled trial 
(RCT) e revisão sistemática (RS), representaram apenas 
1,9% dos artigos enumerados no Lilacs. Devido ao tipo 
de estudo, o RCT é o único capaz de minimizar os vieses 
importantes que poderiam distorcer os resultados das 
intervenções, além de fornecer informações com maior 
validade, quando comparado a outros tipos de estudos, 
e ser a principal fonte de estudos primários para RS na 
literatura9. Uma distribuição similar de desenhos de 
estudo também foi demonstrada em estudos anteriores. 
Na avaliação de revistas odontológicas brasileiras, Leles 
et al.10 verificaram que projetos com maior volume de 
publicação foram pesquisas in vitro, representando 28% 
dos artigos analisados. Oliveira et al.11 avaliaram 5.453 
artigos publicados na área de Odontologia entre 1993 e 
2003 e constataram que apenas 6,4% eram RCT ou ensaio 
clínico controlado (ECC), enquanto 4 (0,07%) eram RS.

De acordo com Dauphinee et al.1, os ensaios clínicos 
deveriam ser mais utilizados, pois esse tipo de estudo 
fornece alto nível de evidência médica e eficácia das inter-
venções terapêuticas. Em seu estudo realizado, foi verificada 

melhoria na qualidade dos relatórios dos estudos clínicos 
com a ressalva de que ainda há lacunas a serem consideradas 
para melhorar ainda mais esses estudos. Contudo, parece 
não ter ocorrido avanço no número de ensaios clínicos 
randomizados entre os dois momentos no referido estudo. 
Segundo Concato et al.12, esse tipo de estudo requer maior 
dispêndio de recursos, além da necessidade da presença do 
pesquisador para executar a intervenção, fator que pode 
limitar os procedimentos em determinadas circunstâncias.

Foi notado que, nos últimos anos, houve um acentuado 
aumento na descrição dos métodos utilizados nos estudos 
clínicos da RBGO e que isso ocorreu principalmente a partir 
da resolução 196/96. Outro aspecto é a maior frequência 
dos estudos de prevalência em 2009, pois, quando esses 
são utilizados adequadamente, são considerados como 
excelente meio de aquisição de informações e construção 
do conhecimento científico13.

Nesse sentido, há maior preocupação com o delineamento 
estatístico, que passa a ter uma conotação mais rigorosa nos 
estudos realizados em 2009, nos quais, a partir do cálculo 
amostral, há ênfase do poder do teste estatístico e alfa, em 
conjunto com o método a ser empregado. Essa exterioridade 
evidencia uma preocupação com a clareza e qualidade dos 
dados, os quais perpassam pelo conhecimento da norma-
lidade destes, que é um aspecto preponderante que define 
os procedimentos de análises subsequentes, influenciando 
de forma significativa as conclusões do estudo2.

Quando consideramos os testes estatísticos empregados 
de um período para outro, foi observado avanço dos testes 
que buscam correlação entre as variáveis ou diferenças entre 
os grupos quando comparados aos testes de associação, os 
quais apresentam maior frequência no primeiro instante. 
Isso mostra maior preocupação no emprego de avaliações mais 
sofisticadas e adequadas nos artigos no segundo momento, 
fator que é preponderante para responder corretamente os 
objetivos propostos5. Neste estudo, foi observado um avanço 
nos artigos publicados na RBGO em 2009 em relação a 
1999; no entanto, ainda há necessidade do emprego de 
testes mais sofisticados nas análises estatísticas.

