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RESUMO 

A incidência de obesidade nas últimas décadas vem aumentando de forma preocupante em 

todas as faixas etárias, destacando a pediátrica, tornando-se fator de relevância em saúde 

pública em todo o mundo. A obesidade, quando associada a alterações metabólicas 

específicas, caracteriza a chamada Síndrome Metabólica (SM). A SM é reconhecida como 

um estado pré-diabético, e quando presente em crianças e adolescentes, aumenta o risco de 

eventos cardiovasculares precoces, ainda na idade adulta. Com um delineamento 

transversal, este estudo objetivou comparar o perfil antropométrico, composição corporal 

(bioimpedância tetrapolar), pressão arterial, glicemia capilar, grau de atividade física e 

aspectos sociodemográficos de adolescentes do ensino médio obtidos em 2000 com os 

mesmos parâmetros obtidos de adolescentes em 2015. Na amostra de 2015, a faixa etária 

média foi de 15,3 anos. A pressão arterial diastólica (PAD) foi semelhante para ambos os 

gêneros (69,7 x 68,5 mmHg; p = 0,132). As meninas possuíam valores discretamente 

maiores de índice de massa corporal (IMC) (21,8 x 21,0 kg/m²; p = 0,019) e de 

percentagem de gordura corporal (29,6 x 18,6%; p < 0,001), enquanto nos meninos, os 

valores foram superiores de pressão arterial sistólica (PAS) (121,5 x 110,4 mmHg; p < 

0,001), circunferência abdominal (CA) (78,2 x 76,2 cm; p = 0,013), glicemia (90,4 x 87,5 

mg/dL; p = 0,040) e de percentagem de massa magra (80,8 x 70,6 %; p < 0,001). 

Comparando as amostras de 2000 e 2015, nas meninas, verificamos a diminuição da PAS 

(112,3 x 110,4 mmHg; p = 0,021) e PAD (72,9 x 68,5 mmHg; p <0,001), e observamos um 

aumento na CA (76,2 x 72,2 cm; p <0,001). Para os meninos, a PAS aumentou (121,5 x 

116,5 mmHg; p <0,001) junto com a CA (78,2 x 74,9 cm; p = 0,001), e houve uma 

diminuição na PAD (74,3 x 69,7 mmHg; p <0,001). Os demais parâmetros permaneceram 

semelhantes nos dois gêneros. O sedentarismo aumentou nas meninas (42,2% x 75,9%; p 

<0,001) e nos meninos (21,6% x 52,0%; p <0,001). A correlação entre a pressão arterial 

média e o índice de massa corporal do total de 1231 adolescentes avaliados nos anos 2000 e 

2015 mostrou ser positiva (r = 0,31; p <0,001), semelhante a correlação entre a pressão 

arterial média e circunferência abdominal (r = 0,29; p <0,001). E como esperado, o índice 

de massa corporal apresentou forte relação com a circunferência abdominal dos jovens 

analisados (r = 0,82; p <0,001). Os dados levantados mostram que pouco menos da metade 



 
 

dos adolescentes de 2015 apresentam valores elevados de circunferência abdominal e 

porcentagem de gordura absoluta. Quando comparadas as amostras, em ambos os gêneros, 

os adolescentes se mostram mais sedentários e evidencia-se um aumento da adiposidade 

abdominal, indicando um prenúncio da SM e suas possíveis complicações na fase adulta. 

Constatamos que o excesso de gordura corporal, mesmo que de forma precoce, apresenta 

influência sobre a pressão arterial dos jovens analisados. 

 

Descritores: Sobrepeso. Obesidade. Criança. Adolescente. Síndrome X Metabólica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The incidence of obesity in recent decades has increased dramatically in all age groups, 

highlighting the pediatric becoming factor in public health relevance worldwide. Obesity, 

when associated with specific metabolic changes, characterized the call metabolic 

syndrome (MS). MS is recognized as a pre-diabetic state, and when present in children and 

adolescents increases the risk of early cardiovascular events, even in adulthood. With a 

cross-sectional design, this study aimed to compare the anthropometric profile, body 

composition (bioelectrical impedance), blood pressure, blood glucose, level of physical 

activity and sociodemographic aspects of high school teenagers obtained in 2000 with the 

same parameters obtained teenagers in 2015. In the 2015 sample, the mean age was 15.3 

years. Diastolic blood pressure (DBP) was similar for both genders (69,7 x 68,5 mm Hg; p 

= 0,132). The girls had slightly higher values of body mass index (BMI) (21,8 x 21,0 kg / 

m²; p = 0,019) and body fat percentage (29,6 x 18,6%; p <0,001) while in boys, the values 

were higher systolic blood pressure (SBP) (121,5 x 110,4 mmHg, p <0,001), waist 

circumference (WC) (78,2 x 76,2 cm; p = 0,013), glucose (90,4 x 87,5 mg/dL; p = 0,040) 

and percentage of lean body mass (80,8 x 70,6%; p <0,001). Comparing the samples of 

2000 and 2015, in girls, we see a decrease in SBP (112,3 x 110,4 mm Hg; p = 0,021) and 

DBP (72,9 x 68,5 mm Hg, p <0,001), and observed a increase in WC (76,2 x 72,2 cm; p 

<0,001). For boys, the SBP increased (121,5 x 116,5 mmHg, p <0,001) with the WC (78,2 

x 74,9 cm; p = 0,001), and there was a decrease in DBP (74,3 x 69,7 mmHg, p <0,001). The 

other parameters remained similar in both genders. Inactivity increased in girls (42,2% x 

75,9%; p <0,001) and boys (21,6% x 52,0%; p <0,001). The correlation between mean 

blood pressure and body mass index of total 1231 adolescents evaluated in 2000 and 2015 

proved to be positive (r = 0,31; p <0,001), similar to the average correlation between waist 

circumference and blood pressure (r = 0,29; p <0,001). And as expected, the body mass 

index showed a strong relationship with the waist circumference of the analyzed young (r = 

0,82; p <0,001). The collected data show that fewer than half of 2015 adolescents have high 

levels of abdominal circumference and percentage of absolute fat. When comparing the 

samples in both genders, teenagers are more sedentary and shows an increase of abdominal 



 
 

adiposity, indicating a harbinger of MS and its complications in adulthood. We found that 

excess body fat, even early on, has influence on blood pressure of young people analyzed. 

 

Words: Overweight. Obesity. Child. Teenager. Metabolic X Syndrome. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Gráfico 1- Relação entre pressão arterial média (PAM, mmHg) x índice de massa 

corporal (IMC, kg/m2) da amostra total dos estudos de 2000 e 2015.     

                                             

Gráfico 2- Relação entre pressão arterial média (PAM, mmHg) x circunferência 

abdominal (cm) da amostra total dos estudos de 2000 e 2015. 

 

 

29 

 

 

30 

 

Gráfico 3- Relação entre o índice de massa corporal e circunferência abdominal 

(cm) na amostra total dos adolescentes. 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 - Caracterização clínica da amostra de 2015, expressa em média (desvio 

padrão).  

Tabela 2 - Caracterização clínica das escolas públicas versus privada, expressa em 

média (desvio padrão).                                                                                                                                                                                                          

22 

 

23 

 

Tabela 3 - Prevalência de relacionamento sexual e método anticoncepcional 

utilizado, expresso em n (%).  

23 

Tabela 4 - Distribuição dos indivíduos de acordo com as horas que passam na 

internet/dia, expressa em n (%). 

24 

Tabela 5 - Distribuição dos indivíduos de acordo com a frequência nas aulas de 

educação física, expressa em n (%). 

24 

 

Tabela 6 - Distribuição dos indivíduos de acordo com a quantidade de horas sentado 

durante a semana e final de semana, expressa em média (desvio padrão). 

25 

 

Tabela 7 - Caracterização da amostra de 2015 de acordo com o Questionário 

Internacional de Atividade Física – IPAQ versão curta, expressa em n (%). 

25 

 

Tabela 8 - Tabela 7. Distribuição dos indivíduos conforme a etnia em 2000 e 2015, 

expresso em n (%). 

26 

 

Tabela 9 – Caracterização clínica das amostras de 2000 e 2015, expressa em média 

(desvio padrão). 

27 

 

Tabela 10 - Proporção de indivíduos portadores de obesidade em 2000 e 2015, n 

(%). 

27 

 

Tabela 11 - Comparação dos indivíduos de 2000 e 2015 quanto ao uso regular de 

bebidas alcoólicas e cigarro, expresso em n (%). 

28 

 

Tabela 12 - Distribuição dos indivíduos conforme o grau de sedentarismo em 2000 e 

2015, expresso em n (%). 

28 

 

Tabela 13 - Correlação entre diagnóstico de PAS elevada x Massa Corporal 

Excessiva (TESTE DO X2). 

31 

 



 
 

Tabela 14 - Correlação entre diagnóstico de PAD elevada x Massa Corporal 

Excessiva (TESTE DO X2). 

32 

 

Tabela 15 - Correlação entre diagnóstico de PAS elevada x Circunferência 

Abdominal aumentada (TESTE DO X2). 

32 

 

Tabela 16 - Correlação entre diagnóstico de PAD elevada x Circunferência 

Abdominal aumentada (TESTE DO X2). 

33 

 

Tabela 17 - Correlação entre diagnóstico de Massa Corporal Excessiva x 

Hiperglicemia (TESTE DO X2). 

34 

 

Tabela 18 - Correlação entre diagnóstico de Circunferência Abdominal aumentada x 

Hiperglicemia (TESTE DO X2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 

 



 
 

LISTA DE ABREVIATURAS 

 

 

ADA- American Diabetes Association 

CA- Circunferência Abdominal 

IBGE- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

IDF- International Diabetes Federation 

IL-6- Interleucina 6 

IMC- Índice de Massa Corporal 

IPAQ- Questionário Internacional de Atividade Física 

NASPE- National Association for Sport and Physical Education 

NHANES- National Health and Nutrition Examination Survey 

PAD- Pressão Arterial Diastólica 

PAM- Pressão Arterial Média 

PAS- Pressão Arterial Sistólica 

SM- Síndrome Metabólica 

TNF α- Fator de Necrose Tumoral α 

%GA- Porcentagem de Gordura Absoluta 

%MM- Porcentagem de Massa Magra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO.... .......................................................................................................... 15 

2 OBJETIVOS ................................................................................................................... 18 

2.1 Objetivo primário ........................................................................................................ 18 

2.2 Objetivos secundários ................................................................................................. 18 

3 SUJEITOS E METODOS .............................................................................................. 19 

    3.1 Desenho do estudo ................................................................................................... 19 

    3.2 Sujeitos ...................................................................................................................... 19 

    3.3Tamanho da amostra ............................................................................................... 20 

    3.4 Métodos  ................................................................................................................... 20 

          3.4.1 Avaliação antropométrica  ................................................................................ 20 

          3.4.2 Avaliação da pressão arterial  ........................................................................... 21 

          3.4.3 Bioquímica ....................................................................................................... 22 

          3.4.4 Bioimpedância (composição corporal)  ............................................................ 22 

          3.4.5 Questionário Sociodemográfico........................................................................23 

          3.4.6 Questionário sobre grau de atividade física (IPAQ – versão curta)..................23 

4 ESTATÍSTICA....... ........................................................................................................ 24 

