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RESUMO 

 

Adolescência é o período de transição entre a infância e a vida adulta, 

caracterizado pelos impulsos do desenvolvimento físico, mental, emocional, 

sexual e social. Essa faixa etária, ao longo dos anos tem apresentado aumento 

da prevalência de sobrepeso e obesidade e danos e agravos à saúde 

provocados pelas comorbidades associadas. Os fatores que contribuem para 

esse processo são a alimentação e a inatividade física, portanto conhecer e 

saber escolher o melhor método para avaliar gasto energético basal e total, 

atividade física e a composição corporal dessa população ajuda os profissionais 

da saúde a trilharem soluções mais promissoras para o combate da obesidade 

e a formação de adultos mais saudáveis. O objetivo principal do presente estudo 

foi avaliar Gasto Energético e fatores diretamente relacionados como Consumo 

Alimentar e Padrão de Atividade Física em Adolescentes Obesos e Eutróficos. 

Foram estudados 86 adolescentes obesos e eutróficos de idade de 11 a 14 anos 

de ambos os sexos de escolas públicas e particulares de Ribeirão Preto. Foi 

avaliada a atividade física por meio do acelerômetro tri-axial, a composição 

corporal por absorcimetria de raio X de dupla energia, bioimpedância elétrica e 

óxido de deutério e gasto energético basal por calorimetria indireta e gasto 

energético total por água duplamente marcada. Os dados foram analisados pelo 

teste de normalidade Kolmogorov Smirnov, teste Anova com pós teste de Tukey 

e comparações por método Bland-Altman. O peso muscular pelo DXA de 

adolescentes obesos foi maior do que em adolescentes eutróficos. Houve 

diferença estatística entre obesos e eutróficos nas variáveis MMkg, MM%, MGkg 

e MG%. Analisando a composição corporal por BIA e OD podemos ver que a 

BIA superestima os resultados. Quanto ao gasto energético, não houve diferença 

estatística entre os grupo em relação ao GEB e GET, para o GET ser maior 

independe da atividade física em número de passos no dia, pois o GEB em 
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obesos (meninos e meninas) é maior quando comparado com eutróficos. O nível 

de atividade física dos adolescentes se mostrou semelhante entre os obesos e 

eutróficos, apesar dos obesos darem muito menos passos ao longo do dia. Em 

nosso estudo todas as variáveis foram diferentes entre os grupos. Foi constatado 

que os adolescentes obesos apresentam maior GEB por terem maior massa 

muscular, o que já eleva o GET, apesar de apresentarem AF menos intensa que 

os eutróficos, confirmando nossa hipótese inicial. 

 

Palavras-chave: adolescentes, atividade física, composição corporal, gasto 

energético, obesidade. 
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ABSTRACT 

 

Adolescence is the transitional period between childhood and adulthood, 

characterized by the impulses of the physical, mental, emotional, sexual and 

social development. This age group, all over the years, has shown increasing 

prevalence of overweight and obesity, damage and health problems caused by 

associated comorbidities. Factors that contribute to this process are the diet and 

physical inactivity, so knowing how to choose the best method to assess basal 

and total energy expenditure, physical activity and body composition of this 

population helps health professionals to find the best solutions to deal with 

obesity and how to guide their patients on how to become healthier adults. The 

main objective of this study was to evaluate Energy Expenditure and directly 

related factors such as Food Consumption and Physical Activity in Adolescents 

Obese and Eutrophic. We studied 86 adolescents aged between 11 and 14 years 

of both genders, obese and non-obese, from public and private schools in 

Ribeirão Preto. Physical Activity was evaluate by tri-axial accelerometer, body 

composition by dual-energy X-ray absorptiometry, electric bioimpedance and 

deuterium oxide, and basal energy expenditure was evaluate by indirect 

calorimetry and total energy expenditure by doubly labeled water. Data was 

analysed by Kolmogorov Smirnov to check normality, Anova with post test Tukey 

and comparisons by Bland-Altman method. The muscle weight by DXA of obese 

adolescents was higher than in normal weight adolescents. There was statistical 

difference between obese and normal weight in MMkg variables, MM % BFkg 

and BF %. Analyzing body composition by BIA and OD we can see that the BIA 

overestimates the results. In relation to the energy expenditure, there was no 

statistical difference between the groups in relation to the REE and TEE to the 

TEE be most independent of physical activity in number of steps in the day, 

because the REE in obese (boys and girls) is higher as compared with eutrophic. 
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The level of physical activity in adolescents was similar between the obese ones 

and normal weight ones, while obese ones had much less steps throughout the 

day. In our study all the variables were different between the grupos. We found 

that obese adolescents have higher REE because they have more muscle mass, 

which already raises the TEE, despite having less intense physical activity that 

eutrophic adolescents, confirming our initial hypothesis. 

 

Keywords: adolescents, physical activity, body composition, energy 

expenditure, obesity. 
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1 Introdução 

 

Adolescência é o período de transição entre a infância e a vida adulta, 

caracterizado pelos impulsos do desenvolvimento físico, mental, emocional, 

sexual e social e pelos esforços do indivíduo em alcançar os objetivos 

relacionados às expectativas culturais da sociedade em que vive. A adolescência 

se inicia com as mudanças corporais da puberdade e termina quando o indivíduo 

consolida seu crescimento e sua personalidade, obtendo progressivamente sua 

independência econômica, além da integração em seu grupo social (TANNER, 

1962).  

Os limites cronológicos do período da adolescência são definidos pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS) entre 10 e 19 anos (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 1986). No Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA), Lei 8.069, de 1990, considera criança a pessoa até 12 anos de idade 

incompletos e define a adolescência como a faixa etária de 12 a 18 anos. A 

Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) e o Conselho Federal de Medicina (CFM) 

consideram a adolescência uma área de especialização dentro da pediatria, 

inclusive em relação a treinamentos de graduação, residência médica e 

alojamento hospitalar (SBP, 2000). 

Essa faixa etária tem despertado a preocupação de pesquisadores e 

profissionais da área de nutrição e saúde devido ao aumento da prevalência de 

sobrepeso e obesidade e danos e agravos à saúde provocados pelo excesso de 

peso, tais como hipertensão arterial, cardiopatias, diabetes, hiperlipidemias, 

dentre outras (JOHNSON et. al, 2009; LEE, 2009). É importante considerar que, 

nessa fase, não ocorre só o aumento de gordura, mas do próprio número de 

células gordurosas (MULLER, 2001).  

Os fatores que contribuem para esse processo são a alimentação e a 

inatividade física. Entre os adolescentes, a alimentação inadequada, 

caracterizada pelo consumo excessivo de açúcares simples e gorduras, 

associada à ingestão insuficiente de frutas e hortaliças, contribui diretamente para 

o ganho de peso (TORAL et al., 2007). Porém, esse fato isoladamente não é 

capaz de explicar o aumento exponencial de obesidade no mundo. De acordo com 

Flynn et al., 2006, a redução dos níveis de atividade física também parece exercer 

papel fundamental para esse aumento de peso. 
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2 Revisão da Literatura 

 

2.1 A Etiologia da Obesidade 

 

A obesidade é uma doença crônica definida como um acúmulo excessivo 

de tecido adiposo num nível que compromete a saúde dos indivíduos (WHO, 

1997). É considerada uma doença integrante do grupo de Doenças Crônicas Não-

Transmissíveis (DCNT), as quais são de difícil conceituação, gerando aspectos 

polêmicos quanto à sua própria denominação, seja como doenças não-

infecciosas, doenças crônicas-degenerativas ou como doenças crônicas não-

transmissíveis. Esta última é a conceituação atualmente mais utilizada. As DCNT 

podem ser caracterizadas como doenças com história natural prolongada, 

múltiplos fatores de risco complexos, interação de fatores etiológicos 

desconhecidos, causa necessária desconhecida, especificidade de causa 

desconhecida, ausência de participação ou participação polêmica de 

microrganismos entre os determinantes, longo período de latência e longo curso 

assintomático. O curso clínico em geral é lento, prolongado e permanente, as 

manifestações clínicas tem períodos de remissão e de exacerbação. Por fim, as 

lesões celulares são irreversíveis e há evolução para diferentes graus de 

incapacidade ou para a morte. (LESSA, 1998).  

A obesidade acarreta prejuízos à saúde, tais como dificuldades 

respiratórias, problemas dermatológicos e distúrbios do aparelho locomotor, além 

de favorecer o surgimento de enfermidades potencialmente letais como 

dislipidemias, doenças cardiovasculares, diabetes não insulino dependente 

(Diabetes Tipo II) e certos tipos de câncer (MONTEIRA e CONDE, 1999). Essa 

enfermidade tem natureza multifatorial (STUNKARD, 2000). São envolvidos em 

sua gênese, aspectos ambientais e genéticos, além das dificuldades conceituais 

geradas pela própria determinação da quantidade de gordura que caracteriza um 

indivíduo como obeso (WHO, 1998). 
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2.2 Epidemiologia da Obesidade Mundial e Brasileira 

 

Por ser uma grave condição de saúde, a obesidade tem sido descrita 

como um importante problema de saúde pública da atualidade e vem ganhando 

destaque no cenário epidemiológico mundial. Sua prevalência aumentou nas 

últimas décadas em todo o mundo, inclusive nos países em desenvolvimento, 

como o Brasil, onde anteriormente predominavam os problemas relacionados à 

desnutrição (WHO, 2004).  

Dados da Organização Mundial de Saúde (WHO 1998), indicam sua baixa 

prevalência nas regiões africanas, em contraste com as nações industrializadas. 

Nas Américas, estudos demonstram que a prevalência de obesidade em ambos 

os sexos vem aumentando, tanto em países desenvolvidos, quanto em países em 

desenvolvimento. Na Europa, verificou-se em 10 anos um aumento entre 10% e 

40% de obesidade na maioria dos países, destacando-se a Inglaterra, com um 

aumento superior ao dobro, entre os anos 80 e 90. A Região Oeste do Pacífico, 

compreendendo a Austrália, o Japão, Samoa e China, também apresentou 

aumento da prevalência de obesidade; porém, importa destacar que China e 

Japão, apesar do aumento da obesidade em comparação com outros países 

desenvolvidos, apresentam as mais baixas prevalências: na China, 0,36% para 

mulheres e 0,86% para homens de 20–45 anos em 1991; no Japão, 1,8% para 

homens e 2,6% para mulheres maiores de 20 anos, em 1993.  

Segundo dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares (IBGE, 2010), no 

Brasil, o excesso de peso foi observado em 33,5% das crianças entre cinco a nove 

anos, sendo que 16,6% dos meninos também eram obesos; entre as meninas, a 

obesidade apareceu em 11,8%. Esses números representam um salto na 

frequência de excesso de peso nessa faixa etária ao longo de 34 anos em 

meninos: 34,8% em 2008-2009, 15% em 1989 e 10,9% em 1974-75. Observou-

se padrão semelhante nas meninas: 32% em 2008- 2009, 11,9% em 1989 e 8,6% 

em 1974-75. O excesso de peso foi maior na área urbana do que na rural: 37,5% 

e 23,9% para meninos e 33,9% e 24,6% para meninas, respectivamente. A região 

brasileira com maior frequência de excesso de peso foi a Sudeste, com 40,3% 

dos meninos e 38% das meninas com peso acima do normal. 



21 
 

Entre os indivíduos do sexo masculino entre 10 a 19 anos de idade, a 

frequência de excesso de peso passou de 3,7% (1974-75) para 21,7% (2008-09); 

já no sexo feminino, o crescimento do excesso de peso foi de 7,6% para 19,4% 

na mesma faixa etária. A obesidade também apresenta tendência ascendente, 

indo de 0,4% para 5,9% no sexo masculino e de 0,7% para 4,0% no sexo feminino, 

comparando os mesmos períodos. Em paralelo, também nessa faixa etária, o 

déficit de peso apresenta declínio nesses 34 anos, indo de 10,1% para 3,7% entre 

os homens e de 5,1% para 3,0% entre as mulheres. Apesar de ocorrer em todas 

as regiões brasileiras, a Região Sul tem o maior crescimento na frequência de 

excesso de peso, tendo sido encontradas variações de 4,7% para 27,2% nos 

adolescentes e 9,7% para 22,0% nas adolescentes. O maior rendimento familiar 

foi diretamente relacionado ao excesso de peso: este ocorreu três vezes mais 

entre os rapazes de maior renda do que nos de menor renda (34,5% contra 

11,5%); no sexo feminino, a diferença foi de 24% para 14,2%.  
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2.3 Adolescência e Obesidade 

 

Chiara et al., 2003, revelaram que o melhor parâmetro para detecção de 

adolescentes em risco de obesidade é proposta pela WHO, 1995, que preconiza 

o uso do Índice de Massa Corporal (IMC), que deveria ser inferior ao percentil 85 

e próximo ao percentil 70.  

Estudo realizado por Wang et al. Em 2002, em países com diferentes 

estágios de desenvolvimento socioeconômico revelou aumento significativo na 

prevalência de sobrepeso entre crianças e adolescentes nas últimas décadas. 

Entre os adolescentes, foram observados incrementos de magnitude importante: 

62% nos Estados Unidos (de 16,8% para 27,3%) e 240% no Brasil (de 3,7% para 

12,6%). 

Em muitos países o problema da obesidade infantil piora a um ritmo 

dramático. Pesquisas realizadas durante a década de 1990 mostram que no Brasil 

e nos EUA, mais de 0,5% de toda a população infantil desenvolveu excesso de 

peso a cada ano. No Canadá, Austrália e em partes da Europa, as taxas foram 

superiores, com um risco adicional de 1% de todas as crianças a desenvolver 

excesso de peso a cada ano. 

