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Resumo 

 

Kuba, VM. Avaliação da relação entre circunferência abdominal e altura 

como preditora de risco cardiometabólico, em crianças de seis a 10 anos 

[tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade São Paulo; 2011.   

 

        Os objetivos do estudo foram correlacionar a razão entre a 

circunferência abdominal e altura (CA/A) e o índice de massa corpórea (IMC) 

com as variáveis cardiometabólicas e inflamatórias em escolares de seis a 

10 anos; avaliar a frequência de sobrepeso/obesidade e alterações 

cardiometabólicas e comparar o desempenho dos referenciais de índice de 

massa corpórea (IMC) do ‘Centers for Disease Control and Prevention’ 2000 

(CDC) e Organização Mundial de Saúde 2007 (OMS) no diagnóstico de 

sobrepeso/obesidade e alterações cardiometabólicas. Métodos: estudo de 

corte transversal, que incluiu 175 crianças, provenientes do Centro de 

Referência para Tratamento da Criança e do Adolescente (CRTCA), em 

Campos, Rio de Janeiro. As crianças foram divididas segundo os escores z 

do CDC e OMS em: não obesas (z do IMC <1) e sobrepeso/obesidade (z do 

IMC > 1). As variáveis cardiometabólicas analisadas foram: pressão arterial 

sistólica (PAS) e diastólica (PAD), glicose, lipoproteínas de baixa e alta 

densidades (LDL e HDL, respectivamente), triglicerídeos (TG), HOMA-IR. 

Como variáveis inflamatórias, analisamos proteína C reativa ultra-sensível 

(PCR) e leucometria. Resultados: a média da CA/A do grupo 

sobrepeso/obesidade foi maior que a do não obeso (0,58 ± 0,007 e 0,45 ± 

0,004, respectivamente, p< 0,0001). Houve correlação significativa da CA/A 

com os escores z do IMC (r = 0,88, p < 0,0001), PAS (r= 0,51, p<0,0001), 

PAD (r= 0,49, p<0,0001), HOMA-IR (r=0,83, p<0,0001), HDL (r = -0,28, p< 

0,0002), TG (r= 0,26, p<0,0006), LDL (r= 0,25, p<0,0008) e PCR (r= 0,51, 

p<0,0001). Contudo, a CA/A não se correlacionou com glicemia nem 

leucócitos.  A sensibilidade da CA/A se equivaleu à do IMC no diagnóstico 

das alterações cardiometabólicas. A sensibilidade mais elevada da CA/A foi 

para o diagnóstico de alteração da PAS (80,0 %), PAD (76,6%) e HOMA-IR 



 

(92,6%). O ponto de corte superior a 0,47 foi sensível para o diagnóstico de 

resistência insulínica, mas acima de 0,50, para os demais distúrbios 

cardiometabólicos. A frequência de sobrepeso/obesidade nos escolares foi 

igual a 49,7%. Com exceção de hipertrigliceridemia, todas as outras 

alterações cardiometabólicas foram mais frequentes no grupo 

sobrepeso/obesidade (aumento de PA, p<0,0001; glicemia de jejum 

alterada, p < 0,0048; aumento de LDL, p< 0,015 e redução do HDL, 

p<0,0001). O referencial da OMS 2007 reclassificou 11 crianças a mais 

como obesas que o CDC, que apresentaram médias de escores z de PAS 

(1,71 ± 1,54), PAD (2,64 ± 1,83) e HOMA-IR (1,84 ± 0,98) semelhantes às 

médias das obesas (PAS = 1,25 ± 2,04; PAD = 1,94 ± 1,19 e HOMA-IR = 2,09 

± 1,12), mas superiores às médias das classificadas como sobrepeso (PAS = 

0,49 ± 1,34, p < 0,023; PAD = 1,45 ± 0,97, p < 0,04 e HOMA-IR = 1,24 ± 0,67, p < 

0,04 ). Conclusões: a razão CA/A foi tão sensível quanto IMC da OMS 2007 

no diagnóstico do risco cardiometabólico e inflamatório. O referencial da 

OMS 2007 foi o mais sensível não só para o rastreamento de 

sobrepeso/obesidade, como também para pressão arterial elevada e 

resistência insulínica, em escolares de seis a 10 anos.  

 

Descritores: relação entre circunferência abdominal e altura, índice de 

massa corpórea, obesidade, risco cardiovascular, antropometria, resistência 

insulínica, ‘Centers for Disease Control and Prevention’, Organização 

Mundial da Saúde. 

 

 

 

Abstract   

 

This study aims to correlate the waist-to-height ratio (WHtR) and the body 

mass index (BMI) with the cardiometabolic and inflammatory variables in 6-

10 year-old school children; to evaluated the frequency of overweight/obesity 



 

and cardiometabolic disturbances, and to compare the 2000 Centers for 

Disease Control and Prevention (CDC) and 2007 World Health Organization 

(WHO) body mass index (BMI) references in the diagnosis of 

overweight/obesity and the cardiometabolic disturbances. Methods: a cross-

sectional study which included 175 subjects, selected from the Reference 

Center for the Treatment of Children and Adolescents, in Campos, Rio de 

Janeiro. The subjects were classified according to the 2000 CDC and 2007 

OMS BMI z scores as non obese (BMI < 1) and overweight/obese ones (BMI 

> 1). The analized cardiometabolic variables were systolic and diastolic blood 

pressure (SBP and DBP respectively), fasting glycemia, low and high density 

lipoproteins (LDL and HDL respectively), trigliceride (TG), ‘homeostatic 

model assessment’ (HOMA-IR). As inflammatory markers we analized the 

ultra-sensitive C–reactive protein (CRP) and the leucocyte count. Results: 

the WHtR mean of the overweight/obese group was higher than that of the 

non obese ones (0,58 ± 0,007 and 0,45 ± 0,004, respectively,p < 0,0001).  

There was correlation between the WHtR and BMI z score (r = 0,88, p < 

0,0001), SBP (r = 0,51, p < 0,0001), DBP (r = 0,49, p < 0,0001), HOMA-IR (r 

= 0,83, p < 0,0001), HDL (r = -0,28, p < 0,0002, TG (r= 0,26, p < 0,0006), 

LDL (r = 0,25, p < 0,0008), and  CRP (r = 0, 51, p < 0.0001). However, the 

WHtR was neither correlated with glycemia nor with the leucocyte count. The 

WHtR sensitivity was equivalent to that of the BMI in the diagnosis of all 

cardiometabolic variables. The highest  WHtR sensitivity was to diagnose the 

SBP (80,0%), DBP (76,6%) and HOMA-IR (92,6%) alterations. The WHtR 

cut-off higher than 0,47 pointed out to insulin resistance diagnosis, but higher 

than 0,5, it did to the other metabolic disturbances. The frequency of 

overweight/obesity was 49,7% in these school children. Except for 

hypertriglyceridemia, all the remaining cardiometabolic disturbances were 

more frequent in the overweight/obese group. The 2007 WHO BMI reference 

reclassified 11 children more as obese than the 2000 CDC, who had means 

of SBP (1,71 ± 1,54) and DBP z scores (2,64 ± 1,83) and HOMA-IR (1,84 ± 

0,98) similar to those of the obese ones (SBP = 1,25 ± 20,4; DBP = 1,94 ± 

1,1 and HOMA-IR = 2,09 ± 1,12), but higher than those of the classified as 



 

overweight (SBP= 0,49 ± 1,34, p<0,023;  DBP= 1,45 ± 0,97, p<0,04 and 

HOMA-IR= 1,24 ± 0,67, p<0,04). Conclusions: the WHtR was so sensitive as  

the 2007 WHO BMI z score in diagnosing the cardiometabolic and 

inflammatory risk. The 2007 WHO reference was the most sensitive not only 

to screen obesity, but also the high blood pressure and insulin resistance, in 

6-10-year-old children. 

 

Descriptors: waist-to-height ratio, body mass index, obesity, cardiovascular 

risk, anthropometry, insulin resistance, Centers for Disease Control and 

Prevention, World Health Organization. 
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1. Introdução 

 

 Quando iniciamos esse trabalho, em 2005, vínhamos percebendo 

que, ao longo dos últimos anos, o motivo principal das consultas no 

ambulatório de endocrinologia pediátrica do Centro de Referência para 

Tratamento da Criança e do Adolescente (CRTCA) estava se modificando: a 

baixa estatura e a magreza, que antes predominavam de seis a 10 anos, 

foram progressivamente sendo substituídas pelas queixas de excesso de 

peso. Ao mesmo tempo em que constatamos a piora na qualidade da 

alimentação das nossas crianças, observamos também um aumento na 

frequência de dislipidemia, mesmo naquelas de peso normal. No outro 

extremo da faixa etária, na rotina da clínica privada, vimos que a hipertensão 

arterial (HA) era a comorbidade mais comum em adultos obesos, sendo 

frequentemente acompanhada de dislipidemia e disglicemia. Tais 

observações nos motivaram a inquirir se essas alterações cardiometabólicas 

também não estariam ocorrendo antes dos 10 anos de idade, ainda na fase 

pré-puberal. Desde então, começamos a aferir a pressão arterial (PA) de 

todas as crianças nessa faixa etária e confirmamos a nossa suspeita clínica: 

de fato, a HA era mais comum do que imaginávamos e a alteração mais 

prevalente entre aquelas com sobrepeso/obesidade.  

 Seguindo a linha de raciocínio em que a doença cardiovascular (DCV) 

é uma inflamação subclínica, associada à obesidade abdominal em adultos, 

começamos a pesquisar as alterações de perfil lipídico, inflamatórias e da 

sensibilidade insulínica em escolares de seis a 10 anos, dando ênfase à 
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medida da circunferência abdominal (CA). Como em crianças, ela depende 

de tabelas em percentis, específicas para sexo e idade, uma nova 

perspectiva surgiu ao longo do trabalho, que foi a medida da razão entre CA 

e altura (CA/A), mais simples de ser feita do que a CA, para estudos 

populacionais.       

 A prevalência da obesidade nessas crianças chama a atenção para o 

evento mundial da ‘pandemia da obesidade infantil’1,2,3,4,5,6,7. 

 Nos Estados Unidos, é o problema de saúde pública atual mais 

preocupante, acometendo não só adultos, mas também crianças e 

adolescentes8,9,10,11. Os dados mais recentes do ‘Centers for Disease Control 

and Prevention’ (CDC)12 demonstraram que houve um aumento marcante: 

do ‘National Health and Nutrition Examination Survey’ I (NHANES), de 1971 

a 74 até o NHANES de 2003 a 2006, a obesidade infantil cresceu de 5% 

para 12% entre dois e cinco anos de idade, de 4% para 17% em crianças de 

seis a 11 anos, e de 6,1% para 17,6% até os 19 anos12,13,14.  

 Na América Latina, a prevalência de obesidade em escolares é 

variável, chegando até 25,2% em algumas cidades15, especialmente em 

países de maior renda per capita e nas áreas urbanas, onde o consumo de 

alimentos ricos em gorduras saturadas, carboidratos e sal é elevado 16,17,18. 

Nos países ricos, por outro lado, tem havido atualmente, uma tendência à 

diminuição da obesidade nas classes sociais mais abastadas, devido à 

redução no consumo dos alimentos industrializados, em resposta a 

programas de saúde pública envolvendo educação alimentar19.  
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 No Brasil, o panorama também é preocupante. O Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE) e Ministério da Saúde realizaram um 

estudo, que incluiu dados de mais de 188 mil brasileiros, para a obtenção da 

tendência secular das variações do peso na população brasileira. Os 

resultados foram comparados com as pesquisas de 1974-75 (Estudo 

Nacional de Despesa Familiar – ENDENF), 1989 (Pesquisa Nacional sobre 

Saúde e Nutrição – PNSN) e 2008-09 (Pesquisa sobre Orçamentos 

Familiares - POF). A pesquisa mostrou que o excesso de peso vem 

aumentando rapidamente em todas as faixas etárias, acometendo 50% dos 

homens e 48% das mulheres adultos20. 

  Em 2008, o excesso de peso atingiu 33,5% das crianças, sendo 

16,6% dos meninos e 11,8% das meninas eram obesos. A região sudeste se 

destacou: 40,3% dos meninos e 38% das meninas apresentaram sobrepeso. 

Assim, em 2008, uma em cada três crianças de cinco a nove anos tinha 

excesso de peso. A pesquisa demonstrou ainda, que desde 1989, entre as 

famílias de menor renda, houve também um forte crescimento do excesso 

de peso nessa faixa etária, triplicando o percentual de 8,9% para 26,5%.20.  