Com relação aos aspectos éticos avaliados nesta revisão, 
cabe ressaltar que o Código de Nuremberg e a Declaração de 
Helsinque são documentos que fazem referência à experimen-
tação médica em seres humanos. A resolução do CNS-MS 
de 1988 faz referência à pesquisa na área de saúde, e a atual 
legislação brasileira, resolução 196/96 do CNS-MS, refere-se 
a qualquer pesquisa envolvendo seres humanos, inclusive 
de áreas como sociologia, economia e meio-ambiente14. 
Essa resolução pode ser considerada um marco no cenário 
das pesquisas no Brasil. As normas e diretrizes propostas 
consideram os avanços  técnico-científicos contemporâneos 
e têm um forte alinhamento com os princípios bioéticos 
da autonomia, beneficência, não maleficência e justiça, que 
têm sido amplamente utilizados no contexto da prática de 
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pesquisa internacionalmente. Além desses, outros princípios 
estão contidos na resolução, entre eles: confidencialidade, 
privacidade, voluntariedade, equidade e não estigmatização. 
Esses preceitos funcionam como salvaguarda adicional dos 
sujeitos participantes, visando, ainda, garantir direitos e 
deveres de cientistas, de patrocinadores, das instituições 
envolvidas, do Estado e dos próprios sujeitos14.

As diretrizes definidas pela resolução 196/96 visam a todas 
as pesquisas que envolvam seres humanos, em qualquer área 
do conhecimento, determinando que devem ser submetidas à 
apreciação de um CEP. Uma consequência disso foi que todas 
as instituições que desenvolvem pesquisas com seres humanos 
foram obrigadas a constituir um ou mais CEPs. Na impossi-
bilidade dessa medida, os projetos de pesquisa da instituição 
devem ser encaminhados para o CEP de outra instituição, de 
preferência para aquele que seja indicado pela CONEP. Essa 
resolução também determina o que deve constar do conteúdo 
do TCLE e que o mesmo deve ser avaliado pelo CEP, o qual 
decide se realmente o TCLE esclarece os potenciais sujeitos 
da pesquisa e permite-lhes tomar uma decisão autônoma e 
voluntária de participar ou não de uma pesquisa15.

É notável que as pesquisas científicas, principalmente 
envolvendo seres humanos, têm avançado consideravelmente 
no Brasil, tornando cada vez mais importante o papel da 
ética e dos comitês em todas as áreas do conhecimento, no 
intuito de resguardar os direitos e a autonomia dos sujeitos 
das pesquisas16. Nossos resultados confirmam o descrito 
anteriormente e mostram que os artigos publicados na 
RBGO apresentaram um grande aumento na utilização 
do Comitê de Ética nas pesquisas nos últimos 10 anos 
(30,8% em 1999 e 92,6% em 2009). Esses resultados 
são positivos e promissores devido à importância do CEP, 
mostrando uma grande evolução na pesquisa clínica.

A baixa frequência de artigos que utilizaram o CEP no 
ano de 1999 pode ser devido à recente implantação da reso-
lução 196/96 e da pequena cobrança das revistas cientificas14 
quanto à utilização do Comitê nos trabalhos publicados. 
Apesar de ser crescente e significativamente diferente entre 
os anos, ainda não é um costume das revistas descreverem 
o número do protocolo de aprovação do CEP, justificando 
a porcentagem de 23,5% no ano de 2009. Esse dado pode 
revelar que os autores talvez desconheçam a importância de 
fazerem referência ao número do protocolo aprovado pelo CEP.

Hardy et al.17 estudaram o conhecimento e a opinião 
de pesquisadores brasileiros sobre o conteúdo da resolução 
196/96 do CNS em relação ao TCLE e concluíram que, 
apesar da difusão dada à resolução, nem todos os sujeitos 
desse estudo a conheciam, mesmo estando ligados a univer-
sidade ou centro de pesquisa. Esses dados estão de acordo 
com nossos resultados, os quais mostraram que, em 2009, 
60,3% dos artigos fizeram referência à presença do TCLE, 
o que, apesar do crescimento em relação ao ano de 1999 
(24,6%), demonstra a necessidade de maior conhecimento 

dos pesquisadores e aplicação desse conhecimento em prol 
dos sujeitos envolvidos na pesquisa.