Embora a obesidade infantil traga uma série de problemas associados 

como: hiperinsulinemia, baixa tolerância à glicose e aumento do risco de diabetes 

tipo 2, hipertensão e apneia do sono, maiores problemas de saúde ocorrerão 

principalmente na próxima geração de adultos. Dessa forma, a epidemia da 

obesidade presente na infância passa para a vida adulta (LOBSTEIN et al., 2004). 

Além disso, quanto ao aspecto psicológico, a obesidade tem sido 

apontada como um dos fatores contribuintes para a baixa-estima, o isolamento 

social, a depressão, etc. (SLOCHOWER & KAPLAN, 1980). Esta aspecto é 

especialmente importante nos adolescentes, por estarem num período de 

reconhecimento e integração social, trazendo pioras para o quadro geral e 

reflexos na vida adulta. 
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2.4 Inatividade Física em Adolescentes 

 

Um fator determinante para o aumento de peso é a inatividade físca ou 

sedentarismo. O comportamento sedentário tem recebido importante atenção nos 

últimos anos, tanto na comunidade acadêmica como na imprensa popular 

(PEARSON et al., 2014). É definido como estar sentado ou deitado durante as 

horas de vigília, havendo um gasto muito baixo de energia (SEDENTARY 

BEHAVIOUR RESEARCH NETWORK, 2012). Fora o tempo sedentário em casa, 

considerando que o comportamento de lazer pode envolver a TV ou o uso do 

computador, existe também trabalho sedentário relacionado com a escola, que 

inclui o tempo sentado para estudo e tempo sentado no carro ou outro meio de 

transporte para deslocamento. Embora pessoas de todas a sociedade tenham 

comportamentos sedentários, percebe-se que o estilo de vida contemporâneo nos 

países desenvolvidos envolvem grandes quantidades de tempo sentado e que 

isso tem aumentado ao longo das últimas décadas (NG e POPKIN, 2012). Muito 

disto é atribuído a novas tecnologias (OWEN, 2012; OWEN et al, 2010). 

Durante o tempo sedentário pode haver a fragmentação ou quebra, que é 

descrita como uma medida que resume quantas mudanças de postura de 

sentado/deitado para em pé foram feitas no tempo total sedentário, calculado pelo 

número de quebras do tempo sentado pelo tempo sentado total em horas 

(CHASTIN et al., 2012). A associação benéfica de quebras do tempo sedentário 

com marcadores metabólicos podem refletir em maior gasto energético total 

naqueles que mais fragmentam. Mesmo atividades o mínimo de tempo em pé, 

tem mostrado aumento substancial no gasto energético total diário e resistência 

ao ganho de gordura (LEVINE et al., 1999 e 2005). 

Em contrapartida ao comportamendo sedentário, há a atividade física, que 

é um importante auxiliar para o aprimoramento e desenvolvimento do 

adolescente, nos seus aspectos morfofisiopsicológicos. Ela pode aperfeiçoar o 

potencial físico determinado pela herança e prepara o indivíduo para um 

aproveitamento melhor de suas possibilidades (BARROS, 1993). Paralelamente 

à boa nutrição, a adequada atividade física deve ser reconhecida como elemento 

de grande importância para o crescimento e desenvolvimento normal durante a 

adolescência, bem como para diminuição dos riscos de futuras doenças (CAROL, 

1991). 
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A OMS, 2015, define atividade física como sendo qualquer movimento 

corporal produzido pelos músculos esqueléticos que requeiram gasto de energia 

– incluindo atividades físicas praticadas durante o trabalho, jogos, execução de 

tarefas domésticas, viagens e em atividades de lazer. O termo "atividade física" 

não deve ser confundido com "exercício", que é uma subcategoria da atividade 

física planejada, estruturada, repetitiva e que tem como objetivo melhorar ou 

manter um ou mais componentes do condicionamento físico. A atividade física 

moderada e intensa traz benefícios para a saúde. A intensidade das diferentes 

formas de atividade física varia entre as pessoas. A fim de trazerem benefícios 

para a saúde cardiorrespiratória, todas as atividades físicas devem ser praticadas 

em sessões de pelo menos dez minutos de duração. A OMS recomenda:  

Crianças e adolescentes com idade entre 5 e 17 anos: 

 pelo menos 60 minutos de atividade física moderada a vigorosa intensidade 

diária; 

 a atividade física de quantidades superiores a 60 minutos diários irá 

fornecer benefícios adicionais de saúde; 

 devem ser incluídas atividades que fortalecem músculos e ossos, pelo 

menos 3 vezes por semana; 

Um importante indicador de sedentarismo é o hábito de assistir televisão 

(CURRIE et al., 2008). A OMS, 2003, recomenda que crianças não devem 

permanecer por mais que uma ou duas horas em frente à TV e vídeo game 

diariamente. O tempo em frente à TV também está associado ao consumo de 

alimentos calóricos, refrigerantes e baixo consumo de frutas e vegetais, além de 

pouco gasto de energia (CURRIE et al., 2008). 

No Brasil, em 2012, segunda a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar 

(PENSE), o hábito de assistir a duas horas ou mais de televisão, num dia de 

semana comum, foi relatado por 78,0% dos estudantes do 9º ano do ensino 

fundamental. Entre os escolares do sexo feminino, 79,2% mencionou este hábito, 

enquanto para os do sexo masculino esta proporção foi de 76,7%. Os percentuais 

observados entre os adolescentes das escolas privada e pública foram 77,5% e 

78,2%, respectivamente. A Região Sudeste apresentou a maior frequência do 

hábito de assistir a duas horas ou mais diárias de televisão (80,2%). 

Tucker & Friedam, 1989, afirmam que a inatividade física constitui-se no 

fator mais importante para o desenvolvimento da obesidade.  Estudos de Al, 1999 
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e Martinéz et. al, 1999, envolvendo indivíduos jovens confirmam que o nível de 

atividade física está inversamente relacionado à incidência de sobrepeso e 

obesidade. 

Fripp et al., em 1985, já observaram que, adolescentes com boa aptidão 

física apresentavam menor Índice de Massa Corporal (IMC), menor pressão 

sanguínea sistólica e diastólica e maior concentração plasmática de HDL-

colesterol do que adolescentes sedentários. 

Estudando 391 adolescentes do Rio de Janeiro, Fonseca et al., em 1998, 

constataram que as horas de TV e/ou vídeo game estavam significantemente 

associadas com o IMC. Rocket et al., em 2000, realizaram um estudo prospectivo 

em pré-adolescentes e adolescentes dos sexos feminino e masculino, em que 

avaliaram duas vezes o IMC no intervalo de um ano. Ao final desse período, os 

que referiram mais tempo dedicado à TV e vídeo game e menos à atividade física, 

tiveram aumento significantemente maior no IMC. 

Mesmo que, isoladamente, o exercício possa não ser capaz de promover 

rápida perda de gordura, ele apresenta diversas vantagens sobre outros tipos de 

tratamento, como a conservação da massa magra, que ocorre devido ao efeito 

anabólico da atividade física. Há ainda o estabelecimento de melhor estilo de vida 

(SHEPARD, 1989). 

A avaliação da atividade física é atualmente uma das áreas mais 

importantes para a epidemiologia quando o enfoque é a prevenção das doenças 

crônicas não transmissíveis. No entanto, ainda são escassos os instrumentos para 

a avaliação da atividade física aplicados à epidemiologia no Brasil (FLORINDO et 

al., 2006). Portanto, é importante aprimorar os instrumentos de medida, 

melhorando a sua precisão e condições de utilização em estudos amplos (REIS 

et al., 2000). 

Podemos dividir os instrumentos em três tipos principais: 

a) os que utilizam informação fornecida pelas pessoas (questionários, 

entrevistas, diários);  

b) os que utilizam indicadores fisiológicos (consumo de oxigênio, 

frequência cardíaca); e  

c) os sensores de movimento, que registram objetivamente certas 

características das atividades durante um período determinado (MATSUDO, 

1996, WESTON, et al., 1997, KRISKA & CASPERSEN 1997). 
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Evidências indicam que o acúmulo de 10.000 passos/dia, estimado pelo 

pedômetro, está relacionado com a manutenção da saúde e controle de peso 

corporal de pessoas adultas (TUDOR-LOCKE et al., 2002; 2004). No caso de 

crianças e adolescentes, não há consenso entre os estudos (ROSA et al., 2011). 

Vincent & Pangrazi, 2002, em estudo para estabelecer padrões que 

possam ser usados para determinar níveis de atividade física apropriados para 

jovens baseados em contagem de podômetros, estudou 711 crianças de seis a 

12 anos dos Estados Unidos, utilizando quatro dias consecutivos de podômetro, 

determinou como ponte de corte 11.000 passos/dia para meninas e 13.000 

passos/dia para meninos. 

Em 2004, Tudor-Locke et al., em estudo para estabelecer um padrão de 

referência para passos/dia relacionado com composição corporal saudável, com 

crianças de seis a 12 anos, avaliaram 1.954 crianças dos Estados Unidos, 

Austrália e Suécia. Os autores utilizaram índice de massa corporal e podômetros 

para medir passos/dia de segunda a sexta. Foram estabelecidos os padrões de 

12.000 passos/dia para meninas e 15.000 passos/dia para meninos. 

Já em 2007, Duncan et al., em pesquisa com 969 crianças da Nova 

Zelândia europeia, Polinésia e Ásia, tiveram como objetivo desenvolver novas 

metas para o número de passos/dia para crianças de cinco a 12 anos. Foram 

incluidos dias da semana e de final de semana, o número de passos medido por 

podômeto. Foi verificada a associação com a porcentagem de gordura corporal, 

mensurada por bioimpedância elétrica. Os autores recomendaram 13.000 

passos/dia para meninas e 16.000 passos/dia para meninos, para reduzir o 

excesso de massa corporal. 

Outros métodos podem ser usados como medida indiretas de avaliar o 

gasto energético, como a calorimetria indireta e a água duplamente marcada. 

Acelerômetros são aparelhos portáteis que são sensíveis à aceleração do 

corpo e transformam esta informação em unidades de gasto energético 

(HENSLEY et al., 1993). 

Em 2012, Feito et al. constataram, em estudo sobre a precisão de 

contagem de passos em esteira, que o ActivPal™ é atualmente um dos 

acelerômetros mais precisos para medir número de passos em qualquer 

velocidade e independente do IMC do indivíduo. 
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Estudo de Dowd et al., 2012, recomenda o uso do ActivPal™ para medir 

os níveis de sedentarismo e os níveis de atividade física na população 

adolescente, por mostrar associação deste acelerômetro com o gasto energético 

(expresso em equivalentes metabólicos – METs) da população adolescente 

durante a execução de uma série de atividades cotidianas, e assim ter um alto 

nível de validade. 
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2.5 Avaliação Antropométrica e Composição Corporal 

 

Para se avaliar a composição corporal, a determinação do IMC é o método 

mais acessível e universalmente aplicável, por ser de baixo custo, simples e não 

invasivo. A maior desvantagem é não poder identificar a deficiência ou excesso 

de um nutriente específico e não discrimina a composição corporal. Portanto, os 

indicadores antropométricos, usados na avaliação nutricional dos adolescentes, 

não são específicos e somente podem ser considerados como critérios sugestivos 

de maior risco nutricional (EISENTEIN et al., 2000). 

Porém, nem todo aumento de peso é evidência de obesidade, podendo 

representar, em alguns casos, desenvolvimento de massa muscular (massa 

corporal magra) ou mesmo uma estrutura óssea mais compacta (CYSNEIRO, 

1996). Para avaliar a obesidade e acompanhar crianças e adolescentes obesos, 

é necessário um método rápido e confortável para estimar a composição corporal 

de forma correta e segura. Vários estudos têm demonstrado que medidas 

antropométricas como peso, estatura e dobras cutâneas são de baixa precisão na 

avaliação da composição corporal e de alterações durante a perda de peso em 

crianças obesas (LUKASKI, 1987). 

Para maior precisão da análise da composição corporal existem métodos 

mais específicos, tais como absorciometria de raio X de dupla-energia (DXA), 

bioimpedância elétrica (BIA) e diluição do óxido de deutério (OD). 

A medida da DXA é definida como a quantidade de radiação absorvida 

pelo corpo ou segmento desejado, calculando-se a diferença entre a energia 

emitida pela fonte de radiação e a captada pelo detector de energia (HEYWARD, 

2001). O DXA é uma técnica de "escaneamento" que mede diferentes atenuações 

de dois raios X que passam pelo corpo (PAIVA et al., 2002). Os raios X são 

emitidos por uma fonte que passa por baixo do indivíduo, o qual permanece em 

posição supina sobre a mesa. Após passar pelo indivíduo, os raios X atenuados 

são medidos por um detector discriminante de energia. O DXA faz análises 

transversas do corpo, em intervalos de 1cm da cabeça aos pés. Esta é uma 

técnica não invasiva considerada segura e que pode medir três componentes 

corporais: massa de gordura, massa livre de gordura e massa óssea (CINTRA et 

al., 2004). Uma vantagem importante apresentada pelo DXA e que consiste na 
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limitação da maioria dos outros métodos é sua independência de equações 

preditivas com base populacional (ZEMEL et al, 1997). 

Inicialmente, destinado à mensuração da densidade mineral óssea e do 

conteúdo mineral ósseo, esse método, devido aos avanços tecnológicos, permite 

também a estimativa dos componentes corporais, dando condições para uma 

análise total ou dos segmentos corporais (membros superiores, inferiores e 

tronco), possibilitando uma análise da topografia corporal (KORTH, 1995; 

MAZESS, 1990), assim como possibilita estimativas da massa muscular (KIM, et 

al., 2002). 