  Quanto a escolas públicas e privadas brasileiras, os resultados são 

divergentes. Embora alguns tenham demonstrado que estudar em escolas 

particulares está associado a maior renda familiar, obesidade e acesso à 

tecnologia21,22, na cidade de Salvador, Bahia, os resultados foram diferentes: 

a prevalência de obesidade foi maior nas escolas privadas de sete a nove 

anos, mas nas públicas, de nove a 10 anos23. 
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      A maior preocupação em relação à obesidade infantil está ligada não 

só à sua persistência na vida adulta24,25,26, mas também às complicações 

futuras, como doença arterial coronariana  (DAC)27,28,29 e diabetes mellitus 

tipo 2 (DM2)30,31,32.  

  A resistência insulínica (RI) possui um papel relevante na patogênese 

das alterações cardiometabólicas, podendo preceder o aparecimento do 

DM231,32, doença que está se tornando um grave problema de saúde pública 

em jovens de todas as classes sociais e etnias33,34, pois já acomete de seis a 

76% da população norte americana de 10 a 19 anos35, o que ainda não tem 

ocorrido no Brasil.  

  Uma outra particularidade na avaliação do indivíduo com excesso de 

peso é a distribuição da gordura corporal, estando a obesidade abdominal 

diretamente associada aos distúrbios metabólicos e aumento da mortalidade 

cardiovascular36. 

 

 

1.1. Diagnóstico antropométrico da criança com peso normal, 

sobrepeso e obesidade 

 

 Os referenciais antropométricos constituem um dos instrumentos mais 

amplamente utilizados na assistência à saúde da criança e do adolescente, 

tanto na área clínica, quanto na de saúde pública. Em termos populacionais, 

as curvas de crescimento foram desenvolvidas para acompanhar e rastrear 

os grupos de risco nutricional e agravos à saúde, auxiliando também no 
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diagnóstico dos distúrbios do crescimento, performance da lactação e 

equidade na distribuição dos recursos econômicos numa comunidade37. 

  Na avaliação antropométrica, o ponto de corte significa uma linha 

divisória e arbitrária que distingue os que necessitam dos que não 

necessitam de intervenção, podendo ser determinado estatisticamente, ou 

baseado na relação entre o estado nutricional e as comorbidades a ele 

associadas37. 

  Antes de 1977, as curvas de crescimento eram baseadas em 

amostras de crianças que não representavam a população dos Estados 

Unidos38. Consequentemente, vários grupos de especialistas recomendaram 

que fossem feitas novas curvas, com dados de estudos nacionais de uma 

população representativa39. Tais modificações começaram a ser 

implementadas em 1977 pela Força Tarefa do Centro Nacional de Saúde e 

Estatística dos Estados Unidos - NCHS (‘National Center for Health Statistics 

Growth Chart Task Force’). 

  As curvas do NCHS de 1977 foram construídas para indivíduos de 

dois a 18 anos, com dados coletados entre 1963 e 1974, a partir de três 

estudos nacionais: ‘National Health Examination Survey’ (NHES) ciclo II (de 

seis a 11 anos), ciclo III (de 12 a 17 anos) e ‘National Health and Nutrition 

Examination Survey’ I (NHANES) (de um a 18 anos). Contudo, devido à falta 

de dados de estudos longitudinais de zero a 36 meses nesses estudos, 

foram utilizados os dados do estudo Fels, realizado em Yellow Springs, em 

Ohio40,41,42. No entanto, essas curvas apresentavam limitações 

metodológicas. A coleta dos dados do estudo Fels foi feita em 1929 e 
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consistiu de uma população restrita ao noroeste de Ohio, constituída de por 

crianças brancas, de classe média, predominantemente alimentadas com 

fórmulas, que ganhavam peso mais rapidamente no primeiro ano, quando 

comparadas com aquelas em aleitamento materno, o que estimulou o 

desmame precoce43,44. Vários estudos, no entanto, demonstraram que 

crianças em aleitamento materno ganham peso mais rapidamente nos dois a 

três primeiros meses, e mais lentamente dos seis aos 12 meses, sem 

nenhum prejuízo ao seu desenvolvimento45.  

 Outras limitações do estudo Fels foram: o intervalo trimestral de 

avaliação das crianças (ao invés de mensal); às grandes diferenças entre as 

medidas de comprimento e altura das crianças menores e dificuldade de se 

avaliar o crescimento além dos percentis 5 e 9546,47. Por isso, O NCHS 

decidiu em 1985, revisar as curvas de 1977 e para tal, planejou o NHANES 

III. Em 2000, lançou novas curvas de crescimento - as curvas do CDC - 

utilizando dados de cinco estudos nacionais NHES II e III, NHANES I, II e III, 

cujos dados foram coletados entre 1963 e 1994. As medidas 

antropométricas eram provenientes de uma população representativa dos 

Estados Unidos, alimentadas fórmulas e leite materno até os três meses de 

idade, de várias etnias e estratos sócio-econômicos46,47. Foram excluídos: 

recém-natos de baixo e alto pesos, maiores de seis anos provenientes do 

NHANES III, crianças entre 24 e 36 meses de idade, que apresentaram 

diferença maior que 5 cm entre as medidas de comprimento e altura 

conforme a idade e o sexo 46,47,48. 
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  Todas as críticas apontadas previamente ao referencial do 

NCHS/1977 foram consideradas e criteriosamente analisadas42,46,47. De um 

modo geral, as principais inovações que caracterizaram o referencial do 

CDC foram as seguintes: 

  Aprimoramento das técnicas estatísticas e ampliação das 

amostras, padronização dos métodos de coleta dos dados e 

incorporação de dados de cinco pesquisas nacionais.  

 Eliminação dos dados de peso e altura do Fels.  

 Extensão de todas as curvas de zero a 20 anos. 

 Desenvolvimento do índice de massa corporal por idade (IMC/I). 

 Publicação de limites menores de comprimento (45 vs. 49cm) e 

altura (77 vs. 90cm). 

 Desenvolvimento dos percentis (p) 3 e 97 e escores z de – 2 a +2 

para todas as curvas, e do percentil 85 para as curvas de 

peso/altura  e IMC/I. Os diagnósticos de peso normal, sobrepeso e 

obesidade foram estabelecidos segundo as curvas do IMC/I como 

eutrófico: aquele entre p5 e < p85; sobrepeso: > p85 e < p95; 

obesidade:  > p95. 

 Enquanto o padrão do NCHS/1977 disponibiliza 14 curvas separadas, 

baseadas na idade, sexo e nos índices circunferência da cabeça por idade, 

peso/idade, comprimento/idade, altura/idade, comprimento/altura e 

peso/altura, o referencial do CDC 2000 apresenta 16 curvas, acrescentando 

as do IMC/I e sexo, o que representa a maior mudança na revisão 

procedida37,46. 
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  As curvas do CDC 2000 têm sido largamente utilizadas. Porém, nos 

últimos quinze anos, o avanço tecnológico modificou sensivelmente o estilo 

de vida das sociedades em todo o mundo, favorecendo o sedentarismo e a 

introdução de alimentos industrializados, levando a um aumento assustador 

na prevalência da obesidade infantil. O foco dos profissionais de saúde 

então, se voltou para a obesidade e as comorbidades associadas, 

especialmente no que diz respeito a DM2 e doenças cardiovasculares48. 

 Outro fator mais preocupante ainda é o aumento do risco de o 

indivíduo persistir obeso quando adolescente ou adulto quanto mais precoce 

forem o rebote da adiposidade e o início da obesidade infantil49. Assim, dois 

eventos contemporâneos indicaram a necessidade de novos referenciais: o 

aumento epidêmico da obesidade e a criação das novas curvas de zero a 

cinco anos pela OMS, em 2006, com uma abordagem prescritiva, apontando 

para um padrão ideal de crescimento a ser alcançado, caso a criança cresça 

em condições socioeconômicas e ambientais favoráveis ao seu 

desenvolvimento50. Para tal, a OMS realizou um estudo longitudinal, 

multicêntrico com crianças de várias etnias de países desenvolvidos e em 

desenvolvimento (Brasil, Oman, Estados Unidos, Índia, Noruega e Gana), 

que foram alimentadas exclusivamente com leite materno até os três meses 

de idade, de mães não fumantes e que viviam em condições 

socioeconômicas ótimas51. Considerando que o IMC de escolares e 

adolescentes pode se modificar rapidamente com a puberdade, a OMS 

achou inviável adaptar as novas curvas de peso/idade, altura/idade e IMC/I 

de zero a cinco anos para essa faixa etária. Como faltavam dados de 
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estudos longitudinais de cinco a 19 anos (que é o limite de idade da 

adolescência pela OMS), a alternativa foi adaptar as curvas do NCHS 1977, 

dando-lhes um tratamento estatístico diferenciado, de modo a suavizar a 

transição após os cinco anos. Assim, a amostra de cinco a 19 anos dos 

referenciais de 2007 foram provenientes dos estudos NHES ciclos II e III e 

NHANES III52. 

   As maiores aquisições das novas curvas da OMS foram: 

 Estudo multicêntrico, constituído por várias etnias, considerando-

se que as crianças crescem de forma semelhante em ambientes 

saudáveis. 

 Desenvolvimento de percentis de 1 a 99 e escores z de – 3 a + 3 

para peso/idade, altura/idade e IMC/I, permitindo o monitoramento 

de uma faixa maior de crianças através das curvas, totalizando 

também 16 curvas. 

 Os diagnósticos de peso normal, sobrepeso e obesidade para 

maiores de cinco anos ficaram estabelecidos como eutrófico: IMC 

< escore z de +1; sobrepeso: escore z do IMC > +1 e < +2; 

obesidade, escore z do IMC >+2 e obesidade grave, escore z do 

IMC >+3. 

 Redução da inclinação das curvas de IMC/I, aumentado a 

sensibilidade no diagnóstico de obesidade infantil. 

 Harmonização das curvas de IMC de escolares e adolescentes 

com as do adulto, de tal forma que aos 19 anos, os valores para 

ambos os sexos no escore z a +1 sejam equivalentes ao ponto de 
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corte de sobrepeso em adultos (>25Kg/m2 ),  e no escore z  a +2,  

corresponda ao ponto de corte de obesidade (> 30 Kg/m2 ). 

 A distribuição da gordura corporal (total, subcutânea, abdominal) é 

outro fator importante na avaliação antropométrica. Ela é quantificada 

acuradamente pela tomografia computadorizada (TC) e ressonância nuclear 

magnética (RNM). Contudo, são métodos de imagem caros, restritos a locais 

de pesquisa, requerem pessoal qualificado para a sua execução, além de 

exporem as crianças à radiação (como no caso da TC), o que inviabiliza o 

seu uso na prática clínica53. Por isso, várias medidas antropométricas têm 

sido propostas para a avaliação da adiposidade e distribuição da gordura 

corporal, mas é importante que elas sejam realizadas e reproduzidas com 

facilidade e menos influenciadas por sexo, idade, etnia e maturação 

sexual54. 

 A medida da espessura das pregas cutâneas foi uma das primeiras a 

ser utilizada, mas é difícil de ser reproduzida na prática, dada à maior 

variação intra e interobservador55. 

 O IMC, largamente utilizado, é de fácil execução e avalia a 

adiposidade total55,56. Vários estudos têm demonstrado que, valores 

compatíveis respectivamente com sobrepeso e obesidade, i. e., iguais ou 

superiores a 25kg/m2 e 30 kg/m2 em adultos, elevam a PA e aumentam o 

risco de alterações do metabolismo da glicose e dos lípides. Por isso, em 

1997 a Força Tarefa Internacional (‘International Task Force’) definiu o 

estado nutricional de menores de 20 anos com base em desfechos, que na 

idade adulta, definiam os diagnósticos de desnutrição, sobrepeso e 
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obesidade e/ou alterações de vários indicadores bioquímicos associados a 

doenças crônicas56.  

 Embora haja pequena variação intra e interobservador no cálculo do 

IMC57, algumas limitações devem ser consideradas, particularmente em 

crianças. Fatores como aumento do perímetro cefálico, desenvolvimento 

muscular e desproporção entre tronco e pernas podem falsamente elevá-lo, 

especialmente em menores de cinco anos58. Adicionalmente, não reflete a 

distribuição da gordura corporal e pode ser influenciado por etnia e estágio 

puberal54,59,60, devendo ser interpretado com cautela nas crianças altas e 

magras, situações que podem também elevá-lo55,56,58, 60. 