4.1 Análise estatística .........................................................................................................24 

5 RESULTADOS.................................................................................................................24 

5.1 Caracterização da amostra de 2015. .......................................................................... .24 

5.2 Comparação da amostra de 2015 com a amostra de 2000........................................29 

5.3 Relações entre os fatores de risco para Síndrome Metabólica.................................32 

5.4 Correlação entre itens da Síndrome Metabólica e Massa Corporal das duas 

amostras...............................................................................................................................34 

6 DISCUSSÃO.....................................................................................................................38 

7 CONCLUSÃO..................................................................................................................44 

REFERÊNCIAS..................................................................................................................46 

APÊNDICE A - Termo de Assentimento Livre e Esclarecido........................................62 

ANEXO A – Aprovação Secretaria da Educação de Marília.........................................64 

ANEXO B - Aprovação Comitê de ética - FAMEMA.....................................................65 



 
 

ANEXO C – Questionário Questionário Sociodemográfico...........................................66 

ANEXO D - Questionário sobre grau de atividade física - IPAQ – versão curta.........69 



15 
 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

      A obesidade vem adquirindo importante proporção nas sociedades desenvolvidas e 

emergentes constituindo-se como um problema de saúde pública, a tal ponto que a World 

Health Organization (WHO) qualificou como a “Epidemia do Século XXI”¹. A prevalência 

tem aumentado em um ritmo alarmante, em 2014 estimou-se haver cerca de 1,9 bilhões de 

adultos com excesso de peso e que pelo menos 600 milhões são obesos. Aproximadamente, 

2,8 milhões de pessoas morrem a cada ano como resultado do excesso de peso. 

Globalmente, em 2013, o número de crianças com excesso de peso com menos de cinco 

anos de idade, é estimado em mais de 42 milhões e perto de 31 milhões delas vivem em 

países em desenvolvimento². 

     Em território nacional, a partir das informações do IBGE3,4,5 verifica-se efetivamente 

uma mudança no perfil antropométrico e nutricional de toda a população brasileira, 

incluindo a faixa etária escolar6. Em uma análise do último censo de 2010, havia 

provavelmente 1.708.000 adolescentes obesos em território nacional7. 

     Modificações nos padrões dietéticos e nutricionais da população brasileira em todos os 

estratos sociais e faixas etárias vêm sendo analisadas no processo da transição nutricional. 

Essa transição nutricional caracteriza-se pela diminuição nas prevalências dos déficits 

nutricionais e aumento expressivo de sobrepeso e obesidade8. 

      Na faixa etária pediátrica as alterações no estado nutricional passaram a ser avaliadas 

quanto à possível ocorrência de complicações imediatas e tardias associadas à obesidade9. 

Cerca de 70 a 80 % dos adolescentes obesos tornam-se adultos obesos10, aumentando o 

risco de desenvolver dislipidemias, hipertensão arterial, condições estas associadas às 

doenças cardiovasculares e ao diabetes mellitus do tipo 211,12.  Em um estudo longitudinal 

com 191 adolescentes obesos realizado por Srinivasan e col13, constataram que 110 (58%) 

desses adolescentes, permaneceram neste estado de obesidade na fase adulta (12 a 14 anos 

mais tarde) e tiveram uma prevalência de hipertensão 8,5 vezes maior e valores de LDL-

Colesterol e de triglicérides de 3,1 e 8,3 vezes maior, respectivamente, em relação aos que 

não apresentaram sobrepeso. 

      Nesse contexto a persistência de hábitos alimentares inadequados e estilo de vida 

sedentário, apresentam uma forte correlação com o acúmulo de gordura corporal10, 
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elevação dos níveis de triglicerídeos, níveis alterados de colesterol e a resistência insulínica, 

alterações estas que configuram a Síndrome Metabólica (SM)14. 

      A SM é um transtorno complexo representado por um conjunto de fatores de riscos 

cardiovasculares usualmente relacionados à hiperglicemia, pressão arterial aumentada, 

elevados níveis de triglicerídeos, baixos níveis de colesterol de alta densidade (HDL-c) e 

obesidade (particularmente a de adiposidade central) 15, 16. 

      De forma semelhante com a obesidade, a SM possui patogênese multifatorial, que 

inclui: dieta, sedentarismo, mutações e polimorfismos genéticos associados à resistência 

insulínica, à hipertensão arterial e às alterações lipídicas. O aumento dos ácidos graxos 

livres e dos níveis de triglicerídeos circulantes, encontrado em obesos e dislipidêmicos, é 

facilitado pela resistência à insulina e vice-versa. Essa elevação dos ácidos graxos livres 

acarreta principalmente no aumento da formação de lipoproteínas de muito baixa densidade 

(VLDL-c), ao lado da redução dos níveis das lipoproteínas de alta densidade (HDL-c)17. 

      Estudos realizados nesta última década destacam que as alterações associadas ao 

aumento da gordura visceral e sobrepeso-obesidade que caracterizam a SM, se não 

gerenciados potencializam o risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares e 

metabólicas na idade adulta,18 que constituem a principal causa de morbi-mortalidade 

mundial19,20. Nos participantes do NHANES III, a prevalência da SM em adolescentes de 

12 a 19 anos de idade foi de 4,2% (0,1% daqueles com um IMC <percentil 85°, 6,8% dos 

indivíduos com IMC entre os percentis 85° e 95°, e 28,7% com IMC > percentil 95°)21. 

      Em crianças e adolescentes as alterações iniciais de cada um desses fatores, mesmo que 

em expressão pequena, determinam um perfil cardiovascular desfavorável para esses 

jovens22, o que ressalta a importância de estratégias para detecção e prevenção das 

anormalidades que a constituem23, 24.  

     Atualmente não existe uma padronização para definição da SM, onde diferentes critérios 

são empregados em várias publicações, mas é unânime a valorização da circunferência 

abdominal como fator de risco para doença cardiovascular. Em 2009 foi proposta a 

definição para crianças e adolescentes pela IDF25, utilizando critérios semelhantes aos 

adotados para indivíduos adultos. Nesta definição, a obesidade abdominal constatada pela 

medida da circunferência da cintura é considerada critério obrigatório para o diagnóstico da 

SM, sendo o 90º percentil o ponto de corte sugerido para essa faixa etária. Assim, para 
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adolescentes com idade entre 10 e 16 anos, a SM é diagnosticada pela presença 

indispensável de obesidade abdominal e duas ou mais das seguintes alterações: 

triglicerídeos iguais ou acima de 150 mg/dL, HDL-c < 40 mg/dL, pressão arterial igual ou 

> 130 x 85 mmHg e glicemia de jejum >100 mg/dL ou diabetes tipo 2 confirmado e acima 

dos 16 anos, utiliza-se os mesmos critérios dos adultos. Os valores em termos de percentis 

vão sendo cada vez mais usados, mediante as alterações corporais e metabólicas que 

existem entre as diferentes faixas etárias da adolescência19,26. 

       Ponderando que o processo patológico da SM pode ser iniciado na juventude e que 

nesse período são formados os principais hábitos sociais e comportamentais, entende-se que 

a SM pode ser prevenida por ações de promoção da saúde que envolva adesão a 

comportamentos saudáveis com o intuito de minimizar a influência dos fatores 

hereditários27.  

     A literatura aponta vários estudos realizados em diversos países, como México28, 

Líbano29, China30, Estados Unidos31,32,33, Vietnã34 e Brasil24,35,36,37 com amostras da 

população pediátrica, que apresentaram preocupação com o aumento da incidência de 

sobrepeso e obesidade juntamente com a prevalência da SM. Entretanto, poucos estudos 

foram realizados com amostras significativas da prevalência de SM, incluindo o Brasil38.  

      Analisando o impacto negativo da obesidade, associada com a hipertensão arterial, 

doença cardíaca, osteoartrite, diabetes mellitus do tipo 2, alguns tipos de câncer, e seu 

impacto sobre  mortalidade, pessoas obesas particularmente crianças e adolescentes, 

frequentemente apresentam baixa autoestima, afetando o desempenho escolar e os 

relacionamentos39,40. As doenças cardiovasculares também geram altos custos públicos, que 

representam 69% dos gastos hospitalares no Sistema Único de Saúde (SUS). No ano de 

2007 por exemplo, ocorreram 1.155.489 internações por doenças cardiovasculares, com 

custo global de R$ 1.466.421.385,1241.  

     Diante do aumento da incidência de SM na fase pediátrica e os riscos já citados42, torna-

se uma prioridade mais estudos populacionais brasileiros em crianças e adolescentes 

objetivando reduzir o avanço das complicações associadas à obesidade e a SM no futuro. 

      No contexto, no ano 2000 foi realizado um trabalho no mesmo município de Marília-SP 

com 615 estudantes do 1° ao 3° ano do ensino médio de uma determinada escola pública, 

onde se analisou os perfis sociodemográfico, antropométricos (circunferência abdominal, 
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índice de massa corporal, altura e peso), metabólico (glicemia de jejum, colesterol HDL e 

triglicérides) e pressórico para caracterização de fatores de risco ligados à SM43. Visando 

comparar a realidade atual e aquela constatada há 15 anos, realizamos o presente estudo nos 

mesmos moldes do estudo de 2000, acreditando que seja de grande valia em saúde pública 

os novos dados levantados, podendo auxiliar no direcionamento de políticas públicas atuais 

nessa faixa etária e possíveis mudanças no perfil dos adolescentes. 

 

 

2 OBJETIVOS 

 

2.1 Principal: 

 

     Avaliar o perfil antropométrico, pressórico, e glicêmico, juntamente com aspectos 

sociodemográficos e grau de atividade física regular em uma população de escolares do 

município de Marília-SP.  

 

2.2 Secundários: 

 

     Comparar os resultados obtidos atualmente com dados de estudo semelhante realizado 

em 2000 na mesma cidade sobre “Inter-relação entre a pressão arterial, estilo de vida e o 

perfil metabólico em estudantes do ensino médio”43, para avaliação de possíveis mudanças 

das características dos adolescentes e fatores intervenientes. 

      Nesse sentido, proporcionar o conhecimento gerado através da pesquisa, auxiliando na 

formulação de políticas públicas de saúde voltadas para a realidade da comunidade, 

disseminando para a população o atual estado de saúde dos jovens, junto com a educação 

em saúde e se possível, adotar medidas de promoção de saúde e prevenção de doenças.  

 

 

 

 

 



19 
 

 

3 SUJEITOS E MÉTODOS 

 

3.1 Desenho do Estudo 

 

     Este estudo foi do tipo transversal de base populacional escolar, constituído por 

adolescentes, de ambos os sexos, matriculados do 9º ano ao 3º colegial de três escolas 

públicas e uma privada da cidade de Marília-SP.  

     O estudo foi desenvolvido em duas etapas. Na primeira etapa, além do preenchimento 

dos questionários sobre grau de atividade física (IPAQ)44 e condições sociodemográficas do 

estilo de vida, foram coletadas medidas antropométricas como: peso, altura, índice de 

massa corpórea (IMC), circunferência abdominal (CA), pressão arterial, glicemia capilar de 

jejum e a composição corporal (bioimpedância tetrapolar). A coleta dos dados foi realizada 

nas dependências das quatro escolas avaliadas, em horário habitual de ensino, pela 

pesquisadora juntamente com equipe de estudantes de graduação da área de saúde 

previamente treinados na padronização das medidas e avaliações. 

