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RESUMO 

 

Coelho, C. A. Perfil metabólico e do estado nutricional de crianç as e adolescentes de 

escolas da cidade de Ribeirão Preto, São Paulo, Bra sil.  2013. Dissertação (Mestrado) – 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Brasil, 2013. 

 

Introdução: Poucos trabalhos correlacionam o perfil metabólico com o estado nutricional 

em crianças e adolescentes após intervenção dietética.  

 

Objetivos: Identificar, em uma população de indivíduos de 9 a 13 anos submetidos a uma 

intervenção nutricional, a existência de diferentes grupos metabólicos formados com base 

em dados bioquímicos (níveis de glicemia, colesterol total, triglicérides, VLDL colesterol, LDL 

colesterol e HDL colesterol) coletados em 3 momentos do estudo; e descrever a evolução 

longitudinal do perfil nutricional e metabólico destes grupos. 

 

Metodologia: Estudo clínico de intervenção auto-controlado, baseado na medida do perfil 

bioquímico (níveis de glicemia, colesterol total, triglicérides, VLDL colesterol, LDL colesterol 

e HDL colesterol) e do estado nutricional (antropometria, composição corporal e dados de 

ingestão alimentar) em três momentos: no início do estudo (antes de ser iniciada a 

intervenção), após seis semanas de suplementação de vitaminas e minerais e após outras 

seis semanas sem essa intervenção, para avaliar como um indivíduo, de 9 a 13 anos de 

idade responde à suplementação de múltiplos micronutrientes. O nível de atividade física 

praticado por esses indivíduos foi avaliado através do aparelho Bodybugg®. 

 

Resultados: Cento e trinta e seis indivíduos foram estudados até o terceiro momento do 

estudo. 43,4% eram do sexo masculino e 56,6% eram do sexo feminino. A média de idade 

foi de 11,39 ± 1,10 anos. A maioria dos participantes pertenciam ao estadiamento puberal 2 

(43,4%) e 3 (35,3%). Em relação à classificação econômica dos participantes, a maioria 

pertencia à categoria B2 (38,2%) e C1 (26,5%). Do total da amostra estudada, no momento 

1, 4,4% dos participantes apresentaram magreza grave; 5,9% apresentaram magreza, 

41,9% estavam com o peso adequado, 22,8% tinham sobrepeso e 25% tinham obesidade. 

No momento 2, 3,7% dos participantes apresentaram magreza grave, 7,4% apresentavam 

magreza, 42,6% tinham o peso adequado, 22,1% tinham sobrepeso e 24,3% tinham 

obesidade e no momento 3, 3,7% dos participantes apresentaram magreza grave, 6,6% 

apresentavam magreza, 41,2% tinham o peso adequado, 22,8% tinham sobrepeso e 25,7% 

tinham obesidade. Em média encontramos: 3,7% dos participantes com magreza grave, 
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5,9% com magreza, 41,9% com peso adequado, 24,3% com sobrepeso e 24,3% com 

obesidade.  

Os participantes foram agrupados (clusterizados) utilizando-se como critério seu perfil 

metabólico (níveis de glicemia, colesterol total, triglicérides, VLDL colesterol, LDL colesterol 

e HDL colesterol) nos três momentos do estudo, por meio da técnica estatística K-cluster. O 

cluster 1 (n = 111) era composto por mais indivíduos do sexo feminino que o cluster 2 (n = 

25) (p = 0,006) e apresentou melhor perfil metabólico (melhores valores para o perfil lipídico 

e de glicemia). Os indivíduos do cluster 1 também apresentaram menor peso, índice de 

massa corporal (IMC), circunferência da cintura (CC) e massa gorda (% peso) quando 

comparado aos participantes do cluster 2. A massa corporal magra (% peso) e a água 

corporal total (% peso) foram estatisticamente maiores nos participantes do cluster 1. A 

análise da ingestão habitual (por questionário de frequência alimentar - QFA) mostrou que 

os participantes do cluster 1 estavam ingerindo mais vitamina B2 e vitamina B6 quando 

comparados aos participantes do cluster 2 (p < 0.05). Houve menores valores para proteína 

C-reativa (PCR) e maiores valores para ferro sérico no cluster 1. A capacidade latente de 

ligação de ferro (UIBC) e leucócitos foram estatisticamente maiores no cluster 2. Não houve 

diferença entre o nível de atividade física praticado pelos dois clusters, ambos 

desempenhavam atividade física leve.  