Garbin et al.18 descrevem o CEP/Conep como um sistema 
em construção e aperfeiçoamento no intuito de acompanhar 
as mudanças científico-tecnológicas e as transformações 
de pensamento da sociedade brasileira, notadamente da 
comunidade científica. Os autores lembram, ainda, que 
o sistema CEP/Conep e a crescente necessidade de revisão 
ética dos projetos de pesquisa têm colocado o Brasil à frente 
dos outros países no que diz respeito às normas éticas em 
pesquisa, o que pode ser constatado pelo fato de esse siste-
ma ser considerado avançado por muitos pesquisadores18.

Devemos lembrar que a resolução 196/96 e os CEPs 
contribuem para a concretização da democracia deliberativa 
e que a revisão ética de projetos de pesquisa supõe uma re-
flexão cuidadosa e sistemática, que reside em dois aspectos 
fundamentais: a relevância da pesquisa e as consequências da 
mesma para todos os envolvidos (sujeitos e pesquisadores), 
colocando-se os sujeitos da pesquisa na condição de cidadãos 
e a ciência sob o crivo da sociedade, a qual deve ser benefi-
ciada pelas pesquisas. Isso significa que os aspectos éticos das 
pesquisas devem ser encarados com seriedade durante todo 
o seu desenvolvimento: da revisão ética e acompanhamento 
do projeto até a entrega do relatório final ao CEP19. 

Sabe-se que a publicação de artigos científicos é 
um dos principais critérios de avaliação da produtividade 
dos pesquisadores e das instituições de pesquisa. A in-
tegridade do sistema científico de investigação depende 
da seriedade dos pesquisadores20. No entanto, a política 
editorial das revistas científicas, objetivando melhorar não 
só os aspectos técnicos dos artigos, mas também a ética 
dos estudos, poderia contribuir de modo efetivo para a 
melhoria global das publicações brasileiras14.

Concluímos que a análise dos resultados evidencia 
claramente que, em dez anos, houve evolução metodo-
lógica, melhora na qualidade da análise estatística dos 
trabalhos publicados e preocupação com os aspectos 
éticos envolvidos com os sujeitos da pesquisa na Revista 
Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia.
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Introdução 

A síndrome metabólica (SM) é um conjunto de fatores de risco (FRs) que se configura 

pela presença concomitante de componentes individuais (1), que podem surgir em idades 

precoces (2,3), sedimentando-se na vida adulta (4). A International Diabetes Federation (IDF) 

considera a obesidade central como fator essencial na determinação do diagnóstico da SM e 

apresenta pontos de corte para os riscos cardiovascular de acordo com a etnia populacional 

(5).  

Os estudos mostram que em crianças e adolescentes a prevalência da SM varia entre 

4,5% a 38,7%, conforme os critérios utilizados e as características da população, revelando um 

aumento da mesma nos países desenvolvidos e naqueles em desenvolvimento (6), onde os 

hábitos alimentares inadequados e o sedentarismo contribuem para altos índices de 

obesidade, considerada como uma das principais causas da morbidade e mortalidade em 

populações (2).  

Diante desse fato, a composição corporal ao longo da puberdade é um marcador de 

alterações metabólicas típicas do período, propiciando informações importantes sobre as 

condições da saúde atual e futura, sendo portanto um dado clínico relevante na assistência 

pediátrica (7). Contudo, para a detecção de fatores de risco em mulheres a partir da 

adolescência devem ser apreciadas variáveis inerentes ao desenvolvimento, pois o padrão de 

secreção hormonal nesta fase promove alterações fisiológicas que acarretam modificações na 

composição corporal (8), ressaltando que estudos associando os fatores de risco de doenças 

cardiometabólicas e maturação biológica é pouco difundida (9). 

