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RESUMO  

Santos CRP. Estudo da medida antropométrica do Diâmetro Abdominal Sagital 

de adolescentes obesos em tratamento ambulatorial e sua associação com os 

critérios da Síndrome Metabólica. [Dissertação]. São Paulo: Faculdade de 

Medicina, Universidade de São Paulo; 2017.  

 

 O Diâmetro Abdominal Sagital (DAS) é uma medida antropométrica 

relacionada com a gordura visceral e empregada para avaliar a obesidade 

abdominal, uma variável associada à síndrome metabólica. Sua utilização é 

indicada na prática clínica para avaliação de risco cardiometabólico em 

adolescentes obesos. OBJETIVO: Verificar a concordância entre o DAS e a 

circunferência abdominal (CA) na avaliação da obesidade central e sua 

associação com os critérios da Síndrome Metabólica e HOMA-IR em 

adolescentes obesos. CASUÍSTICA E MÉTODOS: Estudo de corte transversal 

constituído por 83 adolescentes obesos entre 14 e 18 anos, (46 do sexo 

feminino e 37 do sexo masculino) matriculados no Instituto da Criança do 

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

nos ambulatórios das Unidades de Endocrinologia Pediátrica e de 

Adolescentes. Foram submetidos a avaliações antropométricas (IMC, Escore Z 

do IMC, percentual de gordura corporal, circunferência abdominal, diâmetro 

abdominal sagital), laboratoriais (HDL-c, triglicérides (TG), glicemia (GLIS) e 

insulina para o cálculo do HOMA-IR) e de pressão arterial sistólica (PAS) e 

diastólica (PAD), utilizadas para classificação dos critérios da SM. 

RESULTADOS: Todos os adolescentes apresentaram valores elevados de 

IMC (36,9±6,7 kg/m2), Z-IMC (+3,27±0,94) e 91,6% da casuística tiveram 

valores alterados no percentual de gordura corporal (41,4% para o grupo 

feminino e 36% para o grupo masculino), confirmando a obesidade grave do 

grupo. Considerando o percentil ≥90 do Center for Disease Control and 

Prevention (CDC), no National Health and Nutrition Examination Survey 

(NHANES 2011-2014), 85,5% dos adolescentes apresentaram valores 

elevados de CA (117,7±14,7) e 89,2% valores alterados no DAS (26,9±3,7). 

Quanto às variáveis laboratoriais, 32,5% dos pacientes apresentaram 



diminuição de HDL-c e níveis aumentados de: TG (10,8%); GLIS (3,6%); PAS 

(32,5%,); PAD (21,7%) e HOMA-IR (79,5%), considerando toda a amostra. De 

acordo com os critérios utilizados pelo International Diabetes Federation, 27,7% 

da casuística apresentou SM. O DAS demonstrou estar significantemente 

correlacionado com as variáveis PAS (r=0,489 p<0,001), PAD(r=0,277 p 0,011) 

e HOMA-IR (r=0,462 p<0,001) nos grupos geral, feminino, masculino, com e 

sem SM. A correlação encontrada entre as medidas do DAS e CA no grupo 

geral e feminino foi de r = 0,91 (p 0,000) e, no grupo masculino, de r = 0,93 (p 

0,000). A concordância entre a CA e o DAS é significante (Kappa  = 0.511; 

p<0,001). Nos grupos geral, feminino e masculino com SM, a concordância é 

mais expressiva (Kappa  = 1,00; p<0,001.). Esses resultados mostram que os 

adolescentes apresentavam risco cardiometabólico aumentado e expressiva 

obesidade central, identificada pelo DAS e CA, apesar de 73,5% deles estarem 

medicados. O DAS oferece vantagem metodológica na sua mensuração. 

CONCLUSÕES: Nas condições deste estudo, conclui-se que: as medidas 

antropométricas CA e DAS se equivalem para o grupo de adolescentes 

avaliados na classificação da SM; O DAS é preditor de PAS, PAD e HOMA-IR 

e forte indicador de risco cardiometabólico em adolescentes obesos. 

 

Descritores: obesidade; obesidade abdominal; adolescente; antropometria; 

circunferência abdominal; diâmetro abdominal sagital; resistência à insulina; 

síndrome metabólica; risco cardiometabólico; gordura visceral. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Santos CRP.  Study on anthropometric measurement of sagittal abdominal 

diameter in obese adolescents under outpatient treatment and its association 

with the variables of the metabolic syndrome cluster. [Dissertation]. São Paulo: 

Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2017.  

 

 The sagittal abdominal diameter (SAD) is an anthropometric measure 

related to visceral fat and used to evaluate abdominal obesity, a variable 

associated with the metabolic syndrome. Studies have suggested its 

employment in the clinical practice for estimating cardiometabolic risk of obese 

adolescents. OBJECTIVE: To verify the concordance between SAD and 

abdominal circumference in the assessment of central obesity and its 

association with the Metabolic Syndrome cluster and with HOMA-IR in obese 

adolescents. CASUISTICS AND METHODS:  In a cross-sectional study, 83 

obese adolescents between 14 and 18 years (46 females and 37males) with 

body mass index (BMI) of 36.9 ± 6.7 kg/m2, followed at the Pediatric 

Endocrinology Unit and at the Adolescent Unit of the Children’s Institute,  

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

were submitted to anthropometric  (BMI, BMI Z Score, body fat percentage, 

abdominal circumference, sagittal abdominal diameter), laboratory (HDL-c, 

triglycerides, glycemia and insulin for calculating HOMA-IR) and systolic and 

diastolic blood pressure assessments aimed for classification of metabolic 

syndrome. Previous consentment was given by all patients and their families. 

RESULTS: All adolescents presented elevated BMI and Z-BMI, and high body 

fat percentage was displayed by 91.6% of the patients (41.4% for the female 

group and 36% for the male group), confirming severe obesity. Considering the 

≥90 percentile cut-off values as provided by the Anthropometric Reference Data 

for Children and Adults: United States 2011-2014 for abdominal circumference 

and SAD, 85.5% of the patients presented high abdominal circumference 

values (117.7±14.7) and 89.2% presented elevated values of SAD (26.9±3.7). 

With regard to laboratory variables, 32.5% of the patients displayed decreased 

HDL-c and increased values of: triglycerides (10.8%); glycemia (3.6%); systolic 



blood pressure (32.5%); diastolic blood pressure (21.7%) and HOMA-IR 

(79.5%). According to the criteria of the International Diabetes Federation (IDF), 

27.7% of patients presented metabolic syndrome. SAD was significantly 

correlated with systolic (r=0.489 p<0.001) and diastolic (r=0.277 p 0.011)  blood 

pressures and HOMA-IR (r=0.462 p<0.001)  in the general, female and male 

groups, with and without metabolic syndrome. The correlation between SAD 

and abdominal circumference in the general and female groups was r = 0.91(p 

0.000) and in the male group was r = 0.93 (p 0.000). The concordance between 

SAD and abdominal circumference was significant (Kappa coefficient  = 0.511; 

p < 0.001). In the general, male and female groups with metabolic syndrome, 

the concordance was more expressive (Kappa coefficient;  = 1.00 and p < 

0.001). These results show that the adolescents presented increased 

cardiometabolic risk and significant central obesity identified by SAD and 

abdominal circumference although 73.5% of the studied patients were 

maintained under medication for clinical metabolic syndrome symptoms. SAD 

displayed methodological advantages concerning its measurement.  

CONCLUSIONS:   Under the conditions of this study, it is concluded that: the 

anthropometric measurements of SAD and abdominal circumference are 

equivalent for metabolic syndrome classification of the studied adolescents; that 

SAD is a predictor of systolic and diastolic blood pressures and HOMA-IR and 

is a strong indicator of cardiometabolic risk in obese adolescents. 

 

Descriptors: obesity; abdominal obesity; adolescent; anthropometry; 

abdominal circumference; sagittal abdominal diameter; insuline resistance; 

metabolic syndrome; cardiometabolic risk; visceral fat. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

 O novo conceito de obesidade como doença crônica decorrente do 

acúmulo de tecido adiposo (DCDATA), a despeito de sua etiologia, está ligado 

às disfunções da composição do peso, devido ao excesso de gordura corporal. 

A  alteração de conceito sugere que a avaliação corporal seja realizada de 

maneira mais criteriosa na prática clínica, e o  grande desafio é a identificação 

de marcadores e/ou métricas apropriadas, disponíveis e acessíveis, que 

reflitam o efeito deletério do acúmulo de tecido adiposo na saúde1.  

 As medidas antropométricas refletem o risco cardiometabólico e fazem 

parte do conjunto de critérios utilizados para diagnosticar a Síndrome 

Metabólica (SM). Nos indivíduos com risco cardiometabólico aumentado, as 

medidas antropométricas demonstram as alterações corporais em potencial. 

Portanto, além de se avaliar os grupos já diagnosticados, a atenção também 

deve ser dirigida aos grupos que se encontram em faixa limítrofe de inclusão 

ou não para a SM, com enfoque preventivo2-4. 

 O agravamento das alterações da SM e sua relação com obesidade 

central, sobretudo com depósito de gordura intra-abdominal, demanda ainda 

uma avaliação mais minuciosa dos compartimentos de gordura abdominal, 

especialmente em indivíduos obesos.  Mesmo conhecendo as implicações 

metabólicas vinculados aos depósitos de gordura subcutâneo e visceral, a sua 

mensuração, ainda que duplamente indireta, pode redimensionar o 

prognóstico, a profilaxia e a terapia dessas doenças5. 
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 São conhecidas as dificuldades na avaliação da composição corporal 

dos obesos, sobretudo dos obesos graves6. Os obstáculos situam-se na parte 

técnica, como limitação instrumental, a experiência do avaliador e a utilização 

de equações inadequadas a essa população7;8; Na área biológica, como 

dificuldades na localização dos pontos anatômicos de referência, por 

alterações morfológicas denominadas aventais abdominais e supra púbicos, na 

realização da medida9, e em pacientes obesos acamados10;11. Além disso, 

considerem-se os aspectos psicológicos da exposição corporal do paciente, 

que também podem interferir na realização da avaliação12-14. 

 Tradicionalmente, o índice de massa corporal (IMC), circunferências da 

cintura (CC) e do abdome (CA) desempenham um papel importante na 

avaliação da adiposidade corporal total e regional. Todavia, em função do novo 

conceito, há necessidade de incluir na abordagem preventiva e terapêutica 

outras medidas que extrapolem as tradicionais, para a verificação da 

composição do peso e distribuição de gordura corporal15.  

Por não existir consenso na literatura em relação aos pontos anatômicos 

para a avaliação da gordura abdominal (em relação às circunferências da 

cintura e do abdome) há divergência nas metodologias de avaliação, levando a 

possíveis alterações na interpretação de seus resultados e comparações com 

outros estudos5;9;16. 

Entre as técnicas de medidas antropométricas disponíveis para 

avaliação de obesidade central, vem sendo utilizado o Diâmetro Abdominal 

Sagital (DAS) que, por ter um ponto de referência anatômico fixo permite uma 

avaliação mais adequada da obesidade central e de seus riscos 
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cardiometabólicos associados. O DAS já vinha sendo empregado na avaliação 

da obesidade abdominal na população adulta há algumas décadas, mas 

poucos estudos foram realizados na população infanto-juvenil, sobretudo no 

Brasil. Porém, recentemente, o Monitoring the Nations Health do National 

Health and Nutrition Examination Survey (NHANES 2011-2014), realizado pelo 

Center for Disease Control and Prevention (CDC), estabeleceu valores de corte 

do DAS em centímetros e percentis para a população pediátrica norte-

americana, com idade entre 8 e 19 anos17. 

Com o aumento da prevalência da obesidade em adolescentes, suas 

consequências, sua permanência na vida adulta, diante da dificuldade na 

avaliação do abdome destes pacientes e a ausência de referências nacionais, 

desperta o interesse no estudo desta medida, que contribui para discriminar 

melhor a obesidade abdominal e verificar fatores de risco cardiometabólico 

nesta população, sobretudo quando associados a SM.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 Obesidade  

 

A obesidade, doença grave e crônica de origem multifatorial, envolve a 

junção de variáveis genéticas, metabólicas, endócrinas, nutricionais, 

psicossociais e culturais18-21. Considerada, até há pouco tempo, como excesso 

de peso corporal, em 2016, a American Association of Clinical Endocrinologists 

(AACE) e o American College of Endocrinology (ACE) introduziram um novo 

conceito estabelecendo a obesidade como doença crônica decorrente do 

acúmulo de tecido adiposo (DCDATA) a despeito de sua etiologia1. Representa 

abordagem de desordem da composição do peso corporal levando ao acúmulo 

do tecido adiposo, com ênfase nos efeitos fisiopatológicos e maior incidência 

de riscos cardiometabólicos5;22;23.  

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a obesidade é a 

doença pediátrica mais frequente nos países desenvolvidos e naqueles em 

transição nutricional5;18;24  O estudo sobre as tendências mundiais do IMC, 

baixo peso, sobrepeso e obesidade foi publicado recentemente no periódico 

The Lancet. Foram analisadas 130 milhões de pessoas em diversos países, 

desde 1975 a 2016, mostrando o amplo crescimento da obesidade de menos 

de 1% em 1975 para 5,6% das meninas e 7,8% dos meninos em 201625. 
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  Atualmente, existem 124 milhões de crianças e adolescentes com 

obesidade e 213 milhões com sobrepeso, entre 5-19 anos no mundo. Tão 

preocupante quanto os milhões salientados é a tendência que os números 

continuem aumentando. O Brasil ocupa um incômodo quarto lugar no ranking 

infanto-juvenil com 13,8 milhões de obesos nesta faixa etária, sendo 

antecedido pela China, Estados Unidos e Índia25.  

 

 

2.2 Síndrome Metabólica 

 

 

2.2.1 Gordura Corporal 

 

  

A adolescência constitui uma fase particular da vida, onde existe maior 

susceptibilidade para a instalação da obesidade.  Neste período ocorrem 

acentuadas transformações hormonais e metabólicas, intensifica-se o ritmo 

fisiológico de acúmulo de gordura e define-se o padrão de distribuição 

anatômica do tecido adiposo26. 

Os fatores que podem influenciar o padrão de distribuição anatômica da 

gordura corporal são: a função desequilibrada do sistema nervoso simpático e 

parassimpático nos depósitos de gordura27;28, mediadas pela insulina; fatores 

hormonais (distúrbios dos glicocorticóides, hormônios sexuais, hormônios do 

crescimento); etnia, estadiamento puberal, idade, sexo, nível de atividade física 
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e dieta23;29-38.  A herança genética estimada para a porcentagem de gordura 

corporal total é de 35% a 63%. Na relação cintura/quadril a chance é de 6% a 

30% e na circunferência abdominal é de 37% a 81%39-56.  

O depósito de gordura abdominal total é composto pelos 

compartimentos de gordura subcutânea e visceral, que podem aumentar com a 

elevação do peso35-38;57-59. Ambos estão associados a um perfil de risco 

metabólico adverso, de acordo com o Framinghan Heart Study60. Todavia, o 

tecido adiposo visceral é mais sensível aos estímulos lipolíticos em 

comparação ao tecido adiposo subcutâneo38;61-63. Além disso, no tecido 

adiposo visceral é mais provável que os ácidos graxos livres levem ao 

armazenamento de gordura ectópica nos músculos e órgãos, particularmente 

no fígado e no pâncreas23;64. A estimativa da gordura visceral pode 

proporcionar uma compreensão mais abrangente do risco cardiometabólico 

associado a variação na distribuição da gordura corporal65.     

 Excesso e distribuição anatômica do tecido adiposo, particularmente no 

abdome66;67, caracterizam a obesidade central ou abdominal, e mantém forte 

associação com desordens metabólicas que podem ocorrer simultaneamente. 

A obesidade abdominal vem apresentando crescimento maior que a obesidade 

geral entre adolescentes, sendo tal aumento independente das mudanças no 

IMC em ambos os sexos e na maioria das faixas etárias5;68;69.  

A gordura abdominal é considerada pelo American Heart 

Association(AHA)70 como fator de risco independente para doenças 

cardiometabólicas e cardiovasculares, mesmo em crianças e adolescentes, e 

como consequência, morte prematura, a despeito do peso e medidas corporais 
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totais63;71;72. A população pediátrica com sobrepeso e obesidade está mais 

susceptível, sobretudo quando apresentam precocemente o conjunto de 

critérios que compõem a SM73. 

Várias sociedades médicas tem tentado definições de consenso74, mas 

ainda existe muita discussão sobre a nomenclatura e os critérios da SM em 

crianças e adolescentes. Um dos motivos de discussão é a instalação cada vez 

mais precoce da obesidade e os pontos de corte para as alterações 

antropométricas, fisiológicas e bioquímicas, que variam de acordo com a idade, 

sexo e estadiamento puberal75. 

Nos critérios da International Diabetes Federation (IDF), adotados neste 

estudo, a obesidade abdominal é um componente obrigatório, avaliada pela 

medida antropométrica da circunferência abdominal, e quando associada a 

mais dois fatores, tais quais a hiperglicemia, hipertrigliceridemia, hipertensão 

arterial sistêmica e baixas concentrações sanguíneas de HDL-Colesterol, 

determinam um perfil metabólico desfavorável58.  

 Os critérios da SM sugeridos pelo IDF estão divididos por faixas etárias, 

de acordo com a tabela 1: de 6 a <10 anos, de 10 a <16 anos e  >16 anos. 