     A partir dos dados deste estudo atual, foi realizada a análise comparativa com os dados 

obtidos do estudo de 200043, para avaliação das mudanças nas características dos 

adolescentes e potenciais fatores de risco ligados à da SM. 

       

3.2 Sujeitos 

 

     Foram incluídos no estudo adolescentes de ambos os sexos, matriculados do 9º ano ao 3º 

colegial de três escolas públicas (Baltazar Godoy, Amilcare Mattei e Antônio Augusto 

Neto) e uma privada (Colégio Criativo Unidade II) da cidade de Marília-SP.  

    Participaram do estudo aqueles que apresentaram o termo de assentimento livre e 

esclarecido (APÊNDICE A) assinado com a autorização do responsável e que possuíssem 

de 12 a 18 anos completos, caracterizando assim a faixa etária da adolescência45. 

     Esse protocolo de pesquisa foi aprovado pela Secretária da Educação de Marília 

nº2402/2014 (ANEXO A) e pelo Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos 

da Faculdade de Medicina de Marília nº 941.877 (ANEXO B). 
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3.3 Tamanho da Amostra 

 

      No ano de 200043, o estudo contou com a participação de uma escola pública, somando 

um total de 615 estudantes e que se encaixavam na faixa etária de adolescentes 595 alunos. 

As coletas foram realizadas nas dependências da escola pela pesquisadora da época junto 

com os alunos que frequentavam o Centro de Hipertensão e Metabolismo da FAMEMA, 

devidamente treinados e capacitados. As análises bioquímicas foram realizadas no 

laboratório central de Marília, o Hemocentro. 

     Para efeito de comparação, o tamanho da amostra do presente estudo foi definido para 

contar, no mínimo do estudo anterior43. 

     A mesma escola de 2000 foi incluída no estudo, mas como o número de adolescentes 

não foi suficiente, foi necessário a inclusão de novas escolas, três escolas públicas e uma 

privada foram necessárias para conseguir alcançar o número de participantes. Foram 

excluídos 9 estudantes com idade superior a 18 anos, 3 gestantes, 27 desistiram de 

participar durante a pesquisa, 28 não cumpriram as orientações para realização dos exames 

glicemia e bioimpedância e 39 faltaram nos dias estabelecidos das coletas. Um total de 636 

estudantes participaram deste estudo.  

 

 

3.4 MÉTODOS 

 

3.4.1 Avaliação antropométrica:  

 

a) Peso  

- Material: balança antropométrica digital Cadence, com capacidade até 150 kg 

previamente calibrada. 

- Metodologia: Para a determinação da massa corporal, o avaliado posiciona-se em pé, no 

centro da plataforma da balança, com os braços ao longo do corpo, evitando se 

movimentar. O avaliado deve estar descalço e vestindo roupas leves46. 
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b) Altura 

- Material: fita métrica flexível e inelástica de 2 m de extensão com precisão de 0,1 cm. 

- Metodologia: Os indivíduos foram colocados descalços, corpo firmemente encostado na 

superfície, de costas para seu marcador, com os calcanhares unidos e pés formando um 

ângulo de 45º, em posição ereta, olhando para o horizonte47. 

 

c) Índice de massa corpórea (IMC) 

- Metodologia: O índice de massa corporal (IMC) foi calculado com as medidas de peso e 

de altura, por meio da fórmula: IMC = peso (kg) / altura2 (m).  A avaliação do estado 

nutricional de crianças/adolescentes, foi realizada a partir do índice IMC/Idade, segundo as 

curvas propostas pela Organização Mundial de Saúde48. 

- Critérios para diagnóstico de obesidade: Para o diagnóstico de sobrepeso/obesidade foi 

utilizado o valor igual ou acima do percentil 90o ajustados para sexo e idade49. 

 

d) Circunferência abdominal (CA) 

- Material: fita métrica flexível e inelástica de 2 m de extensão com precisão de 0,1 cm. 

- Metodologia: A aferição foi obtida com o uso de uma fita antropométrica inelástica, sendo 

a medida realizada sobre uma linha horizontal imaginária que passa no ponto médio entre a 

borda inferior da última costela e a crista ilíaca, ao final de uma expiração não forçada50. 

- Critérios para o diagnóstico de adiposidade abdominal: Nas crianças/adolescentes de 12 a 

16 anos foram utilizadas as curvas ajustadas para idade e sexo utilizando o percentil 90o 

como ponto de corte. Para os adolescentes acima de 16 anos, utilizou-se os critérios dos 

adultos25. 

 

3.4.2 Avaliação da pressão arterial:  

 

- Material: aparelhos de pressão Omron HEM 742 com braçadeiras apropriadas e 

calibradas. 

- Metodologia: A avaliação da pressão arterial foi realizada pela manhã, com o paciente 

sentado, com braço esquerdo apoiado na altura do coração após 5 minutos de repouso51,52. 
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As aferições da pressão arterial sistólica e diastólica foram utilizadas na comparação entre 

2000 e 2015. A pressão arterial média [PAM = PAS + (PAD x 2) / 3] foi utilizada para 

análise estatística nas análises de correlação com outros fatores de risco. O diagnóstico de 

hipertensão arterial em adolescentes ≤ 16 anos considerou os valores ≥ percentil 90o de 

acordo com o sexo e estatura53. Para os adolescentes com mais de 16 anos, foi considerada 

pressão arterial elevada o valor ≥ 130x85 mmHg25.  

 

3.4.3 Bioquímica:  

 

- Material: glicemia capilar de jejum, utilizando o aparelho GlucoLeader Enhance (HMD 

BioMedical Inc., Taiwan).  

- Metodologia: As amostras de sangue capilar para a determinação das concentrações da 

glicemia foram coletadas, utilizando as lancetas G-TECH ultrafina, após 8 horas de jejum, 

no proprio ambiente escolar. Para o diagnóstico de hiperglicemia utilizou-se o valor ≥ 100 

mg/dL ou Diabetes Mellitus do tipo 2 confirmada25. Na comparação entre as glicemias de 

2000 (sangue venoso) e 2015 (sangue capilar) utilizamos uma correção de 15% no valor da 

medida capilar54.  

 

3.4.4 Bioimpedância (composição corporal) 

 

- Objetivo: Avaliar os percentuais de gordura corporal e de massa livre de gordura. 

- Material: aparelho de bioimpedância elétrica tetrapolar (Maltron, mod. BF- 90). 

- Metodologia: Os indivíduos foram posicionados em decúbito dorsal horizontal por 10 

minutos, com braços e pernas afastados do tronco, e as medidas foram obtidas 

automaticamente com auxílio de quatro eletrodos posicionados dois a dois, 

respectivamente, no dorso da mão e do pé55. Cada individuo  foi orientado para que 

anteriormente à avaliação houvesse abstenção de álcool por 48 horas, cafeína por 24 horas, 

ausência de prática de atividade física intensa por 24 horas, e urinar pelo menos 30 minutos 

antes da medida. Esta avaliação foi evitada no período menstrual. A massa muscular 

esquelética foi estimada pela fórmula MM (kg) = [(altura2 em cm) / resistência elétrica em 
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ohms x 0, 401) + (sexo x 3,825) + (idade x -0,071)] + 5,102, onde homem = 1, mulher = 

056.  

 

3.4.5 Questionário Sociodemográfico  (ANEXO C) 

 

     Optou-se que os questionários fossem aplicados pela equipe de pesquisa no âmbito 

escolar para diminuir o risco de extravio. 

     O questionário sociodemográfico apresenta 35 perguntas, avaliando questões como: 

gênero, naturalidade, estado civil, socioeconômicas (renda mensal e número de pessoas na 

casa), doenças na infância (problemas durante a gestação), peso e centímetros ao nascer, 

amamentação, uso de medicamentos, doenças crônicas, relacionamento sexual (uso de 

hormônio, preservativos, número de parceiros), uso de álcool (para efeito estatístico = ou > 

30ml/dia) e drogas (se experimentou e uso regular), frequência nas aulas de atividade física 

(se participa das atividades propostas pela escola), lazer (o que faz nas horas livres do dia), 

tempo na internet por dia e antecedentes familiares (acidente vascular encefálico, infarto 

agudo do miocárdio, pressão alta, colesterol e triglicerídeos elevados, diabetes mellitus, 

obesidade e tabagismo). 

     *No ano de 2000 os questionários foram entregues aos alunos que os levaram para casa 

e responderam com o auxílio dos pais.  

 

3.4.6 Questionário sobre grau de atividade física - IPAQ – versão curta (ANEXO D)  

 

     Os questionários foram aplicados pela equipe de pesquisa no âmbito escolar. 

     A categorização do IPAQ está relacionada às atividades realizadas na última semana 

anterior à aplicação do questionário. O IPAQ conceitua seis diferentes grupos (sedentários, 

insuficientemente ativo, insuficientemente ativo A e B, ativo e muito ativo). Para efeito 

estatístico os subgrupos do IPAQ foram condensados em Atividade Leve, Moderada e 

Vigorosa, facilitando assim a leitura dos resultados. Os alunos tiveram seus dados 

tabulados, avaliados e foram posteriormente classificados de acordo com a orientação do 

próprio IPAQ, em44, 57:  

 Atividade Leve - caminhada ≥ 150 min/semana; 
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  Atividade Moderada - ≥ 5 dias/semana e ≥ 30 minutos/sessão com intensidade 

moderada; 

 Atividade Vigorosa - ≥ 3 dias/semana e ≥ 20 minutos/sessão com intensidade 

vigorosa. 

 

4 ESTATÍSTICA  

 

4.1 Análise dos resultados 

 

- Material: software StatView 5 (SAS Institute Inc., Cary, NC). 

- Metodologia: Teste ANOVA foi usado para comparação entre os gêneros no estudo 2015 

e entre os resultados dos dois estudos. A diferença foi considerada significativa quando p < 

0,05. Para comparação das glicemias foi utilizado o teste não paramétrico Mann-Whitney. 

Para as variáveis nominais usou-se o teste Qui-Quadrado. 

 

5. RESULTADOS 

 

5.1 Caracterização da amostra de 2015 

 

     Completaram o presente estudo 636 adolescentes, sendo 60,7% do sexo feminino (n= 

386) e 39,3% do sexo masculino (n= 250). A caracterização clínica pelos dados 

antropométricos, pressórico, glicêmico e de composição corporal estão descritos na tabela 

1. Os valores estão expressos como média e desvio padrão. 

     Nesta amostra, a faixa etária média é de 15,3 (1,1) anos e a pressão arterial diastólica 

(69,7 x 68,5 mmHg; p = 0,132) são semelhantes para ambos os gêneros. As meninas 

tiveram valores discretamente maiores de índice de massa corporal (21,8 x 21,0 kg/m²; p = 

0,019) e de percentagem de gordura corporal (29,6 x 18,6 %; p < 0,001), enquanto os 

meninos tiveram valores levemente superiores de pressão arterial sistólica (121,5 x 110,4 

mmHg; p < 0,001), circunferência abdominal (78,2 x 76,2 cm; p = 0,013), glicemia (90,4 x 

87,5 mg/dL; p = 0,040) e percentagem de massa magra (80,8 x 70,6 %; p < 0,001). 
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     Nesse estudo, 19% dos adolescentes avaliados apresentaram valores superiores do 

IMC49. A pressão arterial sistólica estava elevada em 21% e a pressão arterial diastólica em 

11% de acordo com o percentil ajustado para gênero e estatura25,53. A circunferência 

abdominal acima do percentil 90o adaptada para idade e gênero25, foi prevalente em 48% 

dos adolescentes. A glicemia ≥ de 100 mg/dL25 foi encontrada em 21% da amostra e a 

porcentagem de gordura absoluta estava aumentada em 41% dos adolescentes ajustada de 

acordo com o gênero e idade58. 