 Embora o IMC se relacione com a RI e alterações metabólicas61, 

estudos com densitometria de feixes duplos sugerem que a medida da CA 

se relaciona melhor com a gordura visceral intra abdominal62,63.  A CA é 

considerada condição independente preditora de risco cardiovascular em 

adultos e crianças64,65,66,67, um importante indicador de RI, dislipidemia e 

hipertensão, além da proteína C-reativa (PCR), um marcador de processo 

inflamatório68,69,70, devendo ser obrigatória na propedêutica infanto-juvenil71. 

A CA é de fácil realização (não necessita de cálculos, mas apenas 

treinamento), baixo custo, embora seja influenciada por etnia, sexo e 

maturação sexual54. Por isso disso, houve necessidade da padronização dos 

referenciais, considerando-se as diferenças populacionais72,,73,74,75,76. 

 Na literatura não há consenso quanto ao melhor ponto de corte que 

identifique crianças com alterações cardiometabólicas: para uns75, crianças 

com CA > p90 são mais propensas a múltiplos fatores de risco, enquanto 
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para outros, CA > percentil 7574 ou 8073, dependendo da população 

estudada. 

 Recentemente, uma proposta interessante vem ganhando terreno, 

que é a avaliação da relação entre a circunferência abdominal e a altura 

(CA/A). Esta relação foi avaliada em mais de 3000 crianças e adolescentes 

de quatro a 18 anos de idade, negros e brancos, encontrando-se um ponto 

de corte de 0,5 como indicativo de adiposidade visceral, mesmo em crianças 

com índice de massa corpórea normal77. Contudo, alguns autores vêm 

defendendo a idéia de se adotarem diferentes pontos de corte dessa relação 

para o rastreamento dos diversos fatores de risco cardiovasculares, que 

podem diferir do ponto de corte usado para o diagnóstico de 

adiposidade78,79. 

 As vantagens da CA/A são várias: baixo custo e praticidade, pois só 

depende de balança e fita métrica, o cálculo é simples e não requer a 

consulta a tabelas populacionais especificas, sendo tão útil quanto o IMC 

para o diagnóstico de adiposidade e alterações cardiometabólicas77,80. 

 

 

1.2 Aspectos fisiopatológicos da obesidade infantil 

 

O balanço energético e a regulação do peso corporal são 

controlados por um sistema de retroalimentação complexo, no qual impulsos 

do sistema nervoso central e periférico são integrados no núcleo arqueado, 

no hipotálamo81,82,83. O equilíbrio desse sistema é mantido pela secreção de 
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vários hormônios (como leptina e insulina), peptídeos orexígenos e 

anorexígenos (secretados pelo hipotálamo ventro-medial e lateral, 

respectivamente)83,84,85 e peptídeos gastrointestinais86,87. 

O tecido adiposo atualmente vem sendo considerado o maior órgão 

endócrino do organismo humano, capaz de participar da regulação do 

metabolismo dos lipídeos, carboidratos e da função reprodutora 88,89,90.  

Os adipócitos são especializados em armazenar lipídeos no seu 

citoplasma sob a forma de triacilglicerol, frente à grande oferta alimentar 

(lipogênese), ou de mobilizá-los pela lipólise, em situações de deprivação 

calórica84.  

O sistema nervoso autônomo tem controle direto sobre o tecido 

adiposo, através da inervação simpática e parassimpática91,92.  

O estímulo dos nervos simpáticos se relaciona com as ações 

catabólicas, como a lipólise91, enquanto o estímulo parassimpático é 

anabólico e relacionado à captação de glicose e ácidos graxos livres (AGL) 

pelos adipócitos, mediada pela insulina92. 

O tecido adiposo também secreta várias citocinas com ação 

antiinflamatória (como adiponectina e omentina), pró-inflamatória e 

antagônicos à ação insulínica, que favorecem à DCV, como fator de necrose 

tumoral-α (TNF- α), interleucina-6 (IL-6) e o fator inibidor da ativação do 

fibrinogênio 93,94,95. Além disso, o adipócito expressa receptores para a 

angiotensina 1 e 2 e enzima conversora da angiotensina, contribuindo para o 

surgimento da HA no indivíduo com excesso de peso.    
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A influência genética também se faz presente na predisposição à 

obesidade16,19,21,96,97 e na distribuição da gordura corporal (central ou 

periférica) 86,98. Contudo, o meio ambiente exerce um papel desencadeador 

fundamental na obesidade, visto que a ingestão de gorduras saturadas pode 

induzir a RI e expressão de citocinas pelo adipócito84,99. 

 

 

1.3 Complicações da obesidade em crianças   

 

 1.3.1 Dislipidemia, aterogênese e inflamação 

 

 A aterosclerose ou doença aterosclerótica cardiovascular é uma 

afecção das artérias de médio e grande calibres, caracterizada por lesões 

em placas (ateromas). Particularmente, as alterações de pressão arterial e 

do perfil lipídico vêm ocorrendo cada vez mais cedo, entre cinco e 10 

anos29,30. A estria gordurosa é a lesão aterosclerótica mais precoce e 

formada a partir das lipoproteínas circulantes (LPs) no sangue periférico100.  

 Os lípides representam um grupo heterogêneo de compostos, 

relacionados direta ou indiretamente aos AGL101 que provêm da dieta, a 

partir dos quilomícrons, sendo ricos em triglicerídeos (TG) e colesterol101,102. 

Os TG são metabolizados a LP de muito baixa densidade (VLDL) no fígado, 

originando LDL e HDL103,104. A última LP tem função antiaterogênica, através 

do transporte reverso do colesterol105,106,107,108, além de funções 

antitrombótica109, antinflamatória110 e antioxidante da LDL111,112,113,114. 
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Contudo, frente ao excesso de TG circulante, seja pelo aumento da ingesta 

calórica, ou pela RI, haverá um estímulo à síntese hepática de LPs ricas em 

TG, formando LDL pequenas, densas e HDL disfuncionais, que são 

excretadas pelos rins. Tais eventos causam hipertrigliceridemia e redução 

dos níveis do HDL, caracterizando a dislipidemia aterogênica, que ocorre na 

obesidade central, RI e síndrome metabólica115,116,117,118.       

 Uma vez oxidada, a LDL lesa o endotélio, deflagrando uma reação 

inflamatória intrarterial, capaz de estimular a produção de leucócitos e a 

síntese hepática da proteína C reativa (PCR)110,119. Esse é um processo 

lento, que começa nos primeiros anos de vida e se agrava com o acúmulo 

dos fatores de risco metabólicos.  

 Um estudo de necrópsias em adultos jovens, que morreram de 

causas acidentais, mostrou que a lesão histopatológica mais precoce da 

aterosclerose foram as placas de gordura na camada íntima: na aorta já 

estavam presentes em todas as crianças de dois a 15 anos e nas 

coronárias, em 50% delas120. Apesar de as dislipidemias também ocorrerem 

em crianças eutróficas, vários estudos demonstraram uma frequência maior 

nas portadoras de sobrepeso/obesidade. Tem sido demonstrada, inclusive a 

associação entre o espessamento da média-intimal e calcificação das 

carótidas de adultos jovens com alterações das LPs e obesidade, reforçando 

o conceito de que ela está intimamente relacionada à disfunção endotelial 

precoce e risco cardiometabólico121, sendo forte preditora de aterosclerose, 

principalmente quando ocorre antes dos 10 anos122,123. Todas essas 

alterações tendem a persistir ao longo dos anos124,125,126,127,128, e por isso se 
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recomenda pelo menos, uma dosagem sérica do colesterol total na presença 

de fatores de risco (obesidade, DM, sedentarismo e HA)129, independente da 

história familiar de DAC prematura125,126,127,129. 

 

 

 1.3.2 Hipertensão arterial na infância  

 

 A HA é uma doença multifatorial, que se manifesta pela interação 

entre fatores genéticos, socioeconômico-culturais, étnicos96 e 

ambientais130,131,132,133. 

 A HA essencial é a doença crônica mais prevalente no mundo e a 

principal causa de morbimortalidade cardiovascular em adultos, por 

aumentar o risco de infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral, 

insuficiências renal e cardíaca133,134,135.  

Em crianças, a prevalência é bastante variável, devido aos diferentes 

critérios de definição da HA, aos vários protocolos para a sua aferição, às 

diferenças inter-raciais, culturais, dietéticas e geográficas entre os grupos 

estudados133,136.  

O valor normal da PA em crianças e adolescentes é baseado em 

percentis para a idade cronológica, sexo e percentil de altura137, cuja 

validação é limitada, pois os pontos de corte foram estabelecidos em 

consensos, e não, em desfechos cardiovasculares a longo prazo, além de 

não contemplarem as diferenças interraciais138. Em afro americanos adultos, 
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por exemplo, HA é mais prevalente do que em caucasianos134. Apesar de 

tais limitações, as tabelas de referência de PA são largamente utilizadas. 

O conceito de pré-hipertensão foi adotado recentemente também para 

a faixa etária pediátrica, sendo definido a partir de valores da PA iguais ou 

maiores que o p90 e menores que o p95, ou para adolescente valores iguais 

ou superiores a 120/80 mmHg e inferiores ao p95 para a idade, sexo e 

percentil de altura137,139. 

A HA pediátrica é definida a partir de valores iguais ou maiores que o 

p95 para a idade, sexo e percentil da estatura137,140. Já a do ‘avental branco’, 

como o aumento da PA acima do p95 durante a consulta, mas normal 

quando aferida em casa139,141,142. A medida da PA deve ser realizada pelo 

método auscultatório, após no mínimo, duas aferições na mesma consulta, 

com a criança sentada, por pelo menos cinco minutos, com o 

esfingmomanômetro adequado à circunferência do braço137,139.  

Infelizmente, a pré-hipertensão e a HA têm sido pouco diagnosticadas 

na população pediátrica143, o que é preocupante, visto que a HA tende a 

persistir ao longo da vida136,143,144; é preditora independente de rigidez da 

parede arterial no adulto120,138,145,146, tem sido associada a lesões 

ateroscleróticas precoces120,138 e em órgãos-alvo (hipertrofia ventricular 

esquerda, retinopatia, hiperfiltração glomerular)140. 

 Num estudo ‘post mortem’, Berenson, et al120, demonstraram em 204 

indivíduos de três a 39 anos, a relação entre os níveis pressóricos e a 

infiltração das coronárias por feixes gordurosos. Mesmo elevações 

transitórias da pressão arterial sistólica (PAS), como a do ‘avental branco’, 
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outrora considerada um fenômeno benigno, tem sido associada a alterações 

semelhantes às encontradas na HA sustentada, como hipertrofia ventricular 

esquerda e disfunção endotelial141,142,147,148. 

O conceito tradicional de que a HA na infância é secundária a nefro e 

cardiopatias vêm se modificando nas últimas décadas. Particularmente 

acima de seis anos de idade, a HA essencial vem se sobrepondo às causas 

secundárias149, em função do aumento epidêmico da obesidade, 

principalmente naqueles com história familiar e que apresentam adiposidade 

central132. 

 A obesidade pode acarretar elevação da PA por vários mecanismos: 

aumento do tônus simpático, alteração estrutural dos vasos, disfunção 

endotelial122,150,151 e RI152. 

 Considerando-se, portanto, os riscos cardiovasculares inerentes à 

obesidade, a HA deve ser rastreada rotineiramente na presença dos fatores 

de risco previamente mencionados. Mudanças mais agressivas no estilo de 

vida são necessárias, através de uma dieta saudável e atividade física 

regular, as primeiras medidas a serem implementadas no tratamento da HA 

pediátrica137,140. 

 

 

 1.3.3 Resistência insulínica e disfunções metabólicas 

 

Nos últimos anos, com o aumento da prevalência da obesidade, 

identificou-se a relação entre a gordura visceral abdominal e RI. Uma nova 
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entidade clínica heterogênea foi então reconhecida como um fator de risco 

maior para o desenvolvimento de doença cardiovascular aterosclerótica. 

Inicialmente denominada por Reaven como síndrome X, posteriormente foi 

rotulada como síndrome metabólica (SM) e caracterizada pela associação 

das alterações do metabolismo lipídico, glicídico e HA153,154. Embora as 

tentativas de defini-la tenham gerado grandes discrepâncias em relação aos 

critérios diagnósticos, tanto em adultos155,156,157 quanto em 

crianças158,159,160,161, o objetivo central é identificar indivíduos de risco para 

desenvolver DM2, doença cardiovascular aterosclerótica e morte 

súbita162,163,164.  

