
Mariana Del Bosco Rodrigues 

  

 

 

  

 

 

EFEITO DO CONSUMO DE CÁLCIO NO TRATAMENTO DE CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES OBESAS 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2007 

 

 

Dissertação apresentada ao Departamento de Clínica 
Médica da Faculdade de Medicina da Universidade de 
São Paulo para obtenção do título de Mestre em Ciências 

Área de concentração: Endocrinologia            
Orientadora: Profa. Dra Sandra Mara Ferreira Villares 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este estudo foi desenvolvido no Ambulatório de Obesidade e Síndrome 

Metabólica do HCFMUSP e no Laboratório de Investigação Médica 25 da FMUSP, 

tendo apoio da FAPESP para projeto regular de pesquisa (processo nº 05/53817-8) 

e concessão de bolsa de estudo do CNPQ. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos meus pais, Nelson e Eliane, e à minha irmã Mayra 

que me deram suporte, incentivo e inspiração. 

Aos meus avós Alice e Emir pelo apoio e carinho em 

todos os momentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AGRADECIMENTOS 

 

À Professora Sandra Mara Ferreira Villares, agradeço, primeiramente, pela 

carinhosa acolhida no ambulatório de obesidade infantil do HCFMUSP e por todo o 

aprendizado que foi fruto dessa experiência sob a sua coordenação. Agradeço pelas 

valiosas orientações em cada etapa deste trabalho e, mais ainda, pela generosidade 

e disposição em compartilhar com seus alunos toda a sua experiência, como 

pesquisadora e como clínica, no cuidado da criança obesa.  

À Dra Zuleika Salles Cozzi Halpern, por ter me levado ao Instituto de 

Psiquiatria, e dali, com tanto entusiasmo, me apresentar à Dra Sandra para que eu 

pudesse iniciar a pós-graduação pela endócrino.  Sou muito grata por poder contar 

com a sua confiança, com o seu incentivo e com os seus ensinamentos em todos os 

momentos, e neste em especial.  Obrigada por compartilhar comigo seus pacientes 

e sua experiência. Obrigada por contribuir tanto para o meu crescimento.  

Ao Dr Alfredo Halpern, com quem tive a honra e o privilégio de trabalhar nos 

primeiros anos da minha vida profissional, agradeço pela oportunidade de, 

novamente, poder fazer parte da sua equipe.  

Agradeço às crianças e adolescentes do ambulatório de obesidade do 

HCFMUSP que me trouxeram experiência no atendimento de crianças e que 

possibilitaram a realização desta pesquisa com toda a paciência que dispuseram em 

preencher formulários, registros e para realizar exames. 

Agradeço a todas as estagiárias que passaram pela liga de obesidade infantil 

nos últimos três anos. Algumas já são colegas nutricionistas e todas contribuíram de 

alguma forma para realização deste trabalho e para a estruturação do atendimento. 

À Thais Arthur, à Barbara Lourenço, à Maria Fernanda Gioielli, à Lia Buschinelli, à 

Jaqueline Taglieta, à Ana Luisa Indiani, à Pamela David, à Renata Delavy, à Mariana 

Costa, à Lia Takayama, à Gabriela Mascaretti, à Jéssica Mascaretti, à Maria Luisa 

Petty e às novinhas, Ariana Fernandes, Clarissa Fujiwara, Maria Carolina do Vale, 

meu muito obrigada. 

À Isabel Guazzelli e à Eliana Frazzato agradeço à acolhida no laboratório em 



 

meio às amostras, aos seqüenciamentos e aos “primers”. Obrigada pela ajuda na 

organização dos pacientes e dos relatórios, pela viabilização dos exames e pelas 

análises bioquímicas. 

À equipe da do Lim 17, especialmente, à Dra Rosa Maria Rodrigues Pereira 

pela viabilização da DEXA. 

À Christiane Nicolau, colega e amiga desde o primeiro dia da pós-graduação, 

agradeço pelas tabelas, pelos artigos, pelas aulas e, principalmente, pela 

companhia.     

À Sophie Deram, agradeço a amizade e a parceria que formamos no 

atendimento nutricional do ambulatório. 

À toda a equipe de médicos, professores de educação física, psicólogas e 

acadêmicos pela agradável convivência e por e contribuírem para esse estudo. 

Às secretarias do consultório, Claudia e Rafaela, e à secretária da pós-

graduação, Cida, pela paciência, pela atenção e por terem sido essenciais na minha 

organização. 

  À Nestlé pela doação do Molico cálcio plus. Agradeço, especialmente, à 

nutricionista Kathya Schimider e à Carolina Munemori pela atenção e disposição em 

nos ajudar durante os trâmites da doação e para o adequado recebimento no 

ambulatório.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta dissertação está de acordo com as seguintes normas, em vigor no momento da 

publicação:  

Universidade de São Paulo. Faculdade de Medicina. Serviço de Biblioteca e 

documentação. Guia de apresentação de dissertações, teses e monografias. 

Elaborado por Anneliese Carneiro da Cunha, Maria Julia de A. L. Fredi, Maria F. 

Crestana, Marinalva de Souza Aragão, Suely Campos Cardoso, Valéria Vilhena. 2ª 

ed. São Paulo: Serviço de Biblioteca e documentação; 2005 

Referências: adaptado de International Commitee of Medical Journals Editor 

(Vancouver) 

Abreviaturas dos títulos dos periódicos de acordo com List of Journals Indexed in 

Index Medicus. 



 

SUMÁRIO 

1. INTRODUÇÃO...........................................................................................  1 

1.1 Obesidade...........................................................................................  1 

1.2 Obesidade na infância e na adolescência.......................................   1 

1.3 Classificação da obesidade na infância e na adolescência..........   3 

1.4 Obesidade e co-morbidezes.............................................................   7 

1.5 Hormônios relacionados ao tecido adiposo...................................  10 

1.6 Tratamento da obesidade infantil..................................................... 14 

1.7 Evidências da relação entre cálcio e obesidade............................. 18 

1.8 Vitamina D na obesidade..................................................................  33 

2. OBJETIVOS..............................................................................................   38  

2.1 Objetivo geral.....................................................................................  38 

2.2 Objetivo específico............................................................................  38 

3. METODOLOGIA........................................................................................  39 

3.1 Delineamento.....................................................................................   39 

3.2 Casuística ..........................................................................................  39 

3.3 Métodos..............................................................................................  40 

3.4 Protocolo de estudo..........................................................................  41 

3.5 Variáveis do estudo...........................................................................  47  

3.6 Análise estatística..............................................................................  49 

4. RESULTADOS...........................................................................................  52 

4.1 Amostra................................................................................................ 52  

4.2 Intervenção........................................................................................... 54 



 

4.3 Cálcio e energia.................................................................................... 56 

5.  DISCUSSÃO............................................................................................... 59 

5.1 Dados da amostra................................................................................ 59 

5.2 Resultado da intervenção geral.......................................................... 66 

5.3 Efeito da ingestão de cálcio................................................................ 71 

6. CONCLUSÕES............................................................................................ 76  

7. ANEXOS....................................................................................................... 78 

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS............................................................ 93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE ABREVIATURAS, SÍMBOLOS E SIGLAS 

 

AI                                     adequate intake 

AMPK                              proteína quinase ativada por AMP 

AMPc                               adenosina monofosfato cíclico 

Bio                                   bioimpedância    

Ca                                   cálcio  

CARDIA                          Coronary Artery Risk Development in Young Adults 

DESIR                             Data from the Epidemiological Study on the Insulin Resistance Syndrome 

dl                                     decilitro 

Di                                                        diferença 

DRI                                  Dietary Reference Intake 

DEXA                              dual energy X-Ray absorptiometry   

ENDEF                            Estudo Nacional da Despesa Familiar 

EAR                                 Estimated Average Requirement 

FAS                                 enzima ácido graxo sintetase 

FDA                                 Food and Drug Administration 

GET                                 gasto energético total  

HCFMUSP                       Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

HDL                                  lipoproteína de alta densidade 

Hg                                    mercúrio 

HOMA-IR                        homeostasis model assessment – insulin resistence 

IDF                                   International Diabetes Federation 

IMC                                  índice de massa corporal 

kg                                     quilograma  

LDL                                  lipoproteína de baixa densidade   

m                                      metro 

mg                                    miligrama 

mm                                   milímetro 



 

mmol                                milimol 

mRNA                              ácido ribonucléico mensageiro 

NCHS                              National Center for Health Statistics 

NHANES                         National Health and Nutrition Examination Survey 

nmol                                nanomol        

OMS                                Organização Mundial da Saúde 

PNSN                              Pesquisa Nacional de Saúde e Nutrição 

POF                                 Pesquisa Brasileira do Orçamento Familiar 

PTH                                 paratormônio 

PPAR-γ                            receptor gama de proliferação ativada do peroxissomo 

PPV                                 Pesquisa sobre Padrões de Vida  

RDA                                 Recommended Dietary Allowances 

RCA                                 registro do consumo alimentar  

TNF-a                              fator de necrose tumoral alfa 

UCP                                 proteína desacopladora 

UI                                     unidades internacionais 

UL                                    upper intake level 

UVB                                  ultravioleta B 

VS                                    versus     

VLDL                               lipoproteína de muito baixa densidade 

µg                                     micrograma 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMO 

Rodrigues MDB. Efeito do consumo de cálcio no tratamento de crianças e 
adolescentes obesas. [dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina, 
Universidade de São Paulo; 2007. 112p. 

INTRODUÇÃO: Estudos evidenciam a relação da baixa ingestão de cálcio e 
osteoporose, câncer colo-retal e hipertensão. Mais recentemente, estudos 
epidemiológicos vêm apontando que pode haver uma diminuição do risco de 
obesidade e de suas comorbidades com um maior consumo de cálcio e/ou 
derivados de leite.  Ensaios em humanos apresentam resultados conflitantes com 
relação à perda de peso e alteração dos parâmetros metabólicos. Pretendemos 
avaliar a interferência da restrição calórica e do consumo de cálcio sobre a evolução 
dos parâmetros antropométricos e de composição corporal e parâmetros 
bioquímicos de 42 meninas (11,1 + 1,4 anos) obesas (2,2 + 0,3 escore Z de IMC) em 
5 meses de tratamento no ambulatório de obesidade do HCFMUSP. MÉTODOS: 
Nesse ensaio clínico não controlado, realizado entre agosto de 2005 a agosto de 
2006, orientamos o seguimento de uma dieta hipocalórica balanceada, composta por 
3 porções de derivados de leite e complementada com 4 c. sopa de leite em pó 
desnatado com carbonato de cálcio (adicional de 800mg cálcio).  As crianças 
apresentaram diferentes níveis de adesão, tanto com relação ao consumo 
energético, quanto com relação ao consumo de cálcio e, a partir desta variação no 
consumo, investigamos o efeito da dieta sobre a evolução das variáveis. 
RESULTADOS: Após a intervenção observamos perda de peso, perda de gordura e 
melhora da maioria dos parâmetros metabólicos (glicose, insulina, HOMA, Colesterol 
e frações LDL e HDL). Não houve diferença significante na diminuição dos 
triacilgliceróis e VLDL-C, nem da leptina e da adiponectina. Por meio da regressão 
linear múltipla identificamos que o consumo de cálcio não explicou a variação do 
peso nem do perfil lipídico, mas interferiu na melhora da resistência insulínica. 
Estimamos que com um déficit de 390 kcal e um incremento de mais de 400mg de 
cálcio por dia seria possível, em 5 meses, diminuir a insulinemia em 9,2 µU/ml e o 
HOMA em 2,6%.  CONCLUSÃO: O incremento do consumo de cálcio parece não 
interferir na evolução das variáveis antropométricas e de composição corporal de 
crianças obesas submetidas à dieta hipocalórica balanceada. Sugerimos que o 
cálcio interfira na resistência insulínica, pois observamos que, sob a mesma restrição 
calórica, a diminuição da insulinemia e a melhora do HOMA é mais relevante quanto 
maior o consumo de cálcio.  São necessários estudos clínicos controlados e a  
elucidação de um possível mecanismo de ação para entender o papel do cálcio no 
controle do metabolismo glicídico. 

Desctitores: cálcio, obesidade, resistência à insulina, criança, adolescente, crianças, 
ensaio clínico.    



 

SUMMARY 

Rodrigues MDB. Effects of dietary calcium intake on the treatment of obese girls. 
[dissertation]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 
2007. 112p. 
 
INTODUCTION: It has been shown a relationship between a low calcium intake and 
osteoporosis, colorectal cancer, and hypertension. Recently, epidemiological studies 
are pointing that there may be a decreased risk of obesity and its co-morbidities with 
a higher intakes of calcium and/or dairy. Clinical trials have been showing conflicting 
results related to weight loss and change in metabolic parameters. We intend to 
evaluate the interference of caloric restriction and calcium intake on anthropometric 
and body composition, metabolic and hormonal parameters of 42 obese (2,2 + 0,3 
score Z of IMC) girls in 5 months of outpatient treatment at HCFMUSP. METHODS: 
In an uncontrolled clinical trial launched between August 2005 to August 2006, 
they`re counseled to include 3 portions of dairy and 40g of nonfat powdered milk with 
calcium carbonate per day (additional 800mg calcium). Children presented different 
levels of caloric and calcium intake and so we investigate the effect of these 
components of diet in several levels. RESULTS: Loss of weight, fat mass and lipid 
profile were improved independently of calcium intake. There was no significant 
difference in the decrease of triglycerides and VLDL-C, neither to leptin and 
adiponectin. Through multiple linear regressions, we identified that calcium intake did 
not explain the variation of weight or lipid profile, but seems to improve insulin 
resistance. We estimate that a deficit of 390 kcal and an increase of more than 
400mg of calcium per day should decrease insulin levels in 9.2 µ U / ml and the 
HOMA at 2.6%, after 5 months. CONCLUSION: The increase calcium intake does 
not seem to interfere in the evolution of the anthropometric variables and body 
composition in obese children under a balanced hypocaloric diet. We suggest that 
under the same caloric restriction, calcium intake shold be relevant to improve insulin 
resistance. In order to understand the role of calcium in the control of glycolic 
metabolism.  Controlled clinical trials are necessary and so the elucidation of a 
possible mechanism of action. 

 

 

Descriptors: Calcium intake, obesity, insulin resistance, adolescent, child, clinical 

trials  

 

 

 



 

1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Obesidade 

 

A obesidade é uma doença crônica cuja prevalência vem aumentando, em 

proporções epidêmicas, tanto em países desenvolvidos como em países em 

desenvolvimento 1. A obesidade pode ser conceituada como uma condição de 

acúmulo anormal ou excessivo de gordura no organismo, levando a um prejuízo na 

condição de saúde 2.  Ela representa o resultado final de um balanço energético 

positivo, cuja patogênese não está completamente elucidada. Fatores 

comportamentais e biológicos, que contribuem para o balanço energético e 

regulação dos estoques de energia do corpo, são influenciados por uma 

suscetibilidade individual e por fatores hormonais, culturais e genéticos 3.   

A obesidade está fortemente associada à síndrome metabólica, à doença 

arterial coronariana, à hipertensão, ao diabetes, à dislipidemia, à litíase biliar, à 

osteoartrite, à apnéia do sono e a alguns tipos de cânceres. O risco destas co-

morbidades está positivamente associado com o Índice de Massa Corpórea (IMC). É 

importante destacar que a gordura visceral é um fator de risco independente para as 

morbidades associadas à obesidade 4.  

 

1.2 Obesidade na infância e na adolescência 

 

A prevalência da obesidade vem aumentando em todas as idades nas últimas 

três décadas, devido principalmente, à piora na qualidade alimentar e a diminuição 

da atividade física.  A obesidade é considerada a doença crônica mais prevalente na 

população infantil 5. 

Em uma reunião de dados, com diferentes estudos, avaliando o estado 

nutricional de mais de 15 mil adolescentes americanos, Gordon-Larsen e col. (2004)6 

verificaram uma incidência de obesidade de 10,9%.  



 

Dados brasileiros indicam que um processo de transição nutricional vem 

ocorrendo nas ultimas três décadas. Ao comparar os dados do Estudo Nacional da 

Despesa Familiar (ENDEF), realizado em 1974-1975, e os dados da Pesquisa sobre 

Padrões de Vida (PPV), realizada em 1996-1997, Wang e col. (2002)7 verificaram  

que a prevalência de sobrepeso e obesidade em crianças e adolescentes de 6 a 18 

anos triplicou, passando de 4,1% para 13,9%. Neste mesmo estudo, concluiu-se que 

as taxas de sobrepeso no país aumentam cerca de 0,5% ao ano, enquanto as taxas 

de subnutrição diminuem, aproximadamente, 0,3% ao ano. 

A avaliação de crianças brasileiras estudada pela POF (Pesquisa Brasileira 

do Orçamento Familiar) 2003-2002 do IBGE (Instituto Brasileiro de Pesquisa e 

Estatística) indica que, na faixa etária de 10 a 19 anos, a freqüência de excesso de 

peso é de 16.7%. Esta freqüência é ainda mais importante para os pré-

adolescentes, entre 10 e 11 anos, chegando a 22%. O mesmo estudo aponta que a 

obesidade acomete 2,9% das meninas brasileiras e 1,8% dos meninos.  Em ambos 

os sexos, a freqüência da obesidade é maior no sul, sudeste e centro-oeste, e, 

dentro de cada região, tende a ser maior nos centros urbanos que no meio rural. 

Meninas do sudeste urbano apresentam os maiores índices de obesidade entre as 

crianças e adolescentes do país, chegando a 4% 8.  

 

1.3 Classificação da obesidade na infância e na adolescência 

 

 O índice de massa corporal (IMC) é uma medida da adiposidade, calculado 

pela divisão do peso em quilogramas (kg) pelo quadrado da altura em centímetros 

(cm)2. É o parâmetro mais freqüentemente utilizado para avaliação da obesidade por 

ser de muito fácil aplicação e por ter boa correlação tanto com grau de adiposidade 

quanto com o risco de doenças. Também em crianças, o IMC está significantemente 

associado à obesidade e pode ser positivamente correlacionado com risco de 

problemas de saúde 9 -10. 