A análise longitudinal mostrou que houve aumento de estatura e peso nos clusters 1 e 2. A 

avaliação longitudinal da ingestão habitual (QFA) no cluster 1 mostra redução da ingestão 

de energia, carboidrato, proteína e lipídio do momento 1 (M1) para momento 2 (M2) e 

momento 3 (M3). A suplementação de vitaminas mostrou resultados estatísticos 

significativos, consistentes com suplementação e wash out para a maioria das vitaminas e 

minerais nos clusters 1 e 2. A análise longitudinal (corrigindo para as variáveis idade, 

gênero, estadiamento puberal e ingestão de energia, carboidrato e lipídio) no cluster 1 

mostrou que o colesterol total e a LDL diminuíram ao longo do estudo; a glicemia diminuiu 

do momento 1 para o momento 2, porém PCR aumentou no momento 2; ferro sérico e 

hemoglobina diminuíram no momento 2 e aumentaram no momento 3. No cluster 2, o 

colesterol total e o LDL diminuíram ao longo do estudo; a PCR aumentou ao longo do 

estudo, ferro sérico diminuiu do momento 1 para o momento 2. 

 

Conclusões : Foram encontrados dois grupos metabólicos opostos. Os indivíduos podem 

responder de forma diferente a uma mesma intervenção e é possível que a suplementação 

de múltiplos micronutrientes tenha um papel na melhora do perfil glicídico e lipídico de 

alguns sujeitos do estudo. Estudos de genotipagem e proteômica poderão reforçar esta 

hipótese e ajudar a entender como o sistema biológico de crianças e adolescentes interage 

para culminar em uma resposta frente a uma intervenção.  
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ABSTRACT 

 

Coelho, C. A. Metabolic profile and nutritional status of childre n and adolescents from 

schools in the city of Ribeirão Preto, São Paulo, B razil, 2013  . Dissertation (Master) - 

Faculty of Medicine of Ribeirão Preto, University of São Paulo, Brazil, 2013 . 

 

Introduction:  Few studies have correlated metabolic profile and nutritional status in children 

and adolescents after dietary intervention . 

 

Objectives:  To identify the existence of different metabolic groups formed by individuals 9-

13 years undergoing nutritional intervention through biochemical data (glucose levels, total 

cholesterol, triglycerides, VLDL cholesterol, LDL cholesterol and HDL cholesterol) collected 

in three stages of the study, and to describe the longitudinal evolution of the nutritional and 

metabolic profile in these groups. 

 

Methodology:  Clinical intervention self-controlled study, based on measuring the 

biochemical profile (glucose levels, total cholesterol, triglycerides, VLDL cholesterol, LDL 

cholesterol and HDL cholesterol) and nutritional status (anthropometry, body composition 

and dietary intake data) at three times: at baseline (before the intervention started), after six 

weeks of supplementation of vitamins and minerals and after more six weeks without this 

intervention, to assess how an individual, 9-13 years old answered the multiple micronutrient 

supplementation. Physical activity level was also assessed through a tool called bodybugg®. 

 

Results:  One hundred and thirty six subjects were studied until the third moment of the data 

collection. 43.4% were male and 56.6% were female. The average age was 11.39 ± 1.10 

years. Most participants belonged to pubertal stage 2 (43.4%) and 3 (35.3%). Regarding the 

economic status of the participants, the majority belonged to the category B2 (38.2%) and C1 

(26.5%). Of the total sample, at moment 1, 4.4% of participants had severe underweight, 

5.9% were underweight, 41.9% were with the proper weight, 22.8% were overweight and 

25% were obese. At the moment 2, 3.7% of participants had severe underweight, 7.4% were 

underweight, 42.6% had normal weight, 22.1% were overweight and 24.3% were obese. And 

at the moment 3, 3.7% of participants had severe thinness, 6.6% were underweight, 41.2% 

had normal weight, 22.8% were overweight and 25.7% were obese. On average we found: 

3.7% of participants with severe thinness, 5.9% with malnutrition, 41.9% with adequate 

weight, 24.3% overweight and 24.3% obese. 