Todavia, o IDF não recomenda que seja feito o diagnóstico de SM em menores 

de 10 anos de idade e, a partir dos 16 anos, preconiza a utilização de critérios 

de adultos58.   

Nos três grupos, a circunferência abdominal é a medida comum para a 

avaliação da obesidade abdominal, sendo o ponto de corte o percentil ≥90 para 

a idade e sexo. Quanto aos outros critérios, os pontos de corte de 10 a <16 
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anos são: triglicérides(TG) >150 mg/dL, HDL-c <40 mg/dL, glicemia de 

jejum(GLIS) >100mg/dL e pressão arterial (PA) o percentil ≥95, envolvendo as 

variáveis idade, sexo e estatura58. 

Tabela 1 - Critérios classificatórios da Síndrome Metabólica, segundo a     

International Diabetes Federation. 

Componentes 
da SM 

6 a <10 anos 10 a < 16 anos ≥ 16 anos 

Obesidade CA ≥ percentil 90 CA ≥ percentil 90 CA ≥ percentil 90 

Glicemia de jejum 

Sem valores definidos para 
diagnóstico da SM 

≥ 100mg/dL ≥ 100mg/dL 

Triglicérides ≥ 150mg/dL ≥ 150mg/dL 

HDL – c <40mg/dL 

<40mg/dL para 
homens 

<50mg/dL para 
mulheres 

Pressão arterial Percentil ≥95 
PAS ≥130 

PAD ≥85 

 

Ultimamente, outras anormalidades, tais como estados crônicos pró-

inflamatórios e pró-trombóticos, doença hepática gordurosa não alcoólica e 

apnéia obstrutiva do sono também estão sendo associadas a SM, ampliando 

seu conceito.  Geralmente, são alterações silenciosas e podem estar presentes 

desde tenra idade, associadas à obesidade abdominal, podendo ser 

potencializadas pela ligação evidente entre a gordura visceral e resistência à 

insulina64,73. 

 Embora a obesidade seja um componente da SM, também nomeada 

como Síndrome de Resistência a Insulina, muitos adolescentes que não são 

obesos de acordo com os critérios de estatura e peso, podem ainda exibir 

características da síndrome. Na verdade, estudos têm indicado que as pessoas 
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de peso normal, cujo IMC é menor de 25 kg/m2, podem ter até 40% de gordura 

corporal acumulada na região abdominal, num nível que se correlaciona com a 

diminuição da sensibilidade à insulina76. 

 

 

2.2.2  Métodos de avaliação da gordura corporal 

 

Para quantificar a distribuição de gordura corporal na prática clínica são 

utilizados métodos de imagem como a Tomografia Computadorizada (TC), 

Ressonância Magnética (RM), e a Ultrassonografia (US) que estimam mais 

precisamente os depósitos de gordura visceral e subcutânea. O DXA (Dual-

energy X-ray absorptiometry) também é utilizado para a avaliação de gordura 

corporal, embora não faça distinção entre depósitos de gordura subcutânea e 

visceral. Essas técnicas, classificadas como indiretas, são dispendiosas, muitas 

vezes inacessíveis e indisponíveis para a prática clínica rotineira e estudos 

epidemiológicos31;77.  

Métodos antropométricos, duplamente indiretos, também são 

indicadores do estado nutricional e podem ser utilizados para classificar o grau 

e o tipo de obesidade, considerando a distribuição regional de gordura65;78;79.  

Técnicas e equações relacionadas a medidas corporais são utilizadas para 

quantificar e associar o surgimento e agravamento do acúmulo de gordura 

corporal localizada, com importância sistêmica expressiva, algumas delas 

dispostas na tabela 2. Todos apresentam baixo custo, simplicidade na 
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execução, permitindo sua utilização em estudos populacionais e prática clínica, 

ajudando a selecionar as opções de tratamento80.  

O Índice de massa corporal (IMC= peso(Kg) / estatura (m)2) é utilizado  

como padrão internacional da classificação de obesidade. As medidas do 

Escore-z do IMC detectam com mais precisão situações de risco nutricional 

entre crianças e adolescentes, o que permite maior comparabilidade e 

acompanhamento em situações extremas. Seu cálculo considera a idade, peso 

e estatura.  As dobras cutâneas (DC) também podem ser utilizadas de acordo 

com os índices recomendados para a faixa etária, para cálculo da composição 

corporal4;71;81-86.   

Quanto à distribuição da gordura corporal são utilizados a Relação 

Cintura/Quadril (RCQ=cintura (cm)/quadril (cm)), Relação Cintura/Coxa 

(RCC=cintura (cm) / coxa (cm)), Relação Pescoço/Coxa (RPCoxa= Pescoço 

(cm) / Coxa (cm)), entre outros índices87.  

 Os indicadores antropométricos de obesidade central são a 

Circunferência abdominal, Diâmetro Abdominal Sagital, Circunferência 

Abdominal Corrigida (CAcorrigida= CA (cm) – ( DC abdominal (mm) x 0,314), O 

índice de Conicidade (IC= Circunferência da cintura (cm) / 0,109√Peso 

(Kg)/estatura (cm)), Relação Abdome/Estatura (RCE= Abdome (cm) / Estatura 

(cm)). Todos apresentam baixo custo, simplicidade na execução, permitindo a 

utilização em estudos populacionais e triagens clínicas60;71;88.   
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Tabela 2 – Indicadores antropométricos de risco cardiometabólico. 

            Indicadores antropométricos 

Índices / medidas Classificação Cálculo 

Índice de massa corporal 
Padrão internacional de 

classificação da obesidade 
IMC= peso(Kg) / estatura 

(m)
2
 

Escore-z do IMC 
Coeficiente parametrizado com as 
informações de sexo, idade, peso 

e altura 

Z-score= valor individual 
(Xi) – média população (μ) 

/desvio padrão da 
população(σ) 

Dobras cutâneas (DC) 

Indicador de composição corporal 
com as informações de idade e 

sexo 

Densidade corporal, 
percentual de gordura 

corporal e massa livre de 
gordura. 

Relação Cintura/Quadril 

Indicadores antropométricos da 
distribuição da gordura corporal 

RCQ= cintura 
(cm)/quadril(cm) 

Relação Cintura/Coxa 
RCC= cintura (cm) / coxa 

(cm) 

Relação Pescoço/Coxa 
RPCoxa= Pescoço (cm) / 

Coxa (cm) 

Circunferência abdominal 

Indicadores antropométricos de 
obesidade central 

 

- 

Diâmetro Abdominal 
Sagital 

 

- 

Circunferência Abdominal 
Corrigida 

CAcorrigida = CA (cm) –    
(DC abdominal (mm) x 

0,314 

Índice de Conicidade 
IC= Circunferência da 

cintura (cm) / 0,109√Peso 
(Kg)/estatura (cm) 

Relação Abdome/Estatura 
RCE= Abdome (cm) / 

Estatura (cm) 
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2.3  Diâmetro Abdominal Sagital 

 

Dentre os indicadores de obesidade central, destaca-se para este estudo 

o DAS, que permite estimar o compartimento de gordura intraabdominal.  É 

uma medida antropométrica simples de adiposidade visceral, vista pelo CDC- 

NHANES como “o melhor preditor de doença cardiovascular do que quaisquer 

outras medidas antropométricas, incluindo o IMC, Circunferência da Cintura e 

Relação Cintura/Quadril”65.  O estudo reforça que o DAS mantém boa 

correlação com distúrbios metabólicos associados a obesidade como 

dislipidemia, alterações nos níveis de insulina, glicose, peptídeo C e ácido 

úrico, pressão arterial, função pulmonar e combinações de escores de risco 

para resistência à insulina.  

O DAS representa a altura abdominal e compreende a distância entre o 

dorso e o abdome, na altura das vértebras lombares 4 e 5 (L4 e L5). A aferição 

é realizada com o auxílio de um paquímetro abdominal, na posição supina, na 

qual o tecido adiposo visceral tende a elevar a parede abdominal na direção 

sagital e o tecido adiposo abdominal subcutâneo tende a descer para os lados 

devido a força da gravidade (figura 1)4;63;65. 

 

Figura 1 – Medida antropométrica do Diâmetro Abdominal Sagital (Sampaio et al.
63

) 
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O DAS é um valioso preditor de riscos cardiometabólicos em pacientes 

obesos63;89;90. Todavia, o seu uso na prática clínica pode ser limitado devido à 

falta de valores limites específicos. Alguns estudos propuseram pontos de corte 

do DAS para adultos, usando várias metodologias que variam de 19,3 a 27,6 

cm. Entretanto, de acordo com Kupusinac et al.91,  os limiares do DAS têm 

dinâmicas que dependem do gênero, idade, etnia e IMC do avaliado. 

 Pouliot et al.92 (1994) no Canadá, verificaram o acúmulo do tecido 

adiposo visceral e risco cardiovascular em 151 homens e mulheres. Utlizaram 

pesagem hidrostática, cálculos da densidade corporal com as equações de Siri 

et al.84, medidas antropométricas (circunferências da cintura e quadril),  DAS 

por TC na região L4-L5 e exames laboratoriais. Concluíram que as medidas do 

DAS e circunferência da cintura estão mais associadas a variáveis metabólicas 

que a relação cintura/quadril. Mostraram que o DAS ≥25 cm está mais 

provavelmente associado a distúrbios metabólicos nesta população e que os 

achados deveriam ser melhor investigados antes de ser utilizado na prática 

clínica. 

 Nos Estados Unidos, Sugerman et al.93 (1997) estudaram a associação 

da relação pressão intra-abdominal / obesidade central com comorbidades 

associadas a obesidade em 84 pacientes obesos mórbidos submetidos a 

cirurgia bariátrica e em cinco pacientes não obesos submetidos a colectomia 

para colite ulcerativa no momento da anestesia. As principais medidas 

realizadas foram peso, IMC, DAS, razão cintura/quadril e pressão bexiga como 

estimativa da pressão abdominal, além de histórico de comorbidades. 

Concluíram que o DAS aumentado estava associado com a pressão intra-
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abdominal aumentada a qual contribuiu para comorbidades relacionadas a 

obesidade. 

 Em seguida, Sugerman et al.94 (1998), acompanharam 15 pacientes do 

mesmo grupo e avaliaram os efeitos da perda de peso induzida cirurgicamente 

na pressão intra-abdominal, após um ano da cirurgia. O DAS foi relacionado 

com a pressão intra-abdominal maior e que a perda de peso após a cirurgia 

bariátrica leva a diminuição da pressão intra-abdominal, do DAS e de 

comorbidade associada à obesidade.   

Na Itália, Zamboni et al.95 (1998) avaliaram as relações entre o DAS e 

gordura visceral em 41 pacientes com idade entre 27-78 anos. As medidas 

antropométricas utilizadas foram a circunferência da cintura, quadril e DAS 

comparadas com a Tomografia Computadorizada no nível L4-L5. Foi 

encontrada associação significativa entre o tecido adiposo visceral e o DAS, 

avaliado por TC e por antropometria e concluíram que o DAS antropométrico é 

útil para prever a gordura visceral e possui alta precisão quando realizada entre 

dois avaliadores.  

Ohrvall, Berglund e Vessby96 (2000) em estudo realizado na Suécia 

mostraram que o DAS apresentou correlação mais forte em relação ao risco 

cardiovascular e a outros fatores de risco presentes na SM do que as variáveis 

antropométricas IMC, relação cintura/quadril, marcadores bioquímicos e 

pressão arterial em 885 homens e mulheres que participaram de uma pesquisa 

de saúde.   
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Gustat et al.71 (2000) examinaram em uma amostra de 409 negros e 

1.011 brancos entre 20 e 38 anos no Bogalusa Heart Study em  Louisiana 

(1995-1996). Utilizaram as medidas circunferências da cintura, DAS, dobras 

cutâneas do tríceps, subescapular, IMC e Índice de conicidade. O DAS foi 

altamente correlacionado com outras medidas, especialmente a circunferência 

da cintura. Na análise multivariada o DAS foi um preditor independente de 

níveis de colesterol total, triglicérides, HDL-c, LDL-c, glicose, insulina, pressão 

arterial sistólica e diastólica. Contribuiu mais para a previsão da pressão arterial 

do que outras medidas da obesidade central, correlacionadas com o risco 

cardiovascular. Esses resultados sugerem que o DAS adiciona outra dimensão 

às medidas da obesidade central, pois pode ajudar a avaliar o componente de 

gordura visceral que falta em outras medidas. 

 Snijder et al.97 (2002) compararam a predição da gordura visceral por 

DXA, TC no nível L4-L5 e antropometria (IMC, DAS e circunferência da cintura) 

em 3075 homens e mulheres entre 70-79 anos no Health ABC Study em 

Amsterdam. A gordura abdominal total por DXA foi fortemente correlacionada 

com a gordura abdominal total por TC.  A associação de gordura visceral por 

TC com o DXA foi comparável à associação da medida do TC com o DAS. 

Concluíram que o DXA é uma boa alternativa à TC para prever a gordura 

abdominal total em uma população idosa. Todavia, para a predição de gordura 

visceral, o DAS antropométrico é efetivo e tem vantagens práticas na sua 

execução.  

Hwu et al.98 em Taiwan (2003) observaram a relação do DAS e 

sensibilidade a insulina em pacientes hipertensos e seus irmãos. Analisaram 
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907 pacientes (537 hipertensos e 370 não hipertensos) de 311 famílias de 

Taiwan. Concluíram que o desempenho do DAS na predição da sensibilidade à 

insulina é comparável com circunferência da cintura em pacientes hipertensos 

chineses e seus irmãos.  Todavia, O IMC demonstrou melhor associação com 

a sensibilidade a insulina do que o DAS e circunferência da cintura entre os 

hipertensos da amostra.  

Em 2004, Empana et al.99 na França, relacionou a medida do DAS e 

risco de mortalidade por doença coronária em 7079 homens assintomáticos, 

com idade entre 43 e 52 anos, em um estudo prospectivo, sendo que o 

primeiro exame foi feito entre 1967 e 1972. Durante um seguimento de 23 

anos, houve 118 mortes súbitas e 192 infartos do miocárdio fatais e concluíram 

que maior DAS foi associado a um risco particularmente aumentado de morte 

súbita, independente do nível de IMC e fatores conhecidos de risco 

cardiovascular. 

 Risérus et al.89 (2004) na Suécia, analisaram um grupo de alto risco de 

59 homens com obesidade moderada e verificaram que o DAS  mostrou 

correlações mais fortes para todas as variáveis metabólicas medidas, incluindo 

a sensibilidade à insulina, do que o IMC, circunferência da cintura e relação 

cintura/quadril. O DAS explicou o maior grau de variação na sensibilidade à 

insulina em comparação com outras medidas antropométricas e foi o único 

preditor antropométrico independente de resistência à insulina e 

hiperinsulinemia.  O seu uso foi indicado para identificar resistência à insulina 

na prática e ensaios clínicos.  
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Em Amsterdã, Mukuddem-Petersen et al.100 (2006) não encontraram 

vantagem no uso do DAS em relação à circunferência da cintura. Eles 

estudaram o DAS, as medidas antropométricas, concentrações de glicose e 

lipídios e pressão arterial, componentes da SM em 826 indivíduos,  com idade 

entre 56-83 anos. Verificaram que nenhuma medida antropométrica isolada 

apresentou forte correlação, de modo consistente, com os componentes da SM 

do que as outras medidas antropométricas estudadas nesta amostra. As 

associações foram mais fortes nos indivíduos mais jovens do que nos mais 

velhos e nas mulheres quando comparadas aos homens. 

Petersson, Daryani e Risérus101 (2007) em estudo transversal, 

analisaram o DAS em uma amostra aleatória de 50 mulheres suecas e 107 

mulheres imigrantes do Oriente Médio que vivem na Suécia. Verificaram que o 

DAS identifica resistência à insulina, inflamação subclínica e lipídios séricos 

elevados na amostra estudada. 

Guzzaloni et al.102 (2009), na Itália,  compararam o papel preditivo da 

distribuição da gordura abdominal por TC com a gordura abdominal total pelo 

DAS e medidas laboratoriais no risco cardiovascular em 128 homens e 

mulheres obesos graves, com idade entre 18-75 anos.  Concluíram que quando 

comparado com medidas de compartimentos de gordura abdominal realizados 

por TC, o DAS é um indicador mais preditivo de risco cardiovascular em 

obesidade grave. 

Risérus et al.103 (2010), na Suécia,  verificaram o DAS como ferramenta 

de triagem para pesquisa clínica e analisaram  pontos de corte para risco 

cardiometabólico em  4032 indivíduos (1936 homens e 2096 mulheres) com 60 
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anos. Diferentes variáveis antropométricas foram mensuradas (DAS, 

IMC,circunferência da cintura e relação cintura/quadril) e calcularam a 

pontuação do risco cardiometabólico (pressão sanguínea sistólica e diastólica, 

Colesterol total, HDL-c, LDL-c, VLDL-c Triglicerídeos,  apolipoproteína A-I e 

apolipoproteína B, glicose, insulina, fibrinogênio plasmático e  gama glutamil 

transferase). Entre os homens, o DAS mostrou as maiores correlações para a 

maioria dos fatores de risco individuais; enquanto em mulheres o DAS teve o 

mesmo resultado que a circunferência da cintura. O melhor ponto de corte do 

DAS para um escore de risco cardiometabólico elevado em homens foi de  22 

cm  e em mulheres 20 cm. Esses pontos de corte se assemelham aos 

resultados do escore de risco de Framingham e podem ser usados na pesquisa 

e triagem clínica para identificar homens "metabolicamente obesos". 