Para adultos, o ponto de corte é estático. Segundo a Organização Mundial da 

Saúde (OMS), a normalidade está entre o IMC 18,50 e 24,99 (kg/m2), o sobrepeso é 



 

indicado pelo IMC acima de 25,00 (kg/m2) e a obesidade, acima de 30,00 (kg/m2) 2.  

A tabela 1 expressa a classificação do estado nutricional de acordo com os diversos 

pontos de corte do IMC.  

 

Tabela 1: Classificação internacional de baixo peso, sobrepeso e obesidade para 
adultos de acordo com o IMC 

 
Classificação Pontos de corte 
Baixo peso  <18.50 
     Magreza severa <16.00 
     Magreza moderada 16.00 - 16.99 
     Magreza 17.00 - 18.49 

Faixa de normalidade 18.50 - 24.99 

Sobrepeso =25.00 

     Pré-obeso 25.00 - 29.99 

     Obeso =30.00 

          Obeso grau I 30.00 - 34-99 

          Obeso grau II 35.00 - 39.99 

          Obeso grau III =40.00 

FONTE: Adaptado de OMS 2000 2. 

 

Devido à variação da corpulência durante o crescimento e desenvolvimento a 

interpretação do IMC para crianças difere de acordo com o sexo e a faixa etária e, 

portanto, os pontos de corte de IMC não podem ser estáticos 11.   

Em um estudo com quase 200.000 crianças e adolescentes de 6 diferentes 

países, Cole e col. (2000) 12 determinaram que, ao nascimento, a mediana do IMC é 

de aproximadamente 13 (kg/m2), subindo para 17 (kg/m2) a um ano de idade, 

diminuindo para 15,5 (kg/m2) aos 6 anos e subindo para 21 (kg/m2),  aos 20 anos.   

Os dados deste estudo são a base a para recomendação da Força Tarefa em 

Obesidade (IOTF - International Obesity Task Force) que sugere a utilização de 

pontos de corte que sejam correspondentes aos valores de IMC de 25 e 30 kg/m2 na 



 

classificação do sobrepeso e obesidade, respectivamente, nas diversas faixas 

etárias e para ambos os sexos 12.  

Alguns autores, entretanto, verificaram que por esse método há uma 

subestimação da prevalência de obesidade 13 - 14.  

Na década de 70, a OMS propôs que se avaliasse o estado nutricional de 

crianças por meio dos índices antropométricos de peso para estatura, de peso para 

idade e de estatura para idade 15.  

Essa classificação contrastava com a classificação do estado nutricional em 

adultos a partir do IMC, ou seja, por um critério epidemiológico associado à morbi-

mortalidade. Em 1997, a OMS reconhece a necessidade de se avaliar a obesidade 

na infância e na adolescência pelo índice de massa corpórea e sugere a utilização 

de curvas de referência de IMC para idade. Nessa publicação destaca a 

necessidade de se determinar uma curva de referência mais adequada do que as 

existentes até então, com dados populacionais mais recentes e com uma 

padronização internacional 16.  

 Em 2000, o NCHS (National Center for Health Statistics) recomenda a 

utilização de curvas de percentis de IMC para a idade, construídas a partir dos 

dados do NHANES (National Health and Nutrition Examination Survey), que advêm 

de uma coleta periódica de crianças e adolescentes americanos desde a década de 

60, definindo-se sobrepeso para IMC acima do 85 percentil e obesidade acima do 95 
17.  

Conde & Monteiro (2006)18 determinaram uma curva de referência de IMC 

com dados do PNSN (Pesquisa Nacional de Saúde e Nutrição), publicados em 1989 

pelo IBGE, para avaliação do estado nutricional de crianças e adolescentes 

brasileiros, estabelecendo pontos de corte e tendo os percentis 85 e 95, 

recomendados para diagnosticar, respectivamente, excesso de peso e obesidade.  

Em setembro de 2007, a OMS passa a recomendar a utilização de uma 

referência de IMC para idade para aplicação ampla.  Estas curvas, elaboradas por 

De Onis e col. (2007)19, com correspondência ao ponto de corte do IMC para 

adultos, foram construídas a partir da fusão dos dados da década de 70 do NCHS 



 

com os dados recentes da amostra transversal de crescimento dos pré-escolares de 

5 países (Brasil, Estados Unidos, Índia, Noruega e Gana). Esta reconstrução das 

tabelas do NCHS teve por finalidade heterogeneizar e suavizar a transição entre as 

duas amostras 19.  

Sendo normal a distribuição do IMC na curva de referência e permitindo que 

cada indivíduo possa ser avaliado no percentil exato e, ao mesmo tempo, no escore 

do desvio padrão, é possível avaliar o grau de obesidade ou a evolução de um 

indivíduo pelo escore Z do IMC. O escore Z representa o desvio que cada indivíduo 

apresenta do valor médio encontrado na população de referência dividido pelo 

desvio padrão. Pelo fato do escore Z ter uma relação direta com os percentis, é 

possível converter um percentil em Z escore e vice-versa 17 . 

Para essa conversão, utiliza-se o método LMS. Os parâmetros utilizados são 

a mediana do índice observado em cada estrato (M), o coeficiente de variação de 

cada estrato (S) e o coeficiente Box-cox, empregado para a transformação 

matemática dos valores do IMC com o objetivo de obter variação linear para cada 

estrato (distribuição normal). O valor selecionado para o coeficiente L é aquele cuja 

transformação produza a menor soma dos quadrados dos desvios da variável 17.   

As curvas de referência de IMC para idade disponibilizam tabelas com os 

valores M e S, correspondentes à idade (em meses) e sexo da criança. Segue o 

cálculo para obtenção do valor do Z escore do IMC. 

 

Z score = 1/S log( Q/M) 

S = coeficiente de variação individual 

Q = índice de Quetelet ou IMC 

M = mediana  

  

 

 

 



 

1.4  Obesidade e co-morbidezes 

 

A probabilidade de uma criança obesa tornar-se um adulto obeso varia de 20-

50% antes da puberdade e 50 a 70% após a puberdade. Este risco predispõe a 

criança obesa a sérias complicações da obesidade na idade adulta 20.  

O risco de morte em adultos obesos, que foram crianças ou adolescentes 

obesos, em comparação aos adultos magros, cuja infância e adolescência foram de 

peso normal, é significativamente maior 21.  

Muitos estudos mostram que a obesidade é um importante fator de risco para 

o desenvolvimento das principais doenças crônicas não transmissíveis. Assim como 

nos adultos, os fatores de risco na infância e adolescência estão diretamente 

relacionados ao excesso de peso e ao padrão de distribuição de gordura 22.  

A associação entre obesidade infantil e risco cardiovascular mantém-se na 

adolescência e incrementa-se na vida adulta com a persistência da obesidade 23.   

As doenças cardiovasculares propriamente ditas só se manifestarão décadas 

mais tarde, mas estudos demonstram que em a doença aterosclerótica pode iniciar-

se precocemente em crianças e adolescentes obesos 24.  

O conjunto de desordens metabólicas e das conseqüentes complicações 

cardiovasculares decorrentes da obesidade é denominado Síndrome Metabólica. A 

síndrome é composta por obesidade visceral, resistência à ação da insulina, 

hipertensão e dislipidemia 22.  

Quanto aos componentes da síndrome, hipertensão, resistência insulínica e 

dislipidemia, podem aparecer ainda na infância, enquanto diabetes mellitus tipo 2 e 

síndrome do ovário policístico, na adolescência 22 -25.  

O critério mais recente para determinação da síndrome metabólica em 

crianças foi proposto em 2007 pela International Diabetes Federation (IDF). São 

classificadas como portadoras da síndrome metabólica crianças de 10 a 16 anos 

que apresentem circunferência abdominal acima do percentil 90 para idade e sexo e 

a que tenham dois ou mais dos seguintes fatores: triglicérides maior ou igual a 150 



 

mg/dl, HDL-colesterol inferior a 40mg/dl, pressão arterial superior a 130x85 mm Hg e 

glicemia superior a 90mg/dl 26.  

 Pelo fato de haver diferentes critérios para determinação da síndrome 

metabólica em crianças, os estudos que se propõem a avaliar a sua prevalência 

nem sempre trazem resultados homogêneos.  

 Em uma amostra representativa de adolescentes americanos (1280 meninas 

e 1150 meninos), a prevalência da síndrome metabólica foi 4,2%. Entre os 

adolescentes com sobrepeso, a prevalência foi de 28,7% 27.  

 Em um estudo com 123 crianças e adolescentes hispânicos obesos, Cruz e 

col. (2004) 28 verificaram que 30% da amostra apresentava diagnóstico de síndrome 

metabólica.   

Em uma avaliação de 226 crianças e adolescentes atendidos no ambulatório 

de obesidade infantil do HCFMUSP (Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 

da USP), observamos que, entre as crianças maiores de 10 anos, a incidência de 

hipertrigliceridemia foi de 16% nos meninos e de 12% nas meninas, baixos níveis de 

HDL-C foram encontrados em 31% dos meninos e em 27% das meninas, 4% dos 

meninos e 2% das meninas eram intolerantes à glicose, 60% dos meninos e 61% 

das meninas apresentavam-se hiperinsulinêmicos e uma menina foi diagnosticada 

como portadora de diabetes tipo 2 29.  

Além dos parâmetros metabólicos, é preciso destacar que alguns estudos 

demonstram ainda um importante comprometimento da auto-estima nas crianças e 

nos adolescentes obesos. Strauss (2000) 30 demonstra que a baixa auto-estima é 

bastante freqüente, tanto em meninas quanto em meninos obesos, especialmente 

no início da adolescência. O autor observa nessa população uma maior tendência à 

tristeza, solidão e nervosismo. É também relevante considerar o risco de distúrbio do 

comportamento alimentar na adolescência e no início da vida adulta, principalmente 

em meninas 31.  

 

 



 

1.5 Hormônios relacionados ao tecido adiposo 

 

O tecido adiposo tem sido amplamente reconhecido como um órgão endócrino 

ativo e com uma alta atividade metabólica. Os adipócitos sintetizam e secretam uma 

série de proteínas que atuam como hormônios e interferem na ingestão alimentar, 

gasto energético e processos inflamatórios 32.  

 

1.5.1 Leptina 

 

A leptina é produzida no tecido adiposo branco e atua nos receptores 

expressos no hipotálamo para promover a sensação de saciedade e regular o 

balanço energético 33.  Seus efeitos são decorrentes de ações diretas em tecidos 

específicos ou de ações indiretas por mecanismos neurais e endócrinos. Diversos 

trabalhos descrevem a atuação da leptina no sistema nervoso central através de 

mediadores como o neuropeptídeo Y, o peptídeo agouti, o hormônio liberador de 

corticotropina, o hormônio estimulante dos melanócitos e a colecistocinina, entre 

outros 34. 

A leptina é secretada em proporção à massa adiposa, sendo assim, 

indivíduos obesos têm elevadas concentrações de leptina, mas pouca sensibilidade 

à sua ação 35. 

Tarshakovec e col. (2003)36 avaliaram 36 crianças e adolescentes obesos 

com idade média de 11,8 anos e verificaram associação entre níveis de leptina e 

massa adiposa e níveis de leptina e níveis de insulina. A associação entre leptina e 

insulina foi independente da massa adiposa, sugerindo que adolescentes com 

maiores concentrações de leptina são mais propensos à resistência insulínica.  

Huang e col. (2004)37 constataram por meio de regressão linear que os níveis 

plasmáticos de leptina permaneceram significativamente associados à resistência 

insulínica, mesmo após ajuste para idade, IMC, percentual de gordura e 

circunferência da cintura e que, desta forma, os altos níveis de leptina podem ser 

considerados preditores da síndrome metabólica.  

 



 

1.5.2 Adiponectina 

 

A adiponectina é uma proteína, descoberta em 1995, secretada pelo adipócito 

maduro. Estruturalmente assemelha-se às citocinas da família do TNF-a (fator de 

necrose tumoral alfa). Os dois tipos de receptores descritos para a adiponectina 

mediam seu efeito via AMPK (proteína quinase ativada por AMP) e PPAR-γ (receptor 

gama de proliferação ativada do peroxissomo), diminuindo a produção hepática de 

glicose e o acúmulo de ácidos graxos livres no músculo. Além disso, a adiponectina 

também inibe os efeitos inflamatórios, causados pelo TNF-a na parede vascular. 

Estudos demonstraram que a adiponectina encontra-se diminuída em indivíduos 

obesos, diabéticos e coronariopatas 38. 

As primeiras indicações de que a adiponectina poderia participar na 

homeostase energética foram obtidas ao ser analisada a expressão de adiponectina 

em tecidos de camundongos magros e obesos. Foi observada uma redução de seu 

mRNA (ácido ribonucléico mensageiro) em tecido de camundongos obesos ob/ob, 

deficientes em leptina, de 70-90%. O mesmo foi observado em tecidos de gordura 

de humanos, em que houve expressão reduzida em 50 a 80%, em obesos 39. 

Estudos demonstraram que a adiponectina correlaciona-se negativamente 

com a glicemia de jejum, concentração plasmática de triglicérides e glicemia 

plasmática pós-prandial 40.  

Em crianças, diferentemente dos adultos, não há diferença entre os sexos nos 

níveis de adiponectina plasmática. Assim como nos adultos, a adiponectina 

correlaciona-se inversamente com a obesidade e aumenta com o emagrecimento 41.  

Também em crianças, a adiponectina correlaciona-se negativamente com 

parâmetros bioquímicos, que se mostram elevados na obesidade (ácido úrico, 

triglicérides, insulina) e parâmetros bioquímicos aterogênicos (relação colesterol 

total/HDL-C e apo B/ apo A1). Esta correlação sugere que a hipoadiponectinemia 

possa ser um componente do desarranjo metabólico, levando a desenvolvimento 

precoce de lesões vasculares, causadas pela síndrome metabólica em pacientes 

pediátricos 42. 



 

Em adolescentes obesos, foram observados níveis mais elevados de insulina 

de jejum, ácidos graxos livres e triglicérides. Além disso, IMC, porcentagem de 

gordura corporal total, intra-abdominal e subcutânea e conteúdo intramiocelular de 

gordura apresentavam-se mais altos que nos adolescentes não obesos saudáveis. 

As concentrações de adiponectina plasmática foram inversamente proporcionais à 

porcentagem de gordura corporal total e ao conteúdo de gordura intramiocelular em 

indivíduos obesos 43.  

 

1.6  Tratamento da Obesidade Infantil  

 

As estratégias de tratamento da obesidade e do sobrepeso infantil são pouco 

documentadas, comparando-se com os trabalhos existentes em adultos. Apesar de 

não haver tratamento considerado padrão, pela inconclusividade derivada de 

problemas metodológicos freqüentemente encontrados nos trabalhos disponíveis, as 

recomendações atuais para o manejo clínico do excesso de peso em crianças e 

adolescentes são baseadas no controle de ganho ponderal e no das co-morbidades 

eventualmente encontradas 44.  

 

1.6.1. Metas do tratamento 

 

Estudos realizados em adultos sugerem que uma redução de 5 a 10% do 

peso inicial, em uma velocidade aproximada de 0,5 kg por semana, e a manutenção 

do peso perdido por 2 a 5 anos seria uma boa meta por trazer significativas 

melhoras para condição de saúde do paciente. Em crianças, por conta do 

crescimento e do desenvolvimento, as metas em curto prazo devem ser 

complacentes e individualizadas. A avaliação da evolução deve basear-se na 

diminuição do Z escore do IMC. Espera-se que as crianças obesas, ao fim do 

tratamento, estejam com um Z escore do IMC menor que 2 e que se revertam ou 

previnam as co-morbidades 45.  

 



 

1.6.2 Estratégia de tratamento  

 

É importante que o cuidado seja instituído assim que se faz o diagnóstico. De 

maneira geral, o tratamento visa à adequação do balanço energético (alimentação + 

atividade física), à melhora do hábito alimentar, à modificação comportamental e ao 

envolvimento familiar no processo de mudança 46.  

Estudos indicam que para trazer os resultados mais seguros e duradouros o 

tratamento da obesidade deve estar inserido num contexto de modificação do estilo 

de vida 47.  

É essencial que o processo de reeducação alimentar no tratamento da 

criança obesa seja extensivo a toda a família. O profissional, o paciente e o cuidador 

devem ainda estar cientes de que é um processo de aprendizagem, que se dá em 

longo prazo, com o objetivo de incorporação de novos hábitos 48.  

Com relação à recomendação de energia, sabe-se que é desejável um 

balanço negativo para a queima das reservas. O Gasto Energético Total (GET) 

equivale ao gasto de energia diário com o metabolismo basal, com o efeito térmico 

dos alimentos e com as atividades físicas exercidas. Conhecendo-se o GET, torna-

se possível quantificar as necessidades nutricionais do indivíduo de modo a alcançar 

o crescimento esperado, adequar o peso e a composição corporal, sendo assim um 

parâmetro preciso para aperfeiçoar a terapia nutricional 49.  

Para determinação do gasto energético basal, é possível utilizar algumas 

estratégias: estimativa do gasto por meio da avaliação do consumo alimentar, 

aplicação da calorimetria direta ou indireta, utilização de equações preditivas, e, o 

método mais acurado de mensuração do gasto energético total em indivíduos fora 

de confinamento, a aferição por meio de água duplamente marcada 50.  