The clustering of the participants used as criteria the metabolic profile (glucose levels, total 

cholesterol, triglycerides, VLDL cholesterol, LDL cholesterol and HDL cholesterol) of the 
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three stages of the study through the statistical approach K - cluster. Cluster 1 (n = 111) had 

a higher proportion of females when compared to cluster 2 (n = 25) (p = 0.006) and better 

metabolic profile (lipid and glycemia). Participants who had better metabolic profile (cluster 1) 

showed lower weight, body mass index (BMI), waist circumference (WC) and fat mass 

(weight %) when compared to participants in cluster 2. Lean body mass (weight %) and total 

body water (% weight) were statistically higher in participants in cluster 1. The analysis of the 

habitual intake (food frequency questionnaire - FFQ) showed that participants in cluster 1 

were had higher intake of vitamin B2 and vitamin B6 when compared to cluster 2 (p < 0,05). 

Cluster 1 also showed higher values C - reactive protein (CRP) and higher levels of iron. The 

latent capacity for iron binding (UIBC) and leukocytes were higher in cluster 2. There was no 

difference between the level of physical activity practiced by clusters 1 and 2, both had light 

physical activity. 

Longitudinal analysis showed that there was an increase in height and weight in clusters 1 

and 2. A longitudinal assessment of usual intake (FFQ) in cluster 1 showed reduced intake of 

energy, carbohydrate, protein and lipid from moment 1 (M1) to moment 2 (M2) and moment 

3 (M3). Supplementation with vitamins showed significant statistical results, consistent with 

supplementation and washout for most vitamins and minerals in clusters 1 and 2. A 

longitudinal analysis (correcting for age, gender, pubertal stage, and energy intake, 

carbohydrate and lipid) in cluster 1 showed that total cholesterol and LDL decreased 

throughout the study, blood glucose decreased from time 1 to time 2, but CRP increased in 

moment 2; hemoglobin and serum iron decreased from 1 to 2 and from 1 to 3. In cluster 2, 

total cholesterol and LDL decreased throughout the study, CRP increased throughout the 

study, serum iron decreased from time 1 to time 2. 

 

Conclusions:  We found two reverse metabolic groups. Individuals may respond differently 

to the same intervention, and it is possible that multiple micronutrient supplementation has a 

role in improving glycemia and lipid profile of some subjects. Genotyping and proteomics 

studies may reinforce this hypothesis and help understand how the biological system of 

children and adolescents interact to culminate in a response against an intervention. 
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INTRODUÇÃO 

 

O excesso de peso na infância tornou-se epidêmico. Sua prevalência e gravidade 

têm aumentado desde 1980 e atualmente cerca de 155 milhões de crianças no mundo têm 

sobrepeso ou obesidade (Lobstein  et l, 2004; Haslam; James, 2005). No Brasil, durante 

período de 1975 a 2009, a incidência de excesso de peso em crianças de 5 a 9 anos 

aumentou de 10,9% para 34,8% nos meninos e de 8,6% para 32% nas meninas. Nos 

adolescentes, elevou-se de 3,7% para 21,7% no sexo masculino e de 7,6% para 19,4% no 

sexo feminino (IBGE, 2010). Ainda assim, modelos preditivos sugerem que a proporção 

mundial de crianças obesas para crianças magras continuará a crescer no futuro (Pulgarón, 

2013; Wang & Lobstein, 2006). Tal situação representa um dos problemas de saúde mais 

desafiadores do nosso século, pois se associa com posterior morbidade e mortalidade 

(Galata et al, 2011; Reilly & Kelly, 2011).  

Diversos trabalhos mostram que a presença de obesidade na infância e adolescência 

se correlaciona, na vida adulta, com excesso de peso e com desenvolvimento de fatores de 

risco cardiovasculares – como hipertensão, diabetes, dislipidemia e síndrome metabólica, 

todos esses apresentando forte associação com o índice de massa corporal (IMC) dos 

indivíduos (Herouvi, 2013; Beauloye et al, 2007; Skilton & Celermajer, 2006; Chiolero et al, 

2007).  