Considerando a prevalência de sobrepeso e obesidade na população de crianças e 

adolescentes (10,11) e de fatores de risco já instalados em mulheres pré e pós-menopausa (4), 

este estudo tem por objetivo analisar a prevalência da SM e seus componentes a partir dos 

estágios pubertários (EPs) em escolares do sexo feminino de acordo com os critérios da 

International Diabetes Federation (IDF) (5). 
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7 COMENTÁRIOS, CRÍTICAS E SUGESTÕES 

 

O Educador Físico, atuando em escolas de ensino público, percebe, cada vez 

mais, a pouca adesão dos escolares às práticas de atividades físicas, seja por falta de 

incentivo dos pais, dos educadores, ou por inadequação das escolas em disponibilizar 

uma infraestrutura para as práticas esportivas. Somando-se a isso, observam-se erros 

alimentares adotados pela população de baixo nível socioeconômico, cultura 

sedimentada pela globalização dos alimentos industrializados.7,30 

Nesse cenário facilitador, crianças e adolescentes passam a apresentar 

alterações metabólicas comprometedoras à saúde.1 Conforme já descrito, a Síndrome 

Metabólica (SM) representa um conjunto de fatores de risco para o desenvolvimento de 

doenças cardiometabólicas (DC), constituindo-se numa temática atual e de grande 

interesse da comunidade científica, pela relação com os elevados índices de 

morbimortalidade por DC nos diferentes contextos populacionais.29,31 

Como professor da graduação de Educação Física da Universidade do Estado 

do Rio Grande do Norte, tive a oportunidade de me inserir no ensino, pesquisa e 

extensão, abordando temas relativos à prevalência do sobrepeso/obesidade em 

crianças e adolescentes norte-rio-grandenses, por meio do Índice da Massa corporal 

(IMC). Nesta pesquisa encontramos valores similares aos relatados à nível nacional,13 

o que nos remeteu à preocupação de analisar se outros fatores de risco estariam 

comprometendo a saúde desta população precocemente, com a presença de 

comorbidades de maior importância clínica.32,33 

Ainda são escassos estudos que façam a relação da SM e os fatores de riscos 

cardiovasculares com o desenvolvimento pubertário em crianças e adolescentes, 

especificamente no Brasil.9 No entanto, existem evidências, reportadas em algumas 

publicações, dos índices de sobrepeso e obesidade com comprometimento metabólico 

a partir da infância e da adolescência.4,6,8 

O aprofundamento em leituras científicas sobre a saúde de crianças e 

adolescentes despertou-nos o interesse de saber qual a prevalência da SM em 

escolares norte-rio-grandenses, buscando entender mais dados sobre as alterações 

metabólicas,34,35 com a finalidade de apontar estratégias de intervenção para evitar 

maior gravidade na fase adulta.36 Para tanto, faz-se necessário considerar a influência 

da maturação biológica6,22 no surgimento das DC, o que nos levou ao questionamento: 
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Qual a prevalência da SM e de seus componentes nos estágios maturacionais em 

escolares norte-rio-grandenses do sexo feminino?  

O modelo metodológico desenhado para atender o objetivo do estudo nos 

conduziu à elaboração de um instrumento que abordasse dados sociodemográficos 

dos familiares e dos escolares. Estes últimos foram submetidos a avaliação clínica, 

antropométrica e bioquímica. Para o diagnóstico da síndrome metabólica foram 

utilizados os critérios estabelecidos pela International Diabetes Federation,29,31 devido à 

maior aproximação com os estágios pubertários, tornando o diagnóstico da SM mais 

condizente nessa população.  

A pesquisa foi desenvolvida por uma equipe multidisciplinar, com um educador 

físico, uma médica pediatra, bioquímicos, professores de graduação e pós-graduação, 

equipe de unidades básicas de saúde e professores da rede municipal de ensino 

fundamental e estadual de ensino médio. A participação destes últimos favoreceu para 

uma ampla divulgação dos fatores de risco cardiometabólico a que estão expostos 

crianças e adolescentes,1,37 com vistas a uma abordagem preventiva da SM. 

Considera-se este estudo relevante, com avanços e contribuições frente às 

publicações veiculadas sobre a síndrome metabólica e seus fatores de risco em 

crianças e adolescentes norte-rio-grandenses, por identificar o surgimento desses 

agravos na evolução dos estágios pubertários, demandando um acompanhamento 

mais sistemático.  