A adequação do consumo de nutrientes é também um objetivo do 

aconselhamento nutricional. Vale lembrar que à medida que a obesidade é 

crescente, as dietas da moda também emergem a cada dia e os seguidores nem 

sempre alcançam resultados satisfatórios 51. Enquanto algumas delas baseiam-se 

em diretrizes de órgãos competentes, seguindo recomendações adequadas de 



 

diminuição de porções e consumo de energia, outras restringem grupos alimentares 

e alteram o balanço de macronutrientes, entre outras teorias. No meio acadêmico, 

há muita discussão acerca dos diversos tipos de dieta e uma extensa produção 

científica que pretende avaliar seus efeitos para saúde 52.   

Todavia, as discussões e os artigos são, na maioria das vezes, controversos, 

e as evidências em relação a benefícios, eficácia e sustentabilidade são bastante 

limitadas 51 – 52 - 53. 

De acordo com os princípios de uma alimentação saudável, todos os grupos 

de alimentos devem compor a dieta. A alimentação saudável deve fornecer água, 

carboidratos, proteínas, gorduras, vitaminas, fibras e minerais, que são 

indispensáveis e insubstituíveis para o bom funcionamento do organismo. A 

diversidade dietética fundamenta o conceito de alimentação saudável e nenhum 

grupo de alimento deve ser banido 54.  

A recomendação da OMS 55 e do Ministério da Saúde 54 é que do total de 

calorias da dieta, 10 a 15% devem provir de proteínas, 55 a 75%, dos carboidratos e 

15-30%, das gorduras.   

 

1.6.3.  Outras estratégias de tratamento 

 

Tratamentos mais agressivos, com a utilização de medicamentos, podem 

estar associados à intervenção convencional, mas devem ser cuidadosamente 

avaliados pelo clínico. Se a magnitude da obesidade compromete a saúde do 

paciente, fármacos podem ser utilizados para diminuir o consumo alimentar, interferir 

na absorção de nutrientes ou modular a ação da insulina 45.  

O único agente anoréxico aprovado para utilização em adolescentes é a 

sibutramina. O FDA (Food and Drug Administration) também aprova a utilização do 

orlistat, medicamento que atua inibindo 30% da ação da lipase pancreática, 

diminuindo, portanto, a absorção de parte da gordura da dieta. A metformina, que 

atua melhorando a sensibilidade à ação da insulina, tem sido utilizada em crianças 

obesas com resistência à insulina, e têm-se observado resultados significantes 

também quanto à perda de peso ao se comparar com placebo 45. 



 

A mais agressiva das intervenções, a cirurgia bariátrica em adolescentes, 

deve estar restrita a centros especializados. Quanto à indicação, não há estudos 

suficientes que corroborem a indicação para menores de 16 anos, com exceção aos 

casos de Prader-Willi ou outras síndromes genéticas similares. A “American 

Pediatric Surgical Association” sugere que o adolescente elegível deva ter sério 

comprometimento da saúde pela magnitude da obesidade, deve ter havido fracasso 

após 6 meses de tratamento conservador e medicamentoso, e ainda,  ter plena 

capacidade de decisão e garantia do envolvimento familiar  56.  

 

1.7 Evidências da relação entre cálcio e obesidade 

 

A termodinâmica é o fator determinante da gênese da obesidade e o foco do 

tratamento é favorecer o balanço energético negativo. A adequação da ingestão 

calórica e o incremento da atividade física são estratégias fundamentais para o 

combate da epidemia da obesidade 57.  

 Entretanto esta síndrome envolve alterações genéticas, bioquímicas e 

metabólicas e as evidências, embora controversas, indicam que a composição da 

dieta poderia, em maior ou menor grau, modular a suscetibilidade para o acúmulo de 

energia 58.  

 Nos últimos anos, estudos epidemiológicos e estudos prospectivos vêm 

corroborando com a hipótese de que uma dieta rica em cálcio e/ou derivados de leite 

estaria associada a uma menor deposição de gordura. Desta forma, o cálcio entrou 

como um elemento promissor para investigar uma possível contribuição para a 

prevenção e para o tratamento da obesidade 59.  

Estudos randomizados e estudos de intervenção clínica, entretanto, têm 

trazido resultados controversos, especialmente nos últimos dois anos.   

 

 

 



 

1.7.1 Evidências epidemiológicas: 

 

O primeiro relato epidemiológico da relação inversa entre cálcio e peso 

corporal advém de uma análise de 1983 do National Health Examination Survey I 

(NHANES I) 60. 

Mais recentemente, Zemel e col. (2000) 61 analisaram os dados do NHANES 

III em busca da mesma associação. Após ajuste para idade, sexo, etnia e consumo 

de energia, observou-se uma redução progressiva no risco de obesidade a cada 

quartil de consumo de cálcio. 

 Analisando os dados de uma pesquisa nacional portuguesa, Marques-Vidal e 

col. (2006) 62 demonstraram que o consumo de leite tem associação significativa 

com menores índices de massa corporal. Essa associação, entretanto, não foi 

observada para mulheres menopoausadas.  

Em uma meta-análise de cinco estudos clínicos que inicialmente avaliaram a 

relação do consumo de cálcio e risco de osteoporose em mulheres de 30 a 80 anos, 

Davies e col. (2000) 63 evidenciaram a associação inversa entre ingestão de cálcio e 

peso corporal como efeito secundário em todas as faixas etárias. Por meio de 

modelos de regressão linear, os autores concluíram que um incremento no consumo 

de cálcio de 100 mg por dia para mulheres na terceira década de vida estava 

associado a uma redução de 0,82Kg por ano.  

Heaney (2003) 64, em uma meta-análise com 564 mulheres, observa que 15% 

das que estão no percentil 25 do consumo de cálcio apresentaram excesso de peso 

contra 4% das que atingiam a necessidade diária de cálcio. O mesmo autor coloca 

que o incremento da ingestão de cálcio em 600mg por dia poderia reduzir 

significativamente o risco de sobrepeso na população.  

Pesquisadores do mesmo grupo reavaliaram nove trabalhos em que a relação 

da ingestão de cálcio e perda de peso pôde ser observada como efeito secundário. 

Em todos eles observou-se associação entre o cálcio da dieta e redução dos índices 

de adiposidade (peso corporal e gordura corporal). Em modelos de regressão linear 

os pesquisadores observam que o incremento de 300mg de cálcio por dia estaria 



 

associado à redução de 3 kg em adultos e a 1 kg, em crianças 65.     

Tanasescu e col. (2000)66 em um estudo caso-controle para identificar fatores 

biológicos e comportamentais associados à obesidade em meninas, verificaram uma 

tendência (p=0,054) para um menor consumo de produtos lácteos entre as obesas, 

em relação ao consumo das eutróficas.       

 Em uma análise de um estudo prospectivo, que tinha como objetivo avaliar o 

padrão alimentar de crianças em idade pré-escolar e a relação com parâmetros 

antropomérticos, Skinner e col. (2003)67 evidenciam a correlação inversa da ingestão 

de cálcio e porcentagem de gordura corporal.    

 Carruth & Skinner (2001)68, em outro estudo, também verificaram associação 

entre ingestão de cálcio e obesidade em crianças. Nesta metodologia, as mães 

registraram o consumo de crianças de 24 a 60 meses que foi relacionado à 

composição corporal no septuagésimo mês de vida. Nos modelos de regressão 

linear, a maior média de ingestão de cálcio e a maior frequência diária de lácteos 

foram associadas à menor quantidade de gordura corporal.  

 Mais recentemente, Brooks e col. (2006)69, avaliando a relação entre 

consumo de cálcio e excesso de peso de 1306 jovens que compõem o “Bogalusa 

Heart Study”, encontraram associação inversa entre consumo de cálcio e 

circunferência abdominal nos homens, mas não em mulheres. Também não 

encontraram relação entre consumo de lácteos e IMC da amostra.   

Gonzalez e col. (2006) 70, em um estudo retrospectivo que avaliou a relação 

entre ingestão de cálcio e alteração ponderal de adultos em um período de 8 a 12 

anos, verificaram associação positiva entre menor consumo de cálcio e ganho de 

peso para mulheres. Mulheres que utilizavam suplemento de 500mg de cálcio por 

dia tiveram aumento de 5,1 kg em 10 anos e as que não utilizavam, tiveram ganho 

de 6,9 kg no mesmo período (intervalo de confiança de 95%). Essa associação, 

entretanto, não foi demonstrada para os homens da mesma amostra.  

Em uma meta-análise de 13 ensaios clínicos randomizados, que haviam 

demonstrado relação positiva entre ingestão de cálcio e perda de peso, Troman e 

col. (2006)71 verificaram, após o ajuste para as diferenças do peso inicial entre os 



 

grupos caso e controle, que a suplementação de cálcio não tinha uma associação 

estatisticamente significante para a perda de peso.  

 

1.7.2 Evidências em estudos de intervenção 

 

O primeiro relato de uma intervenção clínica que associasse ingestão de 

cálcio e perda de peso foi de um estudo realizado em homens afro-americanos na 

década de 80 (dados não publicados originalmente). O trabalho tinha o objetivo de 

investigar o efeito anti-hipertensivo de derivados de leite e, com o incremento de 400 

a 1000mg de cálcio por dia por 1 ano, houve a redução da pressão arterial, 

acompanhada da inesperada redução média de 4,9Kg de gordura corporal. Os 

dados referentes ao peso só foram publicados em 2000, depois da proposta de 

Zemel e col. (2000)61 para um mecanismo de ação do cálcio na lipólise e lipogênese.  

A tabela 2 resume os estudos de intervenção clínica realizados em adultos 

que tiveram como objetivo avaliar se o consumo de cálcio ou de derivados de leite 

teria alguma relação com a massa corporal.  

 

 

Tabela 2: Estudos randomizados de aumento de ingestão de cálcio em adultos 

AUTORES AMOSTRA DESENHO RESULTADOS 

Zemel et al. (2004)72 52 homens americanos 

obesos 

Randomização em 3 grupos: 

Déficit 500 kcal/ dia 

1.Dieta padrão (500mg Ca) + 

placebo 

2. Dieta padrão (500mg Ca) 

+ suplemento de 800mg Ca 

3.Dieta rica em lácteos 

(1200md Ca) + placebo 

Por 24 semanas  

Peso: controle -6,6kg; suplemento 

– 8,56kg; lácteo – 11,7kg 

Gordura: 4,81kg; suplemento: - 

5,61; lácteo 7,16 

*com diferença significante 

 

 

Continua 



 

Zemel et al. (2005)73 34 americanos obesos Dieta padrão (500mg Ca) VS 

dieta iogurte (1100mg Ca) 

Déficit 500 kcal/dia 

Por 12 semanas 

Gordura: controle - 2,75; lácteo - 

4,43 

*com diferença significante 

Harvey-Berino et al. (2005)74 54 homens canadenses 

obesos 

Dieta pobre em cálcio 

(500mg/dia) VS dieta rica em 

cálcio (1300mg/dia) 

Déficit 500 kcal/ dia 

Por 23/46 semanas 

Peso: controle - 9,6kg  lácteo - 

10,8kg (em 46 semanas) 

Gordura: controle  - 9kg lácteo – 

10,1kg (por 23 semanas) 

Sem diferença significante 

Thompson et al. (2005)75 72 americanos obesos Randomização em 3 grupos: 

1. Dieta padrão (2 porções 

de leite) 

2. Dieta cálcio (4 porções de 

leite) 

 3. Dieta cálcio e fibra (4 

porções de leite + fibra) 

Déficit de 500 kcal/dia 

Por 48 semanas 

Peso: controle – 9,1; lácteo – 8,8; 

lácteo + fibra – 8,8  

Gordura: controle - 7,5; lácteo  – 

9,0; lácteo + fibra – 8,5 

Sem diferença significante 

Major (2007)
 76

 63 mulheres canadenses 

obesas com baixo consumo 

de cálcio (<800mg/dia) 

Suplemento c/ 600mg de Ca 

+ 200UI vitD VS placebo 

Déficit de 700 kcal/dia 

Por 15 semanas 

Peso: cálcio – 4kg; placebo – 3kg 

Gordura: cálcio –3,3  placebo – 

2,5 

Circunferência abdominal: cálcio – 

4 cm; placebo – 4 cm  

Sem diferença significante   

Bowen (2005) 77 

 

50 homens ingleses com 

sobrepeso 

Dieta hiperprotéica (500mg 

Ca) VS dieta hiperprotéica 

láctea (2400mg Ca) 

Por 5 semanas 

Não houve diferença significante 

nem em parâmetros 

antropométricos nem em 

parâmetros metabólicos 

Shapses (2004) 78 

 

1000 mulheres americanas 

obesas  

Em programa de 

emagrecimento 

Citrato de cálcio (1000mg) 

VS placebo  

Por 25 semanas  

Peso: cálcio -7kg; placebo – 6,2kg 

Gordura: cálcio - 5,5kg;  placebo – 

4,5kg  

Sem diferença significante   

 



 

 A tabela a seguir descreve as publicações de intervenções clínicas que 

pretendiam avaliar o efeito da ingestão de cálcio no peso e na composição corporal 

de crianças e/ou adolescentes.  

 

Tabela 3: Estudos randomizados de aumento de ingestão de cálcio em crianças e 
adolescentes 

 

AUTORES AMOSTRA DESENHO RESULTADOS 

Cadogan et al. (1997)79 82 meninas britânicas  

(12 anos) 

Adição de 568 ml/dia de leite 

por 18 meses VS dieta usual 

Peso: controle + 7,2kg; 

lácteos + 8,0kg 

Gordura: controle + 1,8kg; 

lácteos + 1,9kg 

Massa magra: controle + 

5,2Kg; lácteos + 5,6kg 

Sem diferença significante 

Merrielees et al. (2000)80 91 meninas neozelandesas 

(15-16 anos) 

2 produtos lácteos (1000mg 

Ca/dia) VS dieta usual por 

24 meses 

Peso: controle + 4kg; lácteos 

+ 4,6kg 

Gordura: controle + 2,5; 

lácteos + 2,6kg 

Massa magra: controle + 

121g; lácteos + 720g 

Sem diferença significante  

De Jongh et al. (2006)81 178 crianças americanas 

(3-5 anos) 

1000mg carbonato de Ca/dia 

VS placebo por 12 meses 

OBS: no tercil de maior 

ingestão de cálcio, o ganho 

de gordura foi 

significantemente menor  

 

Lappe et al.. (2004)82  59 meninas americanas (9 

anos) 

Dieta com 1500 mg de cálcio 

VS dieta controle por 24 

meses 

Grupo cálcio ingeriu mais 

calorias (150kcal/dia)* mas 

não apresentou aumento de 

IMC e gordura corporal com 

relação ao controle.  

* Com diferença significante 

 



 

1.7.3 Evidências da relação entre cálcio e parâmetros metabólicos 

 

Estudos da década de 80 e 90 evidenciaram uma associação inversa entre 

ingestão de cálcio e hipertensão arterial, e, desde então, o cálcio é tido como um 

importante elemento de prevenção primária para hipertensão. 83 - 84 - 85 

Jorde & Bonaa (2000)86 identificaram um declínio linear na pressão arterial 

com o incremento da ingestão de cálcio.   

Em uma análise de 3.157 adultos americanos do CARDIA (“Coronary Artery 

Risk Development in Young Adults”), Pereira e col. (2002) 87 observaram que há uma 

importante associação entre o consumo de derivados de leite e redução do risco de 

resistência insulínica e diabetes tipo 2 entre os pacientes com sobrepeso e 

obesidade.   

Drouillet e col. (2007) 88, em uma amostra de 4.372 franceses do DESIR 

(“Data from the Epidemiological Study on the Insulin Resistance Syndrome"), 

identificaram a relação entre consumo de lácteos e a melhora dos parâmetros 

metabólicos entre as mulheres. Os autores observaram que a, cada quartil de 

ingestão de cálcio, a pressão sistólica, diastólica e a concentração de insulina 

diminuem 0.9 mm de Hg, 0.5 mm de Hg e 2.4%, respectivamente. Para cada quartil, 

a concentração de HDL-colesterol aumentou cerca de 0.007 mmol. 

Major e col. (2007)76, em um estudo duplo-cego com 63 mulheres com 

ingestão média de cálcio de 800 mg/ dia, randomizaram-nas para consumo diário de 

suplemento com 600mg de cálcio elementar + 200 UI de vitamina D ou consumo de 

placebo. Todas foram orientadas a consumir um déficit energético de 700 Kcal e, 

após 15 semanas, observou-se que a diminuição nos níveis de LDL-colesterol foi 

significativamente maior no grupo que consumiu suplemento. Uma tendência para 

mudanças mais favoráveis, no grupo que ingeriu mais cálcio, foi observada em 

relação aos níveis de HDL colesterol, colesterol total e triglicérides (p=0,08).  

 Thompson e col. (2005)75, em um estudo com 72 indivíduos, não 

demonstraram diferença significativa quanto à interferência da ingestão de cálcio na 

massa corporal e também nos parâmetros metabólicos.  



 

1.7.4 Hipóteses de mecanismos envolvidos na associação entre ingestão de 

cálcio e massa corporal 

 

O aumento do cálcio dietético poderia levar a um aumento na excreção fecal 

de ácidos graxos, tendo em vista a formação de sabões insolúveis no intestino. Já 

se observou em humanos que o cálcio poderia dificultar a absorção de uma parte da 

gordura da dieta. Em um estudo com suplementação de 2000mg de cálcio, Welber e 

col. (1994) 89 observaram um aumento da excreção fecal de gordura em 6,8 a 7,4%. 

Em uma equação preditiva Parikh & Yanoviski (2001)90 calcularam que, em uma 

dieta de 2500 kcal, uma ingestão extra de 2000 mg de cálcio por dia poderia 

representar uma perda de peso de 0,5 kg ao ano.   

Estudos mais recentes apontam que a variação do cálcio intracelular no 

adipócito poderia modular a lipólise e a lipogênese 61-65.  

Para elucidar a ação do cálcio no adipócito “in vivo” foram utilizados roedores 

com a expressão do gene agouti, já que a proteína agouti estimula o influxo de 

cálcio para a célula 61.  