Ressaltaram também que os achados precisam ser verificados em grupos 

etários mais jovens. 

Nos Estados Unidos, Nakata et al.104 (2010) examinaram  associações 

relativas ao DAS e circunferência da cintura por antropometria e TC, 

examinando  simultaneamente as associações do tecido adiposo visceral e 

subcutâneo com subfrações de lipoproteínas por espectroscopia de 

ressonância magnética em uma amostra populacional de 260 homens brancos 

e 282 japoneses com idade entre 40 e 49 anos. Verificaram que o DAS foi 

comparável ao tecido adiposo visceral e mais eficiente do que a circunferência 

da cintura nas associações com subfrações de lipoproteínas aterogênicas para 

homens de meia idade, não diabéticos, brancos e japoneses.  
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Na Coréia do Sul, Yim et al.105 (2010) avaliaram 5257 homens e 

mulheres que foram incluídos em um programa de verificação de saúde em 

relação a utilidade do DAS na  predição da obesidade visceral. Foram obtidas 

estimativas de tecido adiposo subcutâneo e visceral e o DAS usando 

Tomografia computadorizada e antropometria. O DAS mostrou uma correlação 

mais forte com o tecido adiposo visceral do que o IMC e circunferência da 

cintura nos dois sexos. A circunferência da cintura mostrou correlação mais 

forte com o tecido adiposo subcutâneo e o DAS com o tecido adiposo visceral, 

independentemente da idade, sexo e grau de obesidade. Concluíram que o uso 

clínico do DAS possui vantagens práticas sobre outras medidas 

antropométricas na previsão do tecido adiposo visceral. 

Stokic, Brtka, Srdic106 na Sérvia (2010), investigaram relações entre o 

DAS, parâmetros antropométricos e fatores de risco cardiovasculares em um 

conjunto de procedimentos clínicos adequados para verificação, inspeção, 

exame e análise posterior. Verificaram que o DAS pode apontar um grupo de 

pacientes obesos e pré-obesos com alto teor de gordura visceral e com 

diferentes combinações de fatores de riscos cardiovasculares. Esses 

resultados sugerem que o DAS pode ser um marcador clinicamente útil para a 

identificação de fatores de risco cardiovascular total.  

 Pajunen et al.107  na Finlândia (2013) em um estudo prospectivo com 

base em 5168 participantes adultos do Nationally Representative Health 2000 

Study avaliaram e compararam a previsão dos quatro indicadores de 

obesidade para incidência de diabetes, o IMC, a circunferência da cintura, a 

razão cintura/quadril e o DAS, durante um seguimento médio de 8,1 anos. 
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Verificaram que os indicadores de obesidade comumente utilizados (IMC, 

circunferência da cintura e razão cintura-quadril (RCQ) têm pouca capacidade 

de medir o tecido adiposo visceral e que o DAS mostrou prever a quantidade 

de gordura visceral. Concluíram que a combinação das medidas DAS e IMC 

produz um novo preditor da incidência de diabetes tipo 2.  

Dahlen et al.108 na Suécia (2013) verificaram e compararam os 

marcadores de risco laboratoriais e antropométricos em 255 pacientes com 

diabetes tipo 2 com idade entre 55-65 anos de idade. O primeiro exame foi em 

2006 e foram reavaliados em 2010. A espessura íntima-média da carótida foi 

avaliada por ultra-sonografia, a velocidade da onda de pulso aórtica com 

tonometria de aplanação sobre as artérias carótida e femoral em linha de base 

e as medidas antropométricas foram o IMC, a circunferência abdominal, razão 

cintura/quadril e o DAS. Concluíram que o DAS foi mais independente na 

predição da rigidez arterial ao longo do tempo quando comparado com a 

circunferência da cintura em homens e mulheres de meia-idade com diabetes 

tipo 2.  

Chalkias et al.11 na Grécia (2013), investigaram a relação entre o DAS e 

sepse grave em 30 pacientes em terapia intensiva e se o aumento da gordura 

visceral era um fator de risco para aumento da morbidade e mortalidade. Neste 

estudo, IMC e o DAS foram medidos imediatamente após a admissão na 

unidade de terapia intensiva (UTI) e os pacientes foram acompanhados até a 

morte ou alta. Apenas o DAS foi significativamente correlacionado com o 

desenvolvimento de síndrome de disfunção orgânica múltipla, necessidade de 

hemodiafiltração veno-venosa contínua e a morte. Concluíram que um DAS 
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aumentado pode efetivamente prever futuras complicações e aumento da 

mortalidade em pacientes em unidade de terapia intensiva com sepse grave. 

 O DAS também foi relacionado à doença renal terminal.  Lee et al.109  

(2013) na  Coréia do Sul, avaliaram e associaram o DAS com todas as causas 

de mortalidade cardiovascular em 418 pacientes renais. Verificaram que o risco 

de mortalidade aumentou de forma constante com valores de DAS aumentado. 

Além disso, o DAS apresentou maior valor preditivo do que o IMC para esta 

população. Concluíram que a estimativa de gordura visceral por DAS pode ser 

útil para estratificar o risco de mortalidade nesses pacientes.  

 Gletsu-Miller et al.90 (2013), nos Estados Unidos,  verificaram a alteração 

da glicemia em jejum em uma amostra clínica de mulheres com obesidade 

grave. O tecido adiposo visceral foi estimado por Tomografia computadorizada 

e as medidas antropométricas incluíram o DAS, a circunferência da cintura e o 

IMC. A sensibilidade à insulina e a disfunção das células beta, medidas pela 

secreção de insulina e índice de disposição determinadas pelo teste de 

tolerância à glicose intravenosa. A análise mostrou que o DAS superou a 

circunferência da cintura e o IMC na identificação de participantes com 

alteração na glicemia. O aumento do tecido adiposo visceral está associado à 

disfunção das células beta e a alteração na glicemia em mulheres muito 

obesas. Concluíram que na presença de obesidade grave, o DAS é um 

substituto simples da medida do tecido adiposo visceral e um indicador de 

desregulação da glicose. 

  Kahn et al.110 (2014) realizaram a distribuição populacional do DAS de 

uma amostra representativa de adultos dos EUA, 4817 adultos e encontraram 
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uma média de 22,5cm para avaliar a alteração da glicemia em jejum,  

independentemente da circunferência da cintura ou IMC, todavia os valores 

foram maiores para os homens. Concluíram que o DAS é uma medida simples 

e econômica, está associada alteração da glicemia independente da 

circunferência da cintura e IMC. As medidas padronizadas do DAS podem 

melhorar a avaliação da adiposidade disfuncional. 

Bal et al. (2014)111 em Portugal,  avaliaram  a relação entre DAS, 

parâmetros, clínicos e bioquímicos em 181 pacientes receptores de transplante 

renal. Os pacientes foram divididos em dois grupos de acordo com as medidas 

do DAS (<24,3 e >24,3 cm). Os pacientes do grupo >24,3cm apresentaram 

valores significativamente maiores de triglicerídeos, proteína C reativa (PCR), 

ácido úrico, pressão arterial sistólica, velocidade de onda de pulso e medidas 

do IMC em comparação com o grupo <24,3 cm.  Considerando a associação 

significativa de gordura visceral com inflamação e doenças cardiovasculares, 

concluíram que estimar a gordura visceral por meio do DAS pode ser uma 

ferramenta útil para estratificar o risco cardiovascular, bem como a função do 

enxerto em receptores de transplante renal. 

Clerc et al.112 (2015) na Suiça, estudaram retrospectivamente a 

correlação de IMC, medidas antropométricas relativas a obesidade visceral 

(DAS, o diâmetro sagital interno, diâmetros transversos externo e interno, 

gordura subcutânea e perímetro abdominal), realizadas por TC e tempo 

transcirúrgico em  121 pacientes submetidos a cirurgia colorretal por 

laparoscopia.  Mostraram que a obesidade visceral aumenta a dificuldade 

técnica da cirurgia e que quanto maior o DAS (≥24,8 cm) maior o tempo de 
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cirurgia (248 vs 228 min). Concluíram que medidas antropométricas lineares 

simples, realizadas por TC podem prever tempo transcirúrgico mais longo com 

maior precisão do que o IMC. 

 De la Garza et al.113 (2016), no México,  verificaram que o uso do DAS 

foi proposto para rastrear fatores de risco cardiometabólicos, no entanto, sua 

precisão pode ser influenciada pela escolha de valores de limiar. Foram 

coletados dados de 269 adultos das avaliações clínicas, bioquímicas e 

antropométricas para análise do DAS, circunferência da cintura e IMC na 

detecção de risco cardiometabólico. Determinaram os valores de limiar de DAS 

para adultos mexicanos em 24,6 cm para homens e 22,5 cm para mulheres. 

Concluíram que existe vantagem na utilização do DAS frente aos índices 

tradicionais de obesidade (circunferência da cintura e IMC) e a medida pode 

ser considerada uma poderosa ferramenta de triagem para indivíduos de alto 

risco. 

 

2.3.1 Estudos com o diâmetro abdominal sagital no Brasil 

 

Sampaio et al.63 (2007), em Salvador avaliaram a confiabilidade e 

validade do DAS como preditor de gordura abdominal visceral e identificaram 

os pontos de corte mais adequados para a área de gordura visceral em 92 

voluntários saudáveis com idade entre 20-83 anos. Foram medidos o DAS, 

relação cintura/quadril, dobras cutâneas por antropometria e tomografia 

computadorizada.  Foram determinados os pontos de corte de 19,3 cm e 20,5 
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cm para mulheres e homens respectivamente como valores limiares para o 

DAS. 

Vasques et al.9 (2009) em Minas Gerais,  avaliaram a reprodutibilidade 

de diferentes medidas do diâmetro abdominal sagital e do perímetro da cintura 

e analisaram o poder discriminatório das medidas ao prever a resistência à 

insulina em 190 homens adultos. A resistência à insulina foi avaliada pelo 

HOMA-IR e concluíram que o DAS (no nível umbilical, ponto médio entre as 

cristas ilíacas) e o perímetro da cintura (nível umbilical, perímetro menor) 

mostraram-se altamente reprodutíveis e apresentaram maior desempenho ao 

prever o HOMA-IR. Ambas as medidas foram considerados indicadores de RI.  

Pimentel et al.114 (2010)  em Campinas, compararam a circunferência da 

cintura e a precisão do DAS como preditor de gordura abdominal em 266 

adultos brasileiros eutróficos e com sobrepeso, com idade entre 31-84 anos. A 

medida do DAS foi positivamente correlacionada com circunferência da cintura 

para ambos os sexos, embora mais evidente entre as mulheres com sobrepeso 

e obesidade do que os homens. Foram identificados os melhores pontos de 

corte para DAS de 23,1 cm e 20,1 cm para homens e mulheres 

respectivamente. Os autores concluíram que a medida do DAS pode ser 

utilizada como ferramenta antropométrica para identificar a obesidade central 

entre as mulheres. 

Pimentel et al.115 (2011), em Campinas  correlacionaram o DAS e a 

circunferência da cintura com anormalidades associadas à síndrome 

metabólica em 112 indivíduos adultos. A avaliação incluiu pressão arterial, 

medidas laboratoriais e antropométricas. Concluíram que embora o DAS e a 
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circunferência da cintura tenham sido associados a numerosas anormalidades 

metabólicas, somente o DAS correlacionou-se com dislipidemia (TG e HDL-c) e 

hiperglicemia (glicemia). 

Vasques et al.116 (2013) em Campinas,    determinaram a relação entre a 

medida de tecido adiposo do epicárdio (TAE), os parâmetros de risco 

cardiometabólico e o uso potencial do DAS. Avaliaram 67  mulheres em pré 

menopausa com parâmetros antropométricos (circunferência da cintura, DAS, 

IMC e relação cintura-quadril) O TAE foi determinada por ecocardiograma. O 

tecido adiposo visceral foi determinado por ultrassom abdominal. A 

sensibilidade à insulina foi avaliada pelo clamp hiperglicêmico. Concluíram que 

o DAS estimou com precisão o TAE e, portanto, representa um marcador não 

invasivo clinicamente útil que pode identificar pacientes com acumulo de TAE.  

 Vidigal et al.117 (2014) em Viçosa,   verificaram o DAS e a circunferência 

da cintura e sua capacidade de discriminar mudanças em biomarcadores 

inflamatórios (PCR ultra sensível e fibrinogênio percentil 50). Foram analisados 

130 homens, entre 20-59 anos com medidas de peso, estatura, DAS e 

Circunferência da cintura. Concluíram que a circunferência da cintura na menor 

circunferência do tronco é mais sensível para verificar mudanças no 

fibrinogênio. A circunferência da cintura no nível umbilical é mais sensível para 

alterações na PCR ultra sensível e o DAS no nível umbilical mostrou 

sensibilidade para detectar mudanças tanto no PCR ultra sensível quanto no 

Fibrinogênio percentil 50. Portanto, os melhores lugares para se realizar 

medidas antropométricas sensíveis a mudança de biomarcadores inflamatórios 
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são: o DAS no nível umbilical e a circunferência da cintura, na menor 

circunferência do tronco. 

Outro estudo semelhante foi realizado por Anunciação et al.118 (2014) 

em Viçosa. Avaliaram a relação de diferentes aferições do DAS e 

circunferência da cintura em relação aos fatores de risco cardiometabólico em 

69 homens idosos. Verificaram que as correlações mais fortes foram entre a 

circunferência da cintura - medida na menor circunferência do tronco - e 

triglicerídes, glicemia em jejum e HDL-c. Para o DAS - medido no ponto médio 

entre as cristas ilíacas – houve melhor correlação com TG, glicemia em jejum e 

HDL-c para esta população.  

 No Estudo da Síndrome Metabólica Brasileira, Vasques et al.119 (2015) 

em Campinas, investigaram o uso potencial do DAS como um marcador de 

substituição da RI em comparação com os parâmetros antropométricos 

clássicos, e os valores de corte do DAS para determinação de RI  em uma 

amostra de 824 mulheres adultas de uma população multiétnica. Os 

parâmetros antropométricos incluíram: IMC, circunferência da cintura, relação 

cintura-quadril e DAS. A RI foi determinada por clamp hiperglicêmico e pelo 

HOMA-IR. Concluíram que o DAS pode ser um substituto adequado para a 

triagem de RI. 

Closs2, em Porto Alegre (2015) investigou a Síndrome da Fragilidade 

como condição na qual o indivíduo apresenta uma maior vulnerabilidade para o 

desenvolvimento de dependência, hospitalização, institucionalização, queda e 

mortalidade, dentre outros desfechos negativos, quando expostos a um 

estressor. Vários processos fisiopatológicos envolvidos na fragilidade têm 
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estreita relação com aspectos nutricionais e de composição corporal e que, na 

avaliação destas condições, a antropometria se apresenta como uma técnica 

útil. Foi estudado o desempenho de 26 medidas antropométricas na predição 

de fragilidade em 583 idosos participantes do Estudo Multidimensional dos 

Idosos no Sistema Único de Saúde (EMI-SUS) e foi concluído que peso, dobra 

cutânea bicipital, DAS e circunferência da cintura, agrupadas, mostraram-se 

bons preditores de fragilidade em idosos. 

A partir da medida antropométrica do DAS, alguns índices foram 

sugeridos para população adulta no mapeamento precoce de alterações 

cardiometabólicas relacionadas à SM. A relação entre DAS/estatura, 

DAS/dobra cutânea do tríceps e  DAS/coxa, considera as proporções corporais 

e acúmulo de gordura visceral. Os estudos nos Estados Unidos, Irã e Brasil 

mostraram que tais índices foram mais fortemente associados aos riscos que 

as medidas antropométricas de obesidade geral (IMC), circunferência 

abdominal e relação cintura/quadril120-123. 

 

2.3.2 Estudos com o diâmetro abdominal sagital em adolescentes 

 

O uso do DAS em adolescentes ainda é controverso. Al-Daghri et al.124 

(2010) examinaram  a relação do DAS com marcadores convencionais de 

obesidade (peso, estatura, circunferências da cintura e quadril e DAS) em 964 

crianças e adolescentes, entre 5 a 17 anos, no Oriente Médio. O DAS foi 

significativamente correlacionado com os índices de obesidade 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Al-Daghri%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20427937
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independentemente do sexo, mas foi mais forte entre os meninos púberes. Os 

valores de corte sugeridos para esta amostra foram os seguintes: para crianças 

pré-púberes, 14 cm (equivalente ao percentil 50 entre meninas e percentil 60 

entre meninos); para crianças púberes, 15 cm para meninas (percentil 30) e 16 

cm para meninos (percentil 50) e para pós-púberes, 21,5 cm para meninas 

(percentil 70) e 22 cm para meninos (percentil 80). Concluíram que o DAS é um 

indicador confiável de obesidade visceral entre crianças e adolescentes do 

Oriente Médio em particular, mas ainda são necessários estudos que 

correlacionem a medida com o diabetes mellitus e doença cardíaca.  

Al-Attas et al.125 (2012),  na Arábia Saudita,  analisaram se o DAS  é 

superior a outras medidas antropométricas, como IMC  e relação cintura a 

quadril em termos de associação ao risco cardiometabólico  em 948 crianças e 

adolescentes entre 10 e 17 anos. A glicemia de jejum, perfil lipídico, leptina, 

adiponectina, resistina, insulina, TNF-alfa e aPAI-1 foram medidas no soro e o 

HOMA-IR foi calculado. Os componentes da SM foram definidos de acordo 

com os critérios do IDF. Verificaram que O IMC foi superior ao DAS e 

apresentou o maior número de associações significativas aos componentes da 

SM, mesmo após o ajuste por idade e sexo. Concluíram que o DAS não é 

superior ao IMC e, portanto, pode não ser prático para uso na clínica pediátrica. 