Os resultados apontam a prevalência geral da SM em 3.3% da população 

estudada e servirão de alerta para a necessidade de implementação de intervenções 

preventivas com modificações dos hábitos de vida dessa população. A 

retroalimentação dos dados para a comunidade estudada permitirá um melhor 

acompanhamento das crianças e adolescentes inseridas como portadoras da SM pelas 

escolas e unidades de saúde, com vistas a reduzir índices de morbimortalidade 

cardiovascular em adultos jovens, além da prevenção de maior custo na assistência à 

saúde. 

Como contribuição para comunidade científica, os resultados desta 

investigação serão divulgados em periódicos de circulação internacional, o que poderá 

suscitar outras investigações esclarecedoras dos processos biológicos e socioculturais 

envolvidos nestes agravos.  

No nível local, pretende-se fazer ampla divulgação dos resultados aos 

professores e profissionais de saúde atuantes na área de abrangência investigada, 
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para torná-los conscientes da situação diagnosticada, para que sejam implantadas 

estratégias que visem à melhoria da qualidade de vida das adolescentes através da 

adoção de hábitos saudáveis, objetivando prevenir a incidência da SM que potencializa 

os índices de morbimortalidade em adultos jovens.5,7 

As dificuldades encontradas na realização desta investigação com crianças e 

adolescentes foram principalmente quanto aos procedimentos de avaliação dos 

estágios pubertários como proposto por Marchall e Tanner,24-26 que requerem o exame 

clínico das mamas e genitália dos sujeitos e as dosagens laboratoriais que exigem 

punções venosas. Essas foram situações que causaram constrangimento e medo 

respectivamente, em alguns casos, sendo esses os principais motivos da não 

participação voluntária de algumas crianças no estudo. Para minimizar tal situação, 

contamos com a colaboração dos pais ou responsáveis durante a realização do exame 

físico e da coleta de material biológico, respeitando os preceitos éticos para as 

pesquisas em seres humanos. 

Cabe destacar o rigor metodológico adotado nos critérios de inclusão desta 

pesquisa, que impediu a coleta de sangue de diversas proponentes participantes que 

não cumpriram o jejum de 12 horas, faziam uso frequente de anticoncepcionais que 

inviabilizavam as respectivas dosagens do sangue, possuíam alguma enfermidade, e a 

não colaboração por parte dos escolares ou dos seus respectivos responsáveis em 

participar do estudo. Situações estas que contribuíram para maior demanda de tempo e 

a redução do número de sujeitos arrolados na investigação. 

Outros aspectos que dificultaram a trajetória desta investigação foram as 

paralisações (greves) ocorridas tanto nas escolas públicas da rede estadual e 

municipal, como também nas unidades de saúde, local de todos os procedimentos de 

levantamento dos dados, fato também registrado com os técnicos e professores da 

UFRN, inviabilizando a análise dos exames laboratoriais, o que também ocasionou a 

prorrogação do período de coleta.               

Consideramos que os objetivos propostos nesta pesquisa foram alcançados e 

que ele apresenta relevância do ponto de vista epidemiológico, uma vez que, 

apresentando o surgimento da SM em uma fase precoce da vida, aponta uma real 

condição da estabilização das DC na fase adulta dessas meninas. 

Sugere-se prosseguimento das investigações sobre a prevalência da SM em 

crianças e adolescentes com enfoque no sexo masculino, para efeito comparativo, com 

maior abrangência no controle dos fatores de risco para o desenvolvimento das DC. 
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O Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, pelo seu perfil 

multidisciplinar, favorece qualquer tipo de investigação, principalmente na área da 

promoção e prevenção da saúde, em que o enfoque multidisciplinar é fundamental para 

o alcance dos objetivos da melhoria da qualidade de vida. 
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APÊNDICE A - Termo de consentimento da direção da escola 

 

 

 

 Eu, ______________________________________,RG nº __________, 

UF_____, Diretor, delegado conforme Portaria ______________________da Escola 

_________________________________________________________,  fui 

informado(a) sobre os objetivos do estudo PREVALÊNCIA DOS COMPONENTES DA 

SÍNDROME METABÓLICA NOS ESTÁGIOS PUBERTÁRIOS DE ESCOLARES 

NORTE-RIO-GRANDENSES. 