A síndrome metabólica é descrita como uma combinação de dislipidemia 

aterogênica, pressão arterial elevada, adiposidade central, homeostase desregulada da 

glicose e/ou resistência à insulina (Kassi et al, 2011; Steinberger et al, 2009; Harrabi et al, 

2008). A obesidade em crianças e adolescentes é um componente-chave para o 

desenvolvimento dessa síndrome, posto que o excesso de peso associa-se ao aumento da 

glicose em jejum, da insulina em jejum, dos triglicerídeos e da pressão arterial sistólica, além 

de propiciar também diminuição de HDL-colesterol e aumento na prevalência da intolerância 

à glicose (Alberti, Zimmet & Shaw, 2006; Tailor et al, 2010; Weiss & Kaufman, 2008). 

Há evidências substanciais sobre o valor preditivo da síndrome metabólica na 

infância e o aumento do risco de síndrome metabólica, diabetes tipo 2 e diversos tipos de 

doença cardiovascular na idade adulta (Magnussen et al, 2010). Os estudos mostram que 

quanto mais tempo o indivíduo é exposto ao excesso de peso, piores são as conseqüências, 

sendo que quando a obesidade ocorre em indivíduos mais jovens parece representar mais 

risco de mortalidade do que quando ocorre em indivíduos mais velhos (von Haehling et al, 

2006). Tal realidade apresenta sérias implicações para os sistemas de saúde em todo o 

mundo, tornando-se um grande desafio para a saúde pública (Weiss, 2011; Chen et al, 

2005; Schubert et al, 2009; Morrison et al, 2008). 
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Apesar de ainda não ser uma doença muito comum em pediatria, o diabetes tipo 2 

em crianças e adolescentes também vem aumentando sua prevalência mundial como 

resultado do aumento da obesidade nesta faixa etária (Tieh & Dreimane, 2013). Tal 

patologia tem emergido em idades mais jovens do que anteriormente era observado, sendo 

frequentemente acompanhada de dislipidemia e caracterizada por resistência à insulina. 

Estudos mostram que atualmente os indivíduos afetados têm apresentado defeitos mais 

acentuados nas ilhotas pancreáticas e uma rápida progressão para a dependência de 

insulina (Copeland et al, 2011). 

A obesidade leva também a um aumento da exigência metabólica, devido ao 

aumento do tecido adiposo, da massa magra, do volume de sangue e, consequentemente, 

do aumento do pré-carregamento para o coração (Alpert, 2001).  Doenças cardíacas 

relacionadas à obesidade estão se tornando cada vez mais prevalentes em crianças e 

jovens, sendo importante ressaltar que as pesquisas da última década demonstram que tais 

indivíduos podem apresentar sinais precoces de disfunção cardiovascular independente de 

apresentarem outras comorbidades relacionadas à obesidade, e há evidências clínicas 

sugerindo que o dano cardiovascular, antes apenas observado em adultos, está ocorrendo 

também em crianças e adolescentes obesos (Cote et al, 2013). 

A literatura, aliás, já tem demonstrado anormalidades vasculares em crianças e 

jovens, apontando a disfunção endotelial como uma etapa determinante para que o 

processo de aterogênese se inicie (Lakka et al. 2001). Infelizmente, a magnitude do risco 

cardiovascular tem aumentado com o crescimento da prevalência da obesidade nesta faixa 

etária. O excesso de massa gorda, resultado do desequilíbrio entre a energia ingerida e a 

energia gasta, também provoca alterações estruturais e metabólicas que desencadeiam 

disfunção nos adipócitos, com importantes consequências cardiovasculares (Canas et al, 

2013). Estudos com seguimento longitudinal mostram que esse problema tende a 

acompanhar os indivíduos afetados ao longo dos anos (Herouvi, 2013). 

Sabe-se que a doença cardiovascular é a maior causa de morbimortalidade, tanto 

em países em desenvolvimento quanto nos desenvolvidos (Fuenmayor et al, 2013). Vários 

são os seus fatores de risco, mas a dislipidemia se destaca como o maior fator de impacto 

no desenvolvimento da doença aterosclerótica, em particular a presença de concentrações 

aumentadas de lipoproteína de baixa densidade (LDL colesterol) (Sposito et al, 2007). O 

aumento da prevalência de obesidade na infância e na adolescência também contribui para 

este fenótipo (Fuenmayor et al, 2013). 