Sugeriram novos estudos para determinar se o DAS tem significado clínico na 

predição de diabetes mellitus ou doenças cardiovasculares. 

Koren et al.126 (2013), nos Estados Unidos, verificaram preditores 

antropométricos de obesidade visceral em adolescentes obesos e eutróficos 

para testar a hipótese de que o DAS se correlaciona mais fortemente com 
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tecido adiposo visceral do que outras medidas antropométricas, independente  

de idade, sexo, raça e estadiamento puberal. Concluíram que, ao contrário dos 

adultos, em adolescentes obesas, o DAS não é o mais forte preditor de 

adiposidade visceral. O escore Z do IMC é, de forma equivalente, preditivo e, 

juntamente com o IMC, fornece informações suficientes para avaliar a 

adiposidade visceral. 

Krishnappa et al.127 (2015)  utilizaram o DAS para medir o tecido adiposo 

visceral em 924 crianças e adolescentes obesos indianos de 10 a 18 anos para 

prever seu papel como marcador da resistência a insulina. A RI foi 

diagnosticada em 16% da população. O DAS em relação ao metabolismo da 

glicose, teve uma melhor correlação com o GTT seguido de HOMA-IR e 

insulina em jejum. O DAS com medidas antropométricas apresentaram melhor 

correlação e pode ser usado na avaliação de crianças e adolescentes obesos. 

Labyak et al.128 (2015)   nos Estados Unidos, examinaram o DAS, que foi 

mostrado em populações adultas como uma medida de gordura visceral, em 

1073 crianças e adolescentes entre 12 e 18 anos. Verificaram que o DAS é 

superior a outras medidas antropométricas, como o IMC e razão cintura/quadril 

em associação com o risco cardiometabólico. Os autores sugerem a 

necessidade do DAS ser melhor avaliado antes de ser recomendado para uso 

clínico nesta faixa etária. 

Em 2017, Gaston, Tulve e Ferguson129 compararam os componentes 

individuais de três definições padrões de SM (Cook et al. (2003), de Ferranti et 

al. (2007), e o IDF ) e o DAS como uma medida de excesso de adiposidade em 

970 adolescentes com idade entre 12-19 anos. A circunferência da cintura foi 
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substituída pelo DAS nos três conjuntos de definições padrões e eles 

concluíram que o DAS e circunferência da cintura são similares como medidas 

de excesso de adiposidade, embora o DAS atenue a estimativa da prevalência 

de SM por esses três critérios indiferentemente. 

O CDC- NHANES (2011-2014), estabeleceu valores de corte do DAS em 

centímetros e percentis para a população pediátrica norte-americana com 

idade entre 8 e 19 anos, que foram utilizados neste estudo e podem ser 

visualizados no anexo 117. 

Apesar da relevância da gordura abdominal para o desenvolvimento de 

doenças, até o presente momento ainda não se tem estabelecido pontos de 

corte do DAS para o grupo de crianças e adolescentes brasileiros. 

 

 

2.4  Obesidade na adolescência 

 

 

2.4.1 Aspectos fisiopatológicos - Risco Cardiometabólico 

 

 

 O consenso da American Diabetes Association (ADA) e American 

College of Cardiology Foundation (ACCF) definiu fatores de risco 

cardiometabólicos como aqueles fatores de risco que contribuem para o 

desenvolvimento das doenças cardiovasculares130. Esses fatores de risco 

formam um conjunto de variáveis que inclui: hipertensão arterial, 



33 

 

hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia (incluindo colesterol total e LDL-c, 

hemoglobina glicosilada (HgbA1c) aumentada e nível baixo de HDL-c)131. SM e 

diabetes tipo 2  estão vinculados a risco cardiometabólico ao compartilhar 

variáveis que aumentam o risco de desenvolvimento de doenças 

cardiovasculares. Concomitante a esses fatores, tabagismo e inatividade física 

também contribuem para integrar o risco cardiometabólico global130, 132. 

   A obesidade e, especificamente, a obesidade central, também são 

fatores de risco cardiometabólico.  Mathieu et al.132 descreve que a localização 

do tecido adiposo abdominal e a distribuição da gordura ectópica são 

importantes fatores desencadeantes da SM, associados a um conjunto de 

outros fatores de risco em indivíduos especialmente suscetíveis à SM. Esses 

autores transmitem o conceito de Grundy133 de que a SM é, em si, um fator de 

risco cardiovascular multiplex, isto é, “uma combinação de determinantes de 

risco a qual é contraposta de modo isolado” a outros fatores como “tabagismo, 

hipertensão, hipercolesterolemia e diabetes tipo 2. Os componentes desta 

combinação de determinantes incluem dislipidemia aterogênica, pressão 

arterial elevada, glicemia elevada, estados pró-trombótico e pró-inflamatório e o 

Diabetes Mellitus tipo 2 agrava esta combinação.  Como uma condição de 

componentes múltiplos, a SM pode ser denominada um fator de risco 

cardiovascular multiplex”133. 
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Figura 2 - Esquematização proposta para a patogênese da Síndrome Metabólica. Para os 

múltiplos fatores de risco metabólico que compõem o desenvolvimento da Síndrome 

Metabólica, uma adiposidade corporal excessiva deve ser combinada com uma 

susceptibilidade metabólica, a qual, geralmente, se manifesta através da resistência à insulina. 

Múltiplas influências adversas contribuem para a susceptibilidade metabólica. (Adaptado de 

Grundy, 2007)
133

.  

  

Mathieu et al.132 reiteram a importância da associação do excesso de 

adiposidade visceral, acúmulo da gordura ectópica com disfunções 

metabólicas, sobretudo com a resistência à insulina, presentes em indivíduos 

denominados por esses autores como portadores de “Síndrome metabólica da 

obesidade visceral”. Esta é descrita como “um fator de risco adicional 

modificável multiplex para doenças cardiovasculares” que, quando associadas 

a fatores de risco tradicionais, determinam o risco cardiometabólico global. 
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2.4.2 Resistência à Insulina 

 

 

A resistência à insulina representa uma diminuição na capacidade da 

insulina em estimular a utilização da glicose, seja com deficiência no receptor 

de insulina, diminuição na concentração de receptores, falha no mecanismo de 

trânsito celular ou deficiência em alguns mecanismos pós-receptores durante 

sua utilização. Devido a sua resistência, as células β-pancreáticas aumentam a 

produção e a secreção de insulina como mecanismo compensatório 

(hiperinsulinemia), enquanto a tolerância à glicose permanece normal. Esse 

estado permanece durante algum tempo, até que se observa um declínio na 

secreção de insulina e, consequentemente, uma diminuição da tolerância à 

glicose72.  

A puberdade é um período no qual ocorrem significativas mudanças no 

perfil de secreções hormonais e na composição corporal. Há aumento de 

esteróides sexuais e hormônio do crescimento (GH), sendo que o GH pode ser 

uma das variáveis determinantes do aumento da resistência à insulina a qual 

ocorre independente de mudanças expressivas no IMC76. 

Especificamente nesta fase, a RI está aumentada, sendo compensada 

por aumento de sua secreção. Sua concentração plasmática em jejum aumenta 

de duas a três vezes durante o período de pico da velocidade de 

crescimento134;135.  Adolescentes com maior predisposição à RI podem não se 

adaptar a estas modificações hormonais e de composição corporal e, na 
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presença de deficiência na secreção de insulina, correm o risco de desenvolver 

alterações metabólicas136. 

Nesta fase, há associação entre resistência relativa à insulina e 

facilitação da resposta insulínica à glicose no metabolismo dos aminoácidos, 

aumentando os efeitos anabólicos da insulina sobre o metabolismo protéico. A 

insulina secretada em resposta ao aumento da glicose estimula a síntese de 

gordura e inibe sua mobilização. Da mesma maneira, o nível plasmático de 

cortisol pode estar elevado, como consequência136. 

As mudanças de composição corporal na puberdade referem-se 

basicamente a um aumento da musculatura e da gordura corporal em ambos 

os sexos. Porém, no final deste período, a velocidade com que a gordura 

corporal se acumula é maior, sobretudo em meninas. O aumento da gordura 

corporal e o IMC correlacionaram-se com a resistência a insulina e tem sido 

proposto que esses dois fatores atuem como mediadores potenciais das 

alterações puberais76. 

A hiperinsulinemia é frequentemente detectada na criança e adolescente 

obesos, confirmando a relação idade-dependente do tecido adiposo e insulina 

e é considerada fator de risco independente para a doença cardiovascular. 

Tem papel importante no desenvolvimento dos outros componentes da SM, 

deixando os adolescentes expostos a outros fatores de risco26;72;137;138. 

 A associação da obesidade com RI e risco cardiovascular não está 

apenas relacionada ao grau de obesidade, mas também parece ser 

dependente da distribuição de gordura corporal. Assim, adolescentes com 

maior grau de adiposidade central, sobretudo a adiposidade visceral, 
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desenvolvem a SM mais frequentemente do que aqueles com distribuição de 

gordura corporal periférica76. 

 Para avaliar a sensibilidade à insulina, vários índices foram 

desenvolvidos. Estudo realizado por Keskin et al., comparando os índices 

Homeostasis Model Assessment Insulin Resistance (HOMA-IR), relação 

glicemia/insulinemia e Quicki, observaram que o HOMA-IR é o método mais 

sensível e específico para avaliar sensibilidade insulínica. O HOMA-IR é 

calculado multiplicando-se a glicemia (mmol/L) pela insulina (µUI/mL), ambas 

em jejum, e dividindo-se por 22,5. Não há consenso quanto ao ponto de corte 

para adolescentes. Alguns estudos determinam que valor seja 3,16, enquanto 

outros autores sugerem que o ponto de corte seja de 2,5, diferente dos adultos, 

cujo valor é 3,4074;136;139-142.  

 

 

2.4.3 Diabetes Mellitus tipo 2  

 

Diabetes mellitus (DM) não é uma única doença, mas um grupo 

heterogêneo de distúrbios metabólicos que apresenta em comum a 

hiperglicemia crônica, decorrente da incapacidade da insulina exercer 

adequadamente sua função na sua ação, secreção ou em ambas, resultando 

na resistência a insulina143. 



38 

 

O DM tipo 2, até recentemente, era considerado como uma entidade 

rara na adolescência. Entretanto, nas últimas décadas, nos países 

industrializados, os estudos relatam aumento da sua incidência nesta 

população, com características similares às do adulto22;144;145. Segundo a 

ADA146, 8% a 40% dos casos novos diagnosticados em adolescentes são de 

diabetes não autoimunes e, atualmente, mais de 200 crianças e adolescentes 

desenvolvem DM2 a cada dia147. O DM2 aparece preferencialmente em 

adolescentes na fase puberal e afeta mais meninas do que meninos, numa 

proporção de 3:1 e 1,5:1 respectivamente73. 

 Estudos clínicos identificaram os principais fatores de risco associados 

ao DM2 juvenil: obesidade, antecedente familiar, puberdade, certas etnias, alto 

ou baixo peso no nascimento e presença de SM, sendo nesta circunstância, 

um fator agravante133. Alguns fatores foram determinantes desse processo nas 

últimas décadas: alterações na dieta e redução da atividade física, além de 

exposição fetal à hiperglicemia em razão de diabete gestacional73. 

Em 2004, a ADA descreveu situações de risco para o desenvolvimento 

de DM2: glicemia de jejum alterada (100 a 125 mg/dL) e/ou intolerância à 

glicose (glicemia 2h - teste de tolerância oral à glicose (TOTG): 140 a 200 

mg/dL) e recomenda a realização de glicemia de jejum a cada dois anos em 

crianças com idade acima de 10 anos ou em início de puberdade para triagem 

diagnóstica146. 
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2.4.4 Dislipidemia 

 

Os níveis de lipídios e lipoproteínas sofrem variações importantes 

durante a fase de crescimento e desenvolvimento humano, com diferenças 

segundo idade e sexo147-149. Nas meninas, observa-se um aumento progressivo 

do HDL-c a partir dos 10 anos, sendo este expressivamente superior ao dos 

meninos no final da adolescência. Também o LDL-c e o colesterol total elevam-

se progressivamente a partir dos 14-15 anos nas meninas, sendo superiores 

aos dos meninos por volta dos 17-18 anos150. Talvez a menarca seja 

importante no desencadeamento deste fenômeno na adolescência. Nos 

meninos, a maturação sexual acarreta diminuição progressiva do colesterol 

total, LDL-c e HDL-c em função da evolução dos estágios puberais de 

Tanner136;150-152. 

A pesquisa de prevalência da dislipidemia em adolescentes brasileiros153 

que faz parte Estudo de Riscos Cardiovasculares em Adolescentes (ERICA)154, 

estudo transversal, de âmbito nacional e base escolar, avaliou 38.069 

adolescentes de 12 a 17 anos por sexo, idade e regiões do Brasil, residentes 

em municípios com mais de 100 mil habitantes. O objetivo foi determinar a 

distribuição de colesterol total, LDL-c, HDL-c e triglicerídeos em adolescentes 

brasileiros, bem como a prevalência de níveis alterados de tais parâmetros. De 

maneira geral, adolescentes do sexo feminino apresentaram níveis médios de 

colesterol total, LDL-c e HDL-c mais elevados, mas sem diferença nos níveis 

de triglicerídeos. Não houve diferença significativa de valores médios entre 

adolescentes de 12 a 14 e de 15 a 17 anos. As alterações com maior 
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prevalência foram HDL-c baixo, hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia. O 

LDL-c elevado foi observado em 3,5% dos adolescentes. 

  Outros trabalhos mostram a existência de correlação direta entre o grau 

de obesidade e as reservas de colesterol, havendo diminuição dos níveis de 

dislipidemia quando há restrição alimentar, com perda de peso26;153;154. 

 Há uma associação positiva entre a incidência da obesidade e 

dislipidemia. Foram encontradas prevalências de cerca de 50% de dislipidemia 

em crianças e adolescentes com IMC acima do percentil 99 para a idade, 

sendo a obesidade considerada um critério para triagem de perfil lipídico em 

crianças e adolescentes155;156. Segundo a I Diretriz de Prevenção da  

Aterosclerose na Infância e na Adolescência136;157, o mecanismo que explica a 

associação talvez seja a ativação da via da quinase AMP-dependente, induzida 

pelo aumento da insulina e da leptina e redução da ativação da adiponectina, 

que por sua vez aumenta a oxidação dos ácidos graxos. Nesta população, a 

adiponectina possui uma associação positiva com a sensibilidade à insulina e 

com os níveis de HDL-c e associação negativa com os níveis de triglicerídeos. 

Por outro lado, a dislipidemia na infância pode estar associada ao 

desenvolvimento de obesidade na vida adulta, especialmente no sexo feminino. 

Isto pode sugerir que haja algum mecanismo geneticamente determinado que 

explique a associação dessas variáveis. 

 Quanto menor a partícula de LDL-c, provavelmente maior será o seu 

poder de aterogênese. As crianças obesas parecem ter um maior percentual de 

LDL-c de padrão B (partículas menores) do que as crianças com peso normal 
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para a estatura. Assim, mesmo nas crianças obesas com níveis normais de 

LDL-c, o seu perfil lipídico pode ser menos favorável, dada a proporção entre 

as subclasses de suas lipoproteínas158. Estudos demonstram que as crianças 

obesas apresentam maiores níveis de lipoproteína A [Lp(a)], independente de 

sua história familiar. Os níveis de homocisteína parecem ter relação direta com 

os de insulina nas crianças obesas. Crianças cujos pais apresentem 

hipercolesterolemia têm uma possibilidade maior de também apresentarem 

esta dislipidemia70;158;159. 

A Sociedade Brasileira de Cardiologia determina que crianças a partir de 

10 anos de idade, devem ter uma verificação do CT por meio de exame em 

sangue.  As que apresentarem CT >150 mg/dL e < 170 mg/dL deverão ter seus 

pais orientados em relação a medidas de mudança de estilo de vida, devendo 

repetir o exame anualmente. As que apresentarem CT > 170 mg/dL deverão 

ser submetidas à análise completa de lipídios, após jejum de 12 horas.  Em 

relação à hipertrigliceridemia na infância e adolescência, um nível de 

triglicérides entre 100 e 200 mg/dL geralmente está relacionado à obesidade e 

acima de 200 mg/dL, possivelmente relacionado a alterações genéticas136. 

Os valores de referência lipídica propostos para a faixa etária de 2 a 19 

anos, de acordo com a I Diretriz de Prevenção da Aterosclerose na Infância e 

na Adolescência estão respectivamente especificados: CT - Desejável 

<150mg/dL,  Limítrofes 150-169 mg/dL e aumentados ≥170mg/dL; LDL-c - 

Desejável <100mg/dL,  Limítrofes 100 -129mg/dL e aumentados ≥130mg/dL; 

HDL-c - Desejável  ≥ 45; TG - Desejável <100mg/dL,  Limítrofes 100-129mg/dL 

e aumentados ≥130mg/dL136. 
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Níveis elevados de insulina têm uma influência direta sobre o perfil 

lipídico já nesta faixa etária. A distribuição da gordura corporal é relevante, e 

especificamente a gordura visceral parece ser o elo entre o tecido adiposo e a 

resistência à insulina, característica da SM160-162. 