 

TABELA 1. Caracterização clínica da amostra de 2015, expressa em média (desvio 

padrão). 

 Feminino Masculino P 

Idade (anos) 15,3 (1,1) 15,3 (1,1)  

IMC (kg/m²) 21,8 (4,5) 21,0 (3,6) 0,019 

PAS (mmHg) 110,4 (10,5) 121,5 (13,5) < 0,001 

PAD (mmHg) 68,5 (8,8) 69,7 (10,3) 0,132 

CA (cm) 76,2 (10,3) 78,2 (9,6) 0,013 

Glicemia (mg/dL) 87,5 (17,5) 90,4 (17,2) 0,040 

% GA 29,6 (8,2) 18,6 (7,4) < 0,001 

% MM 70,6 (7,9) 80,8 (8,8) < 0,001 

*IMC: índice de massa corporal; PAS: pressão arterial sistólica; PAD: pressão arterial 

diastólica; CA: circunferência abdominal; %GA: porcentagem de gordura absoluta; %MM: 

porcentagem de massa magra. 

 

     Quando separada as escolas públicas da escola privada (tabela 2), constatamos que a 

pressão arterial sistólica (121,9 x 112,2 mmHg; p < 0,001), diastólica (70,7 x 68,4 mmHg; 

p = 0,009) e circunferência abdominal (78,0 x 76,6 cm; p = 0,008) foram maiores na escola 

privada. A escola pública apresentou valores superiores de glicemia (90,0 x 85,0 mg/dL; p 

= 0,011). Os valores de IMC (21,6 x 21,4 kg/m²; p = 0,157), percentagem de massa magra 

(75,8 x 70,6 %; p = 0,152) e de gordura absoluta (25,6 x 24,2 %; p = 0,171) não foram 

diferentes estatisticamente.  
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TABELA 2. Caracterização clínica das escolas públicas versus privada, expressa em média 

(desvio padrão). 

Escola Pública (466) Privada (170) P 

PAS (mmHg) 112,2 (11,8) 121,9 (13,2) < 0,001 

PAD (mmHg) 68,4 (9,7) 70,7 (8,5) 0,009 

Glicemia (mg/dL) 90,0 (16,3) 85,0 (19,7) 0,011 

CA (cm) 76,6 (10,5) 78,0 (8,7) 0,007 

IMC (kg/m²) 21,6 (4,5) 21,4 (3,1) 0,157 

%MM 74,2 (10,2) 75,8 (7,8) 0,152 

%GA 25,6 (10,1) 24,2 (7,9) 0,171 

*IMC: índice de massa corporal; PAS: pressão arterial sistólica; PAD: pressão arterial 

diastólica; CA: circunferência abdominal; %GA: porcentagem de gordura absoluta; %MM: 

porcentagem de massa magra. 

 

      A tabela 3 apresenta a prevalência do comportamento sexual entre os gêneros e o uso de 

contraceptivos hormonais e preservativos. Não houve diferença entre os sexos, ambos 

(24%) relataram possuir vida sexual ativa. Entre as meninas sexualmente ativas 37,8% 

relataram o uso de contraceptivo hormonal e enquanto, entre os meninos 71,7% relataram 

fazer uso de preservativo. 

 

TABELA 3. Prevalência de relacionamento sexual e método anticoncepcional, expresso em 

n (%). 

 Feminino (n = 386) Masculino (n = 250) 

Relacionamento sexual 93 (24,0%) 60 (24,0%) 

Contraceptivo hormonal 36 (37,8%) -- 

Preservativo -- 51 (71,7%) 

 

     A tabela 4 exibe a distribuição dos adolescentes de acordo com o tempo que passam na 

internet, considerando os celulares e computadores. Nessa amostra, as meninas relataram 

passar mais tempo em comportamento sedentário na internet do que os meninos (52,8% e 
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43,6%). A análise de correlação entre o tempo que passam na internet e índice de massa 

corporal ou circunferência abdominal não mostrou relação significativa. 

 

TABELA 4. Distribuição dos indivíduos de acordo com as horas que passam na 

internet/dia, expressa em n (%). 

 Feminino (n = 386) Masculino (n = 250) 

1 hora/dia 85 (22,0%) 50 (20,0%) 

2 horas/dia 73 (18,9%) 78 (31,2%) 

Mais de 2 horas/dia 204 (52,8%) 109 (43,6%) 

Não acessa a internet 24 (6,3%) 13 (5,2%) 

 

     A tabela 5 apresenta a frequência dos indivíduos nas aulas de educação física oferecidas 

pela escola, nota-se que 68,4 % das meninas e 70,4 % dos meninos relataram frequentar as 

aulas. As aulas de educação física para os alunos do ensino médio da escola privada são 

optativas fora do período das aulas. 

     Os domínios sobre renda mensal, gestação (peso, altura e doenças), uso de 

medicamentos e antecedentes familiares não foi caracterizado mediante a falta de 

conhecimento por parte dos entrevistados.  

 

TABELA 5. Distribuição dos indivíduos de acordo com a frequência nas aulas de educação 

física, expressa em n (%). 

 Feminino (n = 386) Masculino (n = 250) 

Sim 264 (68,4%) 176 (70,4%) 

Não  122 (31,6%) 74 (29,6%) 

 

      No que se refere ao questionário sobre o grau de atividade física – IPAQ versão curta, a 

tabela 6 apresenta a distribuição dos indivíduos de acordo com as horas sentados durante a 

semana (a soma dos dias de segunda a sexta-feira), final de semana (a soma do sábado e 

domingo) e a quantidade de horas sentados durante a semana inteira. Os resultados 

mostraram que as meninas responderam ficar mais sentadas durante a semana, de segunda a 

sexta feira, em relação aos meninos (46,5 x 41,9 horas; p = 0,004) uma média de 4,7 horas 
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a mais, e consequentemente influenciando na soma total de horas sentados durante a 

semana inteira (59,6 x 55,2 horas; p = 0,048). A análise de correlação entre o tempo que 

passam sentados e IMC ou circunferência abdominal não mostrou relação significativa. 

Não houve diferença entre os alunos das escolas públicas e os alunos da escola privada. 

     Os adolescentes apresentaram dificuldades em dimensionar com maior exatidão o tempo 

efetivo despendido nas atividades e o tempo gasto sentados, comprometendo a capacidade 

de concordância entre as informações. 

 

TABELA 6. Distribuição dos indivíduos de acordo com a quantidade de horas sentado 

durante a semana e final de semana, expressa em média (desvio padrão). 

Horas Feminino (n = 386) Masculino (n = 250) P 

Segunda a Sexta 46,5 (15,3) 41,9 (17,0) 0,004 

Sábado + Domingo 13,1 (8,2) 13,4 (30,8) 0,876 

Total semanal 59,6 (19,6) 55,2 (36,4) 0,048 

 

     Conforme demostrado na tabela 7, cerca de 1/3 das meninas responderam realizar algum 

tipo de atividade física enquanto os meninos, relataram realizar mais atividade física 

vigorosa em relação as outras atividades. Não houve diferença entre os alunos das escolas 

públicas e os alunos da escola privada na caracterização do IPAQ-versão curta. 

 

TABELA 7. Caracterização da amostra de 2015 de acordo com o Questionário 

Internacional de Atividade Física – IPAQ versão curta, expressa em n (%). 

 Feminino (n = 386) Masculino (n= 250) 

*Atividade Leve 134 (35%) 101 (40%) 

**Atividade Moderada 133 (34%) 105 (42%) 

***Atividade Vigorosa 119 (31%) 136 (54%) 

Cumpre as seguintes recomendações: *Atividade Leve: caminhada somada ≥ 150 

minutos/semana. **Atividade Moderada:  ≥ 5 dias/semana e ≥ 30 minutos/sessão com 

intensidade moderada. ***Atividade Vigorosa: ≥ 3 dias/semana e ≥ 20 minutos/sessão com 

intensidade vigorosa44 
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5.2 Comparação da amostra de 2015 com a amostra de 2000 

 

     Na comparação entre as etnias, a tabela 8 mostra um aumento na classificação da 

população amarela, indígena e parda e a diminuição na população branca e negra. 

 

TABELA 8. Distribuição dos indivíduos conforme a etnia em 2000 e 2015, expresso em n 

(%). 

ANO 2000 (n = 595) 2015 (n = 636) 

Amarelo 12 (2,0%) 27 (4,2%) 

Branco 431 (72,4%) 364 (57,2%) 

Indígena 0 (0,0%) 2 (0,3%) 

Negro 39 (6,6%) 41 (6,4%) 

Pardo 113 (19,0%) 202 (31,8%) 

 

 

     Na tabela 9 são apresentadas as comparações do perfil pressórico, antropométrico e 

glicêmico das amostras de 2000 e 2015. Nas meninas, verificamos a diminuição 

significativa da PAS (112,3 x 110,4 mmHg; p = 0,021) e PAD (72,9 x 68,5 mmHg; p = 

<0,001), a glicemia (92,9 x 87,5 mg/dL; p = 0,170) e o IMC não apresentaram diferença 

(21,7 x 21,8 kg/m²; p = 0,827) e observamos um aumento significativo na circunferência 

abdominal (76,2 x 72,2 cm; p = <0,001), sendo de aproximadamente 4 cm. Para os 

meninos, a PAS aumentou significantemente (121,5 x 116,5 mmHg; p <0,001) junto com a 

circunferência abdominal (78,2 x 74,9 cm;  p = 0,001), o IMC (21,4 x 21,0 kg/m²; p = 

0,299) como para as meninas e a glicemia (94,6 x 90,4 mg/dL; p = 0,052) também não 

apresentaram diferença e houve, uma diminuição na PAD (74,3 x 69,7 mmHg; p  <0,001). 

Notamos que o IMC não mostrou diferença significante entre as amostras, mas a 

composição corporal apresentou alterações em relação ao acúmulo de gordura abdominal 

em ambos os gêneros. 
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TABELA 9. Caracterização clínica das amostras de 2000 e 2015, expressa em média 

(desvio padrão). 