Entretanto, apesar do crescimento da taxa de sobrepeso e obesidade entre crianças 

e adolescentes no Brasil e no mundo, e de toda a atenção focada nas conseqüências mais 

visíveis desse processo, as deficiências nutricionais ainda são uma preocupação e podem 

contribuir para distúrbios metabólicos (Vieira et al, 2007; Vitolo e Bortolini, 2007; Hadler et al, 
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2008; Camillo et al, 2008; Silva et al, 2007;  Peters et al, 2009). Crianças e adolescentes tem 

maior suscetibilidade ao desenvolvimento das carências nutricionais, devido ao rápido 

crescimento do organismo e à maior vulnerabilidade dos indivíduos (Oliveira et al, 2011), 

podendo-se citar como exemplos a deficiência de ferro e a deficiência de vitamina A, porém 

muitos outros micronutrientes podem estar deficientes, tendo em vista a alimentação de 

baixa qualidade nesta faixa etária.  

Uma das carências nutricionais mais comuns em crianças e adolescentes é a 

deficiência de ferro, a qual desencadeia, dentre outros, a anemia, considerada um grave 

problema de saúde pública (Biscegli et al, 2006). Estima-se que a anemia ainda afete 

aproximadamente 55% das crianças menores de cinco anos no Brasil e 47% delas no 

mundo (Mclean et al, 2007; World Health Organization, 2008). 

A deficiência de vitamina A ainda é um grave problema de saúde pública em mais de 

60 países, com prevalência elevada na Ásia, África e América Latina.  O Brasil foi 

classificado como área de carência sub-clínica grave pela Organização Mundial da Saúde e 

pela Organização Pan-Americana da Saúde (World Health Organization, 1995; McLaren & 

Frigg, 1999). Cerca de 23% das mortes por diarréia em crianças brasileiras são devido à 

essa deficiência, e estima-se ainda que o número de crianças com carência marginal de 

vitamina A seja cinco a dez vezes maior que o número de crianças com carência clínica de 

fato (Ramalho et al, 2002). Pensava-se que o problema estaria limitado às regiões Norte e 

Nordeste do Brasil, porém, dados dos últimos 20 anos apontam que este é um problema de 

saúde pública em todo o país, sendo a ingestão de vitamina A baixa em 60% ou mais da 

população (Ramalho et al, 2002).  

Embora pareça paradoxal, as deficiências nutricionais podem coexistir com o 

excesso de peso e a obesidade tem sido relacionada a deficiência de vitaminas (Lira et al. 

2011). Além disso, vitaminas e metabólitos se associam à promoção de doenças crônicas 

não-transmissíveis, incluindo sobrepeso, obesidade, hipertensão e síndrome metabólica 

(Takitani et al. 2011; Jeyakumar et al. 2011; Mostafaie et al. 2011; Romanowska et al. 2011; 

Smith & Adams 2011; Lavine et al. 2011; Khor et al. 2011; Zhou et al. 2010; Scott et al. 

2010).  

Em estudo recente, foi demonstrado que alimentar ratos obesos em idade precoce 

com dieta enriquecida em vitamina A melhora a adiposidade visceral e a sensibilidade a 

insulina (Jeyakumar et al. 2011). Gallistl e colaboradores demonstraram que crianças 

obesas apresentam concentrações reduzidas de ácido fólico - e elevados níveis de 

homocisteína. Tal situação pode levar à disfunção endotelial, uma vez que o folato melhora 

a biodisponibilidade de óxido nítrico, apresenta efeitos antioxidantes e reduz a concentração 

de homocisteína (Gallistl et al, 2000). 
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Em revisão publicada em 2011, Smith e Adams apontam que frequentemente é 

observada a coexistência de excesso de peso, diabetes tipo 2, esteatose hepática não 

alcoólica e resistência insulínica. Este estudo mostra que entre as estratégias de tratamento 

atuais para melhorar a resistência insulínica está a redução do estresse oxidativo com o uso 

de antioxidantes, como a vitamina E, e que essa suplementação tem mostrado resultados 

promissores na melhora da esteatose hepática e da inflamação (Smith & Adams 2011). Em 

outro trabalho, seis semanas de suplementação com alfa tocoferol reduziram os níveis de 

TNF-alfa em pacientes com síndrome metabólica (DEVARAJ et al, 2008). 

Baixas concentrações de 25-hidroxivitamina D3 têm sido associadas ao aumento do 

risco para diabetes e a outros fatores de risco para doenças cardiovasculares (Aasheim et 

al, 2008). Lira e colaboradores conduziram estudo para averiguar os efeitos da 

suplementação das vitaminas E e D na produção de citocinas inflamatórias no tecido 

adiposo em ratos alimentados com dieta hiperlipídica. Neste estudo, essas vitaminas 

mostraram efeito antiinflamatório e os pesquisadores sugerem que a suplementação de 

vitamina E e de vitamina D possa fazer parte do tratamento para reduzir os níveis de 

proteínas pró-inflamatórias em pacientes obesos (Lira et al, 2011). 

Algumas vitaminas e minerais são capazes de participar indiretamente na redução do 

estresse oxidativo, melhorando o controle glicêmico e/ou exercendo atividade antioxidante 

(Lira et al, 2011). De forma geral, micronutrientes têm sido propostos como terapias 

adjuvantes (Bonnefont-Rousselot, 2004). Por exemplo, Foss (Foss, 2009) especula que a 

deficiência de vitamina D seja a causa de obesidade, a qual poderia ser revertida através da 

melhoria dos níveis de vitamina D. Czernichow e colaboradores demonstram que a 

incidência da síndrome metabólica foi reduzida em indivíduos saudáveis que receberam 

uma fórmula antioxidante contendo vitamina E, vitamina C, beta-caroteno, zinco e selênio 

(Czernichow et al, 2009). 

Além disso, há estudos que mostram associação entre a deficiência de 

micronutrientes e alterações no metabolismo lipídico e glicídico em indivíduos eutróficos 

e/ou com sobrepeso e obesidade. Revisão desenvolvida em 2010 mostra que vitaminas e 

minerais tem um importante papel no metabolismo da glicose, apontando a vitamina B12, o 

folato, a piridoxina, o pantotenato, a niacina, a riboflavina e a tiamina como vitaminas 

essenciais que atuam como coenzimas na produção de energia e em outros processos 

metabólicos; as vitaminas A, C, E, e os minerais zinco e magnésio também são apontados 

como tendo propriedades antioxidantes, o que é de interesse em casos de hiperglicemia, 

uma vez que este distúrbio aumenta o estresse oxidativo por múltiplos mecanismos (Martini 

et al, 2010; Diaz et al, 1997; Jha et al, 1995). 

Em estudo avaliando a relação entre os níveis séricos de retinol e betacaroteno com 

o risco cardiovascular na obesidade, a diminuição dos níveis de betacaroteno se relacionou 
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com o aumento do IMC, e foram encontradas menores concentrações de betacaroteno e de 

retinol em pacientes com síndrome metabólica (Villaça et al, 2010). No trabalho de Li e 

colaboradores (2013) a síndrome metabólica foi relacionada a menor ingestão de vitamina 

C, zinco e cobre; a menor concentração de betacaroteno; e à diminuição da ingestão de 

vitamina C, E e manganês, conforme aumentava os parâmetros que caracterizam essa 

patologia (Li et al, 2013). Kostoglou-Athanassiou e colaboradores (2013) encontraram 

menores níveis de vitamina D em diabéticos tipo 2 do que em sujeitos controles e 

associação inversa entre os níveis de vitamina D e a concentração de hemoglobina 

glicosilada. E esses pesquisadores sugerem que a suplementação de vitamina D poderia 

melhorar o controle glicêmico nessa doença (Kostoglou-Athanassiou et al, 2013). 

Entretanto, apesar das associações citadas e da importância dos estudos que 

abordam esse tipo de relação, existem poucos trabalhos na literatura atual correlacionando 

ingestão vitamínica, interação nutriente-nutriente e resposta metabólica apresentada por 

crianças e adolescentes, independente do estado nutricional.  

Os mecanismos pelos quais os sistemas biológicos de crianças e adolescentes 

interagem para culminar em uma resposta frente a uma intervenção ainda devem ser 

elucidados para melhor entendermos Nutrição. Muitos dos resultados controversos que têm 

sido observados em pesquisas da área de nutrição podem estar refletindo diferenças na 

resposta metabólica entre os indivíduos em estudo.  

Um bom exemplo é o trabalho de Dreon e colaboradores (1999), que encontrou três 

respostas fenotípicas diferentes para uma dieta pobre ou moderada em lipídios. Situação 

semelhante é o caso da obesidade, em que é indicado ao paciente ter um balanço 

energético negativo por meio da redução da ingestão alimentar e aumento da atividade 

física, ou até mesmo por meio de tratamento farmacológico e cirurgia, entretanto, 

independente da estratégia adotada, a resposta individual é altamente variável. 

Apesar de décadas de intensa pesquisa tradicional, uma grande parte da patogênese 

molecular por trás das doenças metabólicas complexas ainda permanece desconhecida 

(Meng et al, 2013). Sabe-se que as pessoas podem variar nas suas respostas individuais 

frente a uma intervenção, entretanto, infelizmente, ainda são poucos os trabalhos em que é 

aplicada uma mesma intervenção em diferentes grupos de indivíduos com o objetivo de 

avaliar suas respostas metabólicas. Estes estudos poderiam ser úteis na identificação de 

mecanismos e biomarcadores associados à perda ou à manutenção de peso, por exemplo, 

e, consequentemente, na identificação do tratamento dietético mais apropriado e eficaz para 

diferentes perfis de sujeitos.  

Tentativas para separar os indivíduos conforme sua resposta metabólica têm 

encontrado uma variedade de respostas consideradas normais (Van Ommen et al. 2009). 

Cientistas que estudam sistemas biológicos tem sugerido estudos para analisar a resposta 
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de cada indivíduo a uma conhecida intervenção dietética (“challenge” - desafio). Ou seja, 

comparar os níveis de marcadores biológicos antes e após a introdução de um alimento, ou 

de nutrientes específicos, por determinado período de tempo, com posterior clusterização 

(agrupamento) dos sujeitos conforme suas respostas. 

Diante deste cenário, o presente trabalho propõe a identificação de grupos 

metabólicos, e posterior análise da variação da resposta dos indivíduos após o desafio de 

uma ingestão conhecida de nutrientes, por meio de um tipo de estudo que se conhece como 

“Pesquisa de Descoberta” ou “Discovery Science”.  

Esta nova abordagem nos dá a oportunidade de ir além das abordagens 

convencionais reducionistas (Meng et al, 2013). Trata-se de uma ciência que não parte de 

hipóteses previamente definidas para procurar resultados, parte, no entanto, dos resultados 

obtidos após uma intervenção para tentar explicar a complexidade do ser humano e a 

interação entre seus sistemas biológicos, sem preconceitos das vias metabólicas 

(Panagioutou e Nielsen, 2009).  
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OBJETIVOS  

 

• Identificar a existência de diferentes grupos metabólicos (clusters) formados por 

indivíduos de 9 a 13 anos sob a suplementação de um conjunto de vitaminas e minerais 

(retinol, tiamina, riboflavina, piridoxina, ácido fólico, vitamina B12, vitamina D, vitamina E, 

niacina, vitamina C, biotina, pantotenato, cálcio, fósforo, ferro, magnésio e zinco) 

utilizando, para a formação desses grupos, o perfil bioquímico (níveis séricos de 

colesterol total, LDL colesterol, VLDL colesterol, HDL colesterol, triglicérides e glicemia) 

apresentado por tais indivíduos em 3 momentos do estudo: antes da suplementação 

(M1); após 6 semanas de suplementação (M2) e após mais 6 semanas sem a 

suplementação (M3). 

 

• Caracterizar a evolução do perfil nutricional e metabólico destes clusters durante os 3 

momentos. 
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METODOLOGIA E CASUÍSTICA 

 

Modelo do Estudo: 

Estudo clínico de intervenção auto-controlado.  

Esta pesquisa é classificada como “clínica” posto que envolve pacientes (humanos), 

e nela os investigadores designam pessoas elegíveis para grupos de intervenção; é 

considerada como sendo “de intervenção” pois o pesquisador não se limita à simples 

observação, mas interfere pela exclusão, inclusão ou modificação de um determinado fator; 

e é chamada de “auto-controlada” pois os próprio indivíduo analisado é controle dele 

mesmo, dessa forma, são excluídos os fatores das variáveis interpessoais, o que é indicado 

quando o objetivo é o segmento de uma intervenção e o que também justifica a ausência de 

um grupo controle (no protocolo proposto no presente estudo, o mesmo indivíduo é 

analisado antes de qualquer intervenção, imediatamente após 6 semanas de intervenção e 

após outras 6 semanas sem nenhuma intervenção) (HOCHMAN, 2005; Campana et al, 2001). 

 

Seleção dos Participantes: 

Os indivíduos participantes desta pesquisa foram selecionados em três escolas da 

cidade de Ribeirão Preto (São Paulo, Brasil): Escola Estadual Professor Rafael Leme 

Franco, Escola Estadual Professor Walter Ferreira e Escola Particular Viktor Frankl. Estas 

escolas são localizadas nas proximidades da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto 

(FMRP-USP) e seus alunos residem na mesma região em que estão localizadas.  

Inicialmente foram contatadas cinco escolas dessa região porém, somente as três 

citadas acima, concordaram em participar. Nestas três escolas foram então realizadas 

diversas reuniões entre a equipe organizadora deste estudo e a equipe escolar, as quais 

incluíram ensinamentos de nutrição e avaliação do estado nutricional das crianças. 

Reuniões foram também feitas entre a equipe organizadora deste projeto e os pais dos 

alunos, para explicar detalhadamente sobre esta pesquisa e para fornecer a avaliação do 

estado nutricional de seus filhos. O convite para os alunos participarem do projeto, bem 

como a seleção dos sujeitos que atendiam aos critérios de inclusão, ocorreram somente 

após estas reuniões explicativas. 

O tamanho amostral foi baseado em estudo piloto realizado nos Estados Unidos, no 

estado de Arkansas, onde também foram selecionados grupos metabólicos para posterior 

associação com genotipagem e proteômica. Dessa forma, determinou-se a participação de 

pelo menos 100 indivíduos. Vale ressaltar que os cálculos de tamanho amostral tradicionais 

não se aplicam em “Discovery Science”. Novas estratégias para validar fórmulas que 

determinem o tamanho amostral em estudos de sistemas biológicos estão sendo testadas, 

porém, até o momento, os resltados são controversos. Tendo em vista que as descobertas 
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de estudos “Discovery Science”, terão que ser validadas em estudos experimentais e in 

vitro, a questão do tamanho amostral passa a estar em segundo plano. 

 

Aprovação do Comitê de Ética:  

 Este estudo, bem como os Termo de Consentimento e de Assentimento Livre e 

Esclarecido, foram aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo (Processo HCRP Nº 

14255 / 2010) e pela CONEP - Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Processo CAAE 

Nº  00969412.6.0000.5440; Número do Parecer: 220.625; Data da Relatoria:18/02/2013). Os 

Termos de Consentimento e de Assentimento Livre e Esclarecido encontram-se nos 

Anexos. 

 

Critérios de Inclusão: 

Somente crianças e adolescentes de 9 a 13 anos, clinicamente estáveis (sem 

doença crônica que pudesse interferir com a coleta de dados e com os resultados dos 

metabólitos) foram incluídos neste estudo, após o consentimento de seus pais ou 

responsáveis legais. Quando o indivíduo ou seus responsáveis diretos se recusaram a 

participar, o próximo sujeito elegível foi convidado.  

 

Critérios de Exclusão: 

Foram excluídos do estudo crianças e adolescentes que apresentaram três ou mais 

episódios de fezes líquidas ou semi-líquidas nas 24 horas antecedentes à primeira coleta de 

dados; que estavam fazendo uso de suplementação de vitaminas e/ou minerais; que 

estavam sob dieta supervisionada para redução de peso, ou que estavam sob qualquer 

outro tipo de dieta. Todo indivíduo com doença crônica previamente diagnosticada foi 

excluído.  

 

Indivíduos Estudados:  

Inicialmente, 150 crianças e adolescentes atenderam os critérios de inclusão e 

exclusão e concordaram, por escrito, em participar. Na primeira coleta de dados (M1) 

compareceram 141 indivíduos, na segunda coleta (M2), 139 indivíduos e, na terceira coleta 

(M3), 136 indivíduos. 

Crianças de todos os estados nutricionais foram incluídas neste estudo (magras, 

eutróficas, com sobrepeso e obesas), a fim de não excluir qualquer indivíduo que, por 

ventura, tenha alterações metabólicas, independente de seu índice de massa corporal.  

O objetivo da pesquisa foi explicado