Outro método é a BIA, um método usado para estimar a composição 

corporal cuja tecnologia determina a impedância elétrica de tecidos corporais, 

permitindo estimar a água corporal total. Este método é seguro, não invasivo, 

rápido e relativamente barato. Ele se baseia na resistência à passagem de 

corrente elétrica pelos tecidos orgânicos que são diferentes em função do seu 

conteúdo hídrico e eletrolítico (LUKASKI, 1987; CASANOVA et al., 2004). Sua 

análise baseia-se na medida da resistência (R) total do corpo à passagem de uma 

corrente elétrica de baixa amplitude (800 µA) e alta frequência (50 kHz) 

(HEYWARD & STOLARCZYK, 2000; BRITTO & MESQUITA, 2008). 

E por fim temos a mensuração por isótopos estáveis pro meio do OD. 

Dentre os marcadores mais recomendados para o uso clínico, destacam-se os 

isótopos estáveis, elementos que possuem a característica de não se 

desintegrarem naturalmente, não emitindo partículas ao meio externo e por essa 

razão são considerados inócuos aos seres humanos (MARCHINI et al., 1997). 

A utilização de marcadores específicos por meio de métodos de diluição 

constituiu importante recurso para a determinação da água corporal total (ELLIS, 

2000). A diluição de óxido de deutério (2H2O) é o método usado para avaliar a 

composição corporal em diferentes grupos. Este se baseia na ingestão de uma 

dose conhecida de óxido de deutério pelos voluntários e na determinação, por 

espectrometria de massa ou espectroscopia infra-vermelho, do enriquecimento 

por deutério de uma amostra de água corpórea (saliva, urina ou sangue), antes 

(que é considerada a amostra basal) – e algumas horas após a ingestão da dose 

de deutério. A água enriquecida por deutério se distribui por todo o corpo e se 

equilibra com a água corpórea, entrando o enriquecimento em fase de platô. Pela 

diferença de enriquecimento antes e após a ingestão da dose, determina-se a 
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água corpórea total com precisão (SCHOELLER et al., 1980). A determinação da 

composição corporal, por este método, se baseia no princípio da constante de 

hidratação da massa magra, que afirma que, em mamíferos, 73,2% da massa 

magra corpórea é composta por água (PACE & RATHBUN, 1945). Dessa forma, 

pela quantificação da água corpórea pode-se estimar a MM. O óxido de deutério 

é um método considerado altamente acurado para determinação da MM e MG 

corpórea (PFRIMER et al., 2012) . No entanto, é pouco disponível e apresenta 

custo elevado, por envolver métodos sofisticados de análise, como o 

espectrômetro de massa (CARNEIRO et al., 2012). 
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2.6 Gasto Energético em Adolescentes 

 

Outro fator que deve ser mensurado é o gasto energético, a fim de se 

determinar qual a demanda energética do adolescente e relacioná-la com 

consumo alimentar e composição corporal. 

O total de energia necessário para os seres vivos, ou o gasto energético 

diário (GED) compreende o dispêndio energético basal (GEB), necessário para a 

realização das funções vitais do organismo; o gasto energético da atividade física 

(GEAF), que engloba as atividades físicas do cotidiano e o exercício físico; e o 

efeito térmico dos alimentos (ETA), relacionado com a digestão, a absorção e o 

metabolismo dos alimentos. Em indivíduos saudáveis, o GEB corresponde 

aproximadamente a 60% a 70% do gasto diário, o ETA entre 5% e 15% e o GEAF 

de 15% a 30%, sendo este último o componente que mais varia entre os indivíduos 

(ORZANO & SCOTT, 2004; IBGE, 2004; ASTRUP et al., 1999; HEYMSFIELD et 

al., 1995; HILL, 2006). 

A medida do gasto energético total é um componente fundamental em 

diversas pesquisas das áreas de metabolismo e nutrição (SPEAKMAN, 1998), 

porém a estimativa do gasto energético por equações pode não ser suficiente nos 

casos em que fatores, como idade, sexo, grupo étnico, peso, composição 

corporal, prática de atividades físicas, condições de saúde e estado fisiológico, 

possam causar grande variação no gasto energético (SCAGLIUSI & LANCHA JR, 

2005). 

Os principais métodos e técnicas para mensuração do gasto energético 

são: calorimetria direta, calorimetria indireta, questionários para avaliação do 

gasto energético diário, avaliação com base no consumo alimentar, equações 

preditivas, sensores de movimento e água duplamente marcada (MELO et al., 

2008). 

A calorimetria indireta é um método não-invasivo que determina as 

necessidades nutricionais e a taxa de utilização dos substratos energéticos a partir 

do consumo de oxigênio e da produção de gás carbônico obtidos por análise do 

ar inspirado e expirado pelos pulmões. Os aparelhos clássicos consistem de um 

espirômetro de selo d'água contendo oxigênio a 100%, um filtro com cal-sodada 

para absorver o gás carbônico e um circuito respiratório com válvula inspiratória e 
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válvula expiratória. O indivíduo respira continuamente o gás contido no 

espirômetro por meio do sistema de válvulas direcionais. A redução no volume do 

gás contido no espirômetro, no período do exame, permite determinar o consumo 

do oxigênio (FERRANNINI, 1988). 

Em 2009, Dayrell et al., utilizaram a calorimetria indireta para avaliar o 

gasto energético de adolescentes obesos e eutróficos e obtiveram gasto 

energético maior em obesos. 

É necessário, ainda, saber também o quanto é adicionado ao GET ao se 

realizar as atividades diárias, portanto a mensuração do gasto energético durante 

a prática de atividade física é importante para determinar as necessidades 

energéticas de seus praticantes. É de suma importância que se conduzam 

estudos com água duplamente marcada em diversas populações, a fim de avaliar 

suas necessidades e determinar suas recomendações de consumo energético 

total (SCAGLIUSI & LANCHA JÚNIOR, 2005). Este método apresenta risco 

mínimo para a saúde podendo ser empregados em todas as faixas etárias e 

condições fisiopatológicas, além de ter grande acurácia (FERRIOLLI et al., 2008). 

 Os isótopos empregados em humanos estudos são deutério (2H) e 

oxigênio 18 (18O). 

 O método baseia-se na determinação da taxa de eliminação dos 

isótopos, sendo o hidrogênio (H) através da urina, suor, perspiração, fezes, etc., 

e a do oxigênio (O) através dos mesmos meios acima e pelo dióxido de carbono 

(CO2) do ar expirado. Portanto, após a ingestão de uma dose água marcada tanto 

por deutério quanto por oxigênio-18, a diferença entre as curvas de eliminação do 

O18 e do deutério na urina reflete a produação do CO2, que pode ser convertida, 

pelas equações clássicas da calorimetria indireta, em gasto energético 

(FERRIOLLI et al., 2008). 

 Diversos estudos têm usado a água duplamente marcada em crianças e 

adolescentes. Em 2009, Arvidsson et al., utilizaram a água duplamente marcada 

para avaliar atividade espontânea em adolescentes de 14-15 anos e realizaram a 

validação para essa idade. No entanto, poucos dados da literatura são 

apresentados sobre o tipo de atividade física de adolescentes obesos e eutróficos 

comparando com o gasto energético. 

Em estudo para avaliar o gasto energético de crianças obesas e não 

obesas de escolas pública, Bracco et al., 2002, concluiu que o gasto energético 
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decorrente da atividade física é maior entre crianças obesas que entre crianças 

não obesas. 
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2.7 Alimentação dos Adolescentes 

 

O último fator associado a obesidade dos adolescentes que será estuado 

é a alimentação. 

No período da adolescência, além das transformações fisiológicas, o 

indivíduo sofre importantes mudanças psicossociais, o que contribui para a 

vulnerabilidade característica desse grupo populacional. Os adolescentes podem 

ser considerados um grupo de risco nutricional, devido à inadequação de sua dieta 

decorrente do aumento das necessidades energéticas e de nutrientes para 

atender à demanda do crescimento (ENES & SLATER, 2010). 

A manutenção da saúde e a prevenção de doenças têm sido associadas 

a uma adequada ingestão de fibra alimentar. É considerada o principal 

componente de vegetais, frutas e cereais integrais (GIUNTINI et al., 2003). 

Contudo, uma alimentação pobre em fibras e rica em gorduras, bem como altos 

níveis calóricos como os fast foods, está relacionada com um risco maior de 

desenvolver patologias como o câncer de intestino (BULL, 1988; 

GAMBARDELLA, 1996). 

Diversos estudos têm demonstrado hábitos alimentares pouco saudáveis 

entre os adolescentes, principalmente entre os que pertencem às classes 

econômicas mais favorecidas, (NUNES; FIGUEIROA; ALVES, 2007; LEVY et al., 

2010). Este grupo etário consome alimentos usualmente ricos em gorduras, 

açúcares e sódio, contando apenas com uma pequena participação de frutas e 

hortaliças (TORAL; CONTI; SLATER, 2009). Entre os adolescentes provenientes 

de famílias menos favorecidas, o consumo de alimentos como o arroz e o feijão 

são mais frequentes (SANTOS et al., 2005; VEIGA; SICHIERI, 2006). 

As necessidades de proteínas dos adolescentes podem ser estimadas em 

torno de 12% a 15% do total calórico. Durante adolescência a utilização de 

proteínas está mais fortemente ligada ao padrão de crescimento do que à idade. 

A necessidade proteica é determinada pela quantidade necessária para manter o 

crescimento de novos tecidos que, durante a adolescência, podem representar 

porção substancial (DIETARY REFERENCES INTAKE 2000; 2002). Usando o 

valor de referência, o peso corporal para meninas de 14 a 18 anos é de 54kg e 

para meninos, 61kg; a Recommended Dietary Allowance/2002 para proteína deve 

ser de 46g/dia para meninas e 52g/dia para meninos. A recomendação de 



35 
 

ingestão de carboidrato é na faixa de 55% a 60% da energia total da dieta, dando-

se preferência aos carboidratos complexos, que são as principais fontes de 

energia para os adolescentes. A American Dietetic Association (ADA, 2002) 

recomenda, para a faixa etária de três a 18 anos, uma ingestão diária de fibras 

igual à idade + 5g. As fibras são importantes no cuidado de diversas situações 

nutricionais como constipação intestinal, obesidade, dislipidemia e diabetes. 

Incentivar o consumo de fibras o mais cedo possível pode diminuir esses tipos de 

alteração nutricional, bem como prevenir alguns cânceres. O Comitê de Nutrição 

da Academia Americana de Pediatria (AAP, 2003) recomenda que nas primeiras 

duas décadas de vida as gorduras devem fornecer 30% das calorias da dieta, a 

não ser que haja maior suscetibilidade à arteriosclerose, seja por história familiar 

positiva, tabagismo, hipertensão, diabetes ou outros fatores de risco. Para a 

população em geral de crianças e adolescentes, o National Cholesterol Education 

Program (NCEP, 1991), recomenda a adoção de padrões alimentares para atingir 

os seguintes critérios de gordura e colesterol:  

• ácidos graxos saturados – menos de 10% das calorias totais;  

• ácidos graxos poliinsaturados – até 7% das calorias totais;  

• ácidos graxos monoinsaturados – de 10 % a 15% das calorias totais;  

• gordura total – uma média de não mais de 30% das calorias totais;  

• colesterol da dieta – menos de 300mg dia. 

A Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PENSE) de 2012, identificou 

a frequência semanal de consumo de alimentos considerados como marcadores 

de alimentação saudável (feijão, hortaliças cruas ou cozidas, hortaliças cruas, 

hortaliças cozidas, frutas e leite) e de alimentação não saudável (frituras, 

embutidos, biscoitos salgados e doces, salgados fritos, salgados de pacotes, 

guloseimas e refrigerantes), em cinco dias ou mais na semana. No que se refere 

à frequência de cinco dias ou mais na semana anterior à da pesquisa, os dados 

da PeNSE 2012 apontaram que 69,9% dos escolares consumiram feijão; 43,4%, 

hortaliças 30,2%, frutas frescas; e leite 51,5%. O consumo de guloseimas (doces, 

balas, chocolates, chicletes, bombons ou pirulitos) em cinco dias ou mais na 

semana foi referido por 41,3% dos escolares em conjunto com o consumo de 

biscoitos salgados (35,1%) e de refrigerantes (33,2%). 

Em 2014, Pinho et al., realizaram um estudo com 535 adolescentes de 

escolas públicas do norte de Minas Gerais, para identificar seu consumo 
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alimentar, e concluiram que os voluntários tinham consumo energético que 

superava 3000kcal/dia, sendo grande parte dessas calorias provenientes dos 

carboidratos, ácidos graxos saturado e sódio, classificando o hábito alimentar 

como inadequado. 

Também em 2014, Maichaki et al., em estudo com 45 adolescentes, 

verificaram que o consumo de fibras apresentou-se abaixo da recomendação, 

tanto para as meninas como para os meninos, e o consumo de alimentos ricos em 

gordura foi elevado. 

A avaliação do consumo alimentar tem um papel crítico na área de 

pesquisa em nutrição e saúde e também no desenvolvimento de programas 

(BUZZARD, 1994). 

Pesquisas de consumo de alimentos constituem instrumentos eficazes e 

de baixo custo para obtenção de informações sobre as características de 

consumo alimentar de grande parte da população. Dentre estes métodos se 

destacam o questionário de frequência alimentar, o recordatório 24 horas, o 

método do inventário, o registro diário ou diário alimentar, e a história dietética 

(BONOMO, 2000; SCHAEFER et al., 2000). 

O recordatório alimentar de 24h, consiste em obter informações escritas 

ou verbais sobre a ingestão alimentar das últimas 24 horas, com dados sobre os 

alimentos consumidos e informações sobre peso/tamanho das porções que 

deveriam ser, em tese, fornecidas por meio de fotografias ou modelos de porções. 