Segundo Zemel (2003) 91, o paratormônio e a vitamina D são secretados com 

uma baixa ingestão de cálcio e atuam, com estímulo da lipogênese e inibição da 

lipólise, aumentando o estoque de triacilglicerol no adipócito dos roedores (Figura 1). 

De acordo com Shi e col. (2001) 92, o paratormônio e a vitamina D estimulam 

o influxo de cálcio para a célula. Com isso, há aumento da expressão e ativação da 

FAS (enzima ácido graxo sintetase) e conseqüente estímulo para lipogênese. O 

aumento do cálcio intracelular também ativa a fosfodiesterase 3B, que diminui o 

AMPc (Adenosina monofosfato cíclico), reduzindo a habilidade dos agonistas em 

estimular a fosforilação e a ativação da enzima lípase hormônio-sensível, diminuindo 

a oxidação lipídica  (Figura 1). 

 

 

 



 

Figura 1 – efeito da ingestão de cálcio no adipócito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAS: enzima ácido graxo sintetase 

[Ca 2+]i: cálcio intracelular          

 

Nos estudos de Zemel e col. (2000) 61 e Shi e col (2001) 92, observou-se ainda 

que os ratos submetidos a dietas ricas em cálcio apresentaram um aumento na 

temperatura corporal e na expressão da UCP-2 (proteína desacopladora).  

Pesquisadores sugerem que também em humanos, o aumento do cálcio 

intracelular poderia inibir a fosfodiesterase e ativar a FAS, com isso, poderia haver 

diminuição da lipólise e aumento da lipogênese, respectivamente 93.  

Em um estudo de cultura celular em que se avaliou a diferenciação celular de 

adipócitos humanos com diferentes concentrações de cálcio intracelular, Shi et al. 

(2000) 94 observaram que o aumento do cálcio intracelular estimula diferenciação 

celular em sua etapa final, aumentando a agregação de triacilglicerol.  

Também em humanos, Melanson et al. (2003)95 observaram que o cálcio 

?  Cálcio Dietético 

? Paratormônio e 1, 25 di-hidroxivitamina D 

 ? [Ca 2+]i      ?    inibição da lipólise 

                      FAS   lipogênese 



 

parece ter um efeito no gasto energético. Em 35 indivíduos saudáveis submetidos à 

calorimetria indireta, os autores observaram que o maior consumo de cálcio estava 

associado a uma maior oxidação lipídica, tanto no repouso quanto durante a prática 

de exercício leve.  

 

1.7.5. Recomendações de cálcio na infância e na adolescência 

 

 A importância do cálcio na alimentação está fundamentada nas principais 

funções deste micronutriente na formação e na manutenção da massa óssea já que 

99% do cálcio corporal encontra-se no esqueleto 96.  

 A necessidade do cálcio difere de acordo com sexo e faixa etária e depende 

do estado fisiológico. É na infância e na adolescência que o cálcio é mais necessário 

por conta da formação óssea. O pico de agregação dá-se por volta dos 12,5 anos 

para meninas e 14 anos para meninos 97.  

Em 1997, a Academia Americana de Ciencias de Washington, EUA, 

desenvolveu as DRIs (“Dietary Reference Intake”) para cálcio, magnésio, fósforo, 

flúor e vitamina D nas diferentes faixas etárias para manter o estado nutricional e 

promover resistência. Entre 1 a 3 anos de idade a recomendação é de 500 mg/dia, 

de 4 a 8 anos, 800mg/dia e para crianças e adolescentes entre 9 a 18 anos a 

recomendação é de 1800mg/dia. Vale lembrar que estes valores estão acima das 

recomendações anteriores (RDAs-“Recommended Dietary Allowances”) de 1989 98.  

A DRI estabelece ainda que o consumo máximo de cálcio ou a UL (“Upper 

intake Level”) deve estar em 2500mg por dia para que não haja eventuais riscos de 

efeitos adversos à saúde 98.  

Com o intuito de avaliar a formação óssea e prever risco de desenvolver 

osteoporose, vários estudos avaliaram a ingestão de cálcio em crianças e 

adolescentes. Os resultados indicam que a ingestão de cálcio nesta população é 

inferior ao que se recomenda 99.  

Uma análise da dieta da população brasileira, considerando os resultados 



 

obtidos a partir da análise química das dietas de várias regiões do Brasil, demonstra 

que a ingestão de cálcio está muito aquém do recomendado, variando entre 200 a 

500mg por dia 100.  

 Os dados provenientes das crianças atendidas no ambulatório de obesidade 

infantil do Hospital das Clínicas também demonstram a inadequada ingestão de 

cálcio. Nessa amostra observou-se que a ingestão de cálcio está 35% aquém do 

recomendado pela OMS (800 a 1200mg/dia) 101. 

 Avaliações de atitudes alimentares de crianças em dietas de restrição calórica 

demonstram que a ingestão de derivados de leite fica comprometida 65. 

 

1.7.6. Biodisponibilidade do cálcio e suplementos  

 

A quantidade de cálcio absorvida é determinada pela ingestão e pela 

capacidade de absorção intestinal. Quando a ingestão é baixa, a absorção é alta, 

enquanto que na ingestão alta, a absorção é baixa. A absorção é dependente de pH 

ácido, por isso ocorre com maior intensidade no duodeno, e vai diminuindo no 

seguimento do intestino, à medida que a alcalinidade aumenta. A absorção do cálcio 

se processa por meio de dois mecanismos: a difusão passiva (por diferença do 

potencial eletroquímico) e transporte ativo (dependente de vitamina D) 102. 

O leite e seus derivados são as maiores fonte de cálcio. O leite de vaca 

contém aproximadamente 1.20 g de cálcio por litro. A caseína, a lactose e o cirtrato 

mantêm a solubilidade do leite no lúmem intestinal. O leite não contém nenhuma 

substância que inibe a absorção do cálcio no intestino, como oxalatos, fitatos ou 

polifenóis 103. 

Quanto aos suplementos nutricionais à base de cálcio destacam-se o 

carbonato de cálcio, que apresenta 40% de cálcio elementar, o citrato de cálcio, com 

30% de cálcio elementar e o fosfato de cálcio, com 35% 104. 

 

 



 

1.8 Vitamina D na obesidade 

 

1.8.1 Síntese de Vitamina D e metabolismo  

 

 A homeostase do cálcio é regulada pela 1,25 di-hidroxivitamina D ou calcitriol, 

e pelo paratormônio (PTH). Quando há um decréscimo dos níveis de cálcio sérico, 

atingindo níveis abaixo da normalidade, há ativação do mecanismo contra-

regulatório. Com a liberação PTH têm-se aumento da reabsorção de cálcio ósseo, 

diminuição da excreção renal de minerais e aumento da síntese de vitamina D, esta 

última para aumentar a absorção intestinal do cálcio 105.  

A absorção dá-se de forma ativa ou passiva. Quando a ingestão é baixa, a 

forma ativa de absorção, dependente de vitamina D, é essencial. Entretanto a 

absorção ativa é limitada e pode não compensar a baixa ingestão 105. 

 A vitamina D pode advir da dieta, mas a formação cutânea é a mais 

importante forma de obtenção 106 .  

 As fontes de vitamina D são escassas, encontramo-las basicamente em 

peixes gordos, ovo, fígado e alimentos fortificados 107. A recomendação para 

ingestão de vitamina D das DRIs é de 200 UI ou 5 µg por dia. 108 

Na formação cutânea, os fótons de radiação UVB (ultravioleta B) são 

absorvidos pelo 7-dehidrocolesterol para formação da pré-vitamina D3 na derme e 

epiderme, que com o calor, é convertida em vitamina D3 ou colecalciferol. lipps 

Apesar de ser classificada como vitamina, a vitamina D, ao sofrer duas 

hidroxilações no organismo, atua como hormônio esteróide. Em sua forma 

biologicamente ativa, tem como principal função a manutenção da homeostase do 

cálcio 107.  

A vitamina D, da dieta ou formada pela pele, entra na circulação e pode ser 

armazenada no tecido adiposo ou pode ir para o fígado para a primeira hidroxilação 

no carbono 25 e conversão em 25-hidroxivitamina D ou calcidiol.  Nos rins, é 

hidroxilada novamente na posição 1 e convertida para 1,25 di-hidroxivitamina D, que 



 

por sua vez, interage com o receptor de vitamina D e assim favorece a absorção de 

cálcio pelo intestino e regula a homeostase do cálcio e fósforo via osteoblastos 105.  

A conversão renal de 25 hidroxivitamina D em 1,25 di-hidroxivitamina D é 

regulada pelas concentrações de cálcio e fósforo e pela ação do PTH. O PTH atua 

ainda aumentando a reabsorção tubular de cálcio 105.  

A diminuição do cálcio seria um estímulo indireto para o aumento da 1,25 di-

hidroxivitamina D, através do aumento do PTH. Outros hormônios, como prolactina, 

estrógeno, hormônio de crescimento e cortisol, também influenciam na concentração 

de vitamina D 109.   

Estação do ano, horário do dia, idade e cor da pele interferem na produção de 

vitamina D. A obesidade também vem sendo apontada como um fator de 

interferência nos seus níveis séricos 106.  

 

1.8.2 Hipovitaminose D 

 

 As concentrações séricas de 25-hidroxivitamina D dependem do grau de 

exposição solar e do nível de ingestão de vitamina D. Sabe-se que a inadequação 

nos níveis de vitamina D pode resultar em comprometimento da absorção de cálcio, 

hipocalcemia relativa e num compensatório aumento do paratormônio. Não há 

consenso acerca de qual seria a concentração ideal de vitamina D para manutenção 

do metabolismo ósseo 110. 

 Atualmente, a maioria dos autores adota valores entre 25 a 50 nmol/l para 

deficiência moderada e valores inferiores a 25 nmol/l para deficiência grave de 25-

hidroxivitamina D. Contudo, preconiza-se que, para se considerar o diagnóstico de 

hipovitaminose D, deve haver, concomitantemente, a presença de 

hiperparatireoidismo secundário e comprometimento da saúde óssea 109. 

 Aparentemente, há também uma dificuldade na comparação entre os vários 

testes diagnósticos para dosagem de 25-hidroxivitamina D. A cromatografia,  

considerada o padrão ouro, é um método bastante trabalhoso e de difícil 



 

implantação. O radioimunoensaio tem-se mostrado um método de boa correlação 

com a cromatografia 109.  

 Dentre os fatores de risco para hipovitaminose D, destacam-se a baixa 

exposição solar, o envelhecimento e o uso de medicamentos. Estudos vêm 

demonstrando que os níveis séricos de vitamina D variam inversamente em relação 

ao IMC109.   

 Snijder e col. (2006)111 avaliaram a associação entre adiposidade e níveis 

séricos de vitamina D e PTH em 453 indivíduos idosos de Amsterdam. Nesse 

estudo, observaram correlação entre baixos níveis de 25-hidroxivitamina D e altas 

concentrações de PTH, quanto maior forem os níveis de adiposidade (IMC, 

circunferência, pregas cutâneas). A correlação foi ainda mais forte entre baixos 

níveis de 25-hidroxivitamina D e alto percentual de gordura derivado da medição 

pela DEXA (“dual energy X-Ray absorptiometry”). 

 Sendo o PTH essencial para o estímulo da enzima 25-hidroxivitamin D 1-a-

hidroxiase, que atua na conversão da 25-hidroxivitamina D em 1,25 di-

hidroxivitamina D, é possível que um aumento nas concentrações de PTH aumente 

a conversão e, conseqüentemente, a concentração de 1,25 di-hidroxivitamina D e, 

numa contra-regulação, haja menor conversão hepática de vitamina D3 para 25-

hidroxivitamina D. Sendo assim, na obesidade, os níveis de 1,25 di-hidroxivitamina  

poderiam estar mais altos e os de 25-hidroxivitamina D, mais baixos 112.  

 Interessante notar que a cada radical oxigênio molecular incorporado ao 

carbono da vitamina D, a estrutura fica mais hidrossolúvel. Talvez a pré-vitamina D3, 

a vitamina D3 e mesmo a 25 hidroxivitamina D, com apenas um radical OH 

incorporado no carbono 25, estariam, pelo fato de serem liposolúveis, mais 

distribuídas e estocadas no tecido adiposo, o que diminuiria a biodisponibilidade 107-

112. 

Além do hiperparatireoidismo secundário e da distribuição da vitamina D no 

tecido adiposo, outra hipótese para justificar a diminuição dos seus níveis séricos na 

obesidade seria a limitação da mobilidade dos obesos, com um comprometimento a 

realização de atividades ao ar livre e exposição aos raios UVB.  Florez e col. 

(2007)113 demonstraram que a prevalência de hipovitaminose D é maior entre os 



 

obesos (63,2%) que entre os não obesos (35,8%) e, ainda, que a prevalência de 

hipovitaminose D é menor nos indivíduos que praticam atividade física ao ar livre 

(24,1%) que naqueles que não praticam (47,9%).  

Evidências recentes indicam que a vitamina D possa ter um papel central no 

metabolismo de carboidratos e lipídeos. Em estudos epidemiológicos verificou-se 

associação entre deficiência de vitamina D e síndrome metabólica e, em estudos em 

animais, foram identificados receptores de vitamina D em membranas de células 

adiposas e pancreáticas 112. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. OBJETIVOS  

 

 

2.1  Objetivo geral 

 

• Avaliar a interferência da restrição calórica e do consumo de cálcio sobre a 

evolução dos parâmetros antropométricos e de composição corporal, 

metabólicos e hormonais de meninas obesas em 5 meses. 

 

2.2  Objetivos específicos 

 

• Avaliar o consumo alimentar e o perfil metabólico iniciais da população do 

estudo;  

• Comparar os parâmetros de adiposidade (IMC, Zescore do IMC, 

circunferência abdominal, percentual de gordura por bioimpedância e 

percentual de gordura por DEXA), metabólicos (triglicérides, glicose, insulina, 

índice HOMA-IR, colesterol total e frações) e hormonais (leptina, 

adiponectina) antes e após 5 meses de intervenção;  

• Avaliar a interferência do consumo de calorias e do incremento do consumo 

de cálcio nos desfechos antropométricos, de composição corporal, 

metabólicos e hormonais.  

 

 

 

 

 

 



 

3. METODOLOGIA 

 

Para realização deste trabalho, o projeto foi encaminhado e aprovado pelo 

comitê de ética em pesquisa da FMUSP, protocolo 887/04 (Anexo A).  

 

3.1 Delineamento 

 

Estudo experimental, tipo ensaio clínico, não controlado 

 

3.2  Casuística 

 

O estudo abrangeu crianças e adolescentes obesos que foram atendidos no 

período de agosto de 2005 a agosto de 2006 no Ambulatório de Obesidade Infantil 

do Hospital das Clínicas que é coordenado pela Disciplina de Endocrinologia e 

Metabologia do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo (HCFMUSP). No dado período, 99 crianças participaram 

dos grupos de atendimento.  

 

3.2.1 Amostra 

 

O número estimado para a amostra era de 40 crianças e adolescentes. Essa 

previsão baseou-se na disponibilidade de atendimento de novos casos pelo 

Ambulatório de Obesidade Infantil num período de 1 ano. Dos atendimentos do 

período, selecionamos 42 que estavam de acordo com os critérios para inclusão na 

pesquisa.  

 

Critérios de inclusão: meninas obesas, idade entre 9 até 13 anos e índice de 

massa corpórea de acima do percentil 95 % para a faixa etária (aferição do peso e 

altura realizada durante o recrutamento). 



 

Critérios de exclusão: crianças e adolescentes obesos que faltem ao programa por 

2 vezes consecutivas e/ou que estiverem em uso de medicações que comprometam 

o metabolismo do cálcio.  

 

3.3  Métodos  

 

Os pacientes foram inseridos no protocolo após a assinatura do 

responsável do termo de consentimento livre e esclarecido (Anexo B), conforme 

preconiza a resolução nº 196 do conselho nacional de saúde, de 10 de outubro 

de 1996. O estudo abrangeu avaliação do consumo alimentar, avaliação 

antropométrica e da composição corporal e avaliação bioquímica, incluindo perfil 

lipídico, glicemia de jejum, insulina, níveis de leptina, adiponectina e 25-

hidroxivitamina D. 

 

3.4  Protocolo do estudo 

 

O protocolo abrangeu a coleta de informações pessoais, características 

familiares, além da avaliação das variáveis de interesse do estudo (Anexo C).  

 

3.4.1 Intervenção  

 

 Antes da primeira consulta os pacientes e os cuidadores foram orientados 

quanto ao preenchimento do registro do consumo alimentar. A primeira consulta 

nutricional, com duração média de 40 minutos, foi dedicada à checagem e 

correção do registro do consumo alimentar e preenchimento do protocolo para 

compreensão da rotina e dos hábitos alimentares do paciente. Nesta consulta 

elaboramos o plano alimentar, com orientação para o seguimento de uma dieta 

hipocalórica balanceada (de 1600 a 1800 Kcal), seguindo a recomendação da 

OMS e do Ministério da Saúde para distribuição calórica dos macronutrientes. 

Com relação ao cálcio, todas as crianças foram orientadas a consumir, 



 

diariamente, 3 porções de derivado de leite e complementar com o consumo de 4 

colheres sopa de leite em pó desnatado suplementado com carbonato de cálcio, 

tendo uma contribuição adicional de 800 mg de cálcio por dia.  Para 

complementação fornecemos o leite Molico Cálcio Plus®.  A tabela 4 apresenta a 

composição nutricional do produto por porção. 