O critério da OMS foi um dos primeiros para a definição de SM em 

adultos, e é o que mais difere dos demais. Enquanto para os mais recentes, 

o excesso da gordura visceral é o pilar da síndrome, para a OMS é essencial 

a presença de alguma evidência de RI155. Entre as suas limitações estão os 

pontos de corte elevados para a pressão arterial (140/90 mmHg) e a 

dosagem de microalbuminúria, que é pouco prevalente e de difícil 

realização163. 

  O critério do NCEP-ATPIII (‘Executive Summary of the Third Report of 

the National Cholesterol Education Program - Expert Panel on detection, 

evaluation, and treatment of high blood cholesterol in adults, adult treatment 

panel’ III)156 já inclui, entre outros, o aumento da CA e pontos de corte 

menores para a PA (130/80 mmHg), mas uma das críticas a ele é o ponto de 

corte elevado para a glicemia de jejum, superior a 110mg/dL.  
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 O critério proposto pela IDF (Federação Internacional de Diabetes)157 

foi o que pela primeira vez considerou o excesso de gordura abdominal 

essencial para o diagnóstico da SM. De acordo com essa definição mais 

recente, o diagnóstico de SM no adulto é realizado quando há obesidade 

central e dois dos quatro critérios listados a seguir: CA > 90cm em homens e 

80cm em mulheres sul-americanos/africanos; TG > 150 mg/dL; HDL < 40 

mg/dL em homens e < 50 mg/dL em mulheres; PA > 130/80 mmHg e 

glicemia de jejum > 100 mg/dL. 

 Na infância e adolescência não há consenso na definição de SM, que 

é problemática, já que a PA e os valores antropométricos variam com idade 

e estádio puberal. Devem-se usar, portanto, diferentes pontos de corte para 

sexo e idade para cada uma das variáveis. 

  A IDF definiu critérios de SM para crianças e adolescentes maiores de 

10 anos, sendo a CA > p90 para idade imprescindível para o seu 

diagnóstico, associada à presença de dois ou mais destes fatores: TG > 150 

mg/dL, HDL < 40 mg/dL, glicemia de jejum > 100 mg/dL e PA > p95, embora 

valores > p90 sejam considerados pré-hipertensão. Para adolescentes 

maiores de 16 anos, são utilizados os critérios de adultos161. 

     Recentemente, no entanto, vários autores165,166,167, incluindo o 

próprio Reaven168, bem como os Comitês de Prática Profissional da 

Associação Americana de Diabetes e o da Associação Européia para o 

estudo do diabetes169, vêm questionando o termo síndrome metabólica, 

considerando que o risco cardiovascular associado à síndrome não parece 

ser maior do que cada um dos fatores isoladamente; o tratamento médico da 
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síndrome não difere do tratamento de cada um dos seus componentes; não 

há unanimidade quanto aos critérios diagnósticos e nem há razão clara para 

se excluírem outros fatores de risco cardiovascular. Por isso, ultimamente o 

termo risco cardiometabólico vem sendo proposto, por ser mais abrangente 

na definição de risco cardiovascular162. Apesar disso, o termo SM continua 

sendo largamente utilizado no linguajar médico. 

 Não se sabe exatamente como dislipidemia, HA e alterações 

glicídicas levam à aterosclerose coronariana, mas a RI, presente em muitos 

desses indivíduos, parece ter um papel importante na sua 

fisiopatologia170,171,172,173,174.  

    Embora a obesidade não seja necessária ao diagnóstico da SM, 

existem evidências de que a gordura visceral intra-abdominal esteja ligada à 

RI175. Alguns, inclusive, defendem a hipótese de que a RI, juntamente com 

outras disfunções metabólicas, se iniciem no adipócito176,177,178, ainda na 

infância179. 

Os adipócitos grandes e hipertrofiados, presentes no tecido visceral e 

omental, parecem ser uma fonte específica de aumento dos AGL, pois 

secretam grandes quantidades de citocinas, estimulam a atividade de 

enzimas que rompem as gotículas de gordura intracelulares, acentuando a 

lipólise. Desse modo, a RI parece ser um fenômeno secundário à gordura 

abdominal173, uma vez que o aumento dos AGL na circulação diminui a 

sinalização insulínica nos tecidos162,180,181.  

A oferta maior de lípides aos tecidos periféricos também acarreta 

complicações crônicas, como a esteatose tecidual180,182,183. Nos indivíduos 



23 

 

Valesca Mansur Kuba 

 

geneticamente predispostos, a esteatose das ilhotas pancreáticas 

compromete a secreção de insulina, levando ao DM2, ao longo dos anos. 

 Recentemente, uma nova hipótese surgiu, ligando a microbiota 

intestinal à SM. A dieta hiperlipídica pode mudar a composição da flora 

intestinal, favorecendo a proliferação de bactérias, que contêm membrana 

rica em lipopolissacárides184, substâncias que podem desencadear um 

processo inflamatório subclínico185.     

  Um ponto importante a ser discutido é como caracterizar resistência à 

insulina. O padrão-ouro, o clampeamento euglicêmico hiperinsulinêmico, é 

impraticável, sendo restrito a trabalhos de investigação, já que é um 

procedimento complexo, de difícil realização e composto de um número 

enorme de dosagens de glicose e insulina, por método que seja específico 

para a insulina (e não inclua, por exemplo, pró-insulina). Como alternativa 

tem se usado o HOMA-IR, requerendo somente a dosagem de glicose e 

insulina de jejum186,187,188 

 Alguns vêm questionando o valor de se fazer o diagnóstico de RI em 

crianças, alegando que não há consenso em relação ao ponto de corte ideal 

e ao uso da insulinemia de jejum, dada à sua variabilidade interindividual e 

étnica e aos ‘kits’ utilizados, que dosam também a pró-insulina na sua 

grande maioria. Além disso, a sensibilidade insulínica sofre influência da 

hereditariedade e o HOMA-IR assume que a RI é a mesma no fígado e nos 

tecidos periféricos189, quando na realidade, reflete a resistência insulínica 

hepática. Apesar das críticas, o HOMA-IR continua sendo largamente 

utilizado em estudos epidemiológicos. 
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Considerando todos esses aspectos, depreende-se que a abordagem 

do risco cardiometabólico e da obesidade infantil é complexa190. 

 A primeira ferramenta de que dispomos para diagnosticá-los é a 

medida do peso corporal, simples de ser feita, mas que sofre interferência de 

vários fatores, como a quantidade de água corporal. Em seguida, temos o 

IMC, que, como dissemos, requer tabelas em percentis específicas para 

sexo e idade e não diagnostica a obesidade central. A CA, por outro lado, é 

uma medida mais simples de se obter que a do IMC, mas também depende 

de tabelas em percentis. Porém, na ausência de métodos sofisticados para a 

avaliação da distribuição da gordura corporal, a CA é capaz de avaliar a 

obesidade abdominal190. 

 A CA/A é uma alternativa relativamente recente e mais atraente que 

a CA, pois é de fácil execução e dispensa tabelas em percentis, podendo ser 

utilizada em larga escala, em estudos populacionais e epidemiológicos. 

 Diante dessa possibilidade de encontrarmos alterações metabólicas 

muito cedo, a originalidade do nosso trabalho está em pesquisá-las na faixa 

etária de seis a 10 anos, através de uma medida antropométrica que seja 

tão eficiente quanto o IMC e a CA, porém mais prática para o seu 

rastreamento a nível populacional, de forma a prevenir as complicações 

futuras, através de mudanças de estilo de vida191,192.  



 

 

 

 

 

 

2. OBJETIVOS 
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2. Objetivos 

 

 

2.1 Principal 

  

  Correlacionar CA/A, frente ao IMC, com os parâmetros   

cardiometabólicos e inflamatórios, em crianças de seis a 10 anos, de 

peso normal e sobrepeso/obesidade. 

 

   Comparar o desempenho dos dois referenciais antropométricos, CDC 

2000 e OMS 2007, na triagem diagnóstica de excesso de peso em 

crianças de seis a 10 anos, considerando os mesmos pontos críticos de 

corte, com base nas possíveis alterações cardiometabólicas que 

apresentem. 

 

 

2.2 Secundário 

 

 Analisar a frequência de sobrepeso/obesidade e das alterações 

metabólicas (PA, perfil lipídico, glicemia) em escolares de seis a 10 anos. 



 

 

  

 

 

3. CASUÍSTICA E 

METODOLOGIA 
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3. Casuística e metodologia 

 

 

3.1 Características e local do estudo 

 

Estudo de corte transversal com crianças selecionadas no 

ambulatório de Endocrinologia Pediátrica do Centro de Referência para 

Tratamento da Criança e do Adolescente (CRTCA), em Campos, situada ao 

norte do Estado do Rio de Janeiro, na região sudeste do Brasil. A coleta de 

dados ocorreu entre novembro de 2006 e abril de 2008. 

 

 

3.2 Casuística 

 

O estudo incluiu 175 crianças de seis e 10 anos, de ambos os sexos, 

no estádio puberal I de Tanner. 

As crianças foram encaminhadas ao CRTCA por pediatras (cerca de 

60%) e diretores de escolas públicas de Campos (aproximadamente 40%), 

após contato prévio com esses diretores.   

Em relação às crianças que apresentaram IMC normal, o motivo do 

encaminhamento foi para verificar se o peso e a altura estavam dentro da 

normalidade.  

As portadoras de sobrepeso / obesidade foram encaminhadas por 

esse motivo ou dislipidemia, após triagem inicial pelo pediatra. 
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 A maioria dos participantes era de baixa renda e afro-descendentes 

(miscigenação entre brancos e negros).  

 

 

3.3 Critérios de exclusão 

 

Foram excluídas todas as crianças com disfunção tireoidiana, renal ou 

hepática, doenças psiquiátricas, HA não essencial, infecções agudas e 

crônicas, que estivessem em uso de qualquer tipo de medicação que 

pudesse interferir nas variáveis analisadas, ou já estar em tratamento para 

controle de peso. 

 

 

3.4. Avaliação clínica 

 

Todas foram submetidas a exame clínico pelo mesmo observador 

avaliando-se: peso em kg, mensurado com roupas leves, sem calçados e os 

pés justapostos, em balança Filizola tipo adulto, com precisão de 100g; 

altura em centímetros (cm), medida em estadiômetro de parede do tipo 

Halpender-Holtain, marca Tonelli, com precisão de 1mm193.    

A medida da CA (cm) foi feita com uma fita métrica não elástica, logo 

acima da borda superior da crista ilíaca direita, ao final da expiração normal, 

conforme o NHANES III193. Essa foi a metodologia escolhida, porque o 

estudo original em que nos baseamos, incluiu uma grande amostragem de 
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crianças de diversas etnias (inclusive afroamericanos), e portanto, a que 

mais se assemelhava à nossa casuística. 

A medida da PA sistólica (PAS) e diastólica (PAD) (mmHg) foi 

realizada no membro superior direito, com o manguito apropriado à 

circunferência do braço, após a criança ficar em repouso, sentada, por pelo 

menos cinco minutos antes da obtenção da primeira medida, que foi repetida 

mais uma vez durante a consulta. A média das duas aferições foi 

considerada como o valor das pressões sistólica e diastólica194. Os valores 

de normalidade encontram-se em tabelas que correlacionam idade, sexo e 

percentil de altura: valores iguais ou maiores que p90 da PA específicos 

para sexo e idade, são considerados de risco137. Os escores z da PA foram 

também calculados a partir dos valores de normalidade para sexo, idade e 

altura137. A PA foi aferida mais uma vez na segunda consulta, cerca de 45 

dias após a primeira avaliação, quando as crianças retornaram para trazer 

os resultados dos exames complementares solicitados. 

Inicialmente, as 175 selecionadas foram subdivididas segundo a 

curva do IMC do CDC 2000 em dois grupos: não obesas (IMC entre o 

percentis 5 e 85) e sobrepeso / obesidade (IMC > p 85  e p > 95, 

respectivamente)41.  

A seguir, foram calculados os escores z do IMC de todas as crianças 

pelos referenciais OMS 2007 e do CDC 2000, o que as reclassificou em: não 

obesas (escore z > -1 e < 1) e sobrepeso/obesidade (escore z > 1 e < 2). 

Somente para a comparação do desempenho dos referenciais do IMC do 

CDC e OMS, o último grupo foi subdividido em: sobrepeso/obesidade 
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(escore z > 1 e < 2) e obesidade (escore z > 2). Em seguida foram 

comparados os diagnósticos de sobrepeso ou obesidade de cada criança, 

conforme a curva de referência utilizada: CDC 2000 e OMS 200741,52.  