Requer um nutricionista ou entrevistador bem treinado para a realização da coleta 

de dados. Em geral, esse instrumento é bem aceito pelos entrevistados, o tempo 

de aplicação é curto, o custo é baixo e não promove alteração da dieta habitual 

(CAVALCANTE et al., 2004). Bingham, 1987, recomenda o emprego do método 

do recordatório 24 horas por três dias para avaliar o total da ingestão de alimentos 

e nutrientes, sendo esse método capaz de estimar as diferenças entre grupos de 

indivíduos em pesquisas epidemiológicas. 

Entre os mais utilizados para crianças em estudos epidemiológicos pode-

se citar o Diário Alimentar (DA), que apresenta uma vantagem sobre os demais 

métodos no que diz respeito à memória uma vez que os alimentos ou bebidas são 

registrados assim que ingeridos, possibilitando maior precisão dos dados obtidos 

(CRAWFORD et al., 1994). 
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Da mesma forma que o R24h, o diário alimentar recolhe informações 

sobre a ingestão atual de um indivíduo ou de um grupo populacional. Neste 

método, também conhecido como registro alimentar, o paciente ou pessoa 

responsável anota, em formulários especialmente desenhados, todos os 

alimentos e bebidas consumidos ao longo de um ou mais dias, devendo anotar 

também os alimentos consumidos fora do lar. Normalmente, o método pode ser 

aplicado durante três, cinco ou sete dias – períodos maiores que sete dias podem 

comprometer a aderência e a fidedignidade dos dados (THOMPSON & BYERS, 

1994). O diário alimentar pode ser aplicado de duas maneiras: na primeira, o 

indivíduo deve registrar o tamanho da porção consumida; na segunda, todos os 

alimentos devem ser pesados e registrados antes de ser consumidos e, da mesma 

maneira, as sobras devem ser pesadas e registradas. Devem também ser 

anotados detalhes como adição de sal, açúcar, óleo e molhos, se a casca do 

alimento foi ingerida e também se o alimento ou bebida consumido era regular, 

diet ou light. Para a melhor estimativa do tamanho da porção, o paciente poderá 

contar com o auxílio de medidas caseiras tradicionalmente usadas, podendo 

recorrer também a fotografias de diferentes tamanhos de porções e modelos 

tridimensionais de alimentos (SLATER et al., 2003; HEBER et al., 2006). 
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3 Justificativa e Hipótese 

 

De acordo com a POF – IBGE, 2009, no decorrer dos anos houve aumento 

da obesidade entre crianças e adolescentes. 

Existem inúmeras evidências que sugerem um aumento do risco de 

diversas doenças crônicas associadas à inatividade física, tais como: obesidade, 

doenças cardiovasculares, diabetes, diferentes formas de cancro, osteoporose, 

osteoartrite e hipertensão (MONTEIRA e CONDE, 1999). 

Diante disso, este estudo ajudará a entender a relação entre alto peso 

corporal, o gasto energético e nível de atividade física espontânea em 

adolescentes. 

Este estudo tem como hipótese que adolescentes obesos apresentam 

atividades físicas menos intensas que adolescentes eutróficos, com gasto 

energético maior por terem peso muscular maior. 
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4 Objetivos 

 

4.1 Objetivo Geral 

 

Avaliar Gasto Energético e fatores diretamente relacionados como 

Consumo Alimentar e Padrão de Atividade Física em Adolescentes Obesos e 

Eutróficos. 

 

4.2 Objetivos Específicos 

 

 Avaliar o gasto energético total por meio da água duplamente marcada e o 

gasto energético basal por calorimetria indireta de adolescentes obesos e 

eutróficos. 

 Comparar o gasto energético (METs) mensurado por acelerometria com o 

gasto energético total mensurado pela água duplamente marcada. 

 Avaliar o número de passos dados durante sete dias por adolescente 

obesos e eutróficos, comparando os resultados. 

 Avaliação do consumo alimentar por meio do registro alimentar de 7 dias e 

três recordatórios alimentares de 24 horas de adolescentes obesos e 

eutróficos, comparando os resultados. 
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5 Casuística e Métodos 

 

5.1 Casuística 

 

Para o presente estudo foram selecionados adolescentes obesos e 

eutróficos, de idade entre 11 e 14 anos, em escolas estaduais de Ribeirão Preto 

– SP e no ambulatório de obesidade do Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo (HC FMRP-USP). Todos 

os voluntários, após os esclarecimentos do estudo e autorização dos pais ou 

responsáveis, concordaram em participar e assinaram o termo de consentimento 

livre esclarecido. 

Foram realizadas triagens nas escolas para selecionar os voluntários. Nas 

triagens foram mensurados: peso e altura para classificação do Índice de Massa 

Corporal (IMC). Os adolescentes foram classificados entre eutróficos e obesos de 

acordo com as curvas de Índice de Massa Corporal (IMC) por idade da 

Organização Mundial da Saúde através de percentis. Foram classificados como 

eutróficos aqueles que estavam na faixe de ≥ Percentil 3 e ≤ Percentil 85 e obesos 

na faixa de > Percentil 99,9, na curva de IMC para idade para meninos e meninas 

de 5 a 19 anos (OMS, 2007). 

O peso foi mensurado com a utilização de balança de plataforma digital 

Filizola® ID 1500 com limite de pesagem de 200 kg, erro de 0,05 kg, e a estatura 

pelo uso de estadiômetro fixado a balança com precisão de 0,1 cm. Para pesagem 

o voluntário foi posicionado de costas para a balança, descalço, com o mínimo de 

roupa possível, no centro do equipamento, ereto, com os pés juntos e os braços 

estendidos ao longo do corpo. A altura foi mensurada com o indivíduo descalço, 

com a cabeça livre de adereços, no centro do equipamento, em pé, ereto, com os 

braços estendidos ao longo do corpo, a cabeça erguida, olhando para um ponto 

fixo na altura dos olhos, com os pés formando um ângulo reto com as pernas, 

encostando calcanhares, panturrilhas, glúteos, escápulas e parte posterior da 

cabeça no estadiômetro (BRASIL, 2011). 

Aqueles que se enquadravam na idade e IMC necessários para a 

pesquisa recebiam um termo de consentimento livre e esclarecido a serem 
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preenchidos e autorizados pelos pais ou responsáveis para dar andamento ao 

projeto. Foi aplicado na forma de auto avaliação o teste de maturação sexual 

proposto por Tanner (1962) (Anexo B). O estágio um corresponde sempre à fase 

infantil, impúbere, e o estágio cinco à fase pós-puberal, adulta, sendo os estágios 

dois, três e quatro os que caracterizam o período puberal (DUARTE, 1993). Como 

a faixa etária da amostra varia de 11 a 14 anos e nessa faixa etária existe muitas 

variações dos eventos pubertários, é comum vermos resultados que diferem no 

desenvolvimento de pelos e mamas ou pelos e genitálias, por exemplo, P4G2 e 

P2M5, dessa forma foram considerados para meninas somente volume e aspecto 

de mamas e para meninos características da genitália externa (ANJOS et al., 

1998), visto que a maturação sexual se inicia um ano mais cedo, no sexo feminino, 

quando comparado ao masculino. Nas meninas o desenvolvimento pubertário 

ocorre até os 13 anos, com o desenvolvimento mamário e dos pelos púbicos, 

quase que simultaneamente. Já nos meninos, o início se dá até os 14 anos, com 

o desenvolvimento da genitália, seguido dos pelos pubianos (COLLI, 1998). 

Após contato dos voluntários, os pesquisadores iam até a casa dos 

adolescentes para maiores esclarecimentos e agendamento de visita ao Hospital 

das Clínicas. 

 

5.2 Critérios de Inclusão 

 

Os critérios de inclusão do presente estudo foram possuir idade de 11 a 

14 anos, ter consentimento dos pais ou responsáveis e concordar com todos os 

procedimentos, não apresentar nenhum limitação para atividades do dia-a-dia ou 

para atividade física. 

 

5.3 Critérios de Exclusão 

 

 Não se enquadrar no IMC de eutrofia ou obesidade, não ter o termo de 

consentimento livre esclarecido assinado pelos pais ou responsáveis, apresentar 

doenças ou limitações. 
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5.4 Aspectos Éticos 

 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - USP (Procotolo nº 

1386/2011) (Anexo A). 
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5.5 Métodos 

 

5.5.1 Registro da atividade física 

 

O monitor de atividade ActivPAL™ (PAL TECHNOLOGIES LTDA., 

Glasgow, Reino Unido) (Figura 1), foi utilizado para determinar a atividade física. 

Um registro de atividade é gerado pelo uso de um acelerômetro para detectar 

movimentos acoplados com algoritmos offline para gerar o registro de atividade. 

Por registrar a intensidade e duração de cada categoria de atividades, o sistema 

somou a energia estimada para gerar um valor que reflete o gasto energético total. 

Os sensores detectam a aceleração em planos (anteroposterior, médio-

lateral e vertical). Os dados processados são registrados na memória interna e, 

posteriormente transferidos para o computador (CHEN; BASSETT, 2005). 

O ActivPAL™ resume os dados em intervalos de 5 segundos a uma 

frequência de amostragem de 10 Hz (RYAN et al., 2006). É realizada a medição 

do tempo sentado/deitado, em pé, andando, transições de postura, contagem de 

passos e fragmentação (quebras do tempo sedentário). O tempo acordado foi 

definido a partir da primeira transição de sentado para em pé, essa transição foi 

identificada pelo software personalizado (HSC análise PAL software v 2.14), 

desenvolvido por Dall e Granat em Glasgow Caledonian University. Este software 

permite a análise detalhada da saída activPAL™ conforme classificado pelo 

software original activPAL™ Professional Research Edition (DAVIES, et al, 2012). 

O número de transições entre sentado/deitado para em pé foram contadas usando 

o perfil de atividade em horas pelo activPAL™ Professional Research Edition 

software (Version 5.8.2.3) (HARRINGTON et al, 2011) e o periodo sentado foi 

calculado pelo número e duração de cada mudança de postura de 

sentado/deitado, através do software de análise HSCPAL (versão 2.14) 

(CHASTIN & GRANAT, 2010). 

O voluntário permaneceu sete dias com o monitor de atividade física 

posicionado na linha média da região anterior da coxa direita e fixado com curativo 

de filme transparente (3M™ Tegaderm™) no tamanho de 10 x 10 cm para isolar 

o equipamento de umidade. Os resultados dos tempos de atividade física foram 

dados pela média dos sete dias e considerado o horário das 6h até às 22h30min. 
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Figura 1 - O acelerômetro tri-axial, ActivPAL™. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

5.5.2 Avaliação da composição corporal 

 

Os voluntários tiveram prontuários abertos no Hospital das Clínicas e 

foram agendados para realização dos exames de avaliação da composição 

corporal, sendo eles a Absorciometria de Raio X de Dupla Energia (DXA), 

Bioimpedância Elétrica (BIA) e Óxido de Deutério (OD). 

Para que todos os voluntários realizassem o exame por absorciometria de 

Raios-X de dupla varredura (DXA, Hologic 4500W). foram marcados multirões 

feitos ao sábados e cada voluntário tinha sua ficha com nome, peso, altura e data 

de nascimento preenchida antes de entrar no exame (Anexo D). 

Para a realização do DXA, os voluntários foram posicionados alinhados e 

centralizados na mesa de exames, na região de varredura total do corpo pelo raio 

X, em decúbito dorsal, com o quadril e ombros estendidos, sem objetos de metal 

e sapatos, o exame tinha duração média de 30 minutos. Com o método de 

Absorciometria por dupla emissão de raio X (ACDE) é possível determinar a 

massa gorda, a massa não gorda e a massa óssea, das extremidades e do tronco 

do corpo separadamente, assim como a distribuição de gordura corporal. O 

sistema gera radiações quando se aplica corrente elétrica e esta circula através 

do tubo de Raio-X. Durante a medição o obturador se abre para permitir a 

passagem do feixe de radiação (70 e 140 kW) através da mesa de exame. A 

máquina emite a radiação e a atenuação do fluxo de fótons que é gravado a cada 

pixel para os níveis de energia. A quantificação das diferentes densidades de 

tecidos é realizada pela quantidade de energia fotônica absorvida pelo tecido. 

Para o exame de BIA, o aparelho utilizado foi do modelo Biodynamics BIA 

450 Bioimpedance Analyzer tetrapolar (Estados Unidos da América) que, em 

contato com as mãos e pés, registra a impedância dos segmentos corporais entre 

os membros superiores e o tronco. Quatro eletrodos metálicos foram fixados no 

hemicorpo direito do indivíduo avaliado: na mão, próximos à articulação 

metacarpo—falangeana da superfície dorsal; no pulso, entre as proeminências 

distais do rádio e da ulna; no pé, no arco transverso da superfície superior; e no 

tornozelo, entre os maléolos medial e lateral, para a passagem da corrente 

elétrica, como descrito por Kyle et al, 2004; Britto & Mesquita, 2008; Marque et al., 

2000.  
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Sua análise baseia-se na medida da R total do corpo à passagem de uma 

corrente elétrica de baixa amplitude (800 µA) e alta frequência (50 kHz) 

(HEYWARD & STOLARCZYK, 2000; BRITTO & MESQUITA, 2008).  

Com a realização da BIA é possível obter os valores de massa gorda, 

gordura percentual, massa magra e água corporal total (BEERTEMA et al., 2000).  

Os voluntários ficavam em decúbito dorsal em repouso por pelo menos 10 

minutos antes do exame, retiravam objetos de metal presos ao corpo, urinavam 

pelo menos 30 min antes do exame, estavam em jejum de pelo menos 4 horas 

(Manual do Fabricante). Eram mensurados seu peso e altura antes do exame. 