 

Tabela 4: Composição Nutricional do Leite Molico Cálcio Plus® 

 

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL POR PORÇÃO – 20g 

(para preparo de 200ml) 

Calorias 70 Kcal 

Carboidratos 11g 

Proteínas 7g 

Gorduras totais 0g 

Colesterol Menor que 5 mg 

Fibra alimentar 0g 

Cálcio 400mg 

Ferro 4,2 mg 

Sódio 85mg 

Vitamina A 120 mcg RE 

Vitamina D 1,15 mcg 

Vitamina C 9mg 

FONTE: Néstlé – rotulagem nutricional do produto 

 

Por um período de 5 meses, as crianças compareceram mensalmente ao 

ambulatório para avaliação antropométrica e para reforço das orientações 

nutricionais em consultas individuais, de aproximadamente 30 minutos. A cada 

retorno realizávamos dinâmicas de aproximadamente uma hora para abordar 

aspectos da educação nutricional para as crianças e para os cuidadores. 

Tratávamos de temas como pirâmide alimentar, lista de substituições, 

porcionamento, técnicas dietéticas para diminuir a utilização de óleo e aumentar 

o consumo dos alimentos de baixa densidade energética, rotulagem nutricional e 

como adequar-se em festas, feriados e férias.  



 

3.4.2 Coleta de dados 

 

Antes da intervenção avaliamos as medidas antropométricas, a 

composição corporal, o consumo alimentar e o perfil bioquímico de cada criança.  

Por 4 meses, a casa retorno mensal, coletamos os dados antropométricos 

e os dados relativos ao consumo alimentar.  

Após 5 meses de intervenção realizamos novamente a medição 

antropométrica e avaliação do consumo alimentar, e repetimos a coleta do perfil 

bioquímico e a avaliação da composição corporal.  

 

3.4.3 Avaliação antropométrica e avaliação da composição corporal   

 

Para avaliação antropométrica foram aferidos o peso e a estatura 

conforme as técnicas preconizadas por Frisancho (1993). 114 Para medição da 

circunferência abdominal seguimos a recomendação de Fernandez (2004). 115 

Para avaliação da composição corporal utilizamos duas técnicas, a 

bioimpedância e a DEXA (tabela 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabela 5: Parâmetros avaliados e respectivos métodos utilizados na avaliação da 
antropometria e composição corporal 

 

PARÂMETRO AVALIADO MÉTODO  

Peso (g) 

 

Aferido duas vezes, considerado peso médio; 

Balança digital Filizola®, com capacidade máxima de 150kg 
com graduações de 100 em 100 gramas, estando os 
participantes da pesquisa descalços e com roupas leves 

Estatura (mm) 

 

Aferida três vezes, considerada estatura média; 

Estadiômetro em escala milimétrica e com barra de madeira 
vertical e fixa, com esquadro móvel, para posicionamento 
sobre a cabeça do indivíduo, estando os mesmos descalços, 
com os pés unidos, em posição ereta, olhando para frente 

Índice de massa corpórea 

IMC (kg/m2) 

Cálculo matemático: peso(kg)/altura(m)2; 

Para crianças o ponto de corte do IMC não é estático. Devido 
à variação da corpulência durante o crescimento a 
interpretação difere de acordo com sexo e faixa etária 116. O 
limite de normalidade é estabelecido por curvas de percentil 
de IMC para idade 117. A tabela está disponível no Anexo D.   

IMC Z score 

 

Para grau de obesidade, pelo desvio padrão do IMC em 
relação ao percentil 50 para idade e sexo Cálculo matemático 
– método LMS. 

Utilizamos a curva de referência do CDC (anexo 3) 

Z score = 1/S log( Q/M), no qual 

Q = IMC; S = coeficiente de variação individual para sexo e 
idade; M = mediana. Atualmente calculado no programa 
Growth Analyser118 

Circunferência abdominal Fita plástica não-elástica com 0,7 cm de largura, na altura da 
crista ilíaca  

Composição corporal  1- Bioimpedância: Body Composition Analyser (BiaQuantum 
RJL Systems, Inc, Missouri, EUA) 

2- DEXA: V5.67A, QDR 2000, Hologic, Inc, Massachussets, 
EUA 

 

3.4.4 Avaliação do consumo alimentar   

 

O instrumento utilizado para a avaliação do consumo foi o registro do 

consumo alimentar (RCA) de três dias, sendo dois dias da semana e um do fim 

de semana para cobrir a quantidade e variabilidade de alimentos consumidos no 



 

período 119-120-121-122.  O RCA foi solicitado na triagem para que as crianças já o 

trouxessem antes da primeira consulta. Todos os meses os pacientes eram 

orientadas a preencher o RCA e trazê-lo a cada retorno. Para o adequado 

preenchimento, além das orientações verbais, fornecíamos um impresso com 

explicação detalhada (Anexo E). 

Para o cálculo de energia e nutrientes utilizamos “software” específico e 

tabelas de composição nutricional e rótulos de alimentos (tabela 6).   

Tabela 6: Parâmetros para avaliação do consumo alimentar e metodologia aplicada  

 

PARÂMETRO AVALIADO MÉTODO  

Inquérito alimentar RCA – Registro de Consumo alimentar de 3 dias, sendo 2 dias de 

semana e 1 dia do fim de semana  

Energia e Macronutrientes 

Micronutriente – Cálcio 

Programa Virtual Nutri ® 123 

Compilação de rótulos de alimentos 

 

3.4.5 Avaliação bioquímica 

 

A coleta de sangue venoso periférico foi realizada após 12 horas de jejum 

com determinação de todas as medidas laboratoriais descritas, a seguir, na tabela 7.  

A resistência à insulina foi determinada pelo cálculo do HOMA-IR, no qual 

Resistência à insulina (IR)= insulina (µU/ml) x glicose (mmol/l)/ 22,5. 124   

 

 

 

 

 

  



 

Tabela 7. Exames laboratoriais avaliados e metodologia aplicada 

PARÂMETRO AVALIADO MÉTODO  

Glicose Analisador automático, modelo Cobas Integra da Roche, pelo método 
enzimático colorimétrico utilizando a hexoquinase 

Insulina Sistema autodelfia, utilizando “kit” HI-14K da Linco Research, Inc., 
Missouri, EUA 

Adiponectina  Sistema Elisa, utilizando “kit” HADP-61HK, marca Linco Research, Inc.,  
Missouri,  EUA 

Leptina Sistema Elisa, utilizando “kit” HL-80SK, marca Linco Research, Inc., 
Missouri, EUA 

Colesterol total Sistema automatizado modular, utilizando “kits” enzimáticos da Roche 
(Mannhein, Alemanha) 

LDLC Cálculo matemático pela equação de FRIEDWALD, no qual LDLC = CT 
- (HDLC+VLDLC)125  

HDLC Sistema automatizado COBAS MIRA (F. Hoffmann-La Roche, Basiléia, 
Suiça), utilizando “kits”  enzimáticos da Roche - Mannhein – Alemanha 

Triglicérides Sistema automatizado COBAS MIRA (F. Hoffmann-La Roche, Basiléia, 
Suiça), utilizando “kits” enzimáticos da Roche (Mannhein, Alemanha) 

25-hidroxivitamina D Sistema radioimunoensaio, utilizando kit Diasorin, - Minessota – EUA 

 

 

3.5 Variáveis do estudo 

 

As variáveis do estudo foram analisadas como quantitativas contínuas 

(tabela 8). Para a análise de regressão, as co-variáveis diferença (Di) de 

consumo de cálcio e diferença (Di) do consumo de calorias, foram estratificados 

em 3 níveis, transformando as co-variáveis em variáveis categóricas (tabela 9). 

Para entrar no modelo as variáveis categóricas foram transformadas em variáveis 

dicotômicas ou fictícias (variáveis “dummy”) (tabela 10)  

 

 

 

 



 

Tabela 8: Variáveis quantitativas do estudo 

 

ANTROPOMETRIA E 

CIRCUNFERÊNCIA 

ABDOMINAL 

COMPOSIÇÃO 

CORPORAL 

CONSUMO 

ALIMENTAR 

AVALIAÇÃO 

BIOQUÍMICA 

Peso (kg) 

Altura (m) 

IMC (kg/m2) 

Zescore do IMC 

Circunferência 

abdominal (cm) 

Percentual de 

gordura pela bio (%) 

Percentual de 

gordura pela DEXA 

(%) 

Massa gorda pela bio 

(kg) 

Massa gorda pela 

DEXA (kg) 

Cálcio (g) 

Energia (kcal) 

Carboidratos (g) 

Percentual de 

carboidratos (%) 

Proteínas (g) 

Percentual de 

proteínas (%) 

Lipídeos (g) 

Percentual de 

lipídeos (%) 

 

 

Glicemia (mg/dl) 

Insulina (µU/ml) 

HOMA-IR (%) 

Colesterol total 

(mg/dl) 

LDL-C  (mg/dl) 

VLDL-C (mg/dl) 

HDL-C (mg/dl) 

Adiponectina (µg/ml) 

Leptina (ng/ml) 

25-hidroxivitamina D 

(nmol/l) 

 

 

Tabela 9: Variáveis categóricas do estudo 

 

CATEGORIAS 

CÁLCIO 

(DI) CONSUMO CÁLCIO (g) CATEGORIAS 

CALORIA 

(DI) CONSUMO CALORIAS (kcal) 

1 

2 

3 

< 0 

[0;400] 

> 400 

1 

2 

3 

< -400 

[- 400;0] 

> 0 

 

 

 

    



 

Tabela 10: Variáveis dicotômicas do estudo 

 

VARIÁVEL DESCRIÇÃO VALORES 

Y Diferença entre a 

insulina final e inicial 

  

1: aumento da ingestão diária em até 

400 mg 

Cálcio 1 Cálcio  

0: redução da ingestão ou aumento 

em mais de 400 mg 

1: aumento da ingestão diária em mais 

400 mg 

Calcio2 Cálcio 

0: aumento  ou redução da ingestão 

diária em até 400 mg 

1: redução da ingestão diária em mais 

de 400 kcal 

Caloria1 Caloria 

0: aumento  ou redução da ingestão 

diária em até 400 kcal 

1: redução da ingestão diária em até 

400 kcal 

Caloria2 Calorias 

0: aumento  ou redução da ingestão 

diária em mais de 400 kcal 

1: aumento da ingestão de cálcio em 

mais de 400 mg e redução da ingestão 

de calorias  

Int1 Interação entre Cálcio 

e Calorias 

0: caso contrário 

1: redução da ingestão de calorias em 

mais de 400kcal  e redução ou 

aumento da ingestão de cálcio em até  

400 mg 

Int2 Interação entre Cálcio 

e Calorias 

0: caso contrário 

 



 

 

 

 

 

3.6  Analise Estatística 

 

As análises estatíscas foram realizadas com o auxílio do programa 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), versão 11.0. 

Para avaliar as características gerais da amostra realizamos uma análise 

descritiva dos dados composta por média, desvio padrão e limites mínimo e máximo. 

Todas as crianças foram submetidas à mesma intervenção, mas apresentaram 

diferentes níveis de adesão, tanto com relação ao consumo energético, quanto com 

relação ao consumo de cálcio e, a partir desta variação no consumo, investigamos o 

efeito da dieta sobre a evolução das variáveis antropométricas, das variáveis de 

composição corporal e das variáveis bioquímicas.  

Para avaliar o efeito da intervenção comparamos as variáveis observadas no 

inicio e ao fim no tratamento.  Para cada indivíduo, calculamos a diferença (Di) entre 

os valores finais e iniciais (delta) (Anexo F) .  

Para verificar se a distribuição do delta (Di) de cada variável seguia uma 

distribuição normal, aplicou-se o teste de Komolgorov-Smirnov, com nível de 

significância de 1% (Anexo G).  

Os resultados indicaram que as diferenças seguiam uma distribuição normal e 

desta forma foi possível aplicar o teste t para amostra pareada. Consideramos a 

hipótese nula (Di = 0) e as hipóteses alternativas (Di <  0 e Di > 0). Para verificar o 

efeito da intervenção nas variáveis de interesse consideramos um nível de 

significância de 5% (Anexo H).  

Para estudar a relação entre as variáveis Di e as covariáveias d_calorias e 

d_calcio utilizamos um modelo de regressão linear múltiplo 126. Para este modelo 

utilizamos as variáveis categóricas para a (Di) do consumo de cálcio e para a (Di) do 

consumo de calorias. 

 



 

Para que as covariaveis entrem no modelo criamos as variáveis dicotômicas 

(tabela 10). O modelo inicia com todas as variáveis explicativas (todos os níveis de 

consumo de cálcio, todos os níveis de consumo energético e todas as interações 

possíveis entre os níveis de consumo de cálcio e energia) e elas vão sendo 

excluídas da equação à medida que não há significância na sua explicação ao 

modelo, ou seja, se não há relação com variável resposta. O procedimento adotado 

para a seleção das variáveis na entrada no modelo foi o critério de Backward 126  

com nível descritivo igual a 0,10 (Ps = 0,10).  Neste critério, a variável que 

apresentar P>Ps é excluída do modelo.  

Para avaliar a adequação do modelo de regressão utilizou-se o coeficiente de 

correlação múltipla ao quadrado (R2) para cada variável resposta. 

Para as variáveis com aderência significativa ao modelo proposto (D_insulina, 

D_homa e D_percentual de massa gorda pela bioimpedância) calculamos as 

estimativas dos parâmetros do modelo de regressão múltipla (Anexo I).  

Para as variáveis que apresentaram estimativas de parâmetro com interação 

entre as covariáveis d_cálcio e d_calorias, calculamos as estimativas e seus 

respectivos erros-padrão.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. RESULTADOS  

 

4.1 Amostra 

 

As análises foram realizadas a partir dos parâmetros antropométricos, 

bioquímicos, clínicos e dietéticos das 42 crianças inseridas no protocolo.  As 

meninas da amostra são púberes e pré-púberes e foram classificadas pelos clínicos 

de acordo com o critério de Tanner 127. A média de idade das meninas avaliadas foi 

de 11,1 (+ 1,4) anos. A tabela 11 descreve o consumo alimentar pré-intervenção e a 

tabela 12 descreve as características iniciais da amostra quanto à avaliação 

antropométrica, quanto à composição corporal e quanto aos parâmetros 

bioquímicos.   

 

Tabela 12 – Análise descritiva do consumo alimentar da amostra antes da 
intervenção 

 

VARIÁVEL N MÉDIA – DP (MÍNIMO E MÁXIMO) 

Caloria (kcal) 42 1789 + 590 (917 – 3688) 

Carboidrato (g) 42 216 + 78,7 ( 77 – 452) 

Carboidrato (%) 42 49,9 + 8,6 (19 - 68) 

Proteína  (g) 42 69,5 + 25,7 (27 – 148) 

Proteína (%) 42 16,2 + 4,3 (8 – 27) 

Lipídeo (g) 42 69,9 + 36,6 (19 – 202) 

Lipídeo (%) 42 34,4 + 8,4 (21 – 68) 

Cálcio (g) 42 499 + 251 (161 – 1264) 

 

 



 

 

 

Tabela 13: Análise descritiva dos parâmetros antropométricos e de composição 

corporal e parâmetros bioquímicos antes da intervenção 

 

VARIÁVEL N MÉDIA – DP (MÍNIMO E MÁXIMO) 

Peso (kg) 42 69,0 + 17,2 (44,4 -119,8) 

Altura (cm) 42 151,2 + 10,5 (131,8 – 167,6) 

Imc (kg/m2) 42 29,9 + 5,1 (23,2 – 48,9) 

ZIMC 42 2,2 +  0,3 (1,5 – 2,9) 

Circunferência abdominal (cm) 42 94,7 + 12,8 (76 – 137) 

Massa gorda DEXA (kg) 40 29,9  + 7,3 (27,8 – 64,6) 

Massa gorda bio (kg) 42 25,9 +  8,8 (13,5 – 54,2) 

Massa gorda DEXA (%) 40 47 + (17,8 – 54,6) 

Massa gorda bio (%) 42 37,3 + 4,43 (26 - 46) 

Glicose (mg/dl) 42 83,4 + 7,1 (68 – 97) 

Insulina (mg/dl) 42 16,3 + 7,8 (5,2 – 34, 8) 

HOMA 42 3,9 + 1,7 (0,98 – 7,4) 

Colesterol Total (mg/dl ) 42 149,8 + 21,1 (113 – 192) 

HDL-C  (mg/dl) 42 48,5 + 11,8 (31 - 75) 

LDL-C  (mg/dl) 42 81,7 + 19,4 (26 – 118) 

VLDL (mg/dl) 42 19,6 + 10,3 (9 – 57) 

Triglicérides (mg/dl) 42 98 + 51,7 (43 – 284) 

Cálcio sérico  (mg/d) 40 9,6 + 0,5 (8,9-10,4) 

25-hidroxivitamina D (nmol/l) 34 18,8 + 6,4 (7,6 - 30) 

Adiponectina (µg/ml) 35 13,4 + 4,1 (4,7 – 23,3) 

Leptina (ng/ml) 34 39,7 + 18,4 (6,6 – 81,1) 

 

Ao separarmos as crianças de acordo com o estadiamento puberal, 

observamos que a média de insulina para as 16 meninas pré-púberes da amostra foi 

14,8 mg/dl (+ 7,8) e a média do índice HOMA-IR foi 3,0 (+1,7), e, para as 26 

púberes, a média de insulina foi 17,2 mg/dl e a média do HOMA-IR, 3,6 (+1,6). 



 

 Avaliamos a evolução das variáveis após 5 meses de tratamento. A tabela 14 

compara o consumo alimentar antes da intervenção e após 5 meses.  