   

2.4.5 Hipertensão Arterial Sistêmica 

  

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma doença crônico 

degenerativa de condição clínica multifatorial, caracterizada por níveis elevados 

e mantidos de pressão arterial163-164. Apesar de ser tratável, passível de ser 

medida, a HAS consiste em uma doença silenciosa, cujo efeito degenerativo 

cumulativo é maior para crianças e adolescentes devido ao maior tempo de 

exposição. As alterações hemodinâmicas decorrentes tendem a persistir até a 

vida adulta, comprometendo o equilíbrio do sistema cardiovascular e gerando 

danos ao coração, rins e sistema nervoso central165. 

Na puberdade, ocorre estabilização da frequência cardíaca, expansão 

do volume plasmático, aumento do débito cardíaco e da resistência vascular 

periférica e ganho ponderoestatural característico do estirão, com aquisição de 

50% do peso adulto e 20% da estatura final. Os ajustes fisiológicos desses 

sistemas e a evolução da PA acontecem paralelamente às transformações 

corporais, associadas à elevação da PA163-166. 
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  Além do sexo e da idade, múltiplos fatores se correlacionam à PA em 

crianças e adolescentes. Estes fatores podem ser determinados genética ou 

ambientalmente, embora a maioria sofra a interferência de ambos. A pressão 

arterial dos pais e irmãos, peso ao nascer, deleção no gene da enzima 

conversora de angiotensina (ECA), obesidade, estatura, peso, IMC, 

crescimento e maturação sexual, frequência cardíaca, sensibilidade ao sal, 

ingestão de sódio e outros macronutrientes, reatividade do sistema nervoso 

simpático, nível socioeconômico, nível de atividade física, e estresse 

contribuem com a alteração da PA na população pediátrica137. 

Há uma relação direta entre o grau da obesidade e o risco de 

hipertensão arterial sistêmica na infância e adolescência. Dentre os fatores de 

risco citados, Freedman et al.167 apontam que  a obesidade é uma das 

condições que mais se destaca na etiologia da hipertensão arterial em 

adolescentes.  Associadas à obesidade, a resistência à insulina e mudanças no 

metabolismo de glicose e lipídios merecem destaque. Neste grupo a relação 

entre obesidade e HAS é mais evidente com alterações na  PA sistólica168.  

 Quando observadas, as prevalências de pressão arterial elevada podem 

apresentar valores duas a seis vezes maiores do que aquelas encontradas em 

crianças e adolescentes eutróficos, com variações entre 28,7% e 46,4%, 

respectivamente, para o sobrepeso e a obesidade. Vários mecanismos 

contribuem para a hipertensão: ocorre uma disfunção do sistema nervoso 

simpático com aumento da frequência cardíaca basal e variabilidade da PA. A 

própria apnéia do sono, frequente nos obesos e descrito em adultos, também 

contribui para o aumento do tônus simpático137;168. 
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Múltiplos mecanismos foram propostos para explicar a relação entre 

resistência insulínica e hipertensão: resistência à vasodilatação mediada pela 

insulina, alteração da função endotelial, maior atividade do sistema nervoso 

simpático, retenção de sódio, sensibilidade vascular aumentada ao efeito 

vasoconstritor das aminas pressóricas e maior atividade do fator de 

crescimento, levando à proliferação das paredes da musculatura lisa. Além 

desses, podem ser citados o aumento do tônus simpático, diminuição do tônus 

vagal, alterações vasculares estruturais e funcionais, aumento da agregação 

plaquetária e do estresse oxidativo, com queda dos níveis de óxido nítrico e 

possibilidade de distúrbios do sono, como previamente descrito em adultos169. 

Além disso, a resistência à insulina tem papel na retenção renal de sal e 

aumenta a secreção de angiotensina II pelos adipócitos hipertrofiados. Em 

células vasculares endoteliais, a angiotensina II inibe a geração do óxido 

nítrico, contribuindo para vasoconstrição e hipertensão diastólica. No músculo 

cardíaco, ela inibe a captação da glicose e leva à hipertrofia miocárdica e, nos 

rins, leva à ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona e induz à 

retenção de água, sódio e hipertensão sistólica. Ademais, alterações 

vasculares estruturais, com disfunção endotelial e menor complacência 

vascular, também predispõem à HAS137. 

A variação da distribuição anatômica da gordura corporal é um 

importante indicador morfológico e tem papel na etiopatogenia da hipertensão. 

Por um lado, esta distribuição anatômica está associada diretamente às 

características metabólicas dos adipócitos, localizados principalmente na 

região abdominal. Por outro lado, há uma associação indireta entre a 
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distribuição anatômica da gordura e hipertensão por meio da hiperinsulinemia, 

decorrente da resistência a insulina e consequente distúrbio no mecanismo 

celular de metabolização da glicose170;171. 

Estudo transversal, realizado por Noronha et al.170 com crianças obesas 

e eutróficas entre sete e 12 anos, verificou que a população pediátrica nesta 

faixa etária  e com CA aumentada apresentou 2,8 vezes mais chance de ter 

níveis pressóricos elevados do que crianças com circunferência abdominal 

adequada. 

A classificação da PA proposta para crianças e adolescentes utiliza 

como parâmetros sexo, idade, estatura e estratificação das pressões arteriais 

em percentis. Por ainda não terem sido propostas curvas para a população 

brasileira, é recomendada a adoção dos critérios da população pediátrica 

americana, conferidas pelo 4º Relatório da Força Tarefa Americana sobre 

Controle de Pressão Arterial em Crianças em 2004 e curvas de crescimento 

revisadas pelo CDC em 2000, para verificar o percentil da estatura164;172;173. 

São classificados como pré hipertensos, crianças e adolescentes com 

PA sistólica e/ou PA diastólica com percentil ≥ 90 e < 95 para idade, sexo e 

estatura. Valores de PA ≥ 120 × 80 mmHg, mas que não ultrapassam o 

percentil 95 para idade, sexo e estatura, também devem ser considerados pré-

hipertensos (à semelhança do critério de pré-HA na população adulta). Os 

hipertensos possuem PA sistólica e/ou PA diastólica ≥ percentil 95 para idade, 

sexo e estatura (valores obtidos em pelo menos três ocasiões).  No estágio 1 

da hipertensão, a PA sistólica e/ou PA diastólica varia do percentil 95 até 5 

mmHg acima do percentil 99. No estágio 2, a PAS e/ou PAD  tem valores > 5 

mmHg acima do percentil 99. Tal estratificação é importante para o 
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estabelecimento da terapêutica adequada em cada estágio, sendo estes 

critérios adotados para diagnóstico de Síndrome Metabólica137;164. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral: 

 

  Verificar a concordância entre o Diâmetro Abdominal Sagital e 

circunferência abdominal na obesidade central na predição da SM em 

adolescentes obesos.   

 

3.2 Objetivos Específicos: 

 Correlacionar o DAS e as medidas antropométricas IMC, Escore Z do 

IMC, percentual de gordura corporal e circunferência abdominal; 

 Correlacionar o DAS com as variáveis laboratoriais HDL-c, triglicérides, 

glicemia, dados de pressão arterial sistólica e diastólica; 

 Correlacionar o DAS com o HOMA-IR em adolescentes obesos. 
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4. Hipótese 
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4. HIPÓTESE 

 

 

 Há concordância entre as medidas antropométricas do Diâmetro 

Abdominal Sagital e circunferência abdominal na classificação da 

Síndrome Metabólica neste grupo de adolescentes obesos.    
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5. Casuística e 

Métodos 
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5. CASUÍSTICA E MÉTODOS 

 

5.1 Características e local do estudo 

Estudo de corte transversal com amostra por conveniência de 

adolescentes selecionados nos ambulatórios das Unidades de Endocrinologia 

Pediátrica e de Adolescentes do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas 

da Faculdade de Medicina da USP. A coleta ocorreu entre junho de 2015 a 

fevereiro de 2016. 

 

5.2 Casuística  

O estudo incluiu 83 adolescentes obesos de ambos os sexos, entre 14 e 

18 anos, no estadiamento puberal III, IV e V de Tanner. 

Os adolescentes estavam em tratamento ambulatorial e 73,5% da 

amostra fazia uso de medicação para controle das variáveis relacionadas a 

Síndrome Metabólica (hipotensores, hipoglicemiantes, hipolipemiantes, 

anorexígenos e antidepressivos). 

 

5.3 Critério de inclusão 

- Adolescentes de ambos os sexos, matriculados nos ambulatórios das 

Unidades de Endocrinologia Pediátrica e de Adolescentes do ICr-

HCFMUSP  
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- Entre 14 e 18 anos 

- Estadiamento puberal III, IV e V de Tanner. 

- Escore Z do IMC ≥+2 

  

5.4 Critérios de exclusão 

- Decisão do paciente de não participar da pesquisa 

- Não autorização dos pais 

- Ausentes no dia da consulta 

- Exames incompletos 

- Escore Z do IMC <+2 

- Gravidez 

- Não matriculados nos ambulatórios das Unidades de Endocrinologia   

Pediátrica e de Adolescentes do ICr-HCFMUSP  

  

5.5  Avaliação antropométrica e da composição corporal 

A avaliação antropométrica constou de: medidas de peso, estatura, 

circunferências da cintura, abdome e quadril, dobras cutâneas do tríceps, 

bíceps, subescapular, suprailíaca, abdominal e Diâmetro Abdominal Sagital.  
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As medidas de peso e de estatura foram realizadas segundo técnica 

descrita por Gordon et al., com os pacientes usando roupas leves e sem 

calçados. A estatura foi medida em estadiômetro montado, com aproximação 

para 0,1cm. A massa corpórea foi medida em balança antropométrica 

(Toledo®) previamente calibrada com escala de aproximação para 0,1kg. O 

IMC foi calculado pela divisão do peso pela estatura elevada ao quadrado 

(kg/m2) e a classificação dos pacientes foi realizado de acordo com a idade, 

sexo, peso e estatura, por meio do Escore Z do IMC (Z-IMC ≥+2) calculado no 

programa Who Anthro plus174.  

As medidas das circunferências da cintura, abdome e quadril foram 

realizadas segundo a técnica descrita por Callaway et al.87, utilizando-se fita 

métrica inelástica e flexível.  A medida da circunferência da cintura foi com o 

indivíduo em pé, braços ao lado do corpo e pés aproximados. Nesta técnica, a 

fita métrica é colocada no plano horizontal ao nível da cintura natural, que é a 

parte mais estreita do tronco a partir da vista anterior. Em alguns indivíduos 

obesos pode ser difícil identificar um estreitamento da cintura. Nestes casos, a 

menor circunferência horizontal deve ser medida.   

A circunferência abdominal foi realizada com o indivíduo em pé, braços 

ao lado do corpo e pés aproximados. A fita métrica é colocada no plano 

horizontal na maior extensão anterior do abdome. Este nível é geralmente, mas 

não sempre, no nível da cicatriz umbilical. O ponto de corte utilizado foi o 

percentil ≥90, estabelecido pelo CDC-NHANES (2011-2014) para a população 

norte americana, de acordo com a idade e sexo17. 
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A circunferência do quadril foi realizada com o indivíduo em pé, braços 

ao lado do corpo e pés aproximados. A fita métrica foi colocada no plano 

horizontal na maior extensão dos glúteos e sobre a sínfise púbica.  

As medidas de dobras cutâneas do tríceps, bíceps, subescapular, 

suprailíaca e abdominal, foram realizadas segundo técnica descrita por 

Harrison et al.86 empregando  compasso de dobras cutâneas Lange®  

(Cambridge, Massachussets).  

Foram calculadas a densidade corporal84 e estimados os 

compartimentos das massas gorda e magra em valores absolutos e relativos85.  

As medidas antropométricas foram realizadas por dois observadores e foram 

feitas três leituras sucessivas, sendo adotada a média dos valores 

encontrados.  

Para o cálculo da densidade corporal foram empregadas as seguintes 

equações: Durnin & Rahaman85 para adolescentes de 12 a 16 anos e 11 

meses; Durnin & Wormesley175 para indivíduos acima de 17 anos. Para o 

cálculo da porcentagem de gordura corporal foi utilizada e equação de Siri. 

Foram utilizados os pontos de corte para o percentual de gordura corporal de 

25% para o grupo masculino e de 30% para o grupo feminino de acordo com 

Lohman (1993)176;177.  

 A medida do Diâmetro Abdominal Sagital foi realizada segundo a técnica 

descrita no Anthropometry Procedures Manual – NHANES17;65 (anexo 1), bem 

como os pontos de corte no percentil ≥90 de acordo com sexo e idade. A 

aferição é realizada com o auxílio de um paquímetro antropométrico, com o 
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paciente na posição supina (figura 3). O braço fixo do paquímetro é 

posicionado na altura das vértebras lombares 4 e 5, correspondendo à altura 

da crista ilíaca ântero-superior, e o braço deslizante toca o abdome - 

devidamente marcado com lápis antropométrico, sem compressão no final da 

expiração normal (figura 4). 

 São feitas três leituras sucessivas, sendo adotada a média dos valores 

encontrados. A medida foi realizada em decúbito dorsal, com pernas 

flexionadas e após reposicionamento do paquímetro, com as pernas 

estendidas.   

 

Figura 3 – Posicionamento do avaliado na maca para aferição do Diâmetro Abdominal Sagital, 
de acordo com o Anthropometry Procedures Manual do CDC-NHANES

65
. 

 

 

Figura 4 – Paquímetro abdominal no momento da aferição do Diâmetro Abdominal Sagital, de 
acordo com o Anthropometry Procedures Manual do CDC-NHANES

65
. 
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5.6 Avaliação da Pressão Arterial 

A medida da PA sistólica e PA diastólica (mmHg) foi realizada no 

membro superior direito, com manguito apropriado a circunferência do braço, 

após repouso de pelo menos cinco minutos antes da medida. Ainda não 

existem valores propostos para a população pediátrica brasileira, sendo assim, 

as curvas de referências utilizadas foram conferidas pelo 4 ̊Relatório da Força 

Tarefa Americana sobre Controle de Pressão Arterial em Crianças (2004)172,  

correlacionando o percentil de estatura, idade e sexo. As curvas de 

crescimento utilizadas foram revisadas pelo CDC em 2000173.  Valores iguais 

ou maiores que o percentil 95 da PA para a idade e sexo classificam a 

hipertensão arterial. 

 

5.7 Avaliação laboratorial 

Os adolescentes foram orientados a realizar a coleta de sangue após 

jejum prévio de 12 horas para a dosagem de: Colesterol Total (CT), 

Lipoproteína de alta densidade (HDL-C), Triglicérides (TG), Glicemia (GLIS) e 

Insulina (INS). 

Os resultados da insulina fazem parte do cálculo do HOMA-IR (glicemia 

(mmol/L) x insulina (µUI/mL) / 22,5). O ponto de corte estabelecido para o 

diagnóstico de alteração do HOMA-IR foi ≥ 2,5, de acordo com o estudo Singh 

et al.141 

A classificação da Síndrome metabólica foi realizada de acordo com os 

critérios da International Diabetes Federation, considerando as subdivisões por 
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idade.  Entre 10 e <16 anos: Como critério fixo a circunferência abdominal no 

percentil ≥90 para a idade e sexo, associado a mais dois critérios entre 

Triglicérides >150 mg/dL, HDL <40 mg/dL, glicemia de jejum >100mg/dL, 

pressão arterial sistólica e diastólica no percentil ≥95, envolvendo as variáveis 

idade, sexo e estatura. A partir dos 16 anos, preconiza-se a utilização de 

critérios de adultos58.  

 

5.8 Metodologia dos ensaios 

As dosagens da glicemia e perfil lipídico foram realizadas pelo método 

colorimétrico enzimático, no analisador Cobas - módulo C 501 para bioquímica 

– Roche e valores expressos em mg/dL. 

A dosagem da insulina foi realizada por eletroquimioluminescência, no 

equipamento modular Cobas do Sistema CoreLab – Roche e valores expressos 

em uU/mL. 

 

 

5.9 Procedimentos éticos 

Os participantes foram previamente orientados, assim como seus pais 

ou responsáveis, sobre os aspectos e objetivos do estudo. Todos os pais 

forneceram o Termo de Consentimento informado por escrito e todos os 

adolescentes preencheram o Termo de Assentimento. O projeto desta 

pesquisa foi previamente aprovado pelo Comitê de Ética do Instituto da Criança 
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da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo - (Parecer CEP: 

622.893 / Registro on line:10124 - 23/04/2014). 

 

5.10 Análise estatística 

Os dados referentes a descrição da amostra foram expressos sob a forma 

de média, mediana, desvio padrão, valores mínimo e máximo,  coeficiente de 

variação e intervalo de confiança (95%) de cada variável. 

Para aferir as diferenças entre os grupos foram utilizados os testes análise 

de variância (ANOVA) e o teste de igualdade de duas proporções.  

Para avaliar a associação entre duas variáveis e seus níveis, foi utilizado o 

teste Qui-Quadrado. 

Para medir o grau de concordância entre duas variáveis e/ou resultados, foi 

utilizado o Índice de Concordância de Kappa, adotando-se para interpretação a 

seguinte divisão: Kappa 0,200 como desprezível; 0,210 a 0,400 como mínimo; 

0,410 a 0,600 como regular; 0,610 a 0,800 como bom; acima de 0,810 como 

ótimo.  

Foi utilizada a Correlação de Pearson para medir o grau de correlação 

de resultados de variáveis quantitativas com as variáveis que compõem o 

conjunto de Síndrome Metabólica, feitas por gênero, adotando-se para 

interpretação a seguinte divisão: r= péssimo 0,0; ruim 0,2; regular 0,6; boa 0,8 

e ótima 1,0. 