A equação utilizada para obter os resultados da BIA foi a desenvolvida por 

Deurenberg et al. (1991), para crianças e adolescentes entre os 7 e os 15 anos 

(r=0,97; SEE=2,10 Kg): 

 

Homens:MIG(kg)=0,406*(Estatura2,m/Resistência)+0,36*Peso+5,58*(Estatura,m

)-5,92  

Mulheres:MIG(kg)=0,406*(Estatura2,m/Resistência)+0,36*Peso+5,58*(Estatura,

m)-6,8 

O terceiro método, e o que foi comparado com a BIA, foi o OD. Segundo 

Pace & Rathbun, 1945, a determinação da composição corpórea, por este 

método, baseia-se no princípio da constante de hidratação da massa magra, que 

afirma que em mamíferos, 73,2% da massa magra corpórea é composta por água. 

Dessa forma, pela quantificação da água corpórea calcula-se a massa magra 

corpórea: 

Massa magra (MM) = (água corpórea/0,732) x 100 

 

É separada uma alíquota da dose oferecida ao voluntário, que é diluída 

em uma quantidade conhecida de água (usualmente, 250ml, com pesagem da 

dose com precisão de até q quarta casa decimal, em proporção próxima a que se 

espera ocorrer in vivo (dose diluída ou DD). A DD é analisada no mesmo momento 

que as amostras de fluido corpóreo, e seu enriquecimento é empregado para o 

cálculo da água corporal total. 

A fórmula empregada para o cálculo da água corpórea total é: 
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N (moles) = 
𝑊𝐴

18,02𝑎
 x 

(𝛿 𝑎− 𝛿𝑡)𝑓

(𝛿𝑠− 𝛿𝑝)
 

Onde: 

N = água corpórea 

W = quantidade de água usada para diluir a dose 

A = dose administrada 

a = dose diluída para análise 

δ = enriquecimento da dose (a), água (t), amostra (s) e amostra pré-dose 

(p) 

f = fator de correção, dependente do isótopo empregado 

 

Antes de tomar a dose de OD os voluntários coletavam a saliva para ser 

usada como basal (pré dose). Foi oferecida aos voluntários obesos a dose diluída 

de OD sendo 45g para eutróficos e 85g para obesos, e coletada, após 3h a saliva 

enriquecida (pós dose). A coleta de saliva foi feito por meio da salivação do 

paciente em criotubos, até atingir a quantidade de dois mililitros. As amostras 

foram coletadas em criotubos e envolvidas em parafilme, congeladas a -20ºC para 

posterior análise. As salica foi analisada em amostra, pelo volume total de saliva 

coletada dos voluntários, de 200g. 

As amostras foram analisadas para o enriquecimento de deutério (2H), 

utilizando um Espectrómetro de Massa (ANCA 20-22, Sercon). A água corporal 

total foi calculada a partir da diferença de enriquecimento pré-dose (saliva basal) 

e pós dose (saliva após 3h), usando um fator de 4% para correção da troca de 

deutério com o H lábil de proteínas e outros constituintes do corpo. 

O espectrômetro de massa analisa amostras gasosas. Por esta razão, é 

necessário que o hidrogênio contido na amostra seja equilibrado com gás 

hidrogênio (em concentração de 30%) que é injetado no tubo para o qual a 

amostra foi pipetada.  

Para o equilíbrio, é empregado um catalisador de platina que promove a 

liberação do hidrogênio da amostra até o equilíbrio com o gás injetado, 

respeitando a temperatura controlada de 25 °C.  

 Após o tempo de equilíbrio, a amostra é injetada no espectrômetro de 

massa, por método automatizado e a leitura, em parte por milhão obtida. Alguns 

ajustes matemáticos para os valores obtidos são realizados e analisados no 
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mesmo dia, incluindo a correção para padrões naturais e enriquecidos. Isso se faz 

para a correção de efeitos de escala, ou seja, diferença de leitura de amostras 

naturais e muito enriquecidas que pode ocorrer em espectrometria de massa de 

razão isotópica (FERRIOLLI et al.,2008).  

 

 

Figura 2 - Esquema de um espectrômetro de massa, demonstrando a 

separação de uma corrente iônica de deutério (2H-1H, m/z = 3) e hidrogênio (1H-

1H, m/z = 2).  
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5.5.3 Avaliação do gasto energético 

 

O gasto energético de repouso (GER) foi determinado por calorimetria 

indireta (CI) (COSMED, Quark CPET, Italia), na Unidade Metabólica do Hospital 

das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - USP. Cada voluntário 

foi estudado após jejum noturno, repousando, na posição supina, em uma sala 

com temperatura neutra. O exame tinha duração de 30 minutos. O calorímetro é 

um aparelho que possui coletores de gases e por intermédio de uma válvula 

unidirecional o volume de ar inspirado e expirado é quantificado de acordo com a 

concentração do volume de O2 (oxigênio) e do volume de CO2 (gás carbônico). A 

CI é um método prático, seguro e não-invasivo, no qual a determinação da (taxa 

metabólica de repouso) TMR é feita por medidas de trocas de gases (VCO2 e 

VO2). Por esse método é possível determinar ainda o quociente respiratório (QR), 

que reflete a relação entre o volume de CO2 (VCO2) produzido e o volume de 

O2 (VO2) consumido, indicando a oxidação dos principais substratos energéticos 

(gorduras e carboidratos) (WEIR, 1949; MOLINA et al., 1995; POEHLMAN & 

HORTON, 2003). 

 

Figura 3 – Indivíduo em posição supina realizando o teste de Calorimetria Indireta  
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 O gasto energético total (GET) foi determinado pelo método da água 

duplamente marcada (DLW) através da metodologia de múltiplos pontos, de 

acordo com as recomendações do grupo de trabalho IDECG (IAEA, 2009).  

 A dose foi calculada de acordo com o peso da massa magra (2g de 

oxigênio-18 a 10% por kg de água corpórea e 0,12g de óxido de deutério a 99,9% 

por kg de água corpórea (FERRIOLLI et al., 2008). 

  Depois da determinação do gasto energético de repouso, cada voluntário 

recebeu uma dose de água duplamente marcada (2H2
18O), as doses eram de 65g 

para eutróficos e 85g para obesos. A água era oferecida em frascos e tomada 

com canudo a fim de evitar derramamento e engasgos. Após ingerida, o 

pesquisador enchia o frasco com água potável (H2O) duas vezes, sendo esta 

ingerida pelo voluntário para haver ingestão total dos isótopos. Uma amostra de 

urina basal foi coletada antes da ingestão da dose e outras amostras foram 

colhidas nos dias 1, 2, 3, 7, 12, 13, 14, subsequentes, pelos próprios voluntários 

em suas residências e estocadas em fracos rosqueáveis na geladeira. A 

concentração corporal de deutério diminui como resultado da diluição de água 

corporal em água nova, juntamente com a perda simultânea via evaporação da 

pele e pulmão, excreção e secreção (COWARD, 1990). No final dos 14 dias as 

amostras eram recolhidas e congeladas a -80ºC até que se iniciassem as análises. 

A análise de isótopos da amostra de urina foram feitas em triplicata de 400ug, 

analisadas por Espectrometria de Massa (Sistema Hydra, ANCA 20-20, Europa 

Scientific, Cheshire, UK). 

O valor de GET utilizado foi o fornecido pela planilha por meio de cálculo 

de Coward et al., 1984. 
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Figura 4 – Voluntária ingerindo a Água Duplamente Marcada 

 

Para obter os valores de GET pelo ActivPal™ foi utilizada a fórmula descrita 

por Skipworth et al. (2011):  

Total METs por dia X peso do voluntário (kg) 

 Considerando que 1 MET corresponde a 1kcal.kg.h. (AINSWORTH, et al., 

1993 e 2000). 
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5.5.4 Avaliação do Consumo Alimentar 

 

Todos os voluntários foram submetidos a avaliação nutricional completa. 

Para a avaliação nutricional do consumo alimentar completa foram 

aplicados: Anamnese nutricional; Inquéritos alimentares; Antropometria 

(composta por peso, medida em balança eletrônica; altura, medida por 

estadiômetro; Índice de Massa Corporal e Circunferência da cintura e do quadril).  

Para a Anamnese Nutricional foram aplicados os seguintes inquéritos 

alimentares: três recordatórios de 24 horas e diário alimentar de 7 dias. 

Os recordatórios eram realizados pessoalmente com os voluntários, em 

suas casas ou em visita ao HC. Os diários alimentares foram explicados 

previamente quanto ao preenchimento e preenchidos ao longo de 7 dias pelo 

adolescentes em suas rotinas normais em casa, na escola e atividades de lazer. 

As medidas caseiras foram padronizadas e, posteriormente, convertidas 

em gramas ou mililitros, com auxilio de tabelas de composição de alimentos. 

Para a análise de calorias presentes nos recordatórios e diários foi 

utilizado o software online Virtual Nutri Plus ® (Copyright © 2012), tendo como 

base as informações contidas na Tabela para Avaliação de Consumo Alimentar 

em Medidas Caseiras (PINHEIRO et al, 2004) e da Tabela Brasileira de 

Composição dos Alimentos- TACO (NEPA-UNICAMP, 2006), e os alimentos não 

presentes na tabela foram complementados com a Tabela Americana da USDA 

(United States Department of Agriculture). 

A estimativa de inadequação da ingestão dos nutrientes entre os 

adolescentes, ponderada pelo tamanho populacional, foi verificada com o método 

estimated average requirement (EAR) como ponto de corte. Ela é definida pela 

proporção de indivíduos com ingestão abaixo do valor de referência da EAR 

estabelecido para cada nutriente. Para observação dos nutrientes que não 

possuíam ponto de corte de EAR, foi utilizado o  adequate intake (AI) (DIETARY 

REFERENCES INTAKE 1998; 2000; 2002). 
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6 Análise Estatística 

 

Para análise estatística foi aplicado, inicialmente, o teste de normalidade 

Kolmogorov Smirnov em todas as variáveis. Confimada a distrubuição normal, foi 

aplicado, o teste Anova com pós teste de Tukey para composição corporal por 

meio do DXA, gasto energético por DLW e CI e consumo alimentar e atividade 

física, considerando estatisticamente significante p<0,05, empregando-se para 

análise o software SPSS versão 17.0 (Chicago, EUA). 

Para a comparação dos métodos BIA e OD, e DLW e ActivPal™ foram 

construídos gráficos de  Bland-Altman, empregando-se o software MedCalc 16.4.3 

(OVL, Bélgica). 

Para o cálculo de inadequação de consumo alimentar todos os dados 

foram corrigidos pela variabilidade intrapessoal, pelo método proposto pela Iowa 

State University (ISU) (NUSSER, et al, 1996) e disponibilizado no software PC-

SIDE versão 1.0 (ISU, Ames, EUA). 
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7 Resultados 

 

Foram avaliados 86 voluntários adolescentes com idades entre 11 a 14 

anos, com média de 12,5 anos. Dos 86 participantes (41 do sexo feminino), 44% 

(38) foram classificados como obesos e 56% (48) como eutróficos. Os voluntários 

se dividiam entre três escolas da Rede Pública Estadual e três escolas 

particulares. A tabela 1 mostra as características gerais e o estado nutricional dos 

voluntários. 

 

Tabela 1 – Características gerais dos voluntários do estudo. 

 

Legenda: n – número de voluntários 

 

Na tabela 2 estão representados, em porcentagem por sexo, os dados de 

Classificação de Estadiamento de Maturação Sexual de Tanner (1962), sendo que 

as mulheres são classificadas por M = mamas, e os homens G = genitais, segundo 

classificação do Anexo C. 

 

Características 

Mulheres Homens 

N (%) 

41 (100) 

N (%) 

45 (100) 

Idade em anos 11 8 (20) 8 (18) 

12              12 (29)              11 (24) 

13 11 (27) 12 (27) 

14 10 (24)              14 (31) 

Estado Nutricional Obeso (a) 16 (39) 22 (49) 

Eutrófico (a) 25 (61) 23 (51) 

Escola Escola 

Particular 
8 (20) 2 (5) 

Escola Pública 33 (80) 43 (95) 
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Tabela 2 – Estágio de Maturação Puberal dos voluntários 

Classificação Estadiamento de Tanner 

Homens % Mulheres % 

G1  14            M1 0 

G2  25            M2 7 

G3  29            M3 32 

G4 14            M4  29 

G5  18            M5  32 

Legenda: G: genitais, M: mamas 

 

A tabela 3 apresenta as caraterísticas antropométricas (média±desvio 

padrão).  

 

Tabela 3 – Características Antropométricas dos voluntários por gênero e estado 

nutricional 

Antropometria 

X±DP 

  HE (23) HO (22) ME (25) MO (16) 

Peso (kg) 49±8 91±17 48±10 76±13 

Altura (m) 1,59±0 1,65±0 1,54±0 1,58±0 

IMC (kg/m²) 19±2 32±5 20±3 30±6 
Legenda: HE: homens eutróficos, HO: homens obesos, ME: mulheres eutróficas, MO: mulheres 

obesas, IMC: índice de massa corporal, x±DP: média ± desvio padrão. 

 

Resultados da composição corporal mensurada por DXA estão dispostos 

na tabela 4, divididos por sexo e estado nutricional em HE (24%), HO (26%), ME 

(37%) e MO (13%). 