 

Tabela 14 – Comparação do consumo alimentar antes da intervenção e após 5 

meses de acompanhamento 

PARÂMETROS – N INICIAL (DP) FINAL (DP) DIFERENÇA – Di (DP) 

Calorias (kcal) – 42 1790 (+ 590) 1401 (+ 448) -389 (+776)** 

Carboidrato  (g) – 42 216,6 (+ 78,7) 175,1 (+ 63,9) 41,5 (+113,4)** 

Percentual de carboidrato (%) – 42 49,9 (+ 8,6) 50,4 (10,4) 0,5 (+12,8) 

Proteína (g) – 42 69,5 (+ 25,6) 67,5 (+ 18,9) -2,0 (+28,9) 

Percentual de proteína (%) – 42 16,0 (+ 4,3) 20,1 (+ 4,8) 3,9 (+6,2)** 

Lipídeo em gramas (g) – 42 69,9 (+ 36,6) 47,9 (+ 36,61) -21,9 (+48,1)** 

Percentual de lipídeo (%) – 42 34,4 (+ 8,4) 30,0 (+ 5,9) -4,4 (+12,67)* 

cálcio (mg) – 42 499,1 (+ 251,4) 835,0 (+ 420,4) 335,9 (+479,3)** 

NOTA: * p<0,05 , ** p<0,01 

 

A tabela 15 compara os parâmetros antropométricos, os parâmetros de 

composição corporal e os parâmetros bioquímicos antes e após intervenção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tabela 15: Comparação dos parâmetros antropométricos, dos parâmetros de 

composição corporal, dos parâmetros bioquímicos e dos componentes da dieta 

antes da intervenção e após 5 meses de acompanhamento 

PARÂMETROS – n INICIAL (DP) FINAL (DP) DIFERENÇA – Di (DP) 

peso (Kg) – 42 69,02 (+ 17,16) 66,57 (+ 16,25) -2,45 (+2,93) ** 

IMC (kg/m2) – 42 29,87 (+ 5,05) 28,2 (+ 4,83) -1,67 (+1,18) ** 

Zimc  - 42 2,2 (+ ,33) 1,99 (+ ,42) -0,21 (+0,14)** 

Circunferência abdominal (cm) – 39 94,72 (+ 12,8) 91,78 (+ 12,06) -3,12 (+5,28 )** 

Gordura (g) BIO – 34 24,7 (+ 7,99) 22,4 (+ 7,65) -2,3 (2,26) ** 

Gordura (%) BIO – 34 36,7 (+ 4,39) 34,2 (+ 5,33) -2,5 (+2,46) ** 

Gordura (g) DEXA  - 19 28,79 (+ 7,09) 27,88 (+ 7,69) -0,91 (+ 2,42) 

Gordura (%) DEXA – 19 46,69 (+ 4,89) 45,12 (+ 5,88) -1,56 (+2,79) * 

Glicose (mg/dl) – 40 83 (+ 7,17) 77,1 (+ 6,31) -5,82 (+8,33) ** 

Insulina  (mg/dl) – 40 16,26  (+ 7,85) 13,6 (+ 6,1) -2,54 (+7) ** 

HOMA  - 40 3,35 (+ 1,75) 2,61 (+ 1,26) 0,74 (+ 0,48) ** 

Colesterol total (mg/dl) – 40 149, 83 (+21,1) 156,6 (+26,32) 7,57 (+ 21,37) * 

HDL (mg/dl) – 40 48,52 (+11,85) 52,2 (+12,58) 4,04 (+5,75) ** 

LDL (mg/dl) – 40 81,7 (+19,4) 86,3 (+23,7) 5,3 (+18,8) * 

VLDL (mg/dl) – 40 19,6 (+10,28) 18,12 (+6,4) -1,35 (+7,46) 

Triglicérides (mg/dl) – 40 98,05 (+51,72) 90,22 (+31,63) -7,3 (+ 37,62) 

25-hidroxivitamina D (nmol/l) – 29 18,1(+6,22) 16,73 (+8,06) - 1,36 (+ 6,97) 

Adiponectina (µg/ml) – 31 13,07  (+ 4,27) 13,26 (+ 4,78) 0,19 (+ 3,00) 

Leptina (ng/ml) 30 39,49 (+17,49) 36,45 (+13,99) -3,04 (+ 10,38) 

NOTA: * p<0,05  , ** p<0,01 

 

4.3 Relação entre as varáveis (Di) e as covariáveis de ingestão de cálcio e de 



 

calorias   

 Para estudarmos a relação entre cada variável (Di) e as covaríaveis de 

ingestão de cálcio e de calorias utilizamos o modelo de regressão linear múltiplo e a 

tabela 16 mostra a força de aderência do modelo pela expressão do R2. 

Tabela 16 -  Coeficiente de explicação do modelo para cada variável (Di) 

AJUSTE DO 

MODELO (%) 

VARIÁVEL (DI) 

R R2 

d_peso - - 

d_imc - - 

d_zimc 38 15 

d_vitD 45 20 

d_circuferência abdominal  - - 

d_glicemia - - 

d_insulina 82 68 

d_homa 88 77 

d_colesterol total - - 

d_HDL 35 12 

d_LDL - - 

d_VLDL  31 10 

d_triglicérides 30 10 

d_leptina - - 

d_adiponectina 50 25 

d_MG bio g - - 

d_MG bio % 84 70 

d_MG DEXA g 55 30 



 

d_MG DEXA p  49 24 

25 hidroxivitamina D 45 20 

NOTA: (-) Não foi possível realizar a regressão 

As tabelas 17 e 18 apresentam as estimativas de variação dos parâmetros 

ajustadas pelo modelo de regressão linear múltipla para insulina e HOMA-IR, 

respectivamente.  

Tabela 17 – Estimativas da variação para d_insulina ajustadas pelo modelo de 
regressão múltipla 

 

Variação da Ingestão de cálcio  

 VARIÁVEIS 

 REDUZIU 
AUMENTO 

ATÉ 400 mg 

AUMENTO 

ACIMA DE 

400 mg 

REDUZIU MAIS 

DE 400 kcal 
-3,2  (0,8) -8,2 (1,3) -9,1 (0,9) 

REDUZIU ATÉ 

400 kcal 

Não houve 

caso 

Não 

significante 

Não 

significante 

V
ar

ia
çã

o 
na

 in
ge

st
ão

 

de
 c

al
ór

ic
a 

AUMENTO 1,5 (0,6) -3,6 (1,1) 1,5 (0,6) 

NOTA: (  ) erro-padrão 

 Ao analisar a tabela 17 nota-se que, com a redução da ingestão calórica, 

estima-se uma diminuição nos níveis de insulina e essa diminuição é proporcional ao 

aumento do consumo de cálcio.  O aumento do consumo calórico está relacionado a 

aumento da insulinemia em 1,5 µU/ml sem influência do consumo de cálcio. Vale 

lembrar que o coeficiente de explicação para este modelo foi de 68%, ou seja, 32% 

da variação da insulina é explicada por outros fatores, que não sejam ingestão de 

cálcio e a ingestão de calorias.   

 

 

 

 



 

 

 

 

Tabela 18 – Estimativas da variação para d_HOMA-IR ajustadas pelo modelo de 
regressão múltipla 

 

Variação da Ingestão de cálcio  

 VARIÁVEIS 

 REDUZIU 
AUMENTO 

ATÉ 400 mg 

AUMENTO 

ACIMA DE 

400 mg 

REDUZIU MAIS 

DE 400 kcal 
-0,8  (0,1) -2,4 (0,2) -2,6 (0,2) 

REDUZIU ATÉ 

400 kcal 

Não houve 

caso 

Não 

significante 

Não 

significante 

V
ar

ia
çã

o 
na

 in
ge

st
ão

 

de
 c

al
ór

ic
a 

AUMENTO 0,3 (0,1) -1,3 (0,2) 0,3 (0,1) 

NOTA: (  ) erro-padrão 

 

 Na tabela 18 observa-se que para a variável d_HOMA-IR encontrou-se o 

mesmo padrão observado na variável d_insulina. Com diminuição do consumo 

calórico observa-se uma estimativa de menores percentuais de HOMA-IR quanto 

maior o incremento no consumo de cálcio. Neste modelo o coeficiente de explicação 

é de 77%.  

O coeficiente de correlação múltipla ao quadrado para a variável d_percentual 

de gordura pela bioimpedância indica uma adequação de 70%. Considerando que a 

seleção das variáveis para o modelo não considerou a entrada das variáveis 

dicotomicas dos níveis de consumo de cálcio pelo critério de backword (Anexo J), 

concluímos que a variação do percentual de gordura é explicada pelo consumo 

calórico e não pelo consumo de cálcio. O cálculo da variação ajustada pelo modelo 

se faz desnecessária nesse caso e por isso não é apresentada nesses resultados.   

 

 



 

 

 

5. DISCUSSÃO 

 

5.1 Dados da amostra 

 

 A obesidade é uma doença multifatorial determinada pelo balanço energético 

positivo  3. 

 Ressaltamos que, no presente estudo, ao avaliarmos o consumo de calorias, 

observamos que a ingestão calórica está abaixo dos requerimentos energéticos 

estimados para este grupo etário. Das 42 meninas da amostra, apenas uma 

apresentou o registro do consumo alimentar totalizando uma média de ingestão 

calórica superior a recomendação da EAR.  

 Apesar de termos utilizado a metodologia recomendada para aplicação do 

registro do consumo alimentar, 119-120-121-122 é bastante provável que tenha havido 

uma subestimação no relato da ingestão. Fontanive e col (2002) 128, em uma 

avaliação do consumo de meninas brasileiras, também observaram a ocorrência do 

subrelato. Goris & Westerterp (2000)129 identificaram que a discrepância entre a 

ingestão energética relatada e o gasto energético, medido pelo método da água 

marcada, é de 20% a 50% em indivíduos obesos.  

 Com relação aos nutrientes, observamos que as meninas apresentavam uma 

dieta hiperlipídica e muito pobre em cálcio.  

 Na tabela 12 observamos que a média do percentual de ingestão de gordura 

foi de 34,4% (+ 8,4). Das 42 crianças da amostra, 28 consumiam mais de 30% de 

gordura antes da intervenção. O consumo de alimentos de alta densidade 

energética, sobretudo aqueles ricos em gordura saturada, é um dos fatores 

associados ao desenvolvimento da obesidade nessa faixa etária130.  

Com relação ao consumo de cálcio, verificou-se que nenhuma criança 

apresentou ingestão superior a AI para a faixa etária, ou seja, todas consumiam 

menos de 1300mg de cálcio. Lerner e col. (2000)131, em uma avaliação de 323 

escolares (5ª a 8ª série) de Osasco, São Paulo, também verificaram uma baixa 

ingestão desse mineral na sua amostra, sendo 628,85 mg/dia a média de ingestão, 



 

entre os meninos, e 565,68 mg/dia, a média entre as meninas. 

A baixa ingestão de cálcio pode ser, em parte, explicada pelo fato de crianças 

e adolescentes freqüentemente negligenciarem o desjejum e o lanche da manhã, 

refeições em que se concentra o maior consumo de alimentos fontes de cálcio.  

Gambardella e col. (1999) 132, avaliando práticas alimentares de 153 escolares 

brasileiros, identificou que 55% não realizavam o café da manhã. A substituição de 

bebidas lácteas por refrigerantes vem sido relatada por estudos em diversos 

países130.  

Considerando a forte associação entre a obesidade e os componentes da 

síndrome metabólica, avaliamos a glicemia e o perfil lipídico dos indivíduos do 

estudo. De acordo com os critérios descritos pela IDF 26 temos que, 19% das 

meninas apresentam glicemia de jejum alterada, 29% apresentam HDL-colesterol 

baixo e 10% apresentam hipertrigliceridemia.  

Com outro critério de avaliação, que desconsidera a glicemia e inclui a 

insulinemia de jejum para determinação da síndrome metabólica, Nicolau e col. 

(2005)29, estudando 226 crianças e adolescentes atendidos no ambulatório de 

obesidade infantil do HCFMUSP, observaram que, entre as meninas, a incidência de 

hipertrigliceridemia foi de 12% e baixos níveis de HDL-C foram encontrados em 

27%. Ou seja, a amostra do estudo é bastante similar ao padrão das crianças 

atendidas no ambulatório. 

Cruz (2004) e col. 28, em uma avaliação de 126 crianças e adolescentes 

hispano-americanos com sobrepeso e obesidade, observaram, entre as meninas, 

níveis médios de colesterol total, LDL-C, HDL-C e triacilglicerol de 153mg/dl, 92,4 

mg/dl,  39,1mg/dl e 106 mg/dl respectivamente. Encontraram ainda níveis médios de 

insulina de 19,2 µU/ml e um HOMA-IR de 2,24. Destacamos que, em nossa amostra, 

encontramos um perfil lipídico discretamente mais favorável, porém, uma maior 

resistência à ação da insulina. A sutil diferença entre o perfil lipídico das duas 

amostras pode ser reflexo da maior ingestão de gordura que é freqüentemente 

relatada na população americana. É possível que a maior resistência à insulina que 

encontramos seja decorrente do maior grau de obesidade das nossas crianças, mas, 

principalmente, pelas diferenças de estadiamento puberal. Nossa amostra é 

composta por púberes e pré púberes e a população de Cruz e col, por pré-púberes, 

púberes e pós-púberes.  

Os valores médios de insulinemia que encontramos para as pré-púberes e 

para as púberes foram 14,8 (+7,8) e 17,2 (+7,7) µU/ml, respectivamente.   Cuartero 



 

e col (2007)133, em uma avaliação de 372 crianças e adolescentes que pretende 

estabelecer os pontos de corte relacionados ao risco cardiovascular para os níveis 

séricos de insulina e para o HOMA-IR, determina que a normalidade para a 

insulinemia está em 7,74 µU/ml. O mesmo autor observa que há uma tendência de 

crescimento linear para os níveis de insulina com o aumento da idade, sendo 

sempre mais elevados em meninas. Para as pré-púberes, classificadas como tanner 

I e II, o valor médio encontrado foi 10,68, para as púberes, em tanner III, o valor 

médio foi 11,08 µU/ml.  

Em um trabalho realizado no nosso ambulatório de obesidade infantil, 

Shirawa e col. (2007)134 observou que entre 197 crianças e adolescentes obesos, 

40% apresentavam elevação da insulina de jejum, utilizando pontos de corte em 15 

µU/ml, para pré púberes, e em 20 µU/ml, para púberes. Utilizando o mesmo critério, 

observamos que a hiperinsulinemia estava presente em 39% das meninas. 

Novamente, percebe-se a similaridade dos dados encontrados na nossa amostra de 

42 meninas e dos dados da população do ambulatório.  

Cuartero e col. 133 observaram que o índice HOMA-IR apresenta um padrão 

evolutivo similar ao da insulina. Os autores encontraram um valor médio de HOMA-

IR de 1,72 e a recomendação para o ponto de corte foi estimada em 3,43%.   De 

acordo com este critério, temos que 53% da nossa amostra apresenta resistência à 

ação da insulina.  

Os valores que encontramos estão de acordo com as evidências de que as 

concentrações elevadas de insulina são freqüentemente encontradas em obesos, 

por conta do aumento da secreção de insulina pelas células beta pancreáticas, como 

uma compensação para resistência à sua ação 22.  

Vale lembrar que as diferenças na quantidade de gordura corporal e as 

diversas classificações de estadiamento puberal entre os adolescentes dificultam a 

comparação de dados para insulinemia e HOMA-IR entre os estudos.  

Com relação aos hormônios avaliados, níveis diminuídos de adiponectina e 

níveis elevados de leptina são esperados na obesidade 32. 

Meninas apresentam maiores níveis de leptina e consideramos os limites de 

referência propostos por Huang e col. (2004)37, que determina a normalidade entre 

4,9 a 24ng/dl. O valor médio de leptina encontrado em nossa amostra foi 39,7 ng/dl, 

estando nossos resultados em concordância com outros estudos que apontam que 

altos níveis de leptina são esperados em crianças e adolescentes obesos. 36-37.  



 

Ao contrário da leptina, a adiponectina está diminuída na obesidade 41. 

Avaliando crianças e adolescentes obesos e eutróficos, vários autores 

identificaram maiores níveis de adiponectina entre os obesos.  41-43-43 

Em uma casuística semelhante ao nosso estudo, composta por crianças 

púberes e pré púberes Reinehr e col. (2004)135 encontraram uma média de 

adiponectina de 12,3 µg/ml, próxima à média de 13,4 µg/ml que encontramos nas 

nossas meninas. Os mesmos autores identificaram que a adiponectina apresenta-se 

em níveis significativamente mais baixos em crianças púberes ao se comparar com 

pré-púberes. Identificaram ainda que, na puberdade, os níveis de adiponectina são 

significativamente maiores em meninas. Stefan e col. (2002) 41, avaliando a 

adiponectina em crianças, encontraram também menores níveis nas crianças mais 

novas.   

Com relação à 25-hidroxivitamina D, observamos que, de acordo com o 

critério descrito por Preamor e col. (2006)xx , todas as crianças da nossa amostra 

apresentam algum grau de deficiência de vitamina D. 74% das meninas 

apresentavam níveis séricos abaixo de 25nmol/l, caracterizando, deficiência grave e, 

26%, níveis entre 25 e 50nmol/l, caracterizando, deficiência moderada. Vale 

destacar que, também segundo Preamor (2006)109, não há relevância clínica da 

deficiência de vitamina D sem alteração do PTH e sem comprometimento da saúde 

óssea.  Realizamos DEXA em 40 meninas e, em nenhuma delas, se observou 

alteração na densidade mineral óssea.  

Desta forma, consideramos que não deve haver prejuízo quanto a 

biodisponibilidade de cálcio, apesar dos baixos níveis de vitamina D que 

encontramos na nossa população. 

O padrão ouro para dosagem de 25-hidroxivitamina D é a cromatografia e, por 

ser caro e complexo, é pouco adotado. Esse estudo e a maioria das publicações 

utilizam como método o radioimunoinsaio. Estudos realizados em diferentes 

populações de obesos corroboram com nossos achados por identificarem baixas 

concentrações séricas de vitamina D. 111 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140. 