            Feminino  P               Masculino  P 

Ano do estudo 2000 (n=322) 2015 (n=386)  2000 (n=273) 2015 (n=250)  

Idade (anos) 15,6 (1,1) 15,3 (1,1) 0,001 15,7 (1,1) 15,3 (1,1) 0,001 

PAS (mmHg) 112,3 (11,7) 110,4 (10,5) 0,021 116,5 (12,9) 121,5 (13,5) <0,001 

PAD (mmHg) 72,9 (8,2) 68,5 (8,8) <0,001 74,3 (8,8) 69,7 (10,3) <0,001 

IMC (kg/m²) 21,7 (4,7) 21,8 (4,5) 0,827 21,4 (3,6) 21,0 (3,6) 0,299 

CA (cm) 72,2 (10,2) 76,2 (10,3) <0,001 74,9 (9,6) 78,2 (9,6) 0,001 

Glicemia(mg/dL) 92,9 (28,8) *87,5 (17,5) 0,170 94,6 (8,9) *90,4 (17,2) 0,052 

IMC: índice de massa corporal; PAS: pressão arterial sistólica; PAD: pressão arterial 

diastólica; CA: circunferência abdominal; %GA: porcentagem de gordura absoluta; %MM: 

porcentagem de massa magra. * Valor ajustado em 15% na medida capilar54. 

 

     Na tabela 10 notamos um aumento não significativo na prevalência de obesidade e 

sobrepeso em ambos os gêneros da amostra de 2015. Sobre a circunferência abdominal esse 

aumento foi significativo para as meninas (57,3 x 40,9 cm; p <0,001) e para os meninos 

(33,6 x 17,5 cm; p <0,001). 

 

TABELA 10. Proporção de indivíduos portadores de obesidade em 2000 e 2015, n (%). 

* Sobrepeso/Obesidade49; **Adiposidade Abdominal25 

 Feminino  P Masculino  P 

ANO 2000 (n 322) 2015 (n 386)  2000 (n 273) 2015 (n 250)  

Sobrepeso/ 

Obesidade*  

15,6% 20,1% 0,062 14,3% 15,2% 0,768 

Adiposidade 

abdominal** 

40,9% 57,3% <0,001 17,5% 33,6% <0,001 
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      Na tabela 11 observa-se que o consumo de álcool aumentou significativamente entre os 

meninos (28,0% x 10,3%; p <0,001) e meninas (21,8% x 4,0%; p <0,001), enquanto o 

tabagismo diminui, entre meninas (10,9% x 01,8%; p <0,001) e meninos (16,8% x 04,0%; 

p <0,001). Quando separadas as faixas etárias, constatamos que os adolescentes dos 16 aos 

18 anos (20,13%) consumiam mais álcool em relação aos de 12 a 15 anos (12,1%) e 

notamos que esse consumo é discretamente maior, porém não significativo nos estudantes 

da escola privada (25,8% x 23,6%; p = 0,55). 

 

TABELA 11. Comparação dos indivíduos de 2000 e 2015 quanto ao uso regular de bebidas 

alcoólicas e cigarro, expresso em n (%). 

*Álcool = equivalente a ingestão media diária >30 ml de álcool.  

 

      A proporção do sedentarismo aumento significativamente em ambos os gêneros da 

amostra de 2015. Nas meninas aumentou de 42,2% para 75,9% (p <0,001) e nos meninos, 

de 21,6% para 52,0% (p <0,001) (Tabela 12). 

 

TABELA 12. Distribuição dos indivíduos conforme o grau de sedentarismo em 2000 e 

2015, expresso em n (%). 

 Feminino  P Masculino  P 

ANO  2000 (n 322) 2015 (n 386)  2000 (n 273) 2015 (n 250)  

Sedentários* 42,2% 75,9% <0,001 21,6% 52,0% <0,001 

*Sedentários < 90min/semana de atividade física59 

 

 

  Feminino   P  Masculino   P 

 

ANO  

 

2000 

 

(n 322) 

 

2015 

 

(n 386) 

  

2000 

 

(n 273) 

 

2015 

 

(n 250) 

 

 NÃO SIM NÃO SIM  NÃO SIM NÃO SIM  

Álcool * 96,0 4,0 78,2 21,8 <0,001 89,7 10,3 72,0 28,0 <0,001 

Cigarro 89,1 10,9 98,2 01,8 <0,001 83,2 16,8 96,0 04,0 <0,001 
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5.3 Relações entre os fatores de risco para Síndrome Metabólica  

 

     O gráfico 1 demonstra a relação entre a pressão arterial média e o índice de massa 

corporal dos 1231 adolescentes avaliados no ano de 2000 e 2015. Existe uma correlação 

positiva entre a pressão arterial e IMC (r = 0,31; p = <0,001). 

      Analisando a correlação entre a pressão arterial média e a circunferência abdominal 

(Gráfico 2), observamos que já nessa faixa etária mesmo sem categorizar níveis 

hipertensivos à influência da gordura abdominal sobre a pressão arterial dos jovens, ainda 

que de maneira discreta, porém significativa (r = 0,297; p <0,001). 

 

GRÁFICO 1. Relação entre pressão arterial média (PAM, mmHg) x índice de massa 

corporal (IMC, kg/m²) da amostra total dos estudos de 2000 e 2015. 
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GRÁFICO 2. Relação entre pressão arterial média (PAM, mmHg) x circunferência 

abdominal (cm) da amostra total dos estudos de 2000 e 2015. 
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     Como esperado, existe uma forte relação entre o acúmulo de gordura abdominal e o 

IMC (Gráfico 3), com um valor de r = 0,828 (p <0,001).  

 

GRÁFICO 3. Relação entre o índice de massa corporal e circunferência abdominal (cm) na 

amostra total dos adolescentes. 
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5.4 Correlação entre itens da Síndrome Metabólica e Massa Corporal das duas amostras 

 

     Verificamos na tabela 13 a correlação positiva em ambos os gêneros entre o aumento da 

PAS e níveis elevados de massa corporal, sendo mais evidente nas meninas (x² = 40,69). 

      

TABELA 13. Correlação entre diagnóstico de PAS elevada x Massa Corporal Excessiva 

(TESTE DO X2). 

FEMININO N S TOTAIS P X² 

N 529 93 622 P < 0,0001 40,69 

S 48 37 85   

TOTAIS 577 130 707   

MASCULINO N S TOTAIS P X² 

N 347 38 385 P < 0,0001 24,36 

S 99 39 138   

TOTAIS 446 77 523   

*Considerou-se os valores ≥ ao percentil 90o como pressão arterial elevada de acordo com o 

gênero, idade e altura25,53. **Para o diagnóstico de Massa Corporal excessiva (IMC) foi 

utilizado o valor ≥ do percentil 90o ajustados para sexo e idade49. 

      

     Em relação a PAD elevada e massa corporal excessiva, nas meninas o valor do x² é 

menor (x² = 10,19) em relação a PAS, mostrando uma relação menos intensa, mas sendo 

significativa em ambos os gêneros (tabela 14). 

     A tabela 15 apresenta a relação entre o diagnóstico de PAS aumentada e valores 

elevados da circunferência abdominal. Nos meninos, notamos que a repercussão do 

aumento da circunferência abdominal é mais intensa do que em relação as meninas (x² = 

44,39 x 25,00). 
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TABELA 14. Correlação entre diagnóstico de PAD elevada x Massa Corporal Excessiva 

(TESTE DO X2). 

FEMININO N S TOTAIS P X² 

N 503 99 602 P = 0,002 10,19 

S 74 31 105   

TOTAIS 577 130 707   

MASCULINO N S TOTAIS P X² 

N 370 49 419 P < 0,0001 15,39 

S 76 28 104   

TOTAIS 446 77 523   

*Considerou-se os valores ≥ ao percentil 90o como pressão arterial elevada de acordo com o 

gênero, idade e altura25,53. **Para o diagnóstico de Massa Corporal excessiva (IMC) foi 

utilizado o valor ≥ do percentil 90o ajustados para sexo e idade49. 

TABELA 15. Correlação entre diagnóstico de PAS elevada x Circunferência Abdominal 

aumentada (TESTE DO X2). 

FEMININO N S TOTAIS P X² 

N 333 288 621 P < 0,0001 25,00 

S 21 64 85   

TOTAIS 354 352 706   

MASCULINO N S TOTAIS P X² 

N 317 68 385 P < 0,0001 44,39 

S 74 64 138   

TOTAIS 391 132 523   

*Considerou-se os valores ≥ ao percentil 90o como pressão arterial elevada de acordo com o 

gênero, idade e altura25,53. **CA: Nos adolescentes de 12 a16 anos foram utilizadas as 

curvas ajustadas para idade e gênero utilizando o percentil 90o como ponto de corte. Para os 

adolescentes acima de 16 anos, utilizou-se os critérios dos adultos25. 
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     Na tabela 16, notamos que a repercussão do aumento da circunferência abdominal é 

mais influente sobre a PAS do que na PAD em ambos os gêneros.  

 

TABELA 16. Correlação entre diagnóstico de PAD elevada x Circunferência Abdominal 

aumentada (TESTE DO X2). 

FEMININO N S TOTAIS P X² 

N 314 287 601 P = 0,007 7,16 

S 40 65 105   

TOTAIS 354 352 706   

MASCULINO N S TOTAIS P X² 

N 324 95 419 P = 0,006 7,35 

S 67 37 104   

TOTAIS 391 132 523   

*Considerou-se os valores ≥ ao percentil 90o como pressão arterial elevada de acordo com o 

gênero, idade e altura25,53. **CA: Nos adolescentes de 12 a16 anos foram utilizadas as 

curvas ajustadas para idade e gênero utilizando o percentil 90o como ponto de corte. Para os 

adolescentes acima de 16 anos, utilizou-se os critérios dos adultos25. 

 

      Nas meninas, verificamos que existe uma correlação frágil (x² = 5,77) porém 

significativa (p = 0,016) entre o diagnóstico de massa corporal excessiva e hiperglicemia 

(tabela 17), enquanto que nos meninos não, mostrando que nas meninas parece já existir 

nessa faixa etária a influência do aumento da massa corporal sobre a glicemia. 

     Em relação ao aumento da circunferência abdominal, não identificamos a influência 

ainda nos níveis glicêmicos em ambos os gêneros (tabela 18).  
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TABELA 17. Correlação entre diagnóstico de Massa Corporal Excessiva x Hiperglicemia 

(TESTE DO X2). 

FEMININO N S TOTAIS P X² 

N 437 75 512 P = 0,016 5,77 

S 94 29 123   

TOTAIS 531 104 635   

MASCULINO N S TOTAIS P X² 

N 250 87 337 P = 0,83 0,04 

S 43 16 59   

TOTAIS 293 103 396   

*Para o diagnóstico de Massa Corporal excessiva (IMC) foi utilizado o valor ≥ do percentil 

90o ajustados para sexo e idade49. ** Para o diagnóstico de hiperglicemia utilizou-se o valor 

≥ 100 mg/dL ou Diabetes Mellitus do tipo 2 confirmada25. 

 

TABELA 18. Correlação entre diagnóstico de Circunferência Abdominal aumentada x 

Hiperglicemia (TESTE DO X2). 