A significância das correlações foi estimada através do teste de correlação. 

O nível de significância adotado foi p ≤0,05. 
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Para a realização da análise estatística foram utilizados os softwares: SPSS 

V20, Minitab 16 e Excel Office 2010 a partir dos conceitos especificados 

acima178-182.
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6. Resultados 
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6. Resultados  

 

 A amostra constou de 83 adolescentes obesos entre 14 e 18 anos, 

sendo 46 do sexo feminino e 37 do sexo masculino, acompanhados nos 

ambulatórios de Endocrinologia Pediátrica e dos Adolescentes no Instituto da 

Criança do HCFMUSP. Os pacientes foram submetidos a avaliação da 

composição corporal por antropometria, avaliação clínica e exames 

laboratoriais.  

 

 

6.1 Caracterização da amostra  

   

Para a análise dos dados, o grupo foi dividido em feminino, masculino, 

classificados com e sem síndrome metabólica.  Os dados estão apresentados 

em tabelas, sob a forma de média, desvio padrão, coeficiente de variação, 

valores superior e inferior da amostra e intervalo de confiança de 95%. 
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6.1.1. Grupo geral  

 

A tabela 3 mostra a distribuição dos adolescentes por faixa etária e sexo em 

valores absolutos e percentuais.  

 

Tabela 3 - Distribuição dos adolescentes obesos por faixa etária e sexo.  

Faixa etária (anos) 14 anos 15 anos 16 anos 17 anos 18 anos Total 

Feminino 

% 

14  

30,4% 

12 

26,1% 

05 

10,9% 

11 

23,9% 

04 

8,7% 

46 

100% 

 Masculino 

% 

13 

35,1% 

10 

27,0% 

10 

27,0% 

03 

8,1% 

01 

2,7% 

37 

100% 

Geral  

% 

27  

32,5% 

22 

26,5 

15 

18,1% 

14 

16,9% 

5 

6,0% 

83 

100% 

 

 O grupo feminino constituiu 55,4% da amostra e o masculino, 44,6%, 

não havendo diferença significante quanto a proporção entre os dois grupos 

(Teste de igualdade de duas proporções p=0,162).  

 Quanto à distribuição de faixa etária e sexo no grupo geral, os pacientes 

concentram-se principalmente entre os 14 e 16 anos, diminuindo gradualmente 

até os 18 anos. No grupo feminino, a maior concentração ocorre aos 14, 15 e 

17 anos, diminuindo nas faixas etárias de 16 e 18 anos. No grupo masculino, a 

maior concentração ocorre dos 14 aos 16 anos, diminuindo de modo 

expressivo aos 17 e 18 anos.  
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 As tabelas 4, 5 e 6 apresentam as características antropométricas, 

laboratoriais e de pressão arterial sistêmica do grupo geral.  

 

Tabela 4 - Características do grupo geral quanto às variáveis antropométricas. 

 

Variáveis Média Mediana 
Desvio 

Padrão 
CV Min Max N IC 

Idade (anos) 15,4 15 1,3 8% 14 18 83 0,3 

IMC (Kg/m
2
) 36,9 35,0 6,7 18% 27,4 52,7 83 1,4 

Z-IMC  3,27 3,0 0,94 29% 2,00 5,62 83 0,2 

%GC 39,0 40,0 5,3 14% 21,4 47,5 83 1,1 

CA (cm) 117,7 114,5 14,7 12% 93 153,5 83 3,2 

DAS (cm) 26,9 26,2 3,7 14% 20,1 35,9 83 0,8 

*CV- coeficiente de variação (<50%); IC- intervalo de confiança 95%; IMC - Indice 
de Massa Corporal; Z-IMC- Escore Z do IMC; GC- Gordura corporal; CA- Circunferência 
abdominal; DAS- Diâmetro Abdominal Sagital. 

  

A tabela 4 mostra que o grupo era constituído por obesos segundo a 

classificação do IMC (entre 30-40 Kg/m2), Z- Escore (≥+2) e porcentagem de 

gordura (masculino ≥25% e feminino ≥30%) e quanto a CA e DAS os pacientes 

deste grupo encontram-se com o percentil ≥90, segundo o CDC NHANES 

2011-201417. 

 

 

 

 



65 

 

Tabela 5 - Características do grupo geral quanto às variáveis laboratoriais. 

 

Variáveis Média Mediana 
Desvio 

Padrão 
CV Min Max N IC 

HDL (mg/dL) 43,9 45 11,6 26% 21 76 83 2,5 

TG (mg/dL) 100,0 85 57,2 57% 19 394 83 12,3 

GLIS (mg/dL) 85,8 85 7,1 8% 70 105,3 83 1,5 

HOMA IR 5,46 4,00 4,78 88% 0,58 29,45 83 1,03 

* CV- coeficiente de variação (<50%); IC – intervalo de confiança 95%; HDL- High Density 

Lipoprotein; TG- Triglicérides; GLIS- Glicemia; HOMA-IR- Homeostatic Model Assessment 

for Insulin Resistance.  

  

  

           

  

 

 A Tabela 5 mostra que o coeficiente de variação para as variáveis TG e 

HOMA-IR está acima de 50%, expressando heterogeneidade quanto aos 

valores dessas duas variáveis no grupo geral.  A média do HOMA-IR está 

acima do ponto de corte de ≥2,5 adotado neste estudo. 

 

 

A variável clínica neste trabalho foi a pressão arterial sistêmica, uma vez 

que sua classificação em normotensão, pré-hipertensão e hipertensão faz parte 

do conjunto de critérios diagnósticos de Síndrome Metabólica. Os adolescentes 

foram agrupados quanto a esta classificação na tabela 6. 
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Tabela 6 - Características do grupo geral quanto a pressão arterial sistêmica. 

 

Variáveis Média Mediana 
Desvio 

Padrão 
CV Min Max N IC 

PAS (mmHg) 121,0 120 12,6 10% 90 152 83 2,7 

PAD (mmHg) 76,2 77 10,7 14% 50 105 83 2,3 

* CV- coeficiente de variação (<50%); IC – intervalo de confiança 95%; PAS – Pressão 
Arterial Sistólica; PAD – Pressão Arterial Diastólica.  

 

 

A Tabela 7 mostra a classificação da pressão arterial e sua distribuição 

em valores absolutos e relativos para o grupo geral.  

 

Tabela 7 – Distribuição em valores absolutos e relativos da classificação da  

        pressão arterial para o grupo geral.     

 

Classificação da Pressão N % p 

NORMOTENSO 44 53,0% NS 

PRÉ HIPERTENSO 7 8,4% <0,001* 

HIPERTENSO 32 38,6% 0,062 

 

            

Do grupo geral, 44 adolescentes foram classificados como normotensos 

(53%), sete como pré-hipertensos (8,4%) e 32 como hipertensos (38,6%).  A 

classificação mais recorrente foi a de normotensos e o Teste de Igualdade de 

Duas Proporções, comparando os pares e tendo a classificação normotenso 

como referência, mostrou significância entre normotensos e pré-hipertensos 

(p<0,001). 
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6.1.2 Grupos feminino e masculino 

 As Tabelas 8, 9 e 10 apresentam as características das variáveis 

antropométricas, laboratoriais e de pressão arterial sistêmica e as 

comparações das médias dessas variáveis pelo teste ANOVA.   

 

 

Tabela 8 – Comparação das médias dos grupos feminino e masculino em  

                   relação às variáveis antropométricas.  
 
 

                    Sexo Média Mediana 
Desvio 

Padrão 
CV Min Max N IC P 

Idade 

(anos) 

Feminino 15,5 15 1,4 9% 14 18 46 0,4 

0,174 

Masculino 15,2 15 1,1 7% 14 18 37 0,4 

IMC 

(Kg/m
2
) 

Feminino 37,4 35,0 6,9 18% 28 52,2 46 2,0 

0,457 

Masculino 36,3 35 6,6 18% 27,4 52,7 37 2,1 

Z-IMC 

Feminino 3,26 2,98 0,95 29% 2,09 5,39 46 0,28 

0,835 

Masculino 3,29 3,07 0,93 28% 2,00 5,62 37 0,30 

%GC  

Feminino 41,4 41,6 3,4 8% 31,0 47,5 46 1,0 

<0,001* 

Masculino 36,0 36,7 5,7 16% 21,4 47,3 37 1,8 

CA 

(cm) 

Feminino 117,0 113,8 15,1 13% 93,0 153,5 46 4,4 

0,641 

Masculino 118,5 117,0 14,2 12% 96,0 148,0 37 4,6 

DAS 

(cm) 

Feminino 26,6 26,0 3,6 14% 21,0 35,5 46 1,0 

0,431 

Masculino 27,3 26,5 3,8 14% 20,1 35,9 37 1,2 

ANOVA p≤0,05; CV- coeficiente de variação(<50%); IC – intervalo de confiança 95%; IMC- Indice de 
Massa Corporal; Z-IMC- Escore Z do IMC; GC- Gordura corporal; CA- Circunferência abdominal; DAS- 
Diâmetro Abdominal Sagital. 

 

 Os resultados desta tabela mostram que existe diferença estatística 

entre os grupos feminino e masculino apenas para a variável porcentagem de 

gordura corporal, sendo a média do grupo feminino significantemente maior do 

que a do grupo masculino (p<0,001).    
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A tabela 9 compara as variáveis laboratoriais em relação ao sexo. 

 

 

Tabela 9 - Comparação das médias dos grupos feminino e masculino em                     

  relação às variáveis laboratoriais.  

 

                        Sexo Média Mediana 
Desvio 

Padrão 
CV Min Max N IC P 

HDL 

(mg/dL) 

Feminino 47,5 47,0 12,2 26% 22,0 76,0 46 3,5 

0,001* 

Masculino 39,5 41,0 9,0 23% 21,0 60,0 37 2,9 

TG 

(mg/dL) 

Feminino 94,4 81,5 49,4 52% 38,0 291,0 46 14,3 

0,318 

Masculino 107,1 93,0 65,7 61% 19,0 394,0 37 21,2 

GLIS 

(mg/dL) 

Feminino 85,0 84,1 6,6 8% 71 104 46 1,9 

0,286 

Masculino 86,7 87 7,7 9% 70 105,3 37 2,5 

HOMA IR 

Feminino 4,57 3,85 2,83 62% 0,75 13,73 46 0,82 

0,060 

Masculino 6,56 4,17 6,31 96% 0,58 29,45 37 2,03 

ANOVA p≤0,05; CV- coeficiente de variação (<50%); IC - intervalo de confiança 95%; HDL- High Density 
Lipoprotein; TG- Triglicérides; GLIS- Glicemia; HOMA-IR- Homeostatic Model Assessment for Insulin 
Resistance.  

 

 

 

 Os resultados desta tabela mostram que existe diferença estatística 

entre os grupos feminino e masculino apenas para a variável HDL, sendo a 

média do grupo feminino significantemente maior do que a do grupo masculino 

(p<0,001).    
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A tabela 10 compara a pressão arterial sistêmica em relação ao sexo. 

 

Tabela 10 – Comparação das médias dos grupos feminino e masculino em  

                   relação à pressão arterial sistêmica. 

 

                     Sexo Média Mediana 
Desvio 

Padrão 
CV Min Max N IC P 

PAS 

(mmHg) 

Feminino 118,5 120 13,1 11% 90 152 46 3,8 

0,040* 

Masculino 124,2 124 11,3 9% 100 150 37 3,6 

PAD 

(mmHg) 

Feminino 75,6 76,5 11,1 15% 50 100 46 3,2 

0,538 

Masculino 77,1 79 10,2 13% 60 105 37 3,3 

ANOVA p≤0,05; CV- coeficiente de variação (<50%); IC - intervalo de confiança 95%; PAS – Pressão 
Arterial Sistólica; PAD – Pressão Arterial Diastólica. 

 
   

 

 Os resultados desta tabela mostram que existe diferença estatística 

entre os grupos feminino e masculino para a variável pressão arterial sistólica, 

sendo a média do grupo feminino significantemente maior do que a do grupo 

masculino (p<0,040). 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 

 

A distribuição da frequência da classificação da pressão arterial em 

relação aos grupos femininos e masculinos encontra-se na Tabela 11.  

 

 

Tabela 11 - Distribuição em valores absolutos e relativos da classificação da 

                  pressão arterial para os grupos feminino e masculino. 

 

 

Hipertenso Normotenso Pré hipertenso 

N % N % N % 

Feminino 14 30,4% 25 54,3% 7 15,2% 

Masculino 18 48,6% 19 51,4% 0 0,0% 

 

  

 

No grupo feminino, a classificação normotenso foi a mais frequente. A 

comparação das proporções entre as três classificações, pelo teste de 

Igualdade de Duas Proporções mostrou diferença significante entre as três 

classificações: Normotenso x Hipertenso p=0,020 e Normotenso x Pré-

hipertenso: p<0,001. O grupo masculino apresentou proporções iguais entre 

Normotenso e Hipertenso, não sendo encontrado nenhum adolescente do sexo 

masculino classificado como pré-hipertenso.   
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6.2 Síndrome Metabólica 

 Nesta etapa, o grupo de estudo foi dividido entre os pacientes que 

apresentaram diagnóstico de SM e os que não apresentaram segundo os 

critérios do IDF, mantendo-se os grupos geral, feminino e masculino.  

 A tabela 12 apresenta a distribuição das variáveis 

antropométricas, laboratoriais e de pressão arterial relacionadas a SM, 

subdividindo em alterados e normal para o grupo geral. 

 

 

Tabela 12 – Distribuição das variáveis antropométricas, laboratoriais e de 

pressão arterial sistêmica, subdividas em normal e alterado. 

 

Alterado Normal 

P-valor 

N % N % 

IMC (Kg/m
2
) 83 100% 0 0,0% <0,001* 

Z-IMC 83 100% 0 0,0% <0,001* 

%GC 76 91,6% 7 8,4% <0,001* 

CA (cm) 71 85,5% 12 14,5% <0,001* 

DAS (cm) 74 89,2% 9 10,8% <0,001* 

HDL (mg/dL) 27 32,5% 56 67,5% <0,001* 

TG (mg/dL) 9 10,8% 74 89,2% <0,001* 

GLIS (mg/dL) 3 3,6% 80 96,4% <0,001* 

HOMA-IR 66 79,5% 17 20,5% <0,001* 

PAS (mmHg) 27 32,5% 56 67,5% <0,001* 

PAD (mmHg) 18 21,7% 65 78,3% <0,001* 

*p≤0,05 IMC- Indice de Massa Corporal; Z-IMC- Escore Z do 
IMC; GC- Gordura corporal; CA- Circunferência abdominal; 
DAS- Diâmetro Abdominal Sagital; HDL- High Density 
Lipoprotein; TG- Triglicérides; GLIS- Glicemia; HOMA-IR- 
Homeostatic Model Assessment for Insulin Resistance; PAS – 
Pressão Arterial Sistólica; PAD – Pressão Arterial Diastólica.  
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A tabela 13 apresenta a proporção dos pacientes com e sem SM em 

relação ao grupo geral, em valores absolutos e relativos. 

 

Tabela 13 - Distribuição do diagnóstico de SM no grupo geral 

 

 

 

 

 

 

                              *p≤0,05 

 

 A tabela 13 mostra que o grupo sem SM é significantemente maior do 

que o grupo com SM, pelo teste de igualdade entre duas proporções.    

 

 

A tabela 14 apresenta a distribuição do grupo geral, referente a 

classificação da SM nos grupos feminino e masculino. 

 

Tabela 14 - Distribuição do diagnóstico de SM nos grupos feminino e 

masculino  

 

 

 

 

 

  

Síndrome 

metabólica - SM 
N % p 

Com SM 23 27,7% 

<0,001* 

Sem SM 60 72,3% 

 Com SM Sem SM 

 N % N % P 

Feminino 10 43,5 36 60,0 NS 

Masculino 13 56,5 24 40,0 NS 
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 A tabela 14 mostra que quando o grupo geral é dividido em feminino e 

masculino, com e sem SM, a comparação da proporção entre os grupos não 

atinge significância estatística. 

Os adolescentes estudados foram classificados de acordo com os 

critérios do IDF com e sem SM, sendo a proporção do grupo com SM 27,7% 

em relação ao grupo sem SM 72,3% apresentou significância de (p<0,001) pelo 

teste de igualdade de duas proporções.  

Foi observado no grupo geral se havia ou não o uso de medicação e a 

tabela 15 mostra a distribuição dos adolescentes medicados e não medicados. 

 

 

Tabela 15 - Distribuição dos adolescentes medicados e não medicados do 

                    grupo geral 

 

 

 

 

 
  

                                

 

Os resultados da tabela 15 mostram que o percentual de adolescentes 

medicados é significantemente maior dos que os não medicados. 

  

 

Uso de 

medicação 
N % p 

Medicados 61 73,5% 

p<0,001* 

Não medicados 22 26,5% 

*p≤0,05    
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As tabelas a seguir apresentam os resultados referentes às variáveis 

antropométricas, laboratoriais e de pressão arterial sistêmica que compõem o 

conjunto dos critérios de SM, porém com a inclusão das variáveis IMC, Z-IMC, 

%GC, DAS e HOMA-IR para os grupos feminino e masculino, com e sem SM 

pelo teste ANOVA.   

 

Tabela 16 - Comparação das médias dos grupos geral, feminino e masculino,   

                   com e sem SM, em relação as variáveis antropométricas. 