 Nota-se diferença significativa (p<0,05) quando comparado MMkg, MM%, 

MGkg e MG% entre meninos obesos e eutróficos e MMkg, MM% e MG% entre as 

mulheres obesas e eutróficas. Os homens e mulheres obesos apresentam maior 

MMkg e MGkg que os eutróficos. 
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Tabela 4 – Composição Corporal pelo DXA entre voluntários homens e mulheres 

obesos e eutróficos 

Composição Corporal  DXA 

X±DP 

  HE (10) HO (9) p ME (14) MO (5) p 

MM (kg) 31±4 49±9 0 31±7 38±3 0,217 

MM (%) 66±10 55±5 0,003 59±16 38±24 0,017 

MG (kg) 12±4 38±8 0 16±6 31±8 0,513 

MG (%) 27±8 42±4 0 32±5 44±3 0,02 
Legenda: HE: homens eutróficos, HO: homens obesos, ME: mulheres eutróficas, MO: mulheres 

obesas, IMC: índice de massa corporal, x±DP: média ± desvio padrão, DXA: Dual-energy X-ray 

absorptiometry, MM: massa magra, MG: massa gorda, kg: quilogramas, %: porcentagem, p: p valor 

<0,05 

 

Os resultados da comparação da composição corporal avaliada por 

diferentes métodos estão apresentados abaixo nos gráficos 1 a 8. 

O número de voluntários foi 6 para HE, 4 para HO, 10 para ME e 4 para 

MO. 

Quando comparad à OD, a bioimpedância subestima os valores de MM e 

MG. 
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Gráficos 1 e 2 – Bland-Altman comparando MMkg em homens e mulheres obesos e 

eutróficos pelos métodos BIA e OD. 

 

Legenda: EN: estado nutricional, eut: eutrófico, obe: obeso, Masc: masculino, Fem: feminino, MMkg: massa 

magra em quilogramas, OD: óxido de deutério, BIA: bioimpedância elétrica 

 

  

Gráficos 3 e 4 -  Bland-Altman comparando MM% em homens e mulheres obesos e 

eutróficos pelos métodos BIA e OD. 

 

Legenda: EN: estado nutricional, eut: eutrófico, obe: obeso, Masc: masculino, Fem: feminino, MM%: massa 

magra em porcentagem, OD: óxido de deutério, BIA: bioimpedância elétrica 
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Gráficos 5 e 6 -  Bland-Altman comparando MGkg em homens e mulheres obesos e 

eutróficos pelos métodos BIA e OD.  

 

Legenda: EN: estado nutricional, eut: eutrófico, obe: obeso, Masc: masculino, Fem: feminino, MGkg: massa 

gorda em quilogramas, OD: óxido de deutério, BIA: bioimpedância elétrica 

 

Gráficos 7 e 8 -  Bland-Altman comparando MGkg em homens e mulheres obesos e 

eutróficos pelos métodos BIA e OD.  

 

Legenda: EN: estado nutricional, eut: eutrófico, obe: obeso, Masc: masculino, Fem: feminino, MG%: massa 

gorda em porcentagem, OD: óxido de deutério, BIA: bioimpedância elétrica 
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 Na tabela 5 são apresentados os resultados de gasto energético total (GET) 

obtido por meio da Água Duplamente Marcada, gasto energético basal (GEB) 

obtidos através da Calorimetria Indireta e o consumo calórico analisados através 

do Recordatório de 24 horas (R24h) e o Diário Alimentar (DA). As estatísticas 

foram feitas comparando HE com HO e ME com MO, não havendo diferença entre 

eutróficos e obesos independente do sexo. 

 

Tabela 5 – Gasto Energético Basal e Total e Consumo Alimentar 

Gasto Energético e Consumo Alimentar (kcal) 

X±DP 

  N HE  N HO  p N ME  N MO  p 

GEB CI 8 1472±330 13 1770±223 0,068 10 1223±145 6 1578±283 0,055 

GET DLW 5 1600±387 6 2219±668 0,236 4 1755±561 6 1557±394 0,932 

R24h 14 1858±688 13 2188±510 0,486 18 1808±648 14 1668±390 0,914 

DA 14 1781±573 15 1782±405 1 17 1749±408 9 1709±478 0,997 
Legenda: HE: homens eutróficos, HO: homens obesos, ME: mulheres eutróficas, MO: mulheres 

obesas, x±DP: média ± desvio padrão, p: p valor <0,05, kcal: quilocalorias, GEB CI: gasto 

energético basal por Calorimetria Indireta, GET DLW: gasto energético total por água duplamente 

marcada, R24h: recordatório alimentar de 24 horas, DA: diário alimentar 

 

 Nos gráficos de número 9 a 12 é apresentada a comparação entre os 

métodos DLW e ActivPal™ para medir GET em kcal em homens e mulheres 

obesos e eutróficos, sendo o número de voluntários HE = 5, HO = 6, ME = 4 e MO 

= 6. Para homens eutróficos e obesos e mulheres obesas o monitos de atividade 

superestimou o gasto energético. Para mulheres eutróficas o monitor de atividade 

subestimou os resultados. 
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Gráfico 9 – Bland- Altman comparando Gasto Energético Total por DLW e Mets 

em Homens Eutróficos 

 

 

 

Gráfico 10 - Bland- Altman comparando Gasto Energético Total por DLW e Mets 

em Homens Obesos 
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Gráfico 11 - Bland- Altman comparando Gasto Energético Total por DLW e Mets 

em Mulheres Eutróficas 

 

 

Gráfico 12 – Bland- Altman comparando Gasto Energético Total por DLW e Mets 

em Mulheres Obesas 
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Na tabela 6, estão os resultados do uso de sete dias do monitor ActivPal™, 

no que diz respeito a número de passos, fragmentação e tempo sedentário, 

considerando 22 HE, 21 HO, 25 ME e 14 MO. Os HE deram mais número de 

passos que os HO. Entre as mulheres não houve diferença significativa. 

 

Tabela 6 – Níveis de Atividade Física avaliados pelo ActivPal™ em Homens e 

Mulheres obesos e eutróficos. 

Atividade Física 

X±DP 

  HE (22)  HO (21) p ME (25) MO (14) p 

Nº de Passos 13.077±7.434 8.213±6.342 0,026 13.678±7.743 9.542±5.346 0,085 

Tempo 
Sedentário (h) 17±2 18±3 0,38 16±2 15±3 0,86 

Fragmentação 4±1,3 3,2±1,1 0,238 4,2±1 4,1±1,5 1 
Legenda: HE: homens eutróficos, HO: homens obesos, ME: mulheres eutróficas, MO: mulheres 

obesas, x±DP: média ± desvio padrão, p: p valor <0,05, Nº: número, h: horas 
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Nas tabelas 7 e 8 esta descrito o consumo alimentar de nutrientes pelos 

adolescentes (média e desvio padrão), sendo o n de 17 HE, 18 HO, 23 ME e 14 

MO, havendo diferença significativa do nutriente gordura saturada para ambos os 

sexos. 

  

Tabela 7 – Consumo Alimentar de Nutrientes para homens obesos e eutróficos 

Homens Obesos  X±DP Homenss Eutróficos X±DP p valor 

Carboidrato (g) 223,1±44,2 Carboidrato (g) 240,2±66,7 0,410 

Proteína (g) 64,4±8,6 Proteína (g) 61,0±12,4 0,384 

Gord. Total (%) 26,1±4,1 Gord. Total (%) 23,6±4,1 0,106 

Gord. Saturada (%) 9,5±0,4 Gord. Saturada (%) 8,9±0,5 0,002 

Fibra (g) 13,3±3,2 Fibra (g) 13,6±4,0 0,796 

Colesterol (mg) 193,5±23,6 Colesterol (mg) 176,5±27,7 0,079 

Vitamina A (ug) 228,5±39,5 Vitamina A (ug) 237,4±37,8 0,535 

Vitamina B1(mg) 0,9±0,2 Vitamina B1(mg) 1,1±0,4 0,238 

Vitamina B2 (mg) 1,0±0,3 Vitamina B2 (mg) 1,1±0,4 0,844 

Vitamina B6 (mg) 1,0±0,2 Vitamina B6 (mg) 1,0±0,3 0,843 

Vitamina B12 (ug) 1,9±0,2 Vitamina B12 (ug) 1,8±0,1 0,174 

Vitamina  C (mg) 35,4±25,2 Vitamina  C (mg) 43,4±45,2 0,545 

Vitamina D (ug) 0,7±0,5 Vitamina D (ug) 1,1±1,5 0,432 

Vitamina E (mg) 9,9±0,9 Vitamina E (mg) 9,6±0,9 0,492 

Cálcio (mg) 477,0±206,0 Cálcio (mg) 460,9±191,2 0,827 

Ferro (mg) 10,3±2,0 Ferro (mg) 9,9±2,4 0,827 

Magnésio (mg) 201,2±42,5 Magnésio (mg) 205,4±70,0 0,843 

Potássio (g) 1,9±0,5 Potássio (g) 1,9±0,7 0,934 

Selênio (mg) 28,4±6,1 Selênio (mg) 24,7±5,8 0,100 

Zinco (mg) 8,3±1,6 Zinco (mg) 7,2±1,9 0,121 
Legenda: x±DP: média ± desvio padrão, p: p valor <0,05, g: gramas, mg: miligramas, %: 

porcentagem, ug: microgramas 
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Tabela 8 – Consumo Alimentar de Nutrientes para Mulheres obesas e eutróficas 

Mulheres Obesas X±DP Mulheres Eutróficas  X±DP p valor 

Carboidrato (g) 246,9±47,0 Carboidrato (g) 263,8±46,1 0,387 

Proteína (g) 64,5±10,4 Proteína (g) 63,7±11,2 0,872 

Gord. Total (%) 30,1±8,0 Gord. Total (%) 30,8±6,6 0,812 

Gord. Saturada (%) 10,7±0,4 Gord. Saturada (%) 10,2±0,4 0,010 

Fibra (g) 13,6±3,4 Fibra (g) 12,2±3,5 0,320 

Colesterol (mg) 186,0±26,7 Colesterol (mg) 171,9±23,4 0,177 

Vitamina A (ug) 204,5±49,7 Vitamina A (ug) 188,6±80,6 0,596 

Vitamina B1(mg) 1,0±0,1 Vitamina B1(mg) 1,0±0,2 0,830 

Vitamina B2 (mg) 1,2±0,1 Vitamina B2 (mg) 1,3±0,4 0,595 

Vitamina B6 (mg) 0,9±0,1 Vitamina B6 (mg) 0,9±0,3 0,830 

Vitamina B12 (ug) 1,9±0,5 Vitamina B12 (ug) 1,9±0,6 0,996 

Vitamina  C (mg) 48,2±20,5 Vitamina  C (mg) 54,5±36,1 0,633 

Vitamina D (ug) 0,9±0,3 Vitamina D (ug) 1,0±0,7 0,584 

Vitamina E (mg) 6,7±1,0 Vitamina E (mg) 6,6±0,7 0,811 

Cálcio (mg) 507,5±58,0 Cálcio (mg) 492,7±72,4 0,603 

Ferro (mg) 10,5±1,1 Ferro (mg) 10,3±1,3 0,827 

Magnésio (mg) 175,3±35,7 Magnésio (mg) 195,5±47,0 0,272 

Potássio (g) 1,8±0,2 Potássio (g) 1,9±0,4 0,538 

Selênio (mg) 26,7±2,7 Selênio (mg) 25,6±2,3 0,310 

Zinco (mg) 8,9±1,4 Zinco (mg) 8,0±1,9 0,252 
Legenda: x±DP: média ± desvio padrão, p: p valor <0,05, g: gramas, mg: miligramas, %: 

porcentagem, ug: microgramas 

 

Na tabela 9 estão os dados em porcentagem de inadequação de consumo 

alimentar por nutriente dos homens (26) e mulheres (29), ajustados pela 

variabilidade intrapessoal. Os nutrientes com maior índice de inadequação (90 a 

100%), foram fibras, vitamina A, vitamina D, vitamina E (somente mulheres), 

cálcio, potássio e selênio (somente mulheres). A proteína foi o único nutriente com 

adequação em ambos os grupos. 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

Tabela 9 – Porcentagem de Inadequação de Nutrientes para Homens e Mulheres 

  Inadequação (%) 

Nutriente 
Recomendação 

diária   EAR ou AI Homens Mulheres  

Carboidrato 130g 3 0 

Proteína 34g 0 0 

Gord. Total 35% 81 49 

Gord. Saturada 10% 77 35 

Fibra 31/26g 100 99 

Colesterol 200mg 64 73 

Vitamina A 445/420ug 99 95 

Vitamina B1 0,7mg 17 10 

Vitamina B2 0,8mg 26 9 

Vitamina B6 0,8mg 26 31 

Vitamina B12 1,5ug 17 29 

Vitamina  C 45mg 60 40 

Vitamina D 5ug 98 99 

Vitamina E 9mg 35 91 

Cálcio 1300mg 99 100 

Ferro 5,9/5,7mg 2 0 

Magnésio 200mg 51 61 

Potássio 4,5g 99 100 

Selênio 35mg 81 94 

Zinco 7mg 35 28 
Legenda: EAR: Estimated Average Requirement, AI: Adequate Intake, x±DP: média ± desvio 

padrão, p: p valor <0,05, g: gramas, mg: miligramas, %: porcentagem, ug: microgramas 
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8 Discussão 

 

Os principais resultados deste trabalho mostraram que, mesmo ainda em 

crescimento, existe grande diferença entre adolescentes obesos e eutróficos de 

gêneros diferentes, tanto na composição corporal, atividade física e consumo 

alimentar, o que reflete diretamento em seu GET. 

Para caracterizar melhor a fase de desenvolvimento dos adolescentes foi 

feito o estadiamento puberal de Tanner, a maioria das mulheres encontravam-se 

no estágio 3 (32%) e estágio 5 (32%), e a maioria dos homens no estágio 3 (29%). 