FEMININO N S TOTAIS P X² 

N 255 52 307 P = 0,71 0,13 

S 276 52 328   

TOTAIS 531 104 635   

MASCULINO N S TOTAIS P X² 

N 214 70 284 P = 0,32 0,96 

S 79 33 112   

TOTAIS 293 103 396   

*CA: Nos adolescentes de 12 a16 anos foram utilizadas as curvas ajustadas para idade e 

gênero utilizando o percentil 90o como ponto de corte. Para os adolescentes acima de 16 

anos, utilizou-se os critérios dos adultos. ** Para o diagnóstico de hiperglicemia utilizou-se 

o valor ≥ 100 mg/dL ou Diabetes Mellitus do tipo 2 confirmada25. 
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6. DISCUSSÃO  

 

     A obesidade é considerada um forte risco para anormalidades metabólicas e está 

intimamente ligada aos fatores associados à Síndrome Metabólica. Os resultados desta 

pesquisa mostram uma elevada prevalência do acúmulo de tecido adiposo na região 

abdominal e estilo de vida sedentário entre os adolescentes da rede pública e privada da 

cidade de Marília-SP.  

     Neste estudo, mostrou-se que a adiposidade abdominal está associada com o aumento da 

pressão arterial. Esta constatação sugere que mesmo em adolescentes saudáveis a 

adiposidade abdominal, de forma precoce, já apresenta influência sobre pressão arterial. 

     Em uma análise realizada por Silva60, constatou-se uma correlação positiva entre índice 

de massa corporal e pressão arterial sistêmica, resultado semelhante ao de Al-Sendi e col61. 

Esses estudos, assim como o nosso, sugerem que crianças com maiores volumes corporais, 

principalmente a obesidade abdominal, possuem grandes chances de apresentarem valores 

elevados de pressão arterial. 

     Na amostra de 2015, 21% dos adolescentes apresentaram níveis elevados de pressão 

arterial sistólica. Os resultados do presente estudo demonstraram que a prevalência de 

hipertensão arterial foi igual ao maior valor encontrado na literatura, em que a prevalência 

variou de 1% a 21%62,63,64,65,66,67,68,69,70,71. Os meninos apresentaram valores superiores de 

pressão arterial sistólica em relação as meninas. Algumas pesquisas associaram, maior 

porcentagem de indivíduos hipertensos ora no sexo feminino, ora no sexo masculino, não 

evidenciando uma diferença estatística relevante para essa associação65,67,71,72,73,74. 

       A adiposidade abdominal em crianças e adolescentes75,76 tem sido associada ainda a 

dislipidemia e resistência insulínica. Em um estudo realizado por Daniel e col75, com uma 

amostra de 127 crianças e adolescentes, observou-se uma associação entre adiposidade 

abdominal, massa de gordura, triglicerídeos e HDL-Colesterol, dado semelhante ao estudo 

de Okuma e col77, com 164 crianças, que associou a obesidade abdominal com a 

diminuição do HDL-Colesterol, aumento do triglicérides e resistência à insulina.   

      Em nosso estudo, verificamos que 41% dos adolescentes analisados possuíam valores 

elevados de porcentagem gordura absoluta, quando ajustados de acordo com o gênero e 

idade. Este resultado foi superior a grande parte dos estudos apresentados pela 
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literatura78,79,80,81,82. Acredita-se que crianças e adolescentes com valores superiores a 33% 

de porcentagem de gordura estão mais predisposta a eventos cardiovasculares do que 

quando comparadas com as que apresentam em torno de 20% onde o risco é mínimo83. 

     As meninas exibiram possuir volumes maiores de porcentagem de gordura absoluta em 

relação aos meninos. A maior quantidade de gordura corporal total e de adiposidade 

periférica no sexo feminino pode ser explicada pela maior produção de hormônios 

estrogênios com a evolução dos estágios de maturação sexual durante a adolescência84. Nos 

meninos, pouco mais da metade do peso corresponde aos músculos, já nas meninas, a 

massa muscular equivale a 40% do peso85. 

     Os meninos por outro lado, exibiram uma circunferência abdominal maior em relação as 

meninas. Como confirmado na literatura por Lopes86, os homens apresentam maior 

acúmulo de gordura na região abdominal/central enquanto as mulheres acumulam na região 

periférica do corpo.  

     A adiposidade abdominal, caracterizada pela concentração de gordura na região central 

ou abdominal do corpo associa-se com o aumento do risco de distúrbios cardiometabólicos, 

tais como o diabetes mellitus, dislipidemias, hipertensão arterial, aterosclerose, distúrbios 

respiratórios e aumento da mortalidade comparada à obesidade ginóide, caracterizada pela 

maior concentração de gordura na região do quadril e da parte inferior do corpo87.   

     Neste estudo, 48% dos adolescentes apresentaram valores superiores da circunferência 

abdominal, valor superior ao encontrado na literatura66,82,88,89. Esses dados são de grande 

relevância para saúde pública, uma vez que crianças e adolescentes com circunferência 

abdominal acima de 71 cm estão mais propensas a risco cardiovascular do que aquelas que 

apresentam valores inferiores a 61 cm83. 

         Comparando as duas amostras em relação ao aumento constatado da circunferência 

abdominal, percebemos que houve um acréscimo de aproximadamente 4 cm na 

circunferência dos adolescentes de 2015.  Em uma meta-regressão realizada por Koning e 

col90, com 258.114 participantes de ambos os sexos, a obesidade abdominal medida pela 

cintura abdominal foi associada de forma significativa com o risco de eventos 

cardiovasculares, no qual constataram que o aumento de 1 cm na circunferência abdominal 

está associado com um aumento de 2% no risco de futuros eventos cardiovasculares.  
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      Para Grundy e col91 e Jessup e Harrel92, os principais componentes da SM são a 

obesidade abdominal juntamente com a resistência à insulina. Postula-se que aumento do 

risco cardiometabólico associado à obesidade abdominal ocorra em função do aumento da 

resistência insulínica, fenômeno intrinsicamente relacionado ao desenvolvimento da SM. 

     Sobre a relação obesidade e resistência à insulina, sabe-se que a gordura visceral é 

funcionalmente mais ativa que outros compartimentos de gordura por possuir taxas mais 

altas de lipólise do que as células de gordura subcutânea, resultando em uma produção 

maior de ácidos graxos livres, que aumentam a resistência à insulina. A gordura visceral 

sintetiza e secreta hormônios denominados lipocinas, entre elas a leptina, interleucina 6 (IL-

6), fator de necrose tumoral α (TNF α) e a resistina, todos relacionados a resistência à 

insulina93,94. O volume de gordura visceral está relacionado com o aumento da 

circunferência abdominal, de tal forma que o aumento da circunferência abdominal tem 

sido associado a gordura visceral, à resistência à insulina e à SM95.  

      Este estudo mostrou que 21% dos adolescentes da amostra de 2015 estavam com a 

glicemia elevada. Os valores da literatura variaram de 0,4 a 14,4%, portanto, abaixo do 

valor encontrado no presente estudo88,96,97,98. Os meninos apresentaram valores superiores 

de glicemia quando comparados as meninas. Alguns estudos apresentaram resultados 

diferentes em relação a glicemia entre os gêneros, para Almeida e col99 a glicemia de jejum 

foi discretamente mais elevada em meninos, enquanto que Ferreira100, verificou que as 

meninas analisadas apresentaram valores superiores. 

    Neste estudo, não encontramos um aumento da glicemia quando comparamos a 

população estudada em 2015 com aquela estudada em 2000, o que poderia ser esperado em 

razão do aumento da prevalência da obesidade e sobrepeso e da adiposidade abdominal 

entre os adolescentes avaliados em 2015. No entanto, segundo Weiss e col19, o aumento da 

glicemia de jejum é raro na infância. De fato, em um estudo realizado em crianças e 

adolescentes obesos, verificou-se baixa prevalência de indivíduos com glicemia elevada, 

sugerindo que a medida de glicose pode ser pouco sensível para detectar resistência 

insulina nesta faixa etária101.  

     Uma possível explicação para que a glicemia não tenha se alterado com o passar do 

tempo é que em decorrência da resistência à insulina, as células β pancreáticas aumentam a 

síntese e secreção insulínica como mecanismo compensatório, normalizando a glicose por 
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um tempo, até que se observa uma diminuição permanente da sensibilidade à insulina e 

concomitante prejuízo da sua secreção por diversos mecanismos, levando ao aumento da 

glicemia e o desenvolvimento da diabetes mellitus do tipo 2102,103.  

     O presente estudo observou uma importante e forte correlação entre IMC e CA (r=0,82 e 

p<0,001), semelhante aos resultados de estudos nacionais e internacionais104,105,106,107,108,109.  

     A escola privada apresentou valores superiores de pressão arterial e circunferência 

abdominal comparada às escolas públicas, mas não verificamos diferenças entre o nível de 

atividade física entre os alunos das escolas públicas e da escola privada. Estudos realizados 

no Brasil110,111,112 e em outros países113 avaliaram a associação entre as condições 

socioeconômicas e o excesso de peso em adolescentes e constataram que adolescentes das 

classes econômicas mais elevadas foram mais propensos a apresentar obesidade em relação 

aos adolescentes das classes mais baixas. Desta forma, acredita-se que o consumo alimentar 

pode ser o responsável pelo aumento nos índices de sobrepeso/obesidade em adolescentes 

das classes econômicas mais elevadas, devido ao maior acesso deste grupo de adolescentes 

à quantidade de alimentos, em particular com alto teor energético. 

     Sobre a análise da correlação entre os itens alterados da SM e massa corporal das duas 

amostras, não encontramos na literatura estudos semelhantes. Mecanismos homeostáticos 

funcionam mesmo com o adolescente acima do peso, quando analisados os valores na 

amostra total. A correlação por variáveis nominais entre os valores de referência alterados, 

mostrou que já nessa faixa etária a homeostasia não seria tão eficaz e precocemente 

evidência alterações patológicas desses valores. Inferimos que fatores genéticos possam 

também influenciar essas alterações. Acreditamos que essa análise de correlação possa ser 

uma ferramenta importante para categorização das variáveis ligadas à SM.       

     Neste estudo, outro dado preocupante e de relevância para a saúde pública foi o aumento 

do sedentarismo nos adolescentes de ambos os sexos avaliados em 2015, possivelmente em 

decorrência do aumento significativo da prevalência de sedentarismo observado na mesma 

população, como já demonstrado anteriormente114.  

     Nos Estados Unidos115 mais de 60% dos adultos e 50% dos adolescentes são 

considerados sedentários. No Brasil, um levantamento realizado na cidade de São Paulo 

mostrou que a prevalência de sedentarismo foi de 68,7% nos adultos116, mas há escassos 

dados em adolescentes. Neste sentido, os dados do presente estudo apontam para a 
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necessidade de políticas de saúde pública voltadas para a prevenção da obesidade em 

crianças e adolescentes, uma vez que representa um período importante para modificações 

no estilo de vida, quando são incorporados os principais hábitos sociais e comportamentais 

do indivíduo. 

     Os resultados do IPAQ-versão curta mostram que as meninas apresentaram 

comportamento mais sedentário e permaneceram mais tempo sentadas comparadas aos 

meninos, dado semelhante ao do estudo de Oehlschlaeger e col.117, que demonstraram que 

os meninos tendem a ser mais ativos que as meninas. Os dados sugerem a necessidade de 

maior incentivo à programas voltados paras as meninas objetivando diminuir o impacto dos 

efeitos nocivos do sedentarismo sobre a saúde. 