 

Variáveis Grupos SM Média 
Desvio 

Padrão 
CV Min Max N IC P 

IMC 

(Kg/m
2
) 

 

Feminino 

Com 37,4 7,6 20% 30,1 51,1 10 4,7 

0,997 

Sem 37,4 6,8 18% 28 52,2 36 2,2 

Masculino 

Com 39,4 7,0 18% 29,4 52,7 13 3,8 

0,032* 

Sem 34,6 5,8 17% 27,4 48,1 24 2,3 

Todos 

Com 38,5 7,2 19% 29,4 52,7 23 2,9 

0,173 

Sem 36,3 6,5 18% 27,4 52,2 60 1,6 

Z-IMC 

Feminino 

Com 3,28 1,02 31% 2,41 5,16 10 0,63 

0,902 

Sem 3,25 0,95 29% 2,09 5,39 36 0,31 

Masculino 

Com 3,71 0,99 27% 2,31 5,62 13 0,54 

0,037* 

Sem 3,06 0,83 27% 2,00 4,95 24 0,33 

Todos 

Com 3,53 1,00 28% 2,31 5,62 23 0,41 

0,114 

Sem 3,17 0,90 28% 2,00 5,39 60 0,23 

%GC 

Feminino 

Com 42,3 2,9 7% 38,3 46,6 10 1,8 

0,335 

Sem 41,2 3,6 9% 31,0 47,5 36 1,2 

Masculino 

Com 38,3 4,1 11% 32,5 47,3 13 2,2 

0,067 

Sem 34,7 6,1 18% 21,4 42,6 24 2,4 

Todos 

Com 40,0 4,1 10% 32,5 47,3 23 1,7 

0,258 

Sem 38,6 5,7 15% 21,4 47,5 60 1,4 
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CA 

(cm) 

Feminino 

Com 118,9 14,1 12% 101,0 143,0 10 8,8 

0,667 

Sem 116,5 15,5 13% 93,0 153,5 36 5,1 

Masculino 

Com 123,5 14,9 12% 109,0 148,0 13 8,1 

0,120 

Sem 115,8 13,4 12% 96,0 141,0 24 5,4 

Todos 

Com 121,5 14,4 12% 101,0 148,0 23 5,9 

0,146 

Sem 116,2 14,6 13% 93,0 153,5 60 3,7 

DAS 

(cm) 

Feminino 

Com 27,9 3,9 14% 24,0 35,5 10 2,4 

0,208 

Sem 26,3 3,5 13% 21,0 35,5 36 1,1 

Masculino 

Com 28,9 4,2 15% 25,0 35,9 13 2,3 

0,047* 

Sem 26,4 3,3 12% 20,1 32,2 24 1,3 

Todos 

Com 28,5 4,0 14% 24,0 35,9 23 1,6 

0,015* Sem 26,3 3,4 13% 20,1 35,5 60 0,9 

Sem 73,5 8,3 11% 50 90 60 2,1 

ANOVA p≤0,05; CV- coeficiente de variação (<50%); IC – intervalo de confiança 95%; IMC- 
Indice de Massa Corporal; Z-IMC- Escore Z do IMC; GC- Gordura corporal; CA- Circunferência abdominal; 
DAS- Diâmetro Abdominal Sagital. 

 

  

 

Na tabela 16, verifica-se que o grupo masculino com SM apresenta os 

valores de IMC, Escore-Z e DAS significantemente maior do que seus pares 

sem SM.  O valor aumentado no DAS do grupo masculino se refletiu no grupo 

geral, uma vez que neste grupo, os adolescentes com SM apresentam o valor 

de DAS significantemente maiores do que os sem SM.  
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Tabela 17 - Comparação das médias dos grupos geral, feminino e masculino, 

                    com e sem SM,  em relação as variáveis laboratoriais. 

Variáveis Grupos SM Média 
Desvio 

Padrão 
CV Min Max N IC P 

HDL 

(mg/dL) 

 

Feminino 

Com 39,6 9,0 23% 22,0 49,0 10 5,6 

0,019* 

Sem 49,7 12,2 24% 26,0 76,0 36 4,0 

Masculino 

Com 35,5 8,2 23% 23,0 49,0 13 4,5 

0,045* 

Sem 41,6 8,8 21% 21,0 60,0 24 3,5 

Geral 

Com 37,3 8,6 23% 22,0 49,0 23 3,5 

0,001* 

Sem 46,5 11,6 25% 21,0 76,0 60 2,9 

TG 

(mg/dL) 

 

Feminino 

Com 113,3 51,6 46% 50,0 221,0 10 32,0 

0,174 

Sem 89,1 48,2 54% 38,0 291,0 36 15,7 

Masculino 

Com 137,5 97,9 71% 19,0 394,0 13 53,2 

0,036* 

Sem 90,6 30,8 34% 45,0 140,0 24 12,3 

Geral 

Com 127,0 80,4 63% 19,0 394,0 23 32,9 

0,007* 

Sem 89,7 41,8 47% 38,0 291,0 60 10,6 

GLIS 

(mg/dL) 

 

Feminino 

Com 87,3 6,2 7% 79 98 10 3,8 

0,220 

Sem 84,4 6,6 8% 71 104 36 2,2 

Masculino 

Com 88,9 10,3 12% 70 105,3 13 5,6 

0,200 

Sem 85,5 5,80 7% 76 96 24 2,3 

Geral 

Com 88,2 8,60 10% 70 105,3 23 3,5 

0,051 

Sem 84,8 6,30 7% 71 104 60 1,6 

HOMA IR 

Feminino 

Com 6,36 4,47 70% 1,68 13,73 10 2,77 

0,022* 

Sem 4,08 2,00 49% 0,75 10,24 36 0,65 

Masculino 

Com 8,92 6,77 76% 2,77 24,82 13 3,68 

0,094 

Sem 5,28 5,79 110% 0,58 29,45 24 2,32 

Geral  

Com 7,81 5,90 76% 1,68 24,82 23 2,41 

0,005* 

Sem 4,56 3,98 87% 0,58 29,45 60 1,01 

ANOVA p≤0,05; CV- coeficiente de variação(<50%); IC – intervalo de confiança 95; HDL- High Density 
Lipoprotein; TG- Triglicérides; GLIS- Glicemia; HOMA-IR- Homeostatic Model Assessment for Insulin 
Resistance.  
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 A tabela 17 mostra que todos os grupos sem SM apresentam HDL 

significantemente maior do que os adolescentes com SM. Quanto ao TG, o 

grupo masculino com SM apresenta valores significantemente maiores do que 

o grupo sem SM, assim como o grupo geral. Os valores verificados pelo 

coeficiente de variação para esta variável mostram heterogeneidade dos 

valores encontrados para o grupo feminino sem SM, para o grupo masculino 

com SM e para o grupo geral com SM. 

 Quanto ao HOMA-IR verifica-se a média do grupo feminino e grupo geral 

com SM é significantemente maior do que seus pares sem SM. O coeficiente 

de variação para esta variável maior que 50% mostra a heterogeneidade dos 

resultados encontrados, com exceção do grupo feminino sem SM que situa-se 

numa faixa limítrofe para este tipo de análise. 
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Tabela 18 - Comparação das médias dos grupos geral, feminino e masculino, 

                    com e sem SM,  em relação a pressão arterial sistêmica 

 

Variáveis Grupos SM Média 
Desvio 

Padrão 
CV Min Max N IC P 

PAS 

(mmHg) 

Feminino 

Com 126,9 16,0 13% 100 152 10 9,9 

0,020* 

Sem 116,1 11,4 10% 90 140 36 3,7 

Masculino 

Com 134,7 7,8 6% 120 150 13 4,2 

<0,001* 

Sem 118,5 8,5 7% 100 130 24 3,4 

Geral 

Com 131,3 12,4 9% 100 152 23 5,1 

<0,001* 

Sem 117,1 10,3 9% 90 140 60 2,6 

PAD 

(mmHg) 

Feminino 

Com 84,7 14,6 17% 60 100 10 9,0 

0,002* 

Sem 73,1 8,6 12% 50 90 36 2,8 

Masculino 

Com 82,3 12,2 15% 60 105 13 6,6 

0,019* 

Sem 74,2 7,9 11% 60 90 24 3,2 

Geral 

Com 83,3 13,0 16% 60 105 23 5,3 

<0,001* 

Sem 73,5 8,3 11% 50 90 60 2,1 

ANOVA p≤0,05; CV- coeficiente de variação(<50%); IC – intervalo de confiança 95%; PAS – Pressão 
Arterial Sistólica; PAD – Pressão Arterial Diastólica. 

 
 

 

 A tabela 18 mostra que todos os grupos com SM apresentam a média 

das variáveis pressão arterial sistólica e diastólica significantemente 

aumentada em relação aos grupos sem SM.  
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6.3. Correlações dos dados antropométricos com os dados laboratoriais e 

pressão arterial sistêmica 

 

 A tabela 19 apresenta a correlação dos dados antropométricos em 

relação aos dados clínicos e de pressão arterial dos grupos geral, masculino e 

feminino, com e sem SM. 

 

 

Tabela 19 - Correlação de Pearson do DAS com variáveis laboratoriais e de 
pressão arterial nos grupos geral, feminino, masculino, com e sem SM 
 

Diâmetro Abdominal Sagital 

Variáveis Geral             Fem Masc 
Com     

SM 

Sem 

SM 

HDL (mg/dL) 

Corr (r) -0,118 -0,11,3 -0,065 0,276 0,124 

P 0,289 0,454 0,703 0,202 0,343 

TG 

(mg/dL) 

Corr (r) - 0,05 0,016 0,042 -0,209 0,007 

P 0,966 0,917 0,805 0,339 0,957 

GLIS 

(mg/dL) 

Corr (r) 0,101 0,239 -0,058 0,068 0,034 

P 0,363 0,109 0,732 0,759 0,798 

HOMA IR 

Corr (r) 0,462 0,420 0,520 0,567 0,383 

P <0,001* 0,004* 0,001* 0,025* 0,003* 

PAS 

(mmHg) 

Corr (r) 0,489 0,441 0,549 0,480 0,397 

P <0,001* 0,002* <0,001* 0,020* 0,002* 

PAD 

(mmHg) 

Corr (r) 0,277 0,333 0,195 0,213 0,178 

P 0,011* 0,024* 0,248 0,335 0,174 

Corr (r) = correlação de Pearson;  *p≤0,05; HDL- High Density Lipoprotein; TG- 

Triglicérides; GLIS- Glicemia; HOMA-IR- Homeostatic Model Assessment for Insulin 

Resistance; PAS – Pressão Arterial Sistólica; PAD – Pressão Arterial Diastólica. 

     

Verifica-se que em todos os grupos o HOMA-IR apresenta correlação 

significante com o DAS no grupo geral, feminino, masculino, com e sem SM. 
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Foi encontrada correlação significante da PAS com o DAS no grupo geral, 

feminino, masculino, com e sem SM. Encontrou-se correlação significante da 

PAD com DAS no grupo geral e feminino. Considere-se que as correlações das 

variáveis HOMA-IR, PAS e PAD são consideradas correlações regulares, isto 

é, situam-se entre 40% e 60%. 

 

6.4 Correlação do diâmetro abdominal sagital e as variáveis 

antropométricas 

 A tabela 20 apresenta a correlação do DAS relação as variáveis 

antropométricas IMC, Z-IMC, %GC e CA dos grupos geral, masculino e 

feminino, com e sem SM. 

 

 
Tabela 20 - Correlação de Pearson do DAS com variáveis antropométricas nos 
grupos geral, feminino, masculino, com e sem SM 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diâmetro Abdominal Sagital 

Variáveis Geral             Fem Masc 
Com     

SM 

Sem 

SM 

IMC (Kg/m
2
) 

Corr (r) 0,880 0,884 0,917 0,951 0,849 

P 0,000* 0,000* 0,000* 0,000* 0,000* 

Z-IMC 

Corr (r) 0,883 0,879 0,900 0,938 0,856 

P 0,000* 0,000* 0,000* 0,000* 0,000* 

%GC 

Corr (r) 0,563 0,716 0,739 0,622 0,549 

P 0,000* 0,000* 0,000* 0,003* 0,000* 

CA (cm) 

Corr (r) 0,918 0,914 0,934 0,954 0,910 

p 0,000* 0,000* 0,000* 0,000* 0,000* 

IMC- Indice de Massa Corporal; Z-IMC- Escore Z do IMC; GC- Gordura corporal; CA- 
Circunferência abdominal; DAS- Diâmetro Abdominal Sagital. Corr (r) = correlação de 
Pearson; *p≤0,05 



81 

 

Foram encontradas fortes e significantes correlações do DAS em relação 

a todas as variáveis antropométricas do estudo, nos grupos geral, feminino, 

masculino, com e sem SM. 

 

6.5 Concordância entre a classificação de Circunferência abdominal e diâmetro 

abdominal sagital 

  

 Na tabela 21 foi utilizado o Índice de Concordância de Kappa  para medir 

o grau de concordância entre a classificação de CA e DAS. A análise foi 

realizada para toda a amostra e também segmentada por sexo e SM. 

 

Tabela 21 -  Concordância entre CA e DAS  

 

 Kappa p 

Geral 0,511 <0,001* 

Feminino 0,894 <0,001* 

Masculino 0,910 <0,001* 

Com SM 1,000 <0,001* 

Sem SM 0,804 <0,001* 

Feminino 

Com SM 1,000 <0,001* 

Sem SM 0,890 <0,001* 

Masculino 

Com SM 1,000 <0,001* 

Sem SM 0,889 <0,001* 

                                *p≤0,05 

 

 

 A concordância entre CA e DAS é estatisticamente significante em todas 

as situações. No grupo geral resultou um índice de 0,511 que é classificado 

como sendo uma concordância regular. Nos grupos feminino e masculino com 

síndrome metabólica foi classificada como ótima. 
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Figura 5 - Correlação entre a circunferência abdominal e diâmetro abdominal 

sagital no grupo geral, conforme o percentil ≥90 para idade e sexo, de acordo 

com o NHANES-CDC17. 
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(r=0,918; p=0,000) 
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Figura 6 -  Correlação entre a circunferência abdominal e diâmetro abdominal 

sagital no grupo feminino, conforme o percentil ≥90 para idade e sexo, de 

acordo com o NHANES-CDC17 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

CA (cm) 

DAS (cm)  

(r=0,914; p=0,000) 
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Figura 7 - Correlação entre a circunferência abdominal e diâmetro abdominal 

sagital no grupo masculino, conforme o percentil ≥90 para idade e sexo, de 

acordo com o NHANES-CDC17.  
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(r=0,934; p=0,000) 
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7. Discussão 
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7. Discussão 

 

A introdução de um novo conceito da obesidade como doença crônica 

decorrente do acúmulo do tecido adiposo, demanda abordagem clínica das 

medidas corporais, que traduzam a composição do peso e distribuição de 

gordura corporal sob este critério. A caracterização da obesidade central é um 

dos fatores determinantes do aumento do risco cardiometabólico em 

adolescentes com sobrepeso e obesidade, que é tradicionalmente estimada 

pela circunferência abdominal1,58,65. O DAS também é uma medida de 

obesidade central, todavia adiciona outra dimensão, pois se propõe a avaliar o 

componente de gordura visceral que falta em outras medidas71. 

Neste estudo, as medidas CA e DAS foram realizadas no mesmo ponto 

anatômico, onde tornava-se mais evidente o excessivo acúmulo de gordura 

abdominal, avaliando, portanto, o mesmo compartimento.  

A relação entre CA e DAS mostrou concordância significante. 

Apresentou-se regular para o grupo geral, boa quando o grupo foi dividido em 

feminino, masculino e sem SM e ótima para o grupo feminino e masculino com 

SM.  Foi encontrada ainda forte correlação entre as medidas do CA e DAS 

(figura 5) mostrando similaridade entre elas, já que ambas se propõem a 

estimar obesidade central, em conformidade com os estudos de Oliveira et 

al.183  e Weber et al.184 em relação a semelhança das medidas. 

Existe um debate quanto a posição do indivíduo quando ele é avaliado. 

O estudo de Van der Kooy et al.185  realizou medidas do DAS em pé e deitado 
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em adultos obesos, associados a exames de imagem, para avaliar mudanças 

na gordura visceral. Na obesidade, o fato da CA ser efetuada em pé, faz com 

que a musculatura abdominal, diante de flacidez ou não, em combinação com a 

gravidade e gordura abdominal, causem mudanças na acomodação do tecido 

adiposo abdominal, tornando a medida mais imprecisa, podendo interferir na 

interpretação de sua associação com os indicadores de risco cardiometabólico, 

sobretudo em situações limítrofes186. Portanto, espera-se que as medidas em 

posição supina sejam preferidas para esta população, uma vez que a 

capacidade de prever a quantidade de gordura visceral melhora quando são 

realizados ajustes adequados na camada de gordura subcutânea, sugeridos 

pelo DAS (figura 8). 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 – Medidas antropométricas do Diâmetro Abdominal Sagital em posição supina e da 
circunferência abdominal em posição ortostática em indivíduos obesos, adaptado de Pimentel 
et al. (2010).

114
 

 

O estudo de Hoenig187, utilizando exames de Ressonância Magnética 

para quantificar o DAS e realizando medidas de CA antropometricamente, 

encontrou correlação semelhante em adultos, concordando com os achados 

deste estudo. A medida do DAS apresentou 80% de especificidade e 91% 

sensibilidade na identificação da SM. No entanto, para esta amostra não foi 
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possível realizar os testes de sensibilidade e especificidade, pela inexistência 

do grupo controle.  