  As crianças que mudaram de classificação de sobrepeso para 

obesidade pela curva da OMS, tiveram as médias de PA (escore z), 

glicemia, LDL, TG, HDL e HOMA-IR comparados com as médias daquelas 

que, por ambos os referenciais, apresentaram a mesma classificação de não 

obesas, sobrepeso e obesidade.  

Para a análise da CA/A frente ao IMC, as crianças foram classificadas 

pelo escore z do IMC da OMS 2007, por ser esse, teoricamente, o 

referencial mais sensível até o momento. 

O cálculo de escores z de IMC foi efetuado pelos programas 

Anthroplus da OMS 2007 e Epi Info, versão 3.5.1, de agosto de 2008, para o 

referencial CDC 2000.  

 

 

3.5 Avaliação laboratorial 

 

Na primeira avaliação clínica, todas as crianças foram orientadas a 

proceder à coleta de sangue, após jejum prévio de 12 horas para a dosagem 

de: glicemia, colesterol total (CT), LDL, TG, HDL, insulina, PCR 

ultrassensível e leucometria. 
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A LDL foi calculada utilizando-se a fórmula de Friedwald: LDL-c = CT 

- HDL-c - TG/5 (quando as concentrações plasmáticas de TG foram < 400 

mg/dL)195.  

Os valores do perfil lipídico foram estabelecidos conforme a I Diretriz 

Brasileira de prevenção da aterosclerose na infância e adolescência, que 

considera normais níveis do CT < 150 mg/dl, LDL < 100 mg/dl, TG < 

100mg/dl e HDL > 45 mg/dl196. 

O ponto de corte estabelecido para o diagnóstico de alteração do 

HOMA-IR foi igual a 2,5, baseado no estudo de Madeira e cols, em uma 

coorte de crianças da mesma faixa etária que a nossa, também proveniente 

do Rio de Janeiro197. 

 

 

 3.5.1 Metodologia dos ensaios 

 

As dosagens da glicemia e do perfil lipídico foram feitas pelo método 

colorimétrico enzimático, com o ‘kit’ para aparelho modular Hitachi – Roche. 

Os valores foram expressos em mg / dL. 

A dosagem da insulina foi realizada por quimioluminescência, 

utilizando-se o ‘kit’ da Bayer, e da PCR ultrassensível, por 

imunonefelometria, com o ‘kit’ Dade Behring, da Bayer. O coeficiente de 

variação intra-ensaio foi de 3,3 a 5,5%. 

A contagem dos leucócitos foi feita pelo sistema automatizado Pentra 

180 ABX.  
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 3.6 Procedimentos éticos 

 

O estudo foi realizado de acordo com a declaração de Helsinki e 

aprovação pelos comitês de ética em pesquisa do Instituto Estadual de 

Diabetes e Endocrinologia do Rio de Janeiro (229/2006) e da Universidade 

São Paulo (203/2011). 

Os indivíduos tiveram a sua identidade preservada e só participaram 

do estudo após assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido 

pelos pais ou responsáveis. 

 

 

3.7 Análise estatística 

 

A comparação dos valores de PA e dos parâmetros metabólicos 

entre os grupos foi feita pelo teste t de Student para as variáveis contínuas 

com distribuição normal, e de Mann-Whitney, para aquelas que não tinham 

distribuição normal.  

O teste de McNemar foi feito para comparar a proporção de crianças 

classificadas nos escores z do IMC, calculados a partir das curvas do CDC e 

OMS. O nível de significância adotado foi de 0,05. 

Os cálculos da sensibilidade e especificidade dos escores z de IMC 

estimados por ambos os referenciais, frente ao diagnóstico de alterações 

pressóricas e do HOMA, foi feito por meio da análise de curvas ROC 

(‘Receiver Operating Characteristic Curve’).  
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As comparações das sensibilidades e especificidades de ambos os 

referenciais foram feitas pelo teste de McNemar, para amostras não 

independentes. 

O cálculo dos pontos de corte da razão CA/A mais sensíveis para o 

diagnóstico das alterações cardiometabólicas também foi determinado pela 

curva ROC. A análise das correlações entre essa razão e as alterações 

cardiometabólicas foi efetuada pelo coeficiente de correlação de Pearson.  

O teste de Kolmogorov-Smirnof mostrou que insulina e HOMA não 

tinham distribuição normal, sendo necessário transformá-los em logaritmo, 

para se avaliar a sua correlação com a CA/A. 

O teste exato de Fisher foi utilizado para a comparação das 

proporções das alterações cardiometabólicas entre os grupos não obesos e 

sobrepeso/obesidade. 

Os seguintes softwares foram utilizados para as análises estatísticas: 

Medcalc versão 12.1.0.0, GraphPad Instat versão 3.00 e GraphPad Prism 5 

versão 5.04. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  4. RESULTADOS 
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4. Resultados 

 

 

4.1 Caracterização da amostra 

 

As crianças foram classificadas nos grupos conforme o escore z do 

IMC da OMS 2007, sendo 88 alocadas no grupo não obeso, e 87 no grupo 

sobrepeso/obesidade. 

 As médias e os desvios-padrões de idade foram de 8,08 ± 1,24 anos 

e de 8,28 ± 1,15 anos, respectivamente para cada grupo. A proporção de 

meninas e meninos foi de 40/48 e 37/50 respectivamente para os grupos 

não obesos e sobrepeso/obesidade. Os dados antropométricos se 

encontram nos anexos 1 e 2.  

  A caracterização da amostra por faixa etária se encontra na tabela 1. 

 

Tabela 1. Distribuição etária dos 175 escolares de peso normal e     
sobrepeso/obesidade conforme a OMS 2007, de Campos. 

Faixa etária 
(anos) 

6 anos 7 anos 8 anos 9 anos 10 anos Total 

Número 
amostral  

16 34 47 50 28 175 

  

Como mostra a tabela 2, no grupo não obeso, 81,8 % (72/88) das 

crianças foram classificadas como normotensas, 9,1% (8/88) foram 

classificadas como pré-hipertensas e 9,1% como hipertensas. Já no grupo 

sobrepeso/obesidade, 27,6% foram classificadas como normotensas (24/87), 

13,8% (12/87) como pré-hipertensas e 58,6% (51/87) como hipertensas, 
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havendo, portanto, diferença significante na proporção de crianças com pré-

hipertensão e hipertensão entre ambos os grupos (p < 0,0001).  

 

Tabela 2. Categorização da PA em 175 escolares de peso normal e sobrepeso/ 
obesidade, conforme a OMS 2007, provenientes de Campos.  

Categoria da PA Grupos 

               Não obeso              Sobrepeso/obesidade         * p          

  Normotensão 72 (81,8%) 24 (27,6%)                    

      Pré-hipertensão 8 (9,1%)                         12 (13,8%)           <0,0001 

Hipertensão 8 (9,1%) 51 (58,6%) 

Total 88 87 

*Diferença entre as freqüências de pré-hipertensão e HA, analisadas em conjunto.  
 

        Houve correlação significativa entre as medidas da PA da primeira e 

segunda consulta (r = 0,95 e r = 0,91 para PAS e PAD, respectivamente). 

        Os valores da PAS, PAD com os respectivos percentis e escores z 

estão listados nos anexos 1 e 2.  

        Como se observa na tabela 3, no grupo não obeso 1,1% (1/88) 

apresentou glicemia de jejum alterada; 29,5% (26/88) hipertrigliceridemia; 

30,7% diminuição do HDL (27/88) e 34% aumento do LDL (30/88). Já no 

grupo sobrepeso/obesidade, 11,5% (10/87) apresentaram glicemia de jejum 

alterada; 41,4% (36/87) hipertrigliceridemia; 63,2%% diminuição do HDL 

(55/87) e 52,9% aumento do LDL (46/87). Com exceção da 

hipertrigliceridemia, todas as demais alterações metabólicas foram mais 

comuns no grupo sobrepeso/obesidade. Os dados laboratoriais se 

encontram nos anexos 3 e 4. O teste te tolerância à glicose foi normal em 

todos os que apresentaram glicemia de jejum alterada. 
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Tabela 3. Categorização de glicemia e perfil lipídico em 175 escolares nos grupos 

não obesos e sobrepeso/obesidade, conforme a OMS 2007, de Campos.  

Alteração 
metabólica 

Grupos 

    Não obeso      Sobrepeso/obesidade         p 

Glicemia de jejum  1 (1,1%)                               10 (11,5 %)              0,0048         

*TG       26 (29,5 %)                          36 (41,4%)               0,115       

HDL      27 (30,7%)                           55 (63,2 %)              0,0001 

LDL     30 (34,1 %)                          46 (52,9 %)               0,015 

Número amostral n = 88  n = 87 

* Não significante 

 

 

4.2 Razão CA/A frente ao escore z do IMC, no diagnóstico das 

alterações cardiometabólicas 

 

As médias da CA/A foram diferentes entre os grupos não obesos e 

sobrepeso/obesidade, respectivamente de 0,45 ± 0,004 e 0,58 ± 0,007, p < 

0,0001 (figura 1).  

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

Valesca Mansur Kuba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não houve diferença entre as médias da CA/A entre meninas (n = 77) 

e meninos (n = 86), sendo respectivamente de 0,51 ± 0,009 e 0,52 ± 0,009 

(p= 0,53).  

Como mostra a figura 2, houve correlação significativa entre a razão 

CA/A e o escore z do IMC (r = 0,88, R2 = 0,77, p < 0,0001), similarmente à 

observada entre o escore z da CA e o z do IMC (r = 0,85, R2 = 0,71, p < 

0,0001), que se encontra na figura 3. 

 

 

 

Não obeso Sobrepeso/

obesidade

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

C
A

/A

 

Figura 1. Médias da CA/A dos 175 escolares de peso normal e sobrepeso/obesidade, 
conforme o IMC da OMS 2007, provenientes de Campos (respectivamente 0,45 ± 0,004 
e 0,58 ± 0,007, p<0,0001). 
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Figura 2. Correlação entre os valores da razão CA/A e o escore z do IMC em 175 
escolares de peso normal e sobrepeso/obesidade, conforme o IMC da OMS 2007, 
provenientes de Campos (r = 0,88, R

2 
= 0,77, p < 0,0001).  
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As figuras 4 e 5 mostram que a CA/A também se correlacionou 

significativamente com os escores z da PAS e PAD. 
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Figura 3. Correlação entre os valores dos escores z da CA e do IMC em escolares de 
peso normal e sobrepeso/obesidade, conforme o IMC da OMS 2007, provenientes de 
Campos (r = 0,85, R

2 
= 0,71, p < 0,0001). 
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Figura 4. Correlação entre o escore z da PAS e a CA/A em 175 escolares de peso 
normal e sobrepeso/obesidade, conforme o IMC da OMS 2007, provenientes de Campos 
(r = 0,51, R

2
 = 0,26, p < 0,0001). 
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As correlações entre a CA/A e as variáveis metabólicas são 

mostradas nas figuras de 6 a 10.  Entre elas, a mais significativa foi com o 

HOMA-IR. 
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Figura 5. Correlação entre o escore z da PAD e a CA/A em 175 escolares de peso 
normal e sobrepeso/obesidade, conforme o IMC da OMS 2007, provenientes de Campos 
(r = 0,49, R

2
 = 0,24 p < 0,0001).  
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A razão CA/A também se correlacionou com os lípides, mas não, com 

a glicemia (figuras de 7 a 10).  
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Figura 6. Correlação entre a CA/A e o HOMA-IR, em 175 escolares de peso normal e 
sobrepeso/obesidade, conforme o IMC da OMS 2007, provenientes de Campos (r = 0,83, 
R

2
  = 0,68, p < 0,0001). 
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Figura 7. Correlação entre a CA/A e os valores do LDL, em 175 escolares de peso 
normal e sobrepeso/obesidade, conforme o IMC da OMS 2007, provenientes de Campos 
(r = 0,25, R

2
 = 0,06, p < 0,0008).  
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Figura 8. Correlação entre a CA/A e os valores do HDL, em 175 escolares de peso 
normal e sobrepeso/obesidade, conforme o IMC da OMS 2007, provenientes de Campos 
(r= - 0,28, R

2
 = 0,08,  p < 0,0002).  
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Figura 9. Correlação entre a CA/A e os valores de TG, em 175 escolares de peso normal 
e sobrepeso/obesidade, conforme o IMC da OMS 2007, provenientes de Campos (r= 
0,26, R

2 
= 0,07, p < 0,0006).  
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Entre os marcadores inflamatórios, o único que se correlacionou com 

a CA/A foi a PCR (figuras 11 e 12). 
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Figura 10. Correlação entre a CA/A e os valores de glicemia, em 175 escolares de peso 
normal e sobrepeso/obesidade, conforme o IMC da OMS 2007, provenientes de Campos 
(r = 0,14, R

2
 = 0,02, p = 0,063).  
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Figura 11. Correlação entre a razão CA/A e PCR em 175 escolares de peso normal e 
sobrepeso/obesidade, conforme o IMC da OMS 2007, provenientes de Campos (r= 0,51,  
R

2
 = 0, 26, p < 0,0001). 
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Em relação ao diagnóstico de pelo menos, uma alteração metabólica 

(HOMA-IR, PA, LDL, HDL ou TG), o desempenho da CA/A foi semelhante ao 

dos escores z da CA e do IMC: as respectivas áreas sob as curvas (AUCs) 

foram 0,739, 0,725 e 0,717 (figura 13).  
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Figuras 12. Correlação entre a razão CA/A e leucócitos em 175 escolares de peso 
normal e sobrepeso/obesidade, conforme o IMC da OMS 2007, provenientes de Campos 
(r = 0,019, R

2
 = 0,0004, p = 0,805).        
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Como mostra a tabela 4, não houve também diferença significante 

entre as AUCs da CA/A e z do IMC relativas ao diagnóstico de alteração de 

PAS, PAD, HOMA-IR, LDL e HDL. Para o diagnóstico de hipertrigliceridemia, 

nenhuma AUC foi significante.  
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Figura 13. AUCs da razão CA/A, escores z da CA e do IMC da OMS 2007, no 

diagnóstico de pelo menos uma alteração cardiometabólica, em 175 escolares de peso 
normal e sobrepeso/obesidade, de Campos (CA/A = 0,739; z da CA = 0,725  e  z do IMC 
= 0,717) . 