O estágio 3 caracteriza o desenvolvimento do estágio puberal e o estágio 5, o 

estágio pós puberal, portanto somente uma parte das mulheres completaram seu 

desenvolvimento e os homens ainda estavam no período de estirão de 

crescimento (Marshall & Tanner, 1969; 1970). Resultados explicados pelo fato de 

que a puberdade nos meninos se inicia a partir dos 14 anos e nas meninas já 

ocorreu até os 13 anos, como constatou Colli em 1988. 

O IMC, no presente estudo, variou de 19 a 32 kg/m² nos homens e de 20 

a 30 kg/m² nas mulheres. Em artigo de Camarneiro et al, em 2011, estimando 

composição corporal em adolescentes de 11 a 15 anos, na cidade de Ribeirão 

Preto, mostraram resultados semelhantes de IMC para os adolescentes obesos, 

em torno de 31 e 30 kg/m² para homens e mulheres, respectivamente. Em estudo 

de Oliveira et al, em 2015, também com adolescentes obesos de Ribeirão Preto 

na faixa etária de 12 a 16 anos, o IMC ficou em torno de 31kg/m², independente 

do sexo. 

Malina et al., em 1999 e Barbosa et al., em 2006, afirmaram que nos 

homens o IMC aumenta enquanto o percentual de gordura diminui até o final do 

estágio de maturação, já em mulheres o IMC aumenta junto com o percentual de 

gordura. Portanto, fica claro que somente o IMC não é um bom indicador de 

estado nutricional para avaliação da composição corporal em adolescentes, a 

maturação sexual deve ser considerada (DÍAZ et al., 1996). O presente estudo 

corrobora com esses fatos, já que apesar de ter menor IMC, as mulheres, obesas 

e eutróficas, apresentavam maior percentual de gordura corporal mensurado por 

DXA, por exemplo.  

Tendo como base que o DXA é o método mais adequado para aferição 

de composição corporal (LUKASKI, 1993; FREEDMAN et al., 2004), 
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pesquisadores tem utilizado tal método para avaliar a real classificação de obesos 

e eutróficos. Em estudo de Vieira et al., 2006, para definir pontos de corte do IMC, 

com adolescentes de 12 a 19 anos, os homens apresentaram médias 

significantemente maiores de massa livre de gordura, enquanto as mulheres 

apresentaram médias maiores de percentual de gordura corporal, demonstrando 

que o IMC foi um bom indicador de gordura corporal, no entando não deve ser 

utilizado como uma ferramenta única para avaliação do estado nutricional. 

O mesmo foi observado no presente trabalho. Independente do estado 

nutricional por IMC, mulheres apresentam %MG maior e homens massa magra 

maior, sendo que tanto homens como mulheres classificados por IMC como 

obesos apresentaram maior %MG e MGkg, confirmando a classificação de 

obesidade dada pelo IMC. Os dados do estudo de Ekelund et al., 2002, foram 

semelhantes aos nossos no que diz respeito a diferença estatística entre obesos 

e eutróficos para MM kg, MG kg e porcentagem. Os obesos apresentavam 

maiores quantidades dessas variáveis que os eutróficos. No entanto, a faixa etária 

era de 14 a 19 anos, com sujeitos em maior desenvolvimento puberal.  

Normalmente o que se encontra na literatura é que, independente de 

serem adolescentes obesos ou eutróficos, as mulheres apresentam maior %MG 

que os homens e sempre existe boa correlação entre IMC e DXA, havendo 

somente a comparação entre os gêneros sem considerar o estado nutricional 

(MELLO et al, 2005; VIEIRA et al., 2006; OLIVEIRA et al., 2006; LAZZER et al., 

2008; LAZZER et al., 2005; NURUL-FADHILAH et al, 2013; DE OLIVEIRA et al., 

2015). Assim, desde a adolescências as mulheres já apresentam acumulo de 

gordura maior que os homens. Uma das grandes vantagens do DXA é a 

capacidade única de produzir medições regionais precisas (para cada braço, cada 

perna, cabeça e tronco) do conteúdo mineral ósseo, massa magra, massa gorda 

e percentual de gordura (PRITCHARD et al., 1993), porém essa é uma vantagem 

pouco explorada. 

Quando nos atentamos para outros métodos de avaliação de composição 

corporal, como a BIA e o OD, há na literatura em adolescentes de 10 a 19 anos, 

de ambos os gêneros forte correlação da medição de MG pelos dois métodos e 

baixa correlação da MM (CAMARNEIRO et al., 2013). Já em estudo de Bila et al. 

(2015), comparando gêneros de crianças de 6 a 9 anos, a BIA se mostrou eficiente 

tanto para medir MG quanto MM. Em trabalho de Resende et al. (2011), com 
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adolescentes na faixa etária de 11 a 19 anos, a BIA superestimou a MM e 

subestimou a MG. Nossos resultados corroboram com a literatura, mostrando que 

a BIA superestima a medição de MM kg e %, MG kg e %. 

No presente estudo foi empregada a calorimetria indireta para medir GEB, 

tendo como resultado que tanto os homens como as mulheres obesas 

apresentaram resultados maiores quando comparados com os eutróficos, dados 

esses que corroboram com os de Bandini et al.,1990 e Ekelund et al., 2002. 

No que se refere a GET através de DLW, os achados desse estudo 

corroboram com dados de Ekelund et al. 2002, em trabalho com voluntários 

suecos de 14 a 19 anos, afirmando que os obesos têm o gasto maior que os 

eutróficos. Bandini et al., 1990, em Chicago estudando adolescentes de 12 a 18 

anos, também obtiveram mesmo resultado, porém com diferença significante. 

Existem ainda, estudos grandes, como o de Bratteby et al., 1997, o qual compara 

somente homens com mulheres, mas sem especificar o estado nutricional. Por 

não haver estudos brasileiros que fizeram esse tipo de comparação com o método 

de isótopos estáveis em adolescentes da mesma faixa etária, saudáveis e entre 

grupos de obesos e eutróficos, a comparação pode não ser válida, pois são estilos 

de vida, alimentos e clima diferentes.  

Há outras formas mais baratas e que exigem menor atenção para medir 

GET, como por exemplo através de METs gerados por acelerômetros. Quando 

comparamos os METs do ActivPAL™ com a DLW  houve correlação forte entre 

os métodos para medir GET entre homenss obesos e eutróficos e correlação 

muito fraca entre mulheress obesas e eutróficas. No geral a acelerometria parece 

superestimar o GET quando comparada com a DLW, porém não há diferença 

estatística significante. O resultado depende muito das fórmulas utilizadas para 

calcular resultados gerados pelo acelerômetro. A fórmula proposta por Skipworth 

et al. (2011) foi classificada como a mais adequada para o estudo por termos 

somente variáveis como peso dos voluntários que participaram desse métodos. 

Em estudo do gasto energético através de sensores de movimento uniaxiais com 

crianças de 3ª e 4ª série, os autores observaram que o GET no grupo das crianças 

obesas é superior ao das não obesas (BRACCO et al., 2002). No presente 

trabalho os homenss obesos tiveram gasto energético superior pelo método de 

isótopos estáveis e do acelerômetro, em relação as mulheres. Pela DLW as 

mulheres eutróficas tiveram gasto maior que as obesas e pela acelerometria as 
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mulheres obesas tiveram o gasto maior que as eutróficas. Em 2002, Ekelund et 

al., por meio da ADM, não notaram diferença significativa entre o gasto energético 

total de adolescentes obesos e eutróficos, assim como o presente estudo. Até o 

presente momento não foram encontrados estudos nessa população que 

comparassem METs do ActivPal™ com DLW para GET. 

O fato de não ter havido diferença significativa entre os métodos pode ser 

um bom indicador de que o activPal™ pode ser utilizado para medir GET quando 

não houver outro instrumento mais preciso. Os dois métodos são os mais recentes 

utilizados em pesquisa e oferecem informações mais fiáveis, porém cada um para 

seu objetivo específico, o activPal™ para medir atividade física, número de 

passos, fragmentação e tempo sedentário e a DLW para medir gasto energético 

ou composição corporal, portanto os resultados são mais fidedignos quando os 

dois métodos são utilizados em seu real domínio, por ter maior acurácia nos 

resultados. 

Quando analisamos consumo calórico pelo R24h e DA vemos que com 

exceção dos HO, os outros grupos consomem mais kcal do que gastam. Mesmo 

com o fato de que mulheres com maior IMC tendem a subrelatar seu consumo 

alimentar (SCAGLIUSI et al., 2009), no presente estudo o subrelato partiu dos 

homens obesos, tanto no relatado para o entrevistador do R24h, quando no 

escrito por eles próprios no DA, quando a ingestão foi comparada com o gasto. 

Quando os métodos de medir consumo alimentar (R24h e DA) foram comparados 

entres os grupos, os HO tinham ingestão maior que os HE e as ME maior que as 

MO, nesse sentido concordando com a afirmação de Scagliusi et al., em 2009. 

Não houve diferença significativa entre os grupos. Em estudo de Andrade et al, 

em 2003, para comparar consumo alimentar de adolescentes de 12 a 17,5 anos 

com e sem sobrepeso, os resultados foram semelhantes aos nossos, os HO 

também consumiam mais kcal que os HE, mas as MO consumia menos kcal que 

as ME. No entanto, o método utilizado pelos autores foi o questionário de 

frequência alimentar semi quantitativo, o qual somente estima o consumo médio. 

As ME foram o único grupo que atingiu a recomendação de Tudor-Locke 

(2004) e Duncan (2007) para o número de passos/dia. O número de passos desse 

grupo foi maior até do que o dos HE, assim como o GET pela DLW, e seu tempo 

sedentário foi o menor. Os HO, apesar de consumirem menos kcal que o seu GET, 

http://ajcn.nutrition.org/search?author1=Ulf+Ekelund&sortspec=date&submit=Submit
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foram os que deram menos passos por dia e os que tinham maior kg e 

porcentagem de MG.  

Quanto ao tempo sedentário não houve diferença no total de horas 

sedentárias  e fragmentação do tempo sedentário entre os grupos. Mesmo 

havendo diferença no número de passos dos adolescentes, independente do seu 

estado nutricional, estes passam a maior parte do seu tempo sedentários e fazem 

o mesmo número de quebras no tempo sedentário. Em uma revisão sistemática 

sobre o comportamento sedentário de adolescentes brasileiros medidos por meio 

de acelerometria e questionários, Guerra et al., 2016, puderam concluir que os 

estudos realizados com crianças e adolescentes brasileiros mostraram 

principalmente associações entre aumento de comportamento sedentário e altos 

níveis de peso corporal e baixos níveis de atividade física em diferentes regiões 

do Brasil. Porém, ainda não há estudos no Brasil que utilizam o activPal™ para 

medir e comparar tempo sedentário e fragmentação em adolescentes obesos e 

eutróficos. Na literatura, encontra-se muitos estudos que medem o tempo 

sedentário por meio de questionários e todos eles concluem que há alta 

prevalência de inatividade física e tempo sedentário entre os adolescentes dos 

dois sexos e estados nutricionais (DE MORAES et al., 2009; TENÓRIO et al., 

2010; COSTA & ASSIS, 2011; MIGON et al., 2013; RAMIRES et al., 2014). 

Quando revisamos a literatura constatamos que o excesso de peso e de 

%MG em adolescentes é, de fato, resultado da combinação de inatividade física 

e consumo alimentar inadequado. Ao analisar esse último fator determinante 

vimos que há diferença significativa no consumo de gordura saturada pelos 

adolescentes obesos quando comparados aos eutróficos, evidenciando que há 

consumo aumentado de alimentos fontes desse nutriente, como - doces e fast-

foods. Tendo em vista que a gordura eleva muito a densidade energética da dieta 

predispõe-se, assim, o surgimento da obesidade e de outras doenças (Carvalho 

et al., 2001). Há ainda, o consumo de menos da metade da quantidade de fibra 

recomendada por dia, refletindo baixo consumo de verduras, legumes, frutas e 

grãos integrais. 

Mais um dado que chama atenção para o consumo de alimentos doces 

entre os adolescentes, sem distinção de gênero e estado nutricional, foi o 

consumo muito além do recomendado (quase o dobro) de carboidratos, sendo 

que se o consumo de fibras está baixo esses carboidratos são de fontes refinadas, 
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como açúcar e farinha branca. Além de danosos para a saúde oral, os 

carboidratos simples são fontes de energia vazias (CARVALHO et al., 2001), 

aumentando o risco de obesidade e doenças relacionadas, como diabetes, 

hipertensão e doenças cardiovasculares. 

Houve, também, prevalência de grande inadequação em nutrientes 

considerados antioxidantes e possíveis protetores de doenças cardiovasculares 

(INSTITUTE OF MEDICINE 1997; 1998; 2000; 2001), como a vitamina A, E e o 

selênio, que também estão presentes em alimentos fontes de fibras. Esses dados 

corroboram com os de Verly Junior et al, em 2011 e Veiga, et al., em 2013. 

Em seu conjunto, os resultados desse trabalho sugerem que o maior GET 

independe da atividade física em número de passos no dia, pois o GEB em obesos 

(homens e mulheres) é maior quando comparado com o de eutróficos. Esse fato 

pode se explicar pela quantidade maior de MM em obesos, já que MM demanda 

maior energia e aumenta o GEB que representa em torno de 60 a 75% do GET 

(SCHNEIDER & MEYER, 2007). Reafirmamos também que a obesidade é uma 

doença multifatorial, pois no que diz respeito ao consumo alimentar elevado não 

houve diferença significativa (entre meninos obesos e eutróficos e meninas 

obesas e eutróficas). Quanto a atividade física não houve diferença significativa 

em horas sedentárias e fragmentação do tempo sedentário, somente em número 

de passos por dia, que estima a distância percorrida diariamente, uma das facetas 

mais importantes quando se pretende avaliar a atividade física, (BASSETT 

JUNIOR et al.,1996; LEENDERS et al., 2000), sendo assim um bom indicador de 

atividade física elevado em eutróficos. Porém, mais estudos utilizando as 

metodologias atuais devem ser realizados com essa população nessa faixa etária 

comparando obesos e eutróficos a fim de se obter maior compreensão sobre a 

etiologia da obesidade em adolescentes. 