Consciente da importância do mesmo, concordo com a participação dos alunos 

regularmente matriculados. Sendo assim, disponho-me a fornecer todas as 

informações que forem necessárias. Concordo também que os dados obtidos sejam 

utilizados para os fins a que se presta o referido estudo.  

 

Data: ______/______/__________  

 

   Autorizo:  ______________________________ 

     Assinatura 
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APÊNDICE B - Termo de consentimento dos responsáveis 

 

 

 

 Eu, ________________________________________, RG nº________ , 

UF______, fui informado(a) sobre os objetivos do estudo PREVALÊNCIA DOS 

COMPONENTES DA SÍNDROME METABÓLICA NOS ESTÁGIOS PUBERTÁRIOS 

DE ESCOLARES NORTE-RIO-GRANDENSES.  

Consciente da sua importância, concordo em participar do mesmo, na condição 

de avaliado, fornecendo todas as informações que forem necessárias. Concordo 

também que os dados obtidos sejam utilizados para os fins a que se presta o referido 

estudo.  

 

    

Data: ______/______/__________ 

 

 

   Autorizo: ______________________________ 

       Assinatura 
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APÊNDICE C – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 
INSTITUIÇÃO: Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde 
 
Título: Prevalência dos componentes da síndrome metabólica nos estágios pubertários 

de escolares norte-rio-grandenses 
 

Pesquisadores: João Batista da Silva 
Orientadora: Profo. Drª Tecia Maria de Oliveira Maranhão 

DADOS DO VOLUNTÁRIO PESQUISADO 

Nome:                                                                                           .  Identidade: _____________________ 
Endereço:                                                                                                                                                      . 
Pais ou responsável legal: _____________________________________________________________. 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
 Através do presente, eu ______________________________________________, acima 
identificado(a), autorizo o meu(minha) filho(a) ________________________________ a participar do 
estudo realizado pelos pesquisadores acima citados, pertencentes ao Programa de Pós-Graduação em 
Ciências da Saúde - UFRN, sob a responsabilidade da Profa. Dra. Tecia Maria de Oliveira Maranhão. O 
estudo pretende diagnosticar a prevalência da síndrome metabólica de escolares norte-rio-grandenses 
nos estágios pubertários, através de medidas antropométricas, análises clínicas (pressão arterial e o 
estágio pubertário), que serão realizadas em suas respectivas escolas, análises bioquímica e de 
dosagens metabólicas, que serão realizadas no Laboratório Integrado de Análises Clínica (LIAC), do 
Departamento de Farmácia, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, por profissionais 
selecionados qualificados. Na avaliação antropométrica serão verificados peso, estatura, circunferência 
da cintura, do abdômen e do quadril. O percentual de gordura será avaliado com o uso de um 
adipômetro para medir duas dobras cutâneas, uma que se encontra no antebraço e a outra nas costas. 
Em seguida, um médico especialista fará o exame físico para diagnosticar o desenvolvimento puberal 
dos escolares, avaliando as mamas e a genitália, momento em que a pressão arterial será aferida três 
vezes. No dia seguinte, serão coletados 6 ml do sangue venoso, com os sujeitos em jejum, que serão 
encaminhados ao laboratório para a dosagem do colesterol, triglicérides, glicemia e os hormônios TSH e 
insulina, para verificar os parâmetros dessas variáveis. Será utilizado material descartável e a coleta será 
feita por profissionais devidamente habilitados. Caso apresente alterações, o jovem será encaminhado 
para possíveis tratamentos. 
 Dados confidenciais envolvidos na pesquisa serão mantidos em sigilo, resguardando total 
privacidade. Caso ocorra algum dano ao sujeito, este será indenizado em conformidade com a norma em 
uso.  