52 

 

Valesca Mansur Kuba 

 

 
 
 
Tabela 4. AUCs de razão CA/A e escore z do IMC da OMS 2007, frente a alterações 

metabólicas em 175 escolares de peso normal e sobrepeso/obesidade, 
de Campos. 

Risco metabólico AUC 

 CA/A IMC 

HOMA 0,90 (0,83-0,95)* 0,87(0,81-0,92)* 

PAS 0,77 (0,70-0,83) 0,80 (0,73-0,87) 

PAD 0,80 (0,73-0,85) 0,80 (0,73-0,86) 

LDL 0,62 (0,54-0,69) 0,63 (0,55-0,70) 

HDL 0,68 (0,61-0,75) 0,67 (0,59-0,74) 

**TG 0,58 (0,50 - 0,66) 0,53 (0,46 - 0,61) 

 *IC de 95% 
 **AUCs da CA/A e escore z do IMC da OMS 2007 não significantes.  

 

A tabela 5 mostra sensibilidade e especificidade da CA/A no 

diagnóstico das alterações cardiometabólicas, com os respectivos pontos de 

corte. 

 
Tabela 5. Sensibilidade e especificidade da CA/A em 175 escolares de peso normal 

e sobrepeso/obesidade, de Campos. 

Risco metabólico Sensibilidade Especificidade Valor da CA/A 

HOMA-IR 92,6 76,3 0,47 

PAS 80,0 68,9 0,51 

PAD 76,6 74,5 0,49 

LDL 65,8 55,0 0,48 

HDL 60,0 70.0 0,50 

*TG 66,1 45,1 0,47 

* Não significante 

 



53 

 

Valesca Mansur Kuba 

 

O ponto de corte da CA/A que mostrou maior sensibilidade para o 

diagnóstico de alteração do HOMA-IR foi maior que 0,47. Considerando-se 

todas as alterações em conjunto (HOMA-IR, LDL, HDL, TG e PA), esse foi 

também o ponto de corte capaz de diagnosticar pelo menos uma delas. No 

grupo não obeso, 29/88 (33%) apresentaram CA/A > 0,47, ao passo que no 

sobrepeso/obesidade, a grande maioria, ou seja, 97%  (84/87). 

 

 

4.3 Comparação entre as curvas de IMC do CDC 2000 e OMS 2007 no 

diagnóstico nutricional e alterações cardiometabólicas 

 

 As curvas do CDC e da OMS foram concordantes na classificação de 

121 crianças, sendo 88 em relação ao diagnóstico de IMC normal, 24 de 

sobrepeso e nove de obesidade.  

Para 54 crianças a classificação foi discordante: três com IMC normal 

pelo CDC foram consideradas sobrepeso pela OMS, e 11 com sobrepeso 

pelo CDC, tornaram-se obesas pela OMS. As demais 40 crianças 

permaneceram na categoria de obesidade por ambos os referenciais, mas, 

enquanto pelo CDC estavam na faixa entre 2 e 3 escores z do IMC, pela 

OMS tinham um escore z acima de 3. Assim, a OMS classificou 2,29 % 

crianças a mais para o escore z de IMC entre 1 e 2, (3/175, p = 0,125), 

diferença não significante estatisticamente, e 6,29% a mais no escore z de 

IMC entre 2 e 3 (11/175, p < 0,001), diferença esta significante.  
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A figura 14 ilustra os valores das médias dos escores z de PAS, PAD 

e HOMA-IR das reclassificadas, em comparação com os demais grupos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A média de escore z da PAS das 11 crianças reclassificadas como 

obesas pela curva da OMS foi significativamente maior que a média das 24 

crianças classificadas como sobrepeso por ambos os referenciais. O mesmo 

ocorreu com as médias de escore z da PAD e do HOMA. Não se observou 

diferença de glicemia, HDL, TG e nem de LDL entre esses grupos. Por outro 

lado, as médias de escore z da PAS, PAD e HOMA das 11 reclassificadas 

foram semelhantes às médias das obesas. Também não houve diferença 

nn  ==  2244  SSoobbrreeppeessoo  
  

z PAS = 0,49 ± 1,34, p<0,023  
z PAD = 1,45 ± 0,97, p<0,04 
HOMA = 1,24 ± 0,67, p<0,04 

nn  ==  99  OObbeessiiddaaddee  
  

z PAS = 1,25 ± 2,04, ns* 
z PAD = 1,94 ± 1,19, ns 
HOMA = 2,09 ± 1,12, ns 

nn  ==  8888  NNããoo  oobbeessaass  
  

z PAS = -0,91 ± 1,12, p<0,0002 
z PAD  =  0,32 ± 0,85, p<0,002 

HOMA = 0,95 ± 0,58, p< 0,007 

 

nn  ==  1111  RReeccllaassssiiffiiccaaddaass  

  

z PAS = 1,71 ± 1,54  
z PAD = 2,64 ± 1,83 
HOMA = 1,84 ± 0,98 

  

Figura 14. Comparação entre médias e desvios-padrão das 11 reclassificadas pelo 
referencial da OMS 2007 e aquelas referentes às classificadas igualmente pelos 
referenciais do CDC 2000 e OMS 2007 (*ns: não significante). 
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estatisticamente significante entre as médias de glicemia, HDL, TG, nem 

LDL entre esses grupos.  

 As médias de escore z da PAS, PAD e HOMA das 11 reclassificadas 

foram também maiores que as do grupo não obeso. 

Em relação às crianças concordantes por ambos os referenciais (n = 

40), enquanto o CDC2000 as classificou até o escore z do IMC igual a 2,85, 

a OMS classificou até o escore 6,72. 

 A sensibilidade e a especificidade nos escores z do IMC das curvas 

da OMS e CDC se encontram nas tabelas 6, 7 e 8. Houve diferenças entre 

os valores, mas especificamente no escore z do IMC > 2, a sensibilidade da 

curva da OMS foi superior para o diagnóstico de alteração da PAS, PAD e 

HOMA-IR (respectivamente 69,7% e 61,8% e 74,4%). 

 

Tabela 6. Sensibilidade e especificidade dos escores z do IMC conforme o 
referencial adotado, frente a alterações da PAS, em 175 escolares de 
peso normal e sobrepeso/obesidade, de Campos. 

 
 
 
 
 

Sensibilidade 
(*) 

Escore z do IMC 

z ≥ 1 z ≥ 2 

OMS CDC p OMS CDC p 

90,9% 
(75,7- 98,1) 

90,9% 
(75,7 – 98,1) 

ns 
69,7%                

(51,3-84,4) 
48,5% 

(30,8-66,5) 
< 0,0001 

Especificidade 
(*) 

60,6% 
(52,0- 68,7) 

62, 7%  
(54,2 – 70,6) 

ns 
74,6% 

(66,7- 81,6) 
77, 5%  

(69,7-84,0) 
< 0,03 

      (*) % (95% IC); ns: não significante. 
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Tabela 7. Sensibilidade e especificidade dos escores z do IMC conforme o 
referencial adotado, frente a alterações da PAD, em 175 escolares de 
peso normal e sobrepeso/obesidade, de Campos. 

 
 
 
 
 

Sensibilidade 
(*) 

Escore z do IMC 

z ≥ 1 z ≥ 2 

OMS CDC p OMS CDC p 

85,5% 
(73,3 – 93,5) 

83, 6% 
(71,2 – 92,2) 

 
ns 

61,8%               
(47,7 – 74,6) 

47,2%  
(33,7-61,3%) 

< 0,0001 

Especificidade 
(*) 

67,5%  
(58,3 – 75,8) 

64,4% 
(55.6 - 70.6) 

ns 
79,2% 

(70,8 – 81,0) 
85,6% 

(78,4 – 91,1) 
< 0,0005 

 (*) % (95% IC); ns: não significante 

 
 
 
 
Tabela 8. Sensibilidade e especificidade dos escores z do IMC conforme o 

referencial adotado, frente a alterações do HOMA-IR, em 175 escolares 
de peso normal e sobrepeso/obesidade, de Campos. 

 

Escore z do IMC 

z ≥ 1 z ≥ 2 

 
 

Sensibilidade 
(*) 

OMS CDC p OMS CDC P 

83,7% 
(69,3 – 93,2) 

83,7% 
(69,3-93,2) 

ns 
74,4% 

(58,8 – 86,5) 
67,4% 

(51,5 – 80,9) 
< 0,001 

Especificidade 
(*) 

62,1%   
(53,3 – 70,4) 

69,2% 
(60,1 – 77,3) 

0,0002 
79,5% 

(71,7 – 86,1) 
85,6%  

(78,4 – 91,1) 
< 0,001 

 (*) % (95% IC); ns: não significante 

 



 

 

 

 

 

 

  5. DISCUSSÃO 
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5. Discussão  

 

 

 A obesidade na infância está se tornando uma epidemia global e um 

problema de saúde pública. A intervenção deve ser feita, idealmente antes 

dos 10 anos de idade, porque o aumento do IMC a partir dessa idade, é o 

maior preditor de morte prematura por eventos cardiovasculares na vida 

adulta198. 

Comparando-se a frequência das alterações cardiometabólicas entre 

os grupos não obesos e sobrepeso/obesidade, observamos que, com 

exceção de hipertrigliceridemia, todas as demais foram muito mais 

frequentes neste último, estando os nossos resultados de acordo com os 

dados da literatura199, 200.  

Em um estudo que incluiu crianças de cinco a 17 anos, Maffeis e 

cols201, observaram alteração da PA em cerca de 70% das crianças com 

sobrepeso e obesidade, freqüência semelhante à nossa, que foi de 63%. 

Em relação à glicemia de jejum, Maffeis e cols, observaram uma 

freqüência de 17,9%, também semelhante à nossa (11,5%). 

 Em relação às alterações do perfil lipídico, a frequência é bastante 

variável, na dependência dos valores de referência de normalidade 

adotados. Em crianças alemãs obesas, de cinco a 12 anos, cerca de 50% 

tinham um perfil lipídico anormal (30% com aumento de LDL e 20%, redução 

do HDL)202. Em nossa casuística, observamos que a dislipidemia, apesar de 

mais freqüente no grupo sobrepeso/obesidade, também ocorreu no grupo de 
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peso normal. Embora exista um componente familial, esse achado é 

preocupante, indicando que a alimentação dessas crianças está inadequada 

e a prática de exercícios físicos, relegada a um segundo plano. 

   Embora o risco metabólico se agrave com o aumento progressivo do 

escore z do IMC203, a morbimortalidade por doença cardiovascular tem sido 

mais associada à adiposidade abdominal em adultos. Em crianças pré-

puberais, a relação entre a distribuição da gordura corporal e fatores de risco 

cardiovascular ainda não está clara. Para uns36 o IMC e a medida da CA são 

igualmente preditores de risco cardiometabólico, enquanto para outros, a CA 

é um melhor preditor 190,204. 