Uma consideração final sobre o presente estudo é que o mesmo 

apresenta algumas limitações, sendo o n amostral baixo em algumas variáveis por 

baixa adesão ou desistência em realizar algum exame por parte dos adolescentes.  
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9 Conclusão 

 

Em nosso estudo, realizado com adolescentes obesos e eutróficos que 

avaliou atividade física, composição corporal, gasto energético basal e total, todas 

as variáveis foram diferentes entre os grupos. 

O IMC apresenta-se um método pouco confiável, necessitando de 

métodos de avaliação de composição corporal mais acurados, como o DXA, o OD 

e até mesmo a BIA, apesar deste último sofrer influência do estado de hidratação 

do voluntário. A avaliação da maturação sexual também se mostra um fator 

importante a ser considerado quando a ferramenta utilizada for o IMC, pois como 

os adolescentes estão em frequente desenvolvimento o IMC varia também com o 

estágio de maturação sexual. 

Foi constatado que os adolescentes obesos apresentam maior GEB por 

terem maior massa muscular, o que já eleva o GET, apesar de apresentarem AF 

menos intensa que os eutróficos, confirmando nossa hipótese inicial. 

Quanto ao consumo alimentar dos HO foi maior que o dos HE e o das MO 

foi menor do que os da ME, o que acreditamos ser pelo subrelato que já foi 

constatado no sexo feminino, já que o consumo de gordura é mais alto nesse 

grupo. 
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Apêndices 

APÊNDICE A – Termo de consentimento livre e esclarecido 
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APÊNDICE B - Ficha de aplicação do Recordatório de 24 horas 

Recordatório de 24 horas 

Nome: _____________________________________________ Sexo:_______ 

Endereço:________________________________________________________ 

Telefone:_______________________. Data: ___/___/____. 

Recordatório de 24 horas 

Horário/Local Refeição Quantidade 

 Café da manhã  

 

 Colação  

   

 Almoço  

 

 

   

 Lanche da Tarde  

 

 

   

 Jantar  

 

 

 Ceia  
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APÊNDICE C – Diário Alimentar com instruções de preenchimento e 

ilustrações 

~ 

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DO DIARIO 

ALIMENTAR 

 

Abaixo se encontram explicações sobre como descrever os alimentos consumidos por 

você. Leia-as com atenção e consulte sempre que necessário. 

 

SEMPRE SIGA AS ORIENTAÇÕES A SEGUIR: 

 

 

 Leve o diário sempre com você para anotar o consumo de alimentos logo após as 
refeições; 

 

 

 Anote a quantidade (em g ou mL) indicada na embalagem dos produtos 
industrializados; 
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BEBIDAS 

 

 

 Qual bebida você consumiu? Observe a embalagem e responda; 
 

 

 Leite: em pó ou liquido? Especificar se não for de vaca (de soja, de cabra etc.). 
Integral, desnatado ou semidesnatado? Tipo A, B ou C? Que marca? Fortificado 
com algum nutriente?; 
 

 

 Sucos: Natural ou industrializado? Puro ou com água? Adoçado? Concentrado? 
De que fruta? Se for industrializado, de que marca?; 

 

 

 Refrigerantes: Qual? Diet, ligth ou normal? 
 

 

 Bebidas Alcoólicas: Qual? Se for um coquetel, descrever os ingredientes; 
 

 

 Outros: groselhas, tônicas, energéticos, refrescos... Descrever tipo e marca; 
 

 

 

 

QUANTIDADE: Copos (de requeijão, americano, de plástico pequeno, médio ou 

grande, taça de vinho, copo de uísque cálice para licor), canecas ou xícaras (café ou 

chá)? Cheios, metade, ¹/4, ¹/3... Descrever o tipo e quantos foram consumidos. Se o 

volume for conhecido anotá-lo também. Embalagens: garrafas, latas, caixinhas (anotar o 

volume indicado na embalagem). 
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CARNES: 

 

 Qual carne foi consumida (de vaca, frango, peixe, porco etc.)?; 
 

 

 Que corte ou pedaço? (filé mignon, patinho, peito, sobrecoxa, pescada branca, 
linguado, costela, bisteca) 

 

 

 Como foi preparado (frito, ensopado, cozido, assado, grelhado, empanado)? 
Possuía molho? Como era o molho? 

 

 

 A pele do frango foi consumida? A borda de gordura (como da picanha, por 
exemplo) foi consumida? 

 

 

 Se for uma preparação à base de carne descreva-a (bolo de carne feito com 
patinho, recheado com presunto gordo, queijo mussarela e azeitonas verdes). 

 

 

 

QUANTIDADE:  Filés, hambúrgueres, fatias, pedaços, peito, coxa, sobrecoxa, asa? 

Pequenos, médios ou grandes? Grossas ou finas? Se preferir dê as dimensões. 

Colheres (de servir, sopa, sobremesa, chá, café)? 
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FRUTAS: 

 

 Qual fruta você consumiu? 
 

 

 De que tipo (Exemplos: banana nanica, prata, da terra, ouro, maçã; mamão 
formosa ou papaya)? 

 

 

 A casca foi ingerida? No caso da laranja, foi consumida inteira ou só “chupada”? 
 

 

 A fruta possuía algum acompanhamento (açúcar, adoçante, creme de leite, 
chantilly, sorvete etc.)? 

 

 

QUANTIDADE: Fatias, unidades, rodelas, pedaços? Pequenos, médios ou 

grandes? Colheres (de servir, sopa, sobremesa, chá ou café)? Xícaras ou copos (de 

que tipo)? E o acompanhamento (colheres, xícaras, copos, bolas)? 

 

EXEMPLOS: ¹/2 unidade média de mamão papaya; 1 maçã Fuji pequena; 10 

morangos médios amassados com 3 suspiros pequenos e duas colheres de sopa de 

chantilly. 
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GRÃOS E CEREAIS: 

 

 Qual (arroz, feijão, milho, aveia, macarrão, etc.)? 
 

 

 Se não for arroz branco, especificar o tipo: integral, selvagem, Ráris etc. o mesmo 
vale para o feijão, se não for carioca especificar: branco, preto, verde, fradinho, de 
corda; 

 

 

 Quanto ao macarrão, detalhar que tipo de molho acompanhava. Se for uma receita 
escreva-a. Não se esquecer de mencionar se for um macarrão recheado (Exemplo: 
ravióli de carne, caneloni de franco com catupiry etc.) 

 

 

 

QUANTIDADE: Sempre na medida caseira que você utilizou para se servir. 

Colheres (de servir, sopa, sobremesa, chá ou café)? Conchas? Escumadeiras? 

Pegadores? Se você preferir, quantificar em “pratos” (Exemplos: 1 prato fundo de 

macarrão com molho de tomate). Se o molho estiver separado do macarrão anote sua 

quantidade também. Não se esqueça dos complementos, como queijo parmesão e 

azeite (quantificar em colheres). 
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VERDURAS E LEGUMES: 

 

 Quais foram consumidos? Não escrever “salada mista” ou “salada verde”: detalhar 
os ingredientes. 
 

 

 As verduras e legumes eram crus ou cozidos? 
Se cozidos, como: refogados, no vapor, a milanesa, gratinados, grelhados, com 

água e sal? 

 

 

 Foram temperados? Com o que? 
 

 

 

 

 

QUANTIDADE: Folhas, unidades, ramos, flores, colheres (de servir, sopa, 

sobremesa, chá ou café), escumadeiras, conchas? 

 

EXEMPLO: 5 folhas de alface crua temperadas com 1 colher (sopa) de azeite; 

3 colheres (sopa) de cenoura cozida em água e sal. 1 colher (servir) de couve flor ao 

molho branco, com 1 colher (de chá) de queijo parmesão ralado. 
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DOCES: 

 

 Qual doce você consumiu (bolo de chocolate, pavê de amendoim, torta de 
morango, bombom etc.)? 
 

 

 Descrever os detalhes: recheios e coberturas (bolo de chocolate caseiro com 
recheio e cobertura de brigadeiro coberto com chocolate granulado, bombom de 
chocolate meio-amargo com recheio de cereja ao licor); 

 

 

 Era caseiro ou industrializado? Se for industrializado, de que marca?; 
 

 

QUANTIDADE: Quantos? Unidades, pedaços, fatias (pequeno, médio ou grande 

ou informar as dimensões). Colheres (de servir, sopa, sobremesa, chá ou café)? 

Tigelas (de que tamanho)?; 
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PÃES E BISCOITOS: 

 

 Qual pão (francês, integral, de forma, doce, centeio, preto, de aveia, de batata, 
diet/light, italiano, de cenoura de minuto)? Torrado? Com ou sem miolo? Qual marca? 
Se for caseiro, fornecer receita; 
 

 

 Qual biscoito (água e sal, aveia e mel, sequilhos, chocolate com recheio de 
chocolate, waffer de morango etc.)? Qual marca? Se for caseiro fornecer receita; 

 

 

 

QUANTIDADE: Quantas unidades ou fatias? Pacotes? 
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SALGADOS: 

 

 Qual tipo (risoles, empadas, pastéis, coxinhas, folhados, esfihas etc.)? 
 

 

 Detalhar recheio (frango, carne, palmito, catupiry, quatro queijos etc.)? 
 

 

 Possuía acompanhamento (maionese, catchup, mostarda, molho de pimenta, 
molho inglês)? 

 

 

QUANTIDADE: Quantas unidades? Pequenas, médias, grandes? Tamanho de 

festa? E o acompanhamento (colheres, xícaras, copos)? 
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OUTROS: 

 

 Margarina, manteiga, requeijão, geléia, maionese, catchup, mostarda, óleo, outros 
molhos. 

 

 

 Especificar quando for diet/light. Se for um molho, descrever os ingredientes. 
Especificar quando é um molho pronto, informando a marca. 

 

 

 

 

 

QUANTIDADE: Detalhar em colheres, escumadeiras, conchas, xícaras, copos, 

potes, latas. 

 

EXEMPLOS: 1 colher de sobremesa de requeijão. 
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PETISCOS: 

 

 Que tipo (amendoim, castanha de caju, uva passa, batata chips, salgadinhos 
industrializados etc.). Se for industrializado, especificar nome e marca. Quantificar 
em xícaras, tigelas, colheres, pacotes. Se você se servir com a mão, meça em 
uma xícara de chá. 

 

 

 

 

QUEIJOS E FRIOS:  

 

 Que tipo (presunto, mortadela, salame, peito de peru, lombinho, queijos 
mussarela, prato, parmesão, branco, gouda, brie, polenguinho etc.). Especificar 
quando for light. Quantificar em fatias, pedaços, noz, bolinhas. Pequenas, médias 
ou grandes? Cortadas à máquina?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A SEGUIR ENCONTRAM-SE DESENHOS DE UTENSÍLIOS 

CASEIROS E PORÇÕES ALIMENTARES PARA MELHOR ORIENTÁ-

LA NO PREENCHIMENTO DO SEU DIÁRIO! 
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Anexos 

ANEXO A – Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 
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ANEXO B - Representação gráfica para reconhecimento das fases de 

desenvolvimento puberal propostas por Tanner, 1962, para meninas e meninos, 

respectivamente. 
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ANEXO C - Classificação de Meneses et al., 2008, para mamas e pêlos 

em meninas e para genitálias e pêlos em meinonos, respectivamente: 

M1 – mama infantil. 

M2 (8-13 anos) – fase de broto mamário, com elevação da mama e aréola como 

pequeno montículo.  

M3 (10-14 anos) – maior aumento da mama, sem separação dos contornos. 

M4 (11-15 anos) – projeção da aréola e das papilas para formar montículo 

secundário por cima da mama.  

M5 (13-18 anos) – fase adulta, com saliência somente nas papilas. 

P1 – fase de pré-adolescência (não há pelugem).  

P2 (9-14 anos) – presença de pêlos longos, macios e ligeiramente pigmentados 

ao longo dos grandes lábios.  

P3 (10-14,5 anos) – pêlos mais escuros e ásperos sobre o púbis. 

P4 (11-15 anos) – pelugem do tipo adulto, mas a área coberta é 

consideravelmente menor que a do adulto.  

P5 (12-16,5 anos) – pelugem do tipo adulto, cobrindo todo o púbis e a virilha. 

 

G1 (9,5-13,5 anos) – pré-adolescência (infantil). 

G2 (10-13,5 anos) – crescimento da bolsa escrotal e dos testículos, sem 

aumento do pênis. 

G3 (10,5-15 anos) – ocorre também aumento do pênis, inicialmente em toda a 

sua extensão.  

G4 (11,5-16 anos) – aumento do diâmetro do pênis e da glande, crescimento 

dos testículos e do escroto, cuja pele escurece.  

G5 (12,5-17 anos) – tipo adulto. 

P1 – fase de pré-adolescência (não há pelugem).  

P2 (11-15,5 anos) – presença de pêlos longos, macios e ligeiramente 

pigmentados na base do pênis.  

P3 (11,5-16 anos) – pêlos mais escuros e ásperos sobre o púbis.  

P4 (12-16, 5 anos) – pelugem do tipo adulto, mas a área coberta é 

consideravelmente menor que a do adulto.  

P5 (15-17 anos) – pelugem do tipo adulto, estendendo-se até a face interna das 

coxas. 
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ANEXO D - Ficha para realização da Absorciometria de Raio X de Dupla-

Energia (DXA) 

 