      Sabe-se que fatores biológicos, comportamentais e culturais estão presentes na gênese 

do sedentarismo115,118. Algumas medidas importantes podem ser citadas, como a educação 

alimentar nas escolas, a alimentação balanceada e a prática regular de atividade física, mas 

a interferência de alguns meios de comunicação, principalmente os visuais, no dia-a-dia do 

adolescente, podem prejudicar a adesão a um comportamento ativo117.  

         A prática regular de atividade física no ambiente escolar demonstra ser um indicador 

importante no controle e prevenção da obesidade. Pesquisas recentes apontam que no 

Brasil, as aulas de educação física foram reduzidas na educação básica para apenas duas 

aulas semanais e no ensino médio apenas uma, e as atividades com intensidade moderada 

são praticadas em apenas um terço da aula119. 

     Não há, contudo, um consenso de qual seria a prescrição mais adequada de atividade 

física à crianças e adolescentes, sendo objeto de debate na literatura qual seria a duração, 

intensidade e frequência ideal para o exercício. É reconhecido que o aumento no gasto 

energético com aumento dos exercícios físicos é determinante para perda de peso120. 

     A National Association for Sport and Physical Education (NASPE)121 refere que alunos 

que realizam atividade física diária melhoram o desempenho escolar quando estão 

emocionalmente e fisicamente mais saudáveis, perdendo menos aulas, aumentando a 

concentração e melhorando o comportamento social. A NASPE recomenda que crianças em 

idade escolar realizem 150 minutos de educação física por semana e estudantes do ensino 

fundamental e médio 225 minutos por semana.  
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    O Guidelines Canadense de Atividade Física122 recomenda que adolescentes de 12 a 17 

anos pratiquem no mínimo 60 minutos de atividade física diária, sendo de intensidade 

moderada a vigorosa. Recomendação semelhante à da Organização Mundial da Saúde123 e 

Sociedade Brasileira de Pediatria124, em que crianças e adolescentes de 5 a 17 anos devem 

acumulem 60 minutos ou mais de atividade física diária com intensidade moderada e 

vigorosa.     

     O tempo diário em frente à televisão tem se mostrado associado com desfechos 

desfavoráveis na própria adolescência e até mesmo na idade adulta125,126. Neste estudo não 

houve correlação entre o tempo que passam sentados e o índice de massa corporal ou 

circunferência abdominal. No entanto, estudos anteriores como o de Goldfield e col127, 

demostraram que o tempo gasto em frente as telas de computadores e vídeo games estão 

relacionadas com o aumento da pressão arterial e lipídeos em adolescentes com 

sobrepeso/obesidade. Em outro estudo, Hallal e col125 observou em adolescentes uma 

relação positiva entre número de horas diárias assistindo televisão e sedentarismo, e a 

quantidade de horas jogando videogame e nível de atividade física praticado. 

     No presente estudo, houve um aumento da ingestão de álcool entre os adolescentes, 

sendo maior na faixa etária dos 16 aos 18 anos, no sexo masculino e na escola privada. 

Esses dados são semelhantes ao estudo de Carlini-Cotrim e col128, que constataram que o 

consumo de álcool associou-se ao gênero (homens consomem mais álcool que as 

mulheres), idade (o consumo de álcool aumenta com o avançar da idade durante a 

adolescência) e condição socioeconômica. Pesquisas realizadas em diversos países 

mostraram o aumento na prevalência do consumo de álcool entre os jovens129,130. Estes 

achados indicam uma necessidade de intervenções que visem o combate ao uso de álcool na 

adolescência, tendo em vista que o tratamento do consumo de álcool abusivo em pessoas 

jovens parece ser mais eficaz do em pessoas com idade mais avançada131. 

     A adolescência é um período importante para modificações no estilo de vida, uma vez 

que nesse período são formados os principais hábitos sociais e comportamentais do 

indivíduo. Ações de prevenção a nível populacional permitem a modificação 

comportamental a longo prazo, contribuindo para a chamada “prevenção primária”132. As 

estratégias dirigidas para essa idade, relacionam-se com a prática esportiva, legislação 

favorecendo o consumo de alimentos saudáveis (regulamentação dos alimentos escolares, 
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rotulagem dos alimentos e restrição da publicidade) e apoio familiar para modificações dos 

hábitos de vida.  

     As escolas são excelentes locais para intervenções133,134,135. Existem evidências sobre a 

eficácia de programas escolares de promoção a saúde136,137, o que chama nossa atenção para 

a necessidade de projetos educativos nas escolas, que devem ser construídos com 

professores de diferentes componentes curriculares. Seria desejável que toda a sociedade se 

sensibilizasse em encontrar estratégias eficazes para melhorar a saúde cardiovascular e se 

motivasse para adquirir hábitos de vida mais saudáveis.  

     Entre as maiores fortalezas deste estudo inclui-se sua amostra de base populacional em 

adolescentes escolares que acreditamos ser a maior já estudada no Brasil e a comparação de 

duas populações semelhantes estudadas em tempos diferentes, o que possibilitou estudar 

mudanças significativas nas medidas antropométricas e comportamentais. Algumas 

limitações deste estudo devem ser consideradas. O seu desenho de análise transversal limita 

a interpretação dos resultados, entre elas, o instrumento utilizado para avaliar a atividade 

física aborda algumas questões que acreditamos não serem a melhor forma de avaliar o 

grau de intensidade das atividades em adolescentes. Os adolescentes apresentaram 

dificuldade de concordância na questão sobre a quantificação das horas sentadas, o que 

pode ter comprometido os resultados. Além disso, não foi aplicado um questionário 

recordatório alimentar e não possui dados fiéis dos antecedentes familiares. No entanto, os 

resultados encontrados são semelhantes aos da literatura. 

 

 

7. CONCLUSÃO 

 

     Os achados do presente estudo conduzem a algumas inferências sobre aspectos 

relacionados ao hábito de vida dos adolescentes investigados atualmente e comparados aos 

da década anterior, podendo auxiliar em políticas públicas de vigilância a saúde e ao bem-

estar do adolescente. 

     Neste estudo, na avaliação cardiovascular precoce, comprovou-se que existiu uma 

mudança no comportamento pressórico dos adolescentes, nas meninas no sentido inverso e 

nos meninos de forma gradativa.  
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     Em ambos os gêneros, houve um aumento na adiposidade abdominal associado ao grau 

de sedentarismo, o que poderia ser um prenuncio da SM e suas consequências na idade 

adulta. A relação entre o aumento da adiposidade abdominal em adolescentes saudáveis, de 

forma precoce, já apresenta influência sobre pressão arterial. 

    Ficou comprovado que o nível de sedentarismo entre os adolescentes aumentou, em 

especial no sexo masculino. 

     É importante ressaltar o aumento do consumo de álcool entre os adolescentes, indicando 

a necessidade de intervenções que visem o combate aos grupos mais vulneráveis, como os 

adolescentes mais velhos, do sexo masculino e abastados. 

     Estudos com amostras significativas de base populacional escolar são de grande 

importância para fornecer dados de prevalência do sedentarismo, permitindo planejamento 

e implementação de ações em educação em saúde, programas de saúde e incentivo à prática 

de atividade física regular.   
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APÊNDICE A -  TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Título da Pesquisa: Inter-relações entre o estilo de vida e o perfil metabólico em 

estudantes do ensino médio da cidade de Marília-SP  

Pesquisador Responsável: Dr. Paulo Henrique Waib. 

Investigador/Coleta: Enf° Daniela Casagrande  

Leia atentamente as informações a seguir antes de dar o seu consentimento. 

1.  A pesquisa tem como objetivo avaliar a de saúde do adolescente que cursa do 9° ano 

do ensino médio ao 3° colegial. 

2. A sua participação neste estudo é voluntária. Mesmo que você decida participar, você 

tem plena liberdade para se retirar da pesquisa a qualquer momento. 

3. Você pode e deve fazer todas as perguntas que julgarem necessárias antes e depois de 

concordar em participar da atividade. 

4. A identificação do voluntário será mantida como informação confidencial. Os 

resultados do estudo serão publicados sem revelar a identidade de qualquer participante. Os 

registros, entretanto, estarão disponíveis para uso somente na pesquisa intitulada acima. 

Poderão ocorrer alguns desconfortos decorrentes do protocolo de investigação sendo estes 

abaixo descriminados:  

1. Avaliação com medida de peso, altura e circunferência abdominal; 

2. Entrevista para responder questionários sobre grau de atividade física e 

sociodemográfico. 

3. Medida de pressão arterial no braço; 

4. Realização de coleta de sangue capilar através de uma picada com uma agulha fina 

na ponta do dedo (lanceta) onde é coletada apenas uma gota de sangue, podendo provocar 

pequenas manchas roxas e dor local; 

 

   

Rubrica do Sujeito 

Pesquisa 

Rubrica do Pesquisador 

Principal 

Rubrica do Presidente 

CEP 
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Eu (responsável pai ou mãe):___________________________pai ou mãe da criança 

/dolescentes:___________________________________,com idade:____anos, nascido em 

_/_/_ RG:___________,CPF_____________, residente do 

endereço:__________________________,CEP: ____________, telefone____________ e 

cartão SUS:____________ abaixo assinado (a), declaro que li e entendi todas as 

informações referentes a este estudo e que todas as minhas perguntas foram adequadamente 

respondidas pela equipe da pesquisa. Sendo assim concordo que meu filho(a) participe da 

pesquisa intitulada: Inter-relações entre o estilo de vida e o perfil metabólico em estudantes 

do ensino médio da cidade de Marília-SP, sob responsabilidade do Dr.Paulo Henrique Waib 

do Centro de Pesquisa em Hipertensão e Metabolismo (CPHM) da Faculdade de Medicina 

de Marilia (FAMEMA). 