Estudos recentes desenvolvidos no norte dos Estados Unidos também 

demonstraram baixos de vitamina D em crianças e adolescentes, especialmente nas 

afro-americanas, independentemente do peso corporal, por conta da baixa 

incidência solar da região. 141 142 

A latitude é um fator de grande importância para irradiação solar incidente, e, 



 

portanto, a estação do ano deve interferir na formação de vitamina D pela derme e 

epideme. Estudos indicam que em países como o Brasil, com o clima tropical, não 

há interferência da época do ano e tampouco risco de hipovitaminose D por falta de 

exposição solar 107.  

Alguns autores vêm evidenciando que a obesidade parece ser um fator de 

risco independente para a hipovitaminose D subclínica, por conta de uma menor 

exposição solar (menor mobilidade e menor prática de atividade física) dos obesos 

e, principalmente, pelo maior estoque de vitamina D no tecido adiposo 41 - 65.  

Investigar os níveis de 25-hidroxivitamina D em crianças brasileiras eutróficas 

seria relevante para avaliar se a obesidade das crianças interfere nas reservas de 

vitamina D. 

 

5.2 Resultado da intervenção geral  

 

Após intervenção, obtivemos diminuição significativa no consumo energético 

e no consumo de lipídeos e de carboidratos. Nemet e col. (2005)143, em um trabalho 

que compara crianças obesas não tratadas com crianças obesas submetidas a uma 

intervenção de 3 meses, observou que, entre as 24 que completaram os 3 meses de 

tratamento, houve diminuição significativa no consumo de calorias, carboidratos, 

lipídeos e proteínas. O déficit energético observado pelo autor após a intervenção foi 

de 390 kcal, e o nosso, muito similar, 389 kcal.  

Consideramos que pelo fato de termos encorajado o consumo do leite, a 

diminuição do consumo protéico, na nossa amostra, não foi significativa.   

Com relação ao consumo de cálcio, vale destacar que a ingestão estava 

muito aquém das recomendações antes da intervenção e, mesmo após, apesar de 

termos alcançado um aumento significante, a média ainda esteve abaixo de 

1300mg/dia (835 + 420 mg).  

Observamos que, após um período de 5 meses de tratamento, as 42 crianças 

apresentaram uma média de perda de peso de 2,45Kg (+ 2,93) e uma diminuição de 

1,67 (+1,18) pontos no IMC. Nemet e col. (2005)143, em 3 meses, obtiveram 

resultados similares: perda de 2,8 (+ 2,3) kg e diminuição de 1,7 (+ 1,1) pontos no 

IMC. O mesmo autor não avaliou o Z escore do IMC nem a circunferência 

abdominal. Destacamos que as amostras dos dois estudos eram similares com 



 

relação à idade (11,1 vs 10,9 anos) e com relação ao IMC inicial (29,8 vs 28,5kg/m2) 

e ainda, que talvez os resultados que obtivemos em 5 meses possam ter sido 

alcançados por Nemet e col. em um período mais curto porque sua intervenção 

contava com um programa de exercício de 2 vezes por semana por 1 hora, além do 

aconselhamento nutricional. 

 Parente e col (2006)144, em uma avaliação de dados do nosso ambulatório, 

verificaram que as crianças praticantes de atividades físicas aeróbicas tiveram maior 

redução de IMC ao se comparar com crianças que seguiram apenas as orientações 

alimentares, sem exercício (-13,5 vs - 6,2;  p<0,01).   

Avaliamos a composição corporal por dois métodos, pela DEXA, considerada 

padrão ouro, e pela bioimpedância, de mais fácil aplicação. Observamos diferença 

significativa para a diminuição de gordura corporal em gramas e em porcentagem 

nas 34 crianças que realizaram a bioimpedância no inicio e no final do estudo, mas 

não nas 19 crianças que realizaram a DEXA. Nemet e col. (2005)143 avaliaram o 

percentual de gordura corporal por meio da prega triciptal e não encontraram 

diferença significativa entre os percentuais finais e iniciais. 

Sudi e col. (2001a)145 avaliaram a interrelação entre a medida de avaliação de 

adiposidade pela bioimpedância e pelas pregas cutânea com os parâmetros 

metabólicos na obesidade infantil, em uma agressiva intervenção, composta por 

intensa atividade física (3 vezes ao dia por 1 hora e 30 minutos cada sessão) e dieta 

hiperprotéica (20% do valor calórico total) de muito baixo valor calórico (1000-1200 

kcal). Após três semanas, os autores observaram diminuição significativa da gordura 

corporal avaliada pela bioimpedância, mas, entre as 15 medidas de adiposidade 

subcutânea avaliadas, só identificaram diminuição significativa em três delas. 

Identificaram ainda que a prega abdominal das meninas evoluiu com um aumento 

significativo, sugerindo que a perda de peso das crianças esteve associada à uma 

diminuição da gordura visceral e nem tanto de gordura subcutânea, principalmente 

para as meninas. Os autores ainda correlacionaram as medidas de composição 

corporal com parâmetros bioquímicos e não encontraram associação entre a 

evolução das pregas e melhora do perfil metabólico. Parece, portanto,  mais 

adequado utilizar medidas de avaliação da gordura corporal total e não de 

adiposidade subcutânea na obesidade infantil.  

Consideramos que o menor número de indivíduos submetidos à avaliação 

pela DEXA interferiu para discrepância nos resultados que encontramos entre as 

duas metodologias que aplicamos para avaliação da composição corporal e essa 



 

pode ser uma falha apontada em nosso estudo. Destacamos que encontramos uma 

boa correlação entre os resultados iniciais da bioimpedância e da DEXA e por isso 

consideramos adequada a avaliação da composição corporal pela estimativa da 

bioimpedância. 

Quanto à evolução dos parâmetros bioquímicos observamos que a 

intervenção e a perda de peso levaram à melhora do perfil metabólico das 40 

crianças que realizaram todos os exames antes e após a intervenção. A glicose, a 

insulina, o HOMA e o LDL-colesterol tiveram uma diminuição média significativa 

após 5 meses de acompanhamento. O aumento médio do HDL-colesterol também 

foi significativo. Das 8 meninas que apresentaram glicemia de jejum alterada, 

apenas uma permaneceu com a hiperglicemia. A inadequação do HDL- colesterol 

era observada em 29% das meninas no inicio do estudo e passa a ser observada 

em 17% ao final .  

Nemet (2005)143, após 3 meses, observou que houve uma diminuição 

significativa nos níveis séricos de colesterol total e da fração LDL e, assim como 

observamos em nosso estudo, não houve mudança significativa nos níveis de 

triacilgliceróis. Vale ressaltar que, em ambas as amostras, a média inicial de 

triacilgliceróis não estava elevada, sugerindo que a hipertrigliceridemia não seja a 

mais importante das alterações metabólicas encontradas na obesidade infantil. 

Sudi e col. (2001a)145 identificaram, após 3 semanas de tratamento agressivo, 

diminuição significativa nos níveis de colesterol total e também de triacilgliceróis. 

Esse estudo não disponibilizou os valores iniciais das variáveis metabólicas para 

que pudéssemos comparar com a nossa casuística.  

Quanto ao metabolismo dos carboidratos, Sudi e col. (2001a)145 também 

observaram diminuição da glicemia. Savoie  e col. (2007)146, avaliando crianças que 

seguiram um programas de intervenção também identificaram menor na resistência 

à ação da insulina após 6 meses.  

Com relação aos hormônios, não observamos alteração significativa antes e 

após a intervenção nas 29 crianças que dosaram leptina e nas 30 que dosaram 

adiponectina. Reinehr e col (2004)135, em uma intervenção em 42 crianças, 

identificou aumento significativo de adiponectina após 1 ano de tratamento nas 16 

crianças que apresentaram maior perda de peso (redução média do Z escore do 

IMC de 2,4 para 1,6).  Já para as 26 que não tiveram emagrecimento significativo 

não houve alteração da adiponectina. 



 

 Sudi e col (2001b)147, com a mesma intervenção agressiva supracitada, 

relata que as mudanças na leptinemia que encontrou em suas 40 crianças do estudo 

estiveram relacionadas à mudanças na massa corporal para os meninos, mas não 

para as meninas. Para as meninas, a diminuição da leptina esteve mais 

correlacionada com a insulina do que com a perda de peso.  

Já está bem estabelecido que na obesidade ocorre hiperleptinemia (com 

resistência à sua ação) e diminuição dos níveis de adiponectina e que, a redução de 

peso, associa-se à diminuição da leptina e aumento da adiponectina. Talvez não 

tenhamos observado essa alteração nesse estudo porque nossa amostra é 

composta por algumas meninas muito obesas, que apresentam importantes 

alterações no metabolismo glicídico. Aventamos a hipótese de que a perda de peso 

não tenha sido capaz de alterar significativamente os níveis de adiponectina e, da 

mesma forma, que a melhora da resistência à ação da insulina não tenha sido 

suficiente para refletir numa diminuição significativa na leptina. Vale lembrar que 

nossa amostra é composta por meninas púberes e pré púberes e que a puberdade 

interfere diretamente na insulinemia. O trabalho de Sudi e col. (2001b)147 não 

classificou as crianças quanto ao estadiamento puberal. 

 Considerando a dificuldade do tratamento ambulatorial e os dados da 

literatura, observamos que nossos resultados são satisfatórios. Os estudos de 

intervenção que trazem os melhores resultados quanto ao emagrecimento são 

aqueles em que as crianças permanecem em um sistema de internato, com 

alimentação controlada e prática de atividade física regular 148. Em um estudo de 

revisão, que pretende avaliar diversos programas de intervenção, verifica-se que os 

resultados mais relevantes são encontrados em programas aplicados num período 

de 6 meses a 1 ano, que incluem educação nutricional e promoção de atividade 

física e em que há estimulo para o envolvimento dos pais149.  

 

  

5.3 Efeito da ingestão de cálcio   

 

Alguns estudos epidemiológicos indicam uma perspectiva do impacto do 

consumo do cálcio na variabilidade do IMC, das medidas de adiposidade e dos 

parâmetros metabólicos 62-63-64-65-66-67-68. Outros, entretanto, demonstraram 

correlação entre maior consumo de cálcio e menor risco de obesidade para as 



 

mulheres, e não para os homens 69-70.   

Estudos em animais demonstraram associação entre ingestão de cálcio e 

perda de peso e gordura, assim como alguns estudos em humanos, especialmente 

os delineados pela equipe de Zemel  57-58-61-72-73-150. Outros autores, entretanto, não 

identificaram perda de peso relacionada ao consumo de cálcio. 74-75-76-77-78. 

 Em uma meta-análise em que se pretendia investigar o efeito da 

complementação da dieta com derivados de leite ou cálcio em humanos, Barr 

(2003)151, concluiu que existem poucas evidências de que a suplementação de 

cálcio seja impactante para perda de peso ou mudança da composição corporal. 

Isso porque alguns trabalhos apontam perda de peso e/ou gordura e outros não 

evidenciam qualquer diferença. O autor coloca que a dificuldade de avaliação é 

ainda maior ao se considerar a heterogeneidade das populações estudadas e o fato 

de maioria dos estudos terem limitações quanto ao controle da ingestão energética  

 Nossos resultados indicam que o consumo de cálcio não explica a 

variabilidade dos parâmetros antropométricos e de composição corporal 

encontrados na amostra.  

 De Jongh e col. (2006) 81, em um estudo caso-controle com suplementação 

de 1000 mg de carbonato de cálcio em pré-escolares por 1 ano, não identificou 

diferença significativa no ganho de gordura, entre os que tomaram suplemento ou 

placebo. Entretanto, o autor identificou que, no maior tercil de ingestão de cálcio, o 

ganho de gordura foi significativamente menor. É possível que esse último achado 

possa ser explicado pelo fato de o maior consumo de cálcio ser reflexo de uma 

maior adequação alimentar das crianças que se encontram nesse tercil, já que o 

consumo de leite pode estar associado a um melhor padrão alimentar. 

Não encontramos correlação entre o consumo de cálcio e a melhora do perfil 

lipídico na nossa amostra, assim como não encontramos estudos que corroborem 

com essa associação em crianças. Por outro lado, Major e col 76, em um estudo com 

mulheres obesas, não identificou diferença significante de perda de peso para as 

que consumiram mais ou menos cálcio, entretanto, com relação ao perfil lipídico 

notaram uma melhora significativa entre as que consumiam suplemento de cálcio e 

vitamina D.  

  A resistência à ação da insulina e a compensatória hiperinsulinemia fazem 

parte da fisiopatologia da obesidade e estão fortemente associadas ao aumento do 

risco de diabetes e do risco cardiovascular. Sabe-se que a perda de peso tem 



 

influência direta na melhora do metabolismo glicídico 145-146.  

 A adequação da dieta vem também sido apontada como um determinante da 

resistência insulínica. Estudos recentes sugerem que a dieta hipolipídica e 

hiperglicídica pode aumentar o risco do seu desenvolvimento, em indivíduos 

suscetíveis, e que, talvez, seja mais relevante orientar a dieta quanto ao tipo de 

carboidrato e tipo de lipídeo do que somente quanto à proporção dos 

macronutrientes.  Com relação aos lipídeos, as gorduras mono e polinsaturadas,  

conferem efeito protetor, e as gorduras saturadas e trans, aumentam o risco de 

alteração no metabolismo dos carboidratos. Da mesma forma, fibras e carboidratos 

de baixo índice glicêmico, diminuem o risco de anormalidades, e açúcares simples e 

carboidratos refinados, aumentam152.  

 Além disso, alguns grupos de alimentos, especificamente, têm sido estudados 

com relação à promoção de saúde. Estudos epidemiológicos e de intervenção 

sugerem que os derivados de leite diminuem o risco da resistência insulínica.  Esse 

efeito parece ser mediado por componentes intrínsecos do leite, provavelmente o 

cálcio, e pelo fato das bebidas lácteas tomarem o lugar de bebidas açucaradas 152.  

 Por meio da regressão linear múltipla observamos que as covariáveis de 

consumo energético e consumo de cálcio explicam 68% da variação da insulina e 

77% da variação do HOMA-IR.  

  Pelo mesmo modelo, estimamos a variação da insulina de acordo com os 

diferentes níveis de ingestão de calorias e cálcio. Observamos que, com um déficit 

de 400 kcal da ingestão inicial e uma redução no consumo de cálcio, a estimativa 

para a diminuição da insulina é de 3,2 µU/ml. Com o mesmo déficit calórico e com 

um incremento de até 400mg de cálcio, a estimativa de diminuição de insulina vai 

para 8,2 µU/ml, e, com incremento de mais de 400mg, a estimativa de diminuição é 

ainda melhor, chegando a 9,2 µU/ml. 

 A estimativa para o índice HOMA-IR seguiu o mesmo padrão, ou seja, o 

déficit energético diminui a resistência à insulina e a diminuição do HOMA-IR tende a 

ser maior quanto maior for o incremento no consumo de cálcio.  

 Em ambas estimativas, notamos que variação de calorias é determinante para 

a melhora da resistência insulínica e que o consumo de cálcio parece ter um efeito 

suplementar na melhora dos parâmetros.  

 Pereira e col. (2002)87, em um estudo populacional, identificaram que o 

consumo de derivados de leite estava inversamente associado à incidência de 



 

resistência insulínica em indivíduos obesos. Nesse estudo, os autores identificaram 

que a chance de um indivíduo situado no menor tercil de ingestão de derivados de 

leite desenvolver resistência insulínica era 72% maior.   

 Estudos de intervenção do tipo caso-controle são necessários para que 

possamos investigar a relação do consumo de cálcio e derivados de leite com o 

metabolismo dos carboidratos.  

 Alguns componentes do leite e o próprio cálcio podem contribuir para os 

efeitos benéficos que têm sido observados. Mais estudos são necessários para 

elucidar um possível mecanismo de ação.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. CONCLUSÃO 

 

 No presente estudo notamos que as crianças obesas que fazem parte da 

nossa casuística apresentavam inadequações alimentares, especialmente com 

relação ao alto consumo de gorduras e baixo consumo de cálcio. Encontramos, em 

nossa amostra, alterações metabólicas importantes e a freqüência está de acordo 

com os relatos da literatura.  

 Após 5 meses de intervenção,  em uma dieta com um déficit energético de 

390 kcal e um incremento de cálcio de 336 mg, obtivemos melhora significativa nos 

parâmetros de adiposidade  (peso, IMZ. Z escore do IMC, circunferência abdominal 

e quantidade/percentual de gordura pela bioimpedância) e da maioria dos 

parâmetros metabólicos avaliados (glicose, insulina, HOMA-IR, colesterol total e 

frações HDL e LDL). Não encontramos melhora significativa nos parâmetros de 

adiponectina e leptina.  

 Com relação à interferência da restrição calórica e do consumo de cálcio 

sobre a evolução dos parâmetros, identificamos que essas covariáveis só 

explicaram as variações relacionadas à resistência insulínica (insulina e HOMA-IR). 

Para as variáveis antropométricas e para as demais variáveis bioquímicas o 

coeficiente de explicação foi baixo ou inexistente. O coeficiente de explicação para a 

diminuição de gordura foi alto, mas observamos que somente as variáveis 

dicotômicas relativas ao consumo energético entraram na equação e, por conta 

disso, desconsideramos a interferência do cálcio na explicação do modelo.  

 Concluímos que, com um déficit de 390 kcal e um incremento de mais de 

400mg de cálcio por dia, esperamos uma redução de 9,2 µU/ml de insulina e de 2,2 

pontos percentuais do HOMA-IR, em 5 meses.  

   

 

 

 

 

 



 

9. ANEXOS 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo A:  aprovação do comitê de ética 



 

 

Anexo B: Consentimento livre e esclarecido  
 

CONSETIMENTO PARA A PESQUISA 
 
 
Nome do paciente:....................................................................................................................... 
Documento de identidade:.......................................................................................................... 
Data de nascimento:.................................................................................................................... 
Endereço:..................................................................................................................................... 
Bairro:.......................................................................................................................................... 
CEP:..............................telefone:................................................................................................. 
 