         Várias medidas antropométricas têm sido propostas para essa 

finalidade, mas é importante que elas sejam realizadas e reproduzidas com 

facilidade e menos influenciadas por sexo, idade, etnia e maturação 

sexual54. Entre elas, o IMC é o mais tradicionalmente utilizado para o 

diagnóstico do estado nutricional, mas requer balança e não caracteriza a 

composição corporal. Além disso, não há um consenso quanto a um ponto 

de corte universal, que defina obesidade em adultos asiáticos e 

caucasianos205,206. Isso torna a abordagem da obesidade trabalhosa, e não 

ajuda a promover a saúde pública por meio de uma mensagem simples e 

objetiva205. 

 A medida da CA, que, apesar de mais fácil de obter que a do IMC, 

também inclui pontos de corte específicos para sexo e idade em crianças, 

tornando a avaliação do estado nutricional ainda mais complexa, uma vez 

que estaremos diante de duas tabelas em percentis, uma para o IMC e 
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outra, para a CA205. Outro problema é o cálculo do escore z da CA, mais 

trabalhoso e necessário quando se deseja comparar populações diferentes. 

Além disso, não há uma definição internacionalmente aceita do ponto de 

corte que defina obesidade abdominal e risco cardiometabólico em 

crianças73,207. O mesmo se aplica ao IMC: os respectivos percentis 85 e 95, 

habitualmente usados para o diagnóstico de sobrepeso e obesidade, foram 

arbitrariamente determinados, e não, baseados em evidências que associam 

a quantidade de gordura corporal aos desfechos em saúde205,206.  

 Por isso nos últimos anos, a relação CA/A vem se tornando uma 

opção atraente e prática, pois dispensa tabelas, é simples de calcular e 

menos influenciada por etnia. Ela também aproxima adultos e crianças, 

homens e mulheres208 e permite a caracterização da gordura visceral, 

mesmo em não obesos, dependendo apenas de uma fita métrica e medida 

da altura. 

 Em adultos não obesos, provenientes de Tóquio, onde a prevalência 

de obesidade é baixa, o ponto de 0,5 da CA/A foi mais sensível que o IMC e 

a CA isoladamente, para o diagnóstico da associação de fatores de risco 

cardiometabólicos209. 

Em crianças e adolescentes, esta relação também foi avaliada, 

encontrando-se um ponto de corte de 0,5 como indicativo de adiposidade 

visceral, mesmo em crianças com IMC normal, que apresentaram, inclusive, 

um aumento do risco de aumento de TG, LDL, insulina e HOMA. Nas 

obesas, esse ponto de corte também foi tão útil quanto à medida da CA para 

identificar melhor aquelas com alto risco metabólico77.  
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 Alguns autores vêm questionando um ponto de corte universal da 

CA/A superior a 0,50 como indicador de obesidade central e risco 

cardiometabólico79.  

 As populações asiáticas tendem a ser mais baixas que os seus pares 

caucasianos, e o risco começa a aumentar num ponto menor da CA210, 

211,212. Assim, Sung et al79, observaram que as crianças de Hong Kong 

apresentaram valor médio da CA/A menor que 0,5, diminuindo com o 

crescimento e se estabilizando após os 14 anos de idade. Outros, porém, 

não encontraram nenhuma diferença entre sexos, etnias nem idade77, 

argumentando que a divisão da CA pela altura visa a minimizar tais 

diferenças205. Apesar da discordância, o fato é que os fatores de risco 

cardiovascular tendem a se agrupar mais freqüentemente acima de 0,5, 

constituindo a síndrome metabólica. Isso foi demonstrado em adultos, nos 

quais a sensibilidade diagnóstica da CA/A acima desse valor melhorou à 

medida que houve um acréscimo no número de fatores de risco209. O 

mesmo foi observado em crianças201 e de nove a 13 anos, o risco de vários 

fatores aumentou para onze vezes com esse ponto de corte213.  

 A proposta do ponto de 0,5 foi o resultado de um equilíbrio entre 

sensibilidade e especificidade, obtida com a curva ROC. Adotando-se um 

ponto bem menor, aumenta-se a sensibilidade, mas reduz-se a 

especificidade, o que poderia levar, de um lado, à percepção não realística 

para os obesos, e de outro, promover uma exagerada e desnecessária 

restrição alimentar naquelas que estejam abaixo desse ponto de corte214.  
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 No nosso estudo, a CA/A maior que 0,47 foi sensível para o 

diagnóstico de RI, mas a partir de 0,50, outros fatores de risco se 

acumularam, como os de HDL, PA e RI. Esse fato é perfeitamente 

compreensível, considerando-se que, a partir do ponto 0.47, a quantidade de 

tecido visceral vai progressivamente aumentando e agravando o perfil 

metabólico dessas crianças. Porém, nenhum índice antropométrico foi 

sensível para o diagnóstico de hipertrigliceridemia. Outros autores 

observaram boa sensibilidade da CA/A, mas a faixa etária das populações 

estudadas era bem superior à da nossa casuística210,214,215. Provavelmente 

ainda seja cedo para que crianças de seis a 10 anos expressem essa 

alteração. A etnia também poderia ser um outro fator para explicar esse 

resultado, pois os negros apresentam níveis séricos menores de TG132. 

Considerando cada fator isoladamente, a sensibilidade da CA/A foi elevada 

para as alterações do HOMA-IR, PAS e PAD (respectivamente de 92,6 %, 

80%, e 76,6%), pouco superior à encontrada por Maffeis et al201. 

Embora a CA/A tenha sido melhor que o IMC como preditora de risco 

cardiometabólico para uns204,210, no nosso estudo, ela mostrou uma 

excelente correlação com o IMC no diagnóstico nutricional (r=0,88; R2 = 

0,77), próxima à encontrada por Savva et al (r=0,91), que estudou 

adolescentes de 10 a 14 anos, sendo que 42% deles já eram púberes204. Já 

em relação à PA, no estudo de Hara et al216, houve menor correlação entre a 

CA/A, PAS (r= 0,27) e PAD (r= 0,25), em comparação com os nossos 

resultados (r= 0,51 e 0,49 respectivamente para PAS e PAD).  
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A CA/A e o IMC também se equivaleram no diagnóstico de RI, 

alteração da PA e a um perfil lipídico adverso, como demonstrado por 

outros77,213.  

Apesar da forte correlação com o HOMA-IR, não a observamos com a 

glicemia, o que provavelmente ocorreu porque a RI, ainda incipiente de 6 a 

10 anos, não chegaria a comprometer a reserva pancreática de insulina e 

alterar a glicemia de jejum, causando DM2, mas que pode advir na 

adolescência217,218. Ao contrário, Guimarães et al219, demonstraram uma 

correlação positiva em brasileiros de 11 a 18 anos (r= 0,250). Durante a 

puberdade, a RI se intensifica, podendo explicar essa diferença, já que a 

nossa população era de pré-púberes. 

Um aspecto importante deve ser ressaltado: no ponto maior que 0,48, a 

CA/A foi sensível para o diagnóstico de alteração do LDL, mas para o escore 

z do IMC correspondente (maior que 0,8), essas crianças ainda seriam 

consideradas eutróficas, o que já foi descrito em adultos e crianças77. Tal 

fato reforça a importância da medida rotineira da CA/A para a detecção do 

risco cardiometabólico, mesmo naquelas de IMC normal. 

Em relação ao desempenho desses índices antropométricos, os valores 

da AUC da CA/A e IMC do estudo foram bem semelhantes aos observados 

por Freedman e cols215, para a alteração do LDL (0,62 e 0,61 para CA/A e 

IMC respectivamente) e HDL (0,68 e 0,64). Já em relação à PAS e PAD, os 

seus valores foram inferiores aos nossos (0,68 e 0,54 para PAS e PAD 

respectivamente). Acreditamos que as diferenças entre os nossos 

resultados, os de Freedman215 e Hara216, no tocante à PA, sejam atribuíveis 
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à predominância de descendentes afro-americanos na nossa amostragem, 

visto que a HA é mais prevalente e grave nessa etnia e em latinos220. 

 Em nossa casuística, a sensibilidade e as correlações da CA/A foram 

máximas para o diagnóstico de RI e aumento da PA. Isso nos leva a crer 

que a RI seja uma das alterações metabólicas mais precoces e contribua 

para aumentar os níveis tensionais, estimulando a retenção renal de sódio e 

água, o sistema nervoso simpático e a vasoconstricção203.  

Mediante a RI, intensifica-se a lipólise no tecido adiposo, fazendo com 

que maior aporte de AGL e TG alcancem o fígado, estimulando a síntese de 

lipoproteínas ricas em TG e HDL disfuncionais, favorecendo a sua 

eliminação renal e redução dos níveis séricos184.  

 Uma outra consequência da RI é a geração de LDL pequenas e 

densas, que atravessam o endotélio, deflagrando o processo inflamatório 

intra-arterial, que, juntamente com a produção de citocinas pelo tecido 

adiposo visceral, estimulam a síntese hepática de PCR221  

Ao que tange o nosso conhecimento, a maioria dos estudos não 

relacionou a razão CA/A com os fatores inflamatórios. Os nossos resultados 

mostraram que ela também se correlacionou com os níveis da PCR, sendo 

um indicador de inflamação ligada ao tecido visceral. Em adolescentes de 12 

a 17 anos com síndrome metabólica, os seus níveis foram significativamente 

maiores221. Mesmo em pré-púberes, o IMC foi um fator de risco 

independente para a PCR, mostrando que a inflamação endotelial já estava 

presente precocemente222.  
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A ausência de correlação da CA/A com os leucócitos mostrou que, 

nessa faixa etária, o processo inflamatório da obesidade não os envolveu, 

mas apenas as adipocinas. O fato de outros terem encontrado relação entre 

leucócitos, PCR e obesidade, provavelmente decorreu do fato de terem 

avaliado uma população mais velha (de oito a 16 anos), que permaneceu 

exposta a fatores de risco por mais tempo179. 

Nas últimas décadas, muito se tem discutido a respeito da epidemia 

da obesidade223. Em 2000 o CDC publicou as curvas de crescimento a partir 

dos dados obtidos dos estudos NHES III46, criando inclusive as de IMC para 

sexo e idade41.  

Uma das limitações dos referenciais do CDC é a inclinação 

substancial das curvas do IMC, com pontos de corte elevados para o 

diagnóstico de risco de excesso de peso (p > 85), subestimando a sua 

detecção52.  Assim, motivada pela epidemia global da obesidade, em 2007 a 

OMS, após publicar em 2006 novas curvas de crescimento para crianças 

menores de cinco anos, publicou também novos referenciais para as idades 

de cinco a 19 anos, baseadas numa revisão dos dados do CDC 2000. Como 

consequência, para cada sexo e idade, novos valores absolutos de IMC 

forma estabelecidos como pontos de corte para a definição de risco de 

excesso de peso e obesidade, aumentando assim a sensibilidade dos 

critérios de triagem para estes diagnósticos52. 

Quando o IBGE avaliou o aumento explosivo na prevalência da 

obesidade no Brasil, há que se ressaltar que as metodologias utilizadas para 

esse diagnóstico foram diferentes: antes de 2007, as curvas de IMC 
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adotadas pelo Ministério da Saúde eram as do CDC e posteriormente, as da 

OMS 2006 e 2007. Apesar de ter ocorrido um aumento na prevalência, os 

valores do PNSN (2002-03) para o POF (2008-2009) podem ter sido 

superestimados, dado que as curvas da OMS 2007 são mais sensíveis. 

Considerando os nossos resultados, observamos uma frequência de 

sobrepeso/obesidade de 49,7%, (87/175), até superior a desses estudos 

nacionais recentes, o que poderia decorrer de um viés de seleção, já que 

grande parte da nossa amostragem foi proveniente do ambulatório de 

endocrinologia pediátrica do CRTCA, tendo sido encaminhada pelo pediatra. 

A maioria dos estudos comparando as curvas do CDC e OMS no 

diagnóstico nutricional foi realizada em menores de cinco anos de idade. A 

originalidade do nosso é que ele não só compara esses referenciais no 

diagnóstico de excesso de peso numa faixa etária maior, como também no 

diagnóstico do risco cardiometabólico. 