Marília, .............  de .....................................  de 2.0__ 

 

 

 

Participante 

  

Prof .Dr. Paulo H. Waib 

CRM- 31604 

Telefone: 14- 34021594 

RG:5764624-7 

waib@unimedmarilia.com.br 

  

Daniela Casagrande 

COREN-363.787 

Tel:14-34021744 ramal:1594 

RG: 46790164-8 

casagrande.dani@hotmail.com 

 

        

 

 

 

 

mailto:casagrande.dani@hotmail.com


64 
 

 

ANEXO A – Aprovação Secretaria da Educação de Marília 
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ANEXO B - Aprovação Comitê de ética da FAMEMA 
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ANEXO C 

QUESTIONÁRIO SOCIO-DEMOGRAFICO 

 

DATA:___________ NOME DO ENTREVISTADOR: __________________________ 

NOME: ________________________________________________________________ 

TELEFONE:______________________________ CELULAR:____________________ 

ENDEREÇO:______________________________________________________________ 

1. Sexo: a. ( ) Masculino b. ( ) Feminino                                      2. Idade: ________  

3. Cidade/Estado onde nasceu:______________ 

4. Cor: a. ( ) Branca b. ( ) Negra c. ( ) Parda d. ( ) Amarela e. ( ) Indígena                        

5.Estado Civil:a.( )Solteiro b.( )Casado c.( )Divorciado d.( )Separado e.( )Viúvo f.( )Outros  

6. Quem sustenta financeiramente a sua casa? (marque mais de uma resposta se for o 

caso) a.( ) Eu b.( ) Pai c. ( ) Mãe d. ( ) Irmão/Irmã e.( ) Meu/Minha Companheiro(a) f. ( ) 

Padrasto/Madrasta g. ( ) Outros. Quem? _________  

7. O seu pai está vivo? a. ( ) Sim         b. ( ) Não         c. ( ) Não sei  

8. A sua mãe está viva?a. ( ) Sim         b. ( ) Não         c. ( ) Não sei   

9. Quem mora na sua casa? (marque mais de uma resposta se for o caso) a. ( ) Pai  

b. ( ) Mãe  c. ( ) Padrasto  d. ( ) Madrasta  e. ( ) Irmãos f. ( ) Avô g. ( ) Avó h. ( ) Tios  

i. ( ) Pais adotivos j. ( ) Filho(s) k. ( ) Companheiro(a) l. ( ) Outros:___________________                                                                        

10. Qual a média da renda mensal familiar do seu domicílio? Salário mínimo: SM  

a. ( ) menos de 1SM   b. ( ) Entre 1 e 2,9 SM c. ( ) Entre 3 e 4,9SM  

d. ( ) Entre 5 e 9,9 SM  e.( )Entre 10e 14,9SM  f. ( ) Entre 15 e 19,9 g. ( ) Mais de 20 SM 

11. Quantos irmãos você tem, colocar sexo e idade:____________________________

12. Quando sua mãe ficou grávida de você teve algum problema na gestação? 

 Sim ( ) não ( ) Qual: ____________ 13. Seu parto foi: ( ) normal ( ) cesariana () Não sabe  

14. Você nasceu com que peso_________ mg.  15.Qual a sua altura ao nascer______cm   

16. Nasceu com quantos meses_____________17. Você foi amamentado?( ) não  ( ) sim 

18. Até quanto tempo foi amamentado? ( ) menos 1 mês ( ) até 6 meses( ) mais de 6 

meses( ) mais de 1 ano 

19. Teve problemas ou doença de infância, quais?_______________________________ 

20. Teve algum fato que foi importante para ocorrer à mudança do peso?___________ 
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21. Você precisa tomar algum remédio todos os dias? a. ( ) Sim b. ( ) Não 

Qual?____________________________________________________________________ 

22. Você tem alguma doença crônica (diabetes, AIDS, câncer, insuficiência renal, 

outra)? a. ( ) Sim b. ( ) Não Qual?_____________________________

23. Você já teve sua primeira relação sexual? ( ) Sim Com que idade? _______ ( ) Não. 

24. Se sim, com quem foi? a. ( ) Namorado(a) b.( ) Amigo(a) c. ( ) Marido/Esposa

d.( ) Parente Qual? __________________  e. ( ) Outro Qual? ___________________    

25. Você ou sua parceira utilizam algum método para evitar filhos?  

a. ( ) Nunca b. ( ) Às vezes c. ( ) Sempre  

26. Qual método você usa para evitar filhos? (marque mais de uma resposta se for o 

caso) a. ( ) Pílula anticoncepcional b. ( ) Injeções anticoncepcionais c. ( ) Camisinha 

d. ( ) Tabela, ritmo, calendário e. ( ) Coito interrompido f. ( )Outros métodos. Qual?______.   

27. Quantas vezes você esteve grávida - ou a sua parceira (namorada, esposa)?  

a. Nenhuma ( )  b. 1( )  c. 2 ( )  d. 3( )  e. mais de 3 ( ) f. ( ) Não sei  

28. Que ano você esta na escola?  ______ série   ________ano 

29. Tem aula de educação física na escola ( ) não  (  )sim. Horas por semana_____ .                                     

30. Frequenta regularmente as aulas de educação física ( ) não ( ) sim

31. Marque sim ou não para cada item em cada uma das colunas:

 

Caso já tenha experimentado algumas das drogas citadas, responda a essas duas colunas:  

Tipo de droga  Já 

experimentou  

De um ano pra cá, 

usou?  

De um mês pra cá, 

usou?  

Cerveja  ( ) Sim ( ) Não ( ) Sim ( ) Não ( ) Sim ( ) Não 

Vinho  ( ) Sim ( ) Não  ( ) Sim ( ) Não  ( ) Sim ( ) Não  

Outra bebida alcoólica  ( ) Sim ( ) Não  ( ) Sim ( ) Não  ( ) Sim ( ) Não  

Cigarro comum  ( ) Sim ( ) Não  ( ) Sim ( ) Não  ( ) Sim ( ) Não  

Maconha  ( ) Sim ( ) Não  ( ) Sim ( ) Não  ( ) Sim ( ) Não  

Haxixe  ( ) Sim ( ) Não  ( ) Sim ( ) Não  ( ) Sim ( ) Não  

Cola  ( ) Sim ( ) Não  ( ) Sim ( ) Não  ( ) Sim ( ) Não  

Loló  ( ) Sim ( ) Não  ( ) Sim ( ) Não  ( ) Sim ( ) Não  
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Lança  ( ) Sim ( ) Não  ( ) Sim ( ) Não  ( ) Sim ( ) Não  

Cocaína  ( ) Sim ( ) Não  ( ) Sim ( ) Não  ( ) Sim ( ) Não  

Crack  ( ) Sim ( ) Não  ( ) Sim ( ) Não  ( ) Sim ( ) Não  

Remédios  ( ) Sim ( ) Não  ( ) Sim ( ) Não  ( ) Sim ( ) Não  

Chás  ( ) Sim ( ) Não  ( ) Sim ( ) Não  ( ) Sim ( ) Não  

Outra ___________  ( ) Sim ( ) Não  ( ) Sim ( ) Não  ( ) Sim ( ) Não  

32. O que você gosta de fazer em suas horas de lazer? (marque mais de uma resposta 

se for o caso) a. ( ) Trabalhar b. ( ) Estudar c. ( ) Praticar esportes  

d. ( ) Brincar e. ( ) Passear f. ( ) Assistir TV g. ( ) Ouvir ou tocar música 

h. ( ) Desenhar/pintar/artesanato i. ( ) Namorar j. ( ) Descansar  

k. ( ) Navegar na Internet l. ( ) Festas m. ( ) Nada n. ( ) Outros __________ 

33. Quanto tempo você passa na internet por dia? a. 1 hora ( ) b. 2 horas ( ) 

c. mais de 2 horas ( ) d. Não acessa a internet ( ) 

34. Antecedentes Familiares: Diabete (  ) Quem:_________________________________ 

Pressão alta (  )Quem:___________________ Colesterol alto (  )Quem:________________ 

Triglicerides alto (  )Quem:_______________ Infarto (  )Quem:______________________ 

Derrame cerebral ( )Quem: _________________ Obesidade (  )Quem: ________________   

Tabagismo ( )Quem:________________________________________________________ 

35. Peso/ altura familiares: Pai: peso________altura_______  

Mãe:   peso_____altura_______   

Irmãos idade  ___  sexo___ peso________ altura_______  

            idade  ___  sexo___ peso________  altura_______  

            idade  ___  sexo___ peso________  altura_______ 
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ANEXO D 

QUESTIONÁRIO INTERNACIONAL DE ATIVIDADE FÍSICA 

VERSÃO CURTA 

Nome:_______________________________________________________ 

Data: ______/ _______ / ______ Idade : ______ Sexo: F ( ) M ( ) 

     Nós estamos interessados em saber que tipos de atividade física as pessoas fazem como 

parte do seu dia a dia. Este projeto faz parte de um grande estudo que está sendo feito em 

diferentes países ao redor do mundo. Suas respostas nos ajudarão a entender que tão ativos 

nós somos em relação às pessoas de outros países. As perguntas estão relacionadas ao 

tempo que você gasta fazendo atividade física na ÚLTIMA semana. As perguntas incluem 

as atividades que você faz no trabalho, para ir de um lugar a outro, por lazer, por esporte, 

por exercício ou como parte das suas atividades em casa ou no jardim. Suas respostas são 

MUITO importantes. Por favor, responda cada questão mesmo que considere que não seja 

ativo. Obrigado pela sua participação! Para responder as questões lembre que: 

- atividades físicas VIGOROSAS são aquelas que precisam de um grande esforço físico e 

que fazem respirar MUITO mais forte que o normal. 

- atividades físicas MODERADAS são aquelas que precisam de algum esforço físico e que 

fazem respirar UM POUCO mais forte que o normal. 

  Para responder as perguntas pense somente nas atividades que você realiza por pelo 

menos 10 minutos contínuos de cada vez. 

 

1 a. Em quantos dias da última semana você CAMINHOU por pelo menos 10 minutos 

contínuos em casa ou no trabalho, como forma de transporte para ir de um lugar para outro, 

por lazer, por prazer ou como forma de exercício? Dias _____ por SEMANA (  ) Nenhum 

 

1b. Nos dias em que você caminhou por pelo menos 10 minutos contínuos quanto tempo no 

total você gastou caminhando por dia?Horas: ______ Minutos: _____ 

 

2 a. Em quantos dias da última semana, você realizou atividades MODERADAS por pelo 

menos 10 minutos contínuos, como por exemplo, pedalar leve na bicicleta, nadar, dançar, 

fazer ginástica aeróbica leve, jogar vôlei recreativo, carregar pesos leves, fazer serviços 
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domésticos na casa, no quintal ou no jardim como varrer, aspirar, cuidar do jardim, ou 

qualquer atividade que fez aumentar moderadamente sua respiração ou batimentos do 

coração (Por favor, não inclua CAMINHADA).Dias _____ por SEMANA (  ) Nenhum  

 

2b. Nos dias em que você fez essas atividades moderadas por pelo menos 10 minutos 

contínuos, quanto tempo no total você gastou fazendo essas atividades por dia? 

Horas: ______ Minutos: _____ 

 

3 a. Em quantos dias da última semana, você realizou atividades VIGOROSAS por pelo 

menos 10 minutos contínuos, como por exemplo, correr, fazer ginástica aeróbica, jogar 

futebol, pedalar rápido na bicicleta, jogar basquete, fazer serviços domésticos pesados em 

casa, no quintal ou cavoucar no jardim, carregar pesos elevados ou qualquer atividade que 

fez aumentar MUITO sua respiração ou batimentos do coração. Dias _____ por SEMANA 

(  ) Nenhum 

3b. Nos dias em que você fez essas atividades vigorosas por pelo menos 10 minutos 

contínuos quanto tempo no total você gastou fazendo essas atividades por dia?  

Horas: ______ Minutos: _____ 

 

Estas últimas questões são sobre o tempo que você permanece sentado todo dia, no 

trabalho, na escola ou faculdade, em casa e durante seu tempo livre. Isto inclui o tempo 

sentado estudando, sentado enquanto descansa, fazendo lição de casa visitando um amigo, 

lendo, sentado ou deitado assistindo TV. Não inclua o tempo gasto sentando durante o 

transporte em ônibus, trem, metrô ou carro. 

 

4 a. Quanto tempo no total você gasta sentado durante um dia de semana?______horas 

____minutos 

4b. Quanto tempo no total você gasta sentado durante em um dia de final de 

semana?______horas ____minut



 
 

 

 