Ainda há controvérsia na literatura sobre qual medida mostra-se melhor 

ou não em relação uma à outra. A superioridade está vinculada a metodologia 

de sua mensuração, favorecendo a medida do DAS, sobretudo em casos de 

avaliação de grandes obesos, já que está vinculada a pontos anatômicos fixos 

e é realizada em posição supina, deixando evidente o maior acúmulo de 

gordura abdominal e o local onde ela deve ser aferida. Permite ainda a sua 

realização em pacientes acamados e até em situação transcirúrgica, por ser 

uma medida prática, de baixo custo, com forte associação com a gordura 

visceral90;104;112;114;121;187. 

É importante considerar as características do grupo avaliado e os pontos 

de corte estabelecidos.  Anunciação et al.118  em estudo metodológico e de 

associação com riscos cardiometabólicos em idosos,  mediram o DAS e a 

circunferência da cintura em vários locais do abdome e concluíram  que existe 

a necessidade de se estabelecer um protocolo de medida para permitir melhor 

comparação entre  estudos. 

A realização da medida da circunferência abdominal suscita alguns 

debates e controvérsias quanto ao seu local de aferição e a sua denominação, 

sobretudo nas situações em que ela atua como medida de avaliação de risco 

cardiometabólico. Nos indivíduos obesos, principalmente nos grandes obesos, 

a medida da circunferência abdominal gera dúvidas quanto ao local 

preconizado para a sua aferição, uma vez que se torna difícil localizar os 

pontos anatômicos recomendados devido ao acúmulo de tecido adiposo no 
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local. Nestes indivíduos, como nos adolescentes avaliados nesta pesquisa, que 

apresentam expressiva obesidade abdominal, pode ocorrer a formação de 

várias cinturas, tornando-se difícil a determinação do melhor local a ser 

realizada a medida da CA.   

 O estudo de Patry-Parisien, Shields e Bryan188 comparou os protocolos 

da World Health Organization (WHO) e do  National Institutes of Health (NIH) 

quanto ao local de realização da medida da circunferência da cintura, com a 

finalidade de determinação de riscos à saúde decorrentes da obesidade, e 

mostrou que as recomendações da OMS subestimam a circunferência da 

cintura em ambos os sexos e em todas as faixas etárias.  

 A medida da CA que foi realizada neste estudo, seguiu a padronização 

de Callaway87 e coincidiu com o local de realização da circunferência da cintura 

preconizada pelo National Institutes of Health (NIH)189.  Essas diferentes 

diretrizes quanto ao local e denominação reforçam a controvérsia existente na 

literatura. 

Já o DAS apresenta menor diferença nos resultados quando realizado 

por mais de um avaliador. Nordham et al.190 e Kulldberg et al.191  

recomendaram em seus estudos o seu uso,  considerando ser esta uma 

medida de alta confiabilidade e por oferecer vantagem metodológica em sua 

mensuração. 

A medida antropométrica do DAS pode ser realizada com os membros 

inferiores flexionados ou estendidos, não havendo diferença estatística entre 

ambas as posições. Todavia, na obesidade, a gordura abdominal pode 
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modificar a organização das vértebras da coluna vertebral e aumentar a 

compressão na região lombar de três a sete vezes mais que em indivíduos com 

menor adiposidade na região, predispondo à hiperlordose lombar192
. Sendo 

assim, para que haja melhor alinhamento biomecânico do quadril e 

consequentemente da coluna, recomenda-se para esta população estudada a 

utilização do DAS com pernas flexionadas, para melhor acomodação do tecido 

adiposo abdominal no momento da mensuração. 

Na adolescência, por causa das transformações fisiológicas e 

hormonais, a expressão da adiposidade geral e regional encontra grande 

variabilidade, de modo que uma medida isolada talvez não seja suficiente para 

uma avaliação mais criteriosa do risco cardiometabólico, pois há indivíduos 

com peso normal e excesso de adiposidade, como mostra o estudo de Pereira 

et al.16. Os critérios de avaliação da composição corporal clínica devem 

acompanhar a alteração de conceito da obesidade e consequentemente levar a 

uma provável mudança nos critérios da SM, conforme Della Corte et al.193. Isto 

implica num redimensionamento na avaliação da obesidade geral concomitante 

à obesidade visceral, para ampliar a interpretação, a associação e capacidade 

preditiva das medidas antropométricas em relação aos riscos 

cardiometabólicos. 

 As medidas antropométricas utilizadas neste estudo expressam 

informações corporais diferenciadas e podem se complementar entre si (tabela 

22). O IMC, marcador geral classificatório de estado nutricional, considera o 

peso total do indivíduo. Já o Escore Z do IMC mostra o quanto a medida do 

IMC se afasta da média, em termos de desvio padrão, mostrando a posição do 
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avaliado de modo mais preciso em relação a população de referência. Neste 

estudo, todos os adolescentes apresentaram o IMC e Escore Z do IMC 

elevados, confirmando a obesidade dos pacientes. 

 O %GC é uma variável que informa a adiposidade corporal total do 

indivíduo. Nesta amostra, 91,6% dos adolescentes apresentaram %GC 

aumentado (41,4% para o grupo feminino e 36% para o grupo masculino, 

p<0,001) confirmando que o grupo estudado apresentava média de %GC 

condizente com obesidade grave e elevado risco cardiometabólico em 

concordância com o estudo de Williams et al.154 e  Lohman176. 

 O DAS (medida de obesidade central) e a %GC (medida de adiposidade 

total) neste presente estudo, mostra uma correlação forte para os grupos 

masculino e feminino e regular para o grupo geral.  Foi encontrada correlação  

comparável com o estudo realizado por Pereira et al.16 que avaliou 113 

adolescentes do sexo feminino e correlacionou várias medidas antropométricas 

com %GC,  mostrando que existe uma colinearidade entre depósitos de 

gordura regionais com a gordura total.  Dessa maneira, o DAS aumentado 

pode ser explicado por excesso de gordura corpórea, devido à obesidade 

excessiva que os adolescentes apresentaram. 

A medida da circunferência abdominal quantifica a dimensão total do 

abdome, considerando os depósitos de gordura subcutânea e visceral, já o 

DAS quantifica adiposidade visceral, componente que falta em outras medidas. 

É possível utilizar as informações antropométricas agrupadas para maior 

compreensão da distribuição do peso e gordura corporal em adolescentes 

obesos, considerando o que cada medida se propõe a informar. 
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Tabela 22 – Medidas antropométricas associadas para avaliação de 

adolescentes obesos. 

IMC Z-IMC %GC CA DAS 

 

Classificar estado 
nutricional, 

considerando o 
peso corporal 

total. 

 

Posicionar em 
relação a uma 
população de 

referência, 
considerando o 
peso corporal 

total. 

 

Estimar a 
adiposidade 

corporal total do 
abdome, 

considerando a 
composição do 

peso 

 

Quantificar a 
medida total do 

abdome, 
considerando os 

depósitos de 
gordura 

subcutânea e 
visceral 

 

Preditor de 
gordura 
visceral 

 

Quanto à determinação de risco cardiometabólico através do DAS, 

Risérus et al.103,  realizaram estudo em homens e mulheres e determinaram o 

ponto de corte para risco cardiometabólico aumentado de  22 cm para homens 

e 20 cm para mulheres. Em adolescentes, Al-Daghri et al.124 também 

encontraram pontos de corte do DAS de  21,5 cm para meninas 22 cm para 

meninos púberes, correspondendo aos percentis 70 e 80 respectivamente, 

sendo que estes valores se aproximam do ponto de corte de risco 

cardiometabólico encontrado por Risérus et al.103 para indivíduos adultos. 

 Este presente estudo encontrou valores elevados para o DAS: média de 

26,6 cm para o grupo feminino e 27,3 cm para o grupo masculino, mostrando 

que 89,2% dos adolescentes avaliados estavam acima do percentil 90 para 

idade e sexo de acordo com o NHANES-CDC17 e acima dos valores 

encontrado por Risérus et al.103. Desta maneira, se fossem considerados os 

percentis sugeridos para adolescentes por Al-Daghri et al.124 como ponto de 

corte para risco cardiometabólico, todos os pacientes avaliados pelo DAS neste 

estudo, seriam incluídos nesta condição.  Vale ressaltar que o ponto de corte 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Al-Daghri%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20427937
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Al-Daghri%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20427937
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utilizado foi o percentil 90 do DAS, uma vez que até o presente momento tais 

valores relacionados ao risco cardiometabólico ainda não foram estabelecidos 

para os adolescentes obesos brasileiros.  

 O DAS tem sido considerado uma medida capaz de identificar a 

associação entre gordura visceral e SM e outros fatores de risco 

cardiometabólicos tanto em adultos quanto em adolescentes.  

 Quanto à taxa de prevalência de SM neste presente estudo, 27,7% dos 

adolescentes apresentam SM, sendo 12% para o sexo feminino, 15,7% para o 

sexo masculino. Quando comparado a outros estudos realizados com 

adolescentes brasileiros, essa taxa apresenta-se menor.  Estudo realizado por 

Stabelini et al.194, para adolescentes obesos de 12 a 18 anos, encontraram 

prevalência de  37,1% e Gobato et al.195 constataram prevalência de 45% para 

adolescentes obesos de mesma faixa etária. Essa menor taxa de frequência de 

adolescentes com SM encontrada neste estudo pode ser explicada pelo fato de 

o grupo já se encontrar sob tratamento. 

Analisando os componentes da SM separadamente, este estudo 

encontrou 38,6% de adolescentes com hipertensão arterial sistêmica, 8,4% de 

pré-hipertensos e 53% de normotensos. Os adolescentes do sexo masculino 

tendem a ser hipertensos e o do sexo feminino a ser normotensos, embora 

tenha sido encontrada a categoria de pré-hipertensão apenas no grupo 

feminino.  

Considerando os grupos com e sem SM, verificou-se que as médias das 

PAS e PAD do grupo com SM são significantemente maiores em relação ao 
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grupo sem SM, independente do sexo. Os dados encontrados mostram que o 

DAS mantém correlação significante entre PAS e PAD no grupo geral e 

feminino.  

No grupo masculino, o DAS correlaciona-se significantemente apenas 

com a PAS, assim como no grupo com e sem SM. O estudo de Bal et al.111  

também encontrou correlação entre o DAS e a PAS em indivíduos adultos em 

tratamento renal, confirmando a associação significativa de gordura visceral 

com alterações pressóricas, inflamação e doenças cardiovasculares. Estes 

autores concluíram que estimar a gordura visceral por meio do DAS pode ser 

uma ferramenta útil para estratificar o risco cardiovascular.  

 Tais achados também são confirmados nos estudos de Ohrvall, 

Berglund e Vessby96 e de Gustat et al.71, nos quais o DAS foi correlacionado 

com as medidas de PA na população adulta. Quando o DAS é comparado com 

a circunferência da cintura na verificação de anormalidades na PA sistêmica, 

ambas as medidas não diferem em sua capacidade preditiva e mostram alta 

confiabilidade e reprodutibilidade em indivíduos adultos, segundo Oliveira et 

al.183. Em estudo com crianças e adolescentes, De Araujo et al.196, De Souza et 

al.197 e  Silva et al.171 encontraram associação entre adiposidade abdominal e 

pressão arterial sistêmica alterada em crianças e adolescentes. Verificaram 

que obesidade em adolescentes, e em especial a obesidade central, é um fator 

predisponente para a hipertensão arterial, sobretudo em meninos, em 

concordância com os resultados deste estudo, que mostram associação de 

obesidade central e alteração da pressão arterial no grupo masculino. 
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Quanto a técnica de aferição da PAS em adolescentes, é importante 

manter várias medidas ao longo do tempo antes de diagnosticar a HAS. Os 

valores podem variar consideravelmente entre as consultas e até durante a 

mesma visita, podendo afetar a classificação198. Por se tratar de um estudo de 

corte transversal, a aferição foi realizada apenas durante a consulta no 

momento da coleta de dados. 

 É importante evidenciar que em setembro de 2017, o Clinical pratice 

guideline for blood pressure foi atualizado em relação ao Fourth report on the 

diagnosis, evaluation, and treatment of high blood pressure in children and 

adolescents de 2004 utilizado neste estudo. O comitê manteve a definição 

estatística da HAS na infância e adolescência, com algumas alterações de 

nomenclatura. O termo pré-hipertensão foi substituído por Pressão Arterial 

Elevada (>percentil 90 ou 120/<80 a 129/<80mmHg), seguido dos estágios 

1(≥percentil 95 ou 130/80 a 139/89 mmHg) e 2(≥percentil 95 ou ≥140/90mmHg) 

de HAS. A classificação da pressão arterial normal se manteve em valores 

menores que o percentil 90, de acordo com idade, sexo e estatura198. 

Em relação a hiperglicemia, HDL-c e TG,  de acordo com estudo de 

Pimentel et al.115 , O DAS é capaz de avaliar tais marcadores em indivíduos 

adultos. Todavia não foram encontradas correlações significantes, uma vez que 

apenas pequena parte dos adolescentes apresentou alteração nestas 

variáveis. Os resultados encontrados concordam com Al-Attas et al.125 que 

também não encontraram associações significantes destes marcadores da SM 

com o DAS, mesmo quando ajustados para sexo e idade. Neste grupo, 

especificamente, isto pode ser justificado por provável utilização de 
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medicamentos hipoglicemiante e hipolipemiante, característicos em tratamento 

de obesidade, mesmo entre adolescentes. 

Apesar de não fazer parte dos critérios diagnósticos, um dos fatores 

ligados a SM é a RI, sendo neste estudo verificada através do HOMA-IR. Na 

adolescência, já ocorre aumento fisiológico da insulina, porém a RI puberal se 

agrava na presença de maior depósito de gordura abdominal. Assim, quanto 

maior a RI na adolescência, maior a presença de fatores de risco 

cardiometabólico e SM e, portanto, maior o risco de desenvolvimento precoce 

de Diabetes Mellitus tipo 2 e doenças cardiovasculares135.  

O estudo de Krishnappa et al.127 diagnosticou RI em 16% dos 924 

adolescentes indianos analisados e  encontraram correlação entre o DAS e o 

HOMA-IR na predição de RI nos pacientes avaliados. Para indivíduos adultos, 

o DAS é considerado preditor independente de RI e indicado para prática e 

ensaios clínicos, segundo estudo de Risérus et al.89. 

 Este presente estudo encontrou 79,5% dos adolescentes com valor 

classificatório de HOMA-IR aumentado. Os valores mais expressivos são do 

grupo masculino, porém sem significância estatística quando comparado aos 

valores do grupo feminino.  Quando os grupos são divididos em com e sem 

SM, os grupos geral e feminino apresentam valores significantemente maiores 

do que o grupo masculino. Foram encontradas correlações significantes entre o 

DAS, CA e HOMA-IR nos grupos geral, feminino, masculino, com e sem SM.  

 Em relação aos componentes da SM, neste estudo, o DAS demonstrou 

estar significantemente associado com as variáveis PAS, PAD e também o 

HOMA-IR nos grupos geral, feminino, masculino, com e sem SM.  
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O DAS tem sido utilizado no ambulatório de Endocrinologia Pediátrica do 

ICr-HCFMUSP como medida complementar de avaliação da obesidade central, 

juntamente com a medida da CA. Por ser importante preditor das condições de 

saúde e estado nutricional, a sua utilização pode ser estendida à escolas, 

clubes e em pesquisas epidemiológicas como uma medida antropométrica com 

ênfase na gordura visceral.  

Reitera-se que é de fundamental importância que as medidas sejam 

realizadas com maior qualidade pelos profissionais de saúde, para que as 

informações corporais sejam retratadas com segurança na determinação e 

acompanhamento do estado nutricional dos adolescentes e com a devida 

sistematização dos procedimentos empregados199. 

 

7.4 Limitações do estudo 

 

Não foi o objetivo desse estudo, verificar a associação dos 

medicamentos utilizados pelos adolescentes no tratamento de comorbidades 

isoladas ou associadas. Apesar da possível interferência nos resultados 

metabólicos, tais medicamentos não retiraram os adolescentes da condição de 

risco, considerando as variáveis antropométricas de obesidade abdominal.  

A impossibilidade de realização de exames de imagem, considerados 

padrão ouro para a avaliação da gordura visceral, foi a principal limitação deste 

estudo, assim como a inexistência de grupo controle que inviabilizou a 

realização de testes de sensibilidade e especificidade das medidas do DAS e 

CA e a realização da medida da PAS em apenas uma consulta. Outras 
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limitações do estudo são o desenho transversal e a utilização de uma amostra 

de conveniência, com o predomínio expressivo de adolescentes obesos. 

Portanto, novas pesquisas serão necessárias, incluindo adolescentes 

eutróficos, com sobrepeso e com diferentes graus de obesidade.
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8. Conclusão 

 

Nas condições deste estudo, pode-se concluir que o DAS é capaz de 

indicar risco cardiometabólico em adolescentes obesos; 

As medidas antropométricas CA e DAS se equivalem na classificação da 

SM para o grupo de adolescentes avaliados;  

O DAS apresenta correlação significante com as medidas e índices 

antropométricos IMC, Z-IMC, %GC, CA, com a PAS, PAD e HOMA-IR.  
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Anexo 1 – Diâmetro abdominal sagital em centímetros para crianças e adolescentes de 8 a 19 anos e número de pessoas 
examinadas, média, erro/desvio padrão da média e percentis, selecionados por sexo e idade: Estados Unidos, NHANES 2011-
2014.

 