Sou conhecedor de que isso não acarretará despesas, sendo estas de responsabilidade do 
pesquisador, como também reconheço a seriedade e conduta moral do professor pesquisador. 

Declaro ser conhecedor da forma como serão coletados os dados, bem como me assiste o 
direito de desistência a qualquer tempo que julgar necessário para mim. 

O presente Termo de Consentimento Livre e Esclarecido é datado e assinado em duas vias, 
ficando uma via com o voluntário pesquisado e a outra com o pesquisador. 

 
 

Natal/RN,      de                           de 2011 
 

 
Voluntário pesquisado 

 
                                                  

Profa. Drª. Técia Maria de Oliveira Maranhão 
Coordenadora da Pesquisa 
 

 
                                                                                                                Testemunha 
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APÊNDICE D - Questionário de coleta de dados 

 
QUESTIONÁRIO 

  

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE 
Pesquisa: Prevalência dos componentes da síndrome metabólica de 
acordo com os estágios pubertários de escolares norte-rio-grandenses 
Pesquisador responsável: Profa. Dra. Técia Maria de Oliveira Maranhão  
Fone: (84) 3342-9770  

Q 1 Nome:_________________________________________________________ 

Rua   ________________________________________________  N

o

 _____ 

Bairro:_________________________________Fone:___________________ 

Data de nascimento: ____/____/____ Sexo: masculino (    )  feminino (    ) 

Série _____  Escola: ____________________________________________ 

Q 2 Grau de instrução do pai/mãe 

1. Não ler e nem escrever 

2. 1º grau incompleto 

3. lº grau completo 

4. 2º grau incompleto 

5. 2º grau completo 

6. Superior incompleto/ 

7.    Superior completo 

 

 

Q.3 Renda mensal familiar 

1. Menos de 1 SM            

2. De 1 a 3 SM  

3. De 3 a 5 SM        

4. De 5 a 10 SM 

5.    Não tem 

 

Q 4 Há histórico de obesidade na família 

1. Sim 

2. Não 

 

ATENÇÃO Se sim, qual o grau de parentesco?  

Q.5 Há histórico de PA alta na família 

1. Sim 

2. Não 

 

 

 

 

ATENÇÃO Se sim, qual o grau de parentesco?  

Q.6 Há histórico de diabéticos na família 

1. Sim 

2. Não 

 

 

 

 

 

ATENÇÃO Se sim, qual o grau de parentesco?  

Q  7 Há histórico de problemas de coração 

1. Sim 

2. Não 

 

 

 

 

ATENÇÃO Se sim, qual o grau de parentesco? 

Q  8 Já foi acometido por alguma doença? 

1. Sim 

2. Não 

 

 

 

ATENÇÃO Se sim, qual? 

 

 



66 

 

 
E X A M E S 

 
Antropometria:  
 
Peso: ______kg  Estatura: ______ cm DP:_______ S/S: ____ cm S/I: ____cm      
Relação SS/SI: ______    Dobras cutâneas: TR ______ SE________ 
 
Clínicos: 
 
F.C: ____ bpm     F.R: ____ mpm   P.A.: ____x ____ mmHg 
 
Tireoide: (   ) normal  (   ) alterada ___________________________________ 
 
Tórax:(  ) n.d.n. (  ) c/ alterações _____________________________________ 
    
Abdome: (   ) n.d.n. (   ) c/ alterações _________________________________ 
 
Genitais: TANNER  G/M ___ P ___           Volume testicular D: ___ E: ___ 
 
Pratica algum esporte?: Sim (   )      Não (   ) 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Natal/RN, ____  de _____________________ de 201__ 

 

 

 

________________________________________________ 

Responsável 

 

 

________________________________________________ 

Profissional responsável 
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ANEXO A – Termo de aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
 

 