 

DADOS SOBRE A PESQUISA: 
 
        Pacientes com obesidade infantil envolvidos no projeto de complementação do 
consumo de cálcio serão orientados com relação à alimentação e receberão suplementos 
de cálcio na forma de leite em pó. Os pacientes serão submetidos à coleta de sangue e 
urina para avaliação clínica e laboratorial e a exames para avaliar a composição 
corporal e o gasto de energia. 
 
       Os pacientes e responsáveis terão acesso a todas as informações relativas ao 
tratamento e serão preservados o sigilo e a privacidade  dos pacientes. Em qualquer 
momento, o paciente pode solicitar a exclusão da pesquisa e te garantido o atendimento 
no ambulatório. 
 

CONSETIMENTO PÓS ESCLARECIMENTO 
 

    Após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o que me foi 
explicado, declaro que o paciente e o responsável consentem a participação no presente 
protocolo de pesquisa. 
 

SÃO PAULO,........de...................................de 200.... 
 
 

.................................................................................... 
Assinatura do sujeito da pesquisa ou responsável 

 
.................................................................................... 

Assinatura do pesquisador 
 

 

 

 



 

Anexo C: Protocolo nutrição 

 

Liga de Obesidade Infantil –  Roteiro de atendimento - Nutrição         Data____/_____/_____ 

Dados Pessoais 

Nome: 

Data de nasc.: ______/______/______ Idade:_______ anos  ________ meses 

Grupo: 

Dados Antropométricos 

Peso: Estatura: 

IMC: C.A. 

Responsáveis 

Nome: Grau de parentesco: 

Peso: 

Quantas pessoas moram na casa: 

Quantas trabalham: 

         Parentesco                               Ocupação                      Peso/Altura  

1. _______________                ________________              _________________ 

2. _______________                ________________              _________________ 

3. _______________                ________________              _________________ 

4. _______________                ________________              _________________ 

Rotina 

Escola: ( ) manhã  ( ) tarde Outras atividades: 

Café da manhã: Local ______________          com quem _________________ 

Almoço:             Local ______________          com quem _________________ 

Jantar:              Local ______________           com quem _________________ 

Lanches:          Local ______________           com quem _________________ 

                         Local ______________           com quem _________________ 

                         Local ______________           com quem _________________ 

Lanche escolar: (  ) leva de casa   (  ) compra na cantina   (  ) escola fornece 

Atividade física: (   ) sim  (    ) não Qual(is): Quantas vezes/semana: 

 

 

 



 

Avaliação clínica 

Doenças: 

Sintomas e queixas: 

Medicamentos: 

Antecedentes familiares: 

Hábitos alimentares 

Alergia: 

Aversões: 

Preferências: 

Consumo de líquidos: 

GEB/ 

HarrisBenedict: 

OMS: 

DRI:  

Calorimetria: 

 

2ª. Consulta 

Data: ______/______/______ 

Peso: __________  Altura: __________  IMC: __________  ? peso: __________  ?  peso total: __________ 

Peso da mãe: ___________  Perda de peso da mãe: ___________  

Maior fome: (   ) café da manhã     (   ) almoço     (   ) jantar     (   ) lanches  

Adesão à dieta:  

Atividade física: 

Medicação: 

Adequação (pirâmide): 

Compulsão (n., percepção do paciente):  

Fibras: 

Água:  

Beliscos (qtd,, horários, escolhas): 

Refeições (padrão, h, fracionamento): 

Evolução (em relação ao último retorno): 

Diagnóstico: 

Conduta: 

3ª. Consulta  



 

Data: ______/______/______ 

Peso: __________  Altura: __________  IMC: __________  ? peso: __________  ?  peso total: __________ 

Peso da mãe: ___________  Perda de peso da mãe: ___________  

Maior fome: (   ) café da manhã     (   ) almoço     (   ) jantar     (   ) lanches  

Adesão à dieta:  

Atividade física: 

Medicação: 

Adequação (pirâmide): 

Compulsão (n., percepção do paciente):  

Fibras: 

Água:  

Beliscos (qtd,, horários, escolhas): 

Refeições (padrão, h, fracionamento):  

Evolução (em relação ao último retorno): 

Diagnóstico: 

Conduta: 

4ª. Consulta  

Data: ______/______/______ 

Peso: __________  Altura: __________  IMC: __________  ? peso: __________  ?  peso total: __________ 

Peso da mãe: ___________  Perda de peso da mãe: ___________  

Maior fome: (   ) café da manhã     (   ) almoço     (   ) jantar     (   ) lanches  

Adesão à dieta:  

Atividade física: 

Medicação: 

Adequação (pirâmide): 

Compulsão (n., percepção do paciente):  

Fibras: 

Água:  

Beliscos (qtd,, horários, escolhas): 

Refeições (padrão, h, fracionamento):  

Evolução (em relação ao último retorno): 

Diagnóstico: 

Conduta: 

 



 

5º. Consulta  

Data: ______/______/______ 

Peso: __________  Altura: __________  IMC: __________  ? peso: __________  ?  peso total: __________ 

Peso da mãe: ___________ ? peso da mãe: ___________ P.A._______________ C.A._________________ 

Maior fome: (   ) café da manhã     (   ) almoço     (   ) jantar     (   ) lanches 

ECAP: ___________________________________________________________________________________ 

BIO: 

Evolução (em relação ao último retorno): 

Orientações: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo D: curva de referencia feminina de IMC para idade  do CDC 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo E: RCA e impresso explicativo 

 Registro do consumo alimentar  - RCA 

Nome:______________________________ data:___/___/___ dia da semana:___________ 

 

Local e horário Alimento Descrição / tipo 

(se necessário) 

Quantidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

 Registro do consumo alimentar  - RCA 

 

Orientações para o preenchimento do RCA 

 

1. Registrar os alimentos e líquidos ingeridos por 3 dias, sendo dois dias de semana e 

um do fim de semana (sábado ou domingo); 

2. Escolha três dias da mesma semana (ex: segunda, quinta e sábado); 

3. Não deixe de preencher o cabeçalho da folha, com o nome da criança e a data 

correspondente ao dia do registro; 

4. Para não haver esquecimento, o registro deve ser feito imediatamente após o 

consumo ou o mais rápido possível; 

5. A criança é responsável pelo preenchimento;  

6. Os pais (ou responsável) devem supervisionar e auxiliar; 

7. O responsável pelo paciente deve assegurar-se de que não faltou nenhuma 

informação e revisar o dia com a criança, checando os alimentos descritos e as 

quantidades; 

8. Na primeira coluna, anotar a refeição (café da manhã, lanche, almoço ou jantar), o 

local e o horário  

9. Na segunda coluna anotar o alimento 

10. Na terceira coluna, se necessário, descrever o alimento ou a forma de preparo;  

11. Na quarta coluna descrever a quantidade. Especificar as unidades consumidas e, 

quando for o caso, descrever em medidas caseiras (xícara de chá, xícara de café, 

copo de requeijão, copo americano, colher de sopa, colher de chá, pires, prato de 

sobremesa, concha, escumadeira, etc...).  

12. O RCA deve ser entregue às nutricionistas no dia da primeira consulta. 

 NÂO ESQUEÇA DE TRAZÊ-LO!!!! 

 

 

 



 

 

Anexo F: Cálculo da diferença entre as variaveis no inicio e no fim da intervenção 

 

Variável (Di) Cálculo
d_peso  peso final  -  peso inical (kg)
d_imc  Indice de massa corporal final - Indice de massa corporal inicial 
d_zimc  z escore do Indice de massa corporal final -  z escore do Indice de massa corporal final
d_vitD vitD final  - vit D inicial
d_circuferencia abdominal  circuferencia abdominal final -  circuferencia abdominal inicial
d_glicemia  glicemia final  -  glicemia inicial
d_insulina  insulina final  -  insulina inicial
d_homa  indicador de resistência á ação da insulina final  -  indicador de resistência á ação da insulina inicial
d_colesterol total  colesterol total final  -  colesterol total inicial
d_HDL  fração HDL colesterol final  -  fração HDL colesterol inicial
d_LDL  fração LDL colesterol final  -  fração LDL colesterol inicial
d_VLDL  fração VLDL colesterol final  -  fração VLDL colesterol inicial
d_triglicérides  triglicérides final  -  triglicérides inicial
d_leptina  leptina final  -  leptina inicial
d_adiponectina  adiponectina final  -  adiponectina inicial
d_Mggbio  gordura em gramas bioimpedância final  -  gordura em gramas bioimpedância inicial
d_Mgbio  gordura em porcentagem bioimpedância final  -  gordura em porcentagem bioimpedância inicial
d_DEXAg  gordura em gramas DEXA final  -  gordura em gramas DEXA inicial
d_DEXAp  gordura em porcentagem DEXA final  -  gordura em porcentagem DEXA inicial
d_BMDL  densidade mineral óssea vertebral final  -  densidade mineral ósseal vertebral inicial
d_BMDR  densidade mineral óssea do rádio  final  -  densidade mineral óssea do rádio  inicial
d_calórica  ingestão calórica final  -  ingestão calórica inicial
d_carboidratos em gramas  ingestão de carboidratos em gramas final  -  ingestão de carboidratos em gramas inicial
d_carboidratos em porcentagem  ingestão de carboidratos em porcentagem final  -  ingestão de carboidratos em porcentagem inicial
d_proteinas em gramas  ingestão de proteinas em gramas final  -  ingestão de proteínas em gramas inicial
d_proteinas em porcentagem  ingestão de proteinas em porcentagem final  -  ingestão de proteinas em porcentagem inicial
d_lipídeos em gramas  ingestão de lipídeos em gramas final  -  ingestão de lipídeos em gramas inicial
d_lipídeos em porcentagem  ingestão de lipídeos em porcentagem final  -  ingestão de lipídeos em porcentagem inicial
d_cálcio  ingestão de cálcio final  -  ingestão de cálcio inicial  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo G: Teste de Komolgorov-smirnov para verificar  normalidade 
d_peso d_IMC d_ca d_gli d_lns d_homa d_ct d_hdl d_ldl d_vld

N 42 42 39 39 40 39 40 40 40 40
Normal Parameters(a,b) Mean -2,45 -1,67 -3,12 -5,82 -2,54 -0,74 7,58 3,68 5,25 -1,35

Std. Deviation 2,93 1,18 5,28 8,33 7,00 1,63 21,37 5,75 18,85 7,46
Most Extreme Differences Absolute 0,10 0,09 0,10 0,11 0,16 0,17 0,13 0,11 0,09 0,19

Positive 0,09 0,09 0,09 0,11 0,09 0,10 0,11 0,11 0,09 0,15
Negative -0,10 -0,09 -0,10 -0,11 -0,16 -0,17 -0,13 -0,08 -0,09 -0,19

Kolmogorov-Smirnov Z 0,64 0,58 0,65 0,72 1,02 1,09 0,82 0,69 0,58 1,19
Asymp. Sig. (2-tailed) 0,81 0,89 0,79 0,68 0,25 0,18 0,52 0,73 0,89 0,12
a = Test distribution is Normal.
b=Calculated from data.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

 

 

d_tg d_lep d_adipo d_mggbio d_mgbio d_mgdexa d_mddexa2 d_bmdl d_bmdr d_kcak
N 40 30 31 34 34 19 19 21 21 42
Normal Parameters(a,b) Mean -7,30 -3,04 0,19 -2,30 -2,50 -18,80 16,33 0,02 0,01 -388,68

Std. Deviation 37,62 10,38 3,00 2,26 2,46 6,83 6,40 0,03 0,02 776,36
Most Extreme Differences Absolute 0,17 0,11 0,20 0,08 0,21 0,17 0,14 0,18 0,13 0,06

Positive 0,15 0,08 0,20 0,08 0,10 0,17 0,14 0,18 0,07 0,06
Negative -0,17 -0,11 -0,19 -0,08 -0,21 -0,16 -0,11 -0,16 -0,13 -0,06

Kolmogorov-Smirnov Z 1,10 0,62 1,10 0,49 1,25 0,75 0,62 0,81 0,58 0,41
Asymp. Sig. (2-tailed) 0,18 0,84 0,18 0,97 0,09 0,62 0,83 0,53 0,89 1,00
a = Test distribution is Normal.
b=Calculated from data.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

 

 

d_chog d_cho d_ptng d_ptn d_lg d_l d_calcio d_IMC d_vitD
N 42 42 42 42 42 42 42 42 30
Normal Parameters(a,b) Mean -41,48 0,51 -2,05 3,91 -21,88 -4,39 335,91 -1,67 -1,36

Std. Deviation 103,44 12,82 28,94 6,21 48,14 12,67 479,35 1,18 6,97
Most Extreme Differences Absolute 0,10 0,17 0,09 0,11 0,12 0,12 0,12 0,09 0,17

Positive 0,10 0,06 0,08 0,11 0,11 0,12 0,10 0,09 0,17
Negative -0,09 -0,17 -0,09 -0,07 -0,12 -0,08 -0,12 -0,09 -0,08

Kolmogorov-Smirnov Z 0,64 1,09 0,56 0,72 0,75 0,80 0,75 0,58 0,93
Asymp. Sig. (2-tailed) 0,80 0,19 0,91 0,68 0,63 0,54 0,63 0,89 0,35
a = Test distribution is Normal.
b=Calculated from data.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo H: Teste t  

 

Variáveis 

  

DP t p-valor 

 peso  -2,45 2,93 -5,41 0,00 

 circuferência abdominal  -3,12 5,28 -3,69 0,00 

 Glicemia -5,82 8,33 -4,36 0,00 

 Insulina -2,54 7,00 -2,30 0,03 

 HOMA -0,74 0,48 -2,84 0,01 

 colesterol total 7,57 21,37 2,24 0,03 

 fração HDL colesterol 3,68 5,75 4,04 0,00 

 fração LDL colesterol 5,25 18,85 1,76 0,09 

 fração VLDL colesterol -1,35 7,46 -1,14 0,26 

 triglicérides inicial  -7,30 37,62 -1,23 0,23 

 Leptina -3,04 10,38 -1,60 0,12 

 Adiponectina 0,19 3,00 0,34 0,73 

 gordura em gramas bioimpedância -2,30 2,26 -5,93 0,00 

 gordura em porcentagem bioimpedância  -2,50 2,46 -5,91 0,00 

 gordura em gramas DEXA -0,91 2,42 -1,64 0,12 

 gordura em porcentagem DEXA  -1,56 2,79 -2,44 0,03 

 densidade mineral óssea vertebral 0,02 0,03 3,85 0,00 

 densidade mineral óssea do rádio  0,01 0,02 2,86 0,01 

 ingestão calórica -388,68 776,36 -3,24 0,00 

 ingestão de carboidratos em gramas -41,48 103,44 -2,60 0,01 

 ingestão de carboidratos em porcentagem 0,51 12,82 0,26 0,80 

 ingestão de proteinas em gramas -2,05 28,94 -0,46 0,65 

 ingestão de proteinas em porcentagem 3,91 6,21 4,08 0,00 

 ingestão de lipídeos em gramas -21,88 48,14 -2,95 0,01 

 ingestão de lipídeos em porcentagem  -4,39 12,67 -2,25 0,03 

 ingestão de cálcio  335,91 479,35 4,54 0,00 

Vitamina D -1,36 6,97 -1,07 0,29 

IMC -1,67 1,18 -9,12 0,00 

 z escore do IMC  -0,21 0,14 -9,26 0,00 

 

d



 

Anexo I: Estimativas de parâmetro  

Estimativas dos parâmetros para variável D_insulina e seus respectivos erros-padrão e nível de significância 

Efeito Parâmetro Erro-Padrão T p-valor 

Constante 1,452 0,686 2,117 0,045 

Calcio2 -5,040 1,210 -4,167 0,000 

Caloria1 7,342 2,429 3,023 0,006 

Caloria2 5,789 1,864 3,105 0,005 

Int1 -6,674 2,292 -2,912 0,008 

Int2 -11,988 2,534 -4,731 0,000 

  

Estimativas dos parâmetros para variável D_homa e seus respectivos erros-padrão e nível de significância 

Efeito Parâmetro Erro-Padrão t p-valor 

Constante 0,343 0,152 2,258 0,034 

Calcio2 -1,611 0,257 -6,279 0,000 

Caloria1 1,735 0,510 3,405 0,003 

Caloria2 1,523 0,391 3,893 0,001 

Int1 -1,796 0,482 -3,725 0,001 

Int2 -2,852 0,533 -5,355 0,000 

 

Estimativas dos parâmetros para variável percentual de massa gorda pela bioimpedância e seus respectivos 

erros-padrão e nível de significância 

Efeito Parâmetro Erro-Padrão t p-valor 

Constante -2,091 0,352 -5,946 0,000 

Caloria1 -4,576 1,237 -3,700 0,001 

Caloria2 -5,909 0,897 -6,591 0,000 

Int1 4,667 1,065 4,383 0,000 

Int2 5,238 1,265 4,141 0,000 

 



 

Anexo J:  Variáveis dicotômicas que foram selecionadas para a entrada no modelo (Di) % de 

gordura pela bioimpedância 

 

Variável Descrição Valores 

Y 
Diferença entre a taxa de 

gordura final e inicial 
  

1: redução na ingestão diária em mais de 400 kcal 

Caloria1 Calorias 0: aumento  ou redução na ingestão diária em 

até 400 kcal 

1: redução na ingestão diária em até 400kcal 

Caloria2 Calorias 0: aumento  ou redução na ingestão diária em 

mais de 400kcal 

1: aumento na ingestão de cálcio em mais de 

400mg e redução na ingestão de calorias  Int1 
Interação entre Cálcio e 

Calorias 
0: caso contrário 

1: redução na ingestão de calorias em mais de 

400g e diminuição ou aumento na ingestão de 

cálcio em até  400mg Int2 
Interação entre Cálcio e 

Calorias 

0: caso contrário 
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