 Em relação ao diagnóstico de sobrepeso/obesidade, os nossos dados 

mostraram que a curva da OMS diagnosticou 11 crianças a mais como 

obesas (6,29%), ou seja, ela foi mais sensível para esse propósito. Os 

nossos resultados se assemelharam aos de Leone e cols224, que em um 

estudo transversal, também observaram em 2830 crianças de três a sete 

anos, provenientes de Santo André e Taubaté, uma elevação importante na 

prevalência da obesidade utilizando-se a curva da OMS, i. e., um aumento 

da sensibilidade, em detrimento da especificidade. O fato de não termos 

encontrado diferença estatisticamente significante no escore z > 1 pode ter 

resultado do tamanho da amostra.  
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Outra questão importante é a avaliação do risco cardiometabólico, 

que pode estar presente já nessa faixa etária, pois mudar o ponto de corte 

do IMC apenas para rastrear obesidade não teria sentido, não fossem as 

comorbidades a ela associadas. As 11 crianças que mudaram de 

classificação de sobrepeso para obesidade pela OMS, apresentaram, 

inclusive um perfil cardiometabólico mais próximo ao das obesas do que as 

portadoras de sobrepeso. Com relação às crianças concordantes, que 

estavam acima do escore z maior que 2, a curva da OMS também foi mais 

sensível para diagnosticar a gravidade da obesidade, já que pelo CDC, o 

escore z máximo foi de 2,85, ao passo que pela OMS, várias apresentaram-

se no escore z maior que 4, chegando até 6,72 e todas elas tinham a CA/A  

superior a 0,47. 

 A análise da sensibilidade e especificidade dos referenciais mostrou 

também que o referencial da OMS foi o mais sensível para rastreamento de 

PA elevada e RI, sem perda significativa da especificidade, à medida que o 

escore z do IMC aumentou de 1 para 2, ao contrário da curva do CDC, que 

perdeu sensibilidade. Certamente que, o que deve ser privilegiado depende 

do objetivo do pesquisador: no caso de triagem do risco cardiometabólico 

em que, além do IMC, outras variáveis são levadas em consideração para o 

diagnóstico (como HOMA, perfil lipídico, PA), é preferível lançar mão de um 

teste mais sensível, mesmo que ocorram mais resultados falsos-positivos. 

Quando, por outro lado, se almeja um diagnóstico final para definir a 

terapêutica, deve-se priorizar a especificidade, até porque, nessa etapa em 

geral, são necessários testes mais complexos, dispendiosos e invasivos.  
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Embora alguns relatem que a PA possa ser superestimada com duas 

aferições na mesma consulta194, acreditamos, que isso não tenha interferido 

nos resultados, porque as medidas da primeira e segunda consulta foram 

semelhantes, mantendo-se o diagnóstico de alteração da PA. Naquelas 

crianças que já o tinham na primeira avaliação. 

Uma limitação do estudo foi não termos acesso a outros fatores que 

influenciam os níveis tensionais, como história familiar de HA, nem aos 

hábitos alimentares e à prática de esportes da população do estudo. 

A segunda limitação diz respeito ao tamanho da amostra, que não nos 

permitiu averiguar as diferenças dos valores da CA/A entre as idades. A 

terceira foi termos usado o HOMA-IR para diagnóstico de RI, e mesmo 

ocorrendo uma reação cruzada com a pró-insulina, ela é baixa, estimada em 

8% para a quimioluminescência225. O HOMA também mostrou forte 

correlação com o clampeamento euglicêmico e hiperinsulinêmico (r= 

0,82)186, sendo confiável para estudos epidemiológicos em larga escala, 

quando dispomos apenas de glicemia e insulinemia de jejum185,187,226. Para 

alguns autores, inclusive, é um bom preditor de risco cardiometabólico e 

DM2 em crianças obesas, devendo ser monitorizado periodicamente227,228. 

Finalmente, gostaríamos de ressaltar que, como a nossa casuística foi 

composta de indivíduos predominantemente miscigenados (mulatos), de 

baixa renda e escolas públicas do norte do Estado do Rio de Janeiro, 

sugerimos cautela na extrapolação dos resultados. Outrossim, mais estudos 

multicêntricos são necessários, incluindo indivíduos de várias etnias, sexos, 

idades e extratos sócio-econômicos, para a determinação do melhor ponto 
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de corte da CA/A e como ele difere entre os grupos. Para a prevenção das 

doenças cardiovasculares e DM2 em larga escala, a mensagem ‘mantenha a 

sua cintura a menos da metade da sua altura’ é simples e efetiva, 

significando que cada um deve ter o seu ponto de corte da CA 

individualizado, mais aceitável para o público do que uma única medida pré-

fixada para todos229, como proposta até o momento.  
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6. Conclusões 

 

 

A razão CA/A foi tão sensível quanto o IMC para o rastreamento do 

risco cardiometabólico e inflamatório, devendo ser associado a ele pela sua 

praticidade, baixo custo e habilidade em explicar a adiposidade abdominal 

em crianças de seis a 10 anos.  

 A curva de IMC da OMS 2007 se mostrou mais sensível não só para 

o diagnóstico de obesidade, como também para alterações pressóricas e de 

RI nessa faixa etária.  

A RI, as alterações de PA, glicemia, HDL e LDL foram mais comuns 

nas crianças com sobrepeso/obesidade.  
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Anexo 4. Dados laboratoriais do grupo sobrepeso/obesidade

número Nome Glicemia CT TG HDL LDL PCR Leucócitos Insulina HOMA

(mg/dL) (mg/dL) (mg/dL) (mg/dL) (mg/dL) (mg/L) (mil/mm3) (mU/L)

89 MCR 78 181 125 43 113 2,25 7600 18,66 3,59

90 FRC 95 156 66 31 112 2,48 6400 8,71 2,04

91 EJMTJ 93 202 113 38 141 8,79 7100 23,14 5,31

92 MEDS 106 182 217 36 102 0,81 7080 7,45 1,95

93 GFMJ 75 173 89 43 112 3,21 5080 4,19 0,78

94 CAF 101 162 144 33 100 1,1 4600 3,73 0,93

95 GHS 83 123 57 46 65 7,75 6500 9,93 2,04

96 VMMS 104 143 80 40 87 0,06 8800 8,8 2,26

97 LBCA 109 177 82 38 123 4,69 8500 17,19 4,63

98 JVSC 63,4 147 82 44 87 0,15 8050 5,5 0,86

99 DPB 96 138 117 43 72 2,89 5600 16,09 3,81

100 LSM 80 243 209 50 151 0,8 10800 10,8 2,13

101 JPB 83 160 61 43 104 4,16 4200 7,09 1,45

102 UGO 59 184 75 28 141 2,97 5300 4,72 0,69

103 MRN 98 148 72 48 86 4,44 6000 11,11 2,69

104 LSP 87 119 111 25 72 1,17 7800 13,23 2,84

105 GSG 88 165 60 53 100 4,88 7400 12,62 2,74

106 GROP 65 171 77 53 103 2,59 9000 5,9 0,95

107 ICF 92 180 141 42 110 1,74 7700 7,9 1,79

108 ALNG 82 179 95 34 126 2,97 6800 17,65 3,57

109 ASR 70 171 183 39 95 4,72 5500 3,45 0,60

111 ITC 81 213 118 35 154 4,08 6100 10,11 2,02

112 SBS 92 160 63 48 99,4 9,07 8800 19,86 4,51

113 MSF 102 129 126 35 69 0,866 9300 16,44 4,14

114 CSS 82 141 118 38 79 4,21 9300 7,92 1,60

115 WLS 69 151 102 31 100 3,31 10900 13,89 2,37

116 WAS 103 157 75 43 99 1,05 6700 16,19 4,12

117 LLSR 88 172 118 41 107 3,75 6300 16,6 3,61

118 EFRC 87 145 222 38 63 0,834 5200 12,38 2,66



Anexo 4. Dados laboratoriais do grupo sobrepeso/obesidade

número Nome Glicemia CT TG HDL LDL PCR Leucócitos Insulina HOMA

(mg/dL) (mg/dL) (mg/dL) (mg/dL) (mg/dL) (mg/L) (mil/mm3) (mU/L)

119 TGM 81 157 228 31 80 2,47 9000 29,11 5,82

120 MRA 92 147 59 55 80 0,285 4200 18,11 4,11

121 LRA 84 203 75 43 145 3,06 6000 4,63 0,96

122 DTB 101 161 83 57 87 7,28 10100 6,42 1,60

123 JPBBP 96 137 50 56 71 0,645 6700 11,31 2,68

124 LSC 91 206 63 50 143 5,58 6300 6,1 1,37

125 PHRF 96 235 51 55 169 0,24 6160 8,3 1,97

126 MHCB 84 145 41 51 86 1,21 3800 5,07 1,05

127 NRS 94 228 145 40 159 7,08 8500 5,85 1,36

128 FAF 87 149 113 49 78 0,67 5200 13,9 2,99

129 ESM 69 110 91 34 57 4,16 9200 13,9 2,37

130 LGCC 98 126 159 39 55 2,23 7100 14,15 3,42

131 ILOP 89 184 156 36 117 2,35 8100 5,38 1,18

132 JSS 84 182 151 43 108,8 0,662 5500 6,57 1,36

133 WBFN 83 114 53 36 67 0,538 6100 4,47 0,92

134 BRC 92 210 89 36 156 0,35 5800 14,42 3,28

135 SCSG 83 187 82 33 137,6 0,38 6900 14,5 2,97

136 APP 82 139 88 37 84 2,55 7500 14,95 3,03

137 JAC 126 147 80 57 74 0,1 9100 7,1 2,21

138 KRM 73 143 58 42 89 0,17 5500 2,7 0,49

139 RML 81 182 34 66 109 0,638 6800 0,44 0,09

140 RLQ 88 155 78 52 87 1,48 6700 8.16 1,77

141 AVCS 68 222 155 36 246 2,52 8600 24,91 4,18

142 MABM 79 174 81 47 111 1,34 5600 10,75 2,10

143 LVC 84 172 93 53 100 2,01 6300 6,73 1,40

144 LBS 84 178 167 47 98 7,97 8650 10,98 2,28

145 LSB 73 143 99 40 83 0,568 7100 9,93 1,79

146 ETSL 81 169 56 41 117 5,97 8700 7,19 1,44

147 VVP 92 165 258 33 80 1,85 8100 7,6 1,73
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número Nome Glicemia CT TG HDL LDL PCR Leucócitos Insulina HOMA

(mg/dL) (mg/dL) (mg/dL) (mg/dL) (mg/dL) (mg/L) (mil/mm3) (mU/L)

148 ABR 114 115 61 42 61 0,392 11400 4,59 1,29

149 ASSA 96 170 92 44 108 2,75 8100 9,21 2,18

150 KAS 69 161 99 43 98 1,34 5400 14,88 2,54

151 GAF 91 217 157 56 130 2,37 6200 7,14 1,60

152 SPS 95 150 89 43 89 0,985 6100 8,25 1,94

153 DBBC 92 253 184 44 172 0,31 8212 3,2 0,73

154 DSN 75 105 84 49 39 1,23 8600 10,47 1,94

155 FSS 98 183 101 44 119 0,338 5900 2,99 0,72

156 ARN 96 123 82 37 70 0,239 6700 7,52 1,78

157 RMR 71 151 50 46 95 0,579 5700 2,97 0,52

158 JPMR 83 192 105 60 111 0,806 6670 3,42 0,70

159 ACMSP 76 228 98 62 146 3,53 5800 5,69 1,07

160 FAF 58 258 131 35 197 9,09 7100 6,33 0,91

161 LFGB 79 160 113 44 93 0,158 7000 9,31 1,82

162 MAPG 84 120 57 51 57 1,07 6000 4,68 0,97

163 LDS 86 182 141 37 116 2,38 5100 9,91 2,10

164 GSC 82 152 88 50 84 0,762 5100 3,03 0,61

165 SSOJ 88 164 74 59 90,2 0,21 7950 11,8 2,56

166 ACT 93 180 70 45 121 0,197 4300 8,49 1,95

167 RVX 75 161 106 35 105 0,174 5300 3,93 0,73

168 LDSS 68 162 57 49 102 0,469 4500 4,61 0,77

169 PEM 93 136 50 57 69 0,3 5700 4,3 0,99

170 LVCS 89 212 174 41 137 0,02 8900 5,1 1,12

171 LRLS 116 177 163 31 113 0,249 6990 4,43 0,39

172 NSS 84 190 113 46 121 0,799 7200 14,98 0,89

173 MDAM 72 213 89 39 135 1,11 4100 8,67 1,54

174 GAS 69 175 42 69 97,6 0,159 8200 4,19 0,71

175 SBBC 69 161 57 44 110 0,158 8600 2,65 0,45

176 TSL 92 131 141 43 60 1,76 7500 6,01 1,37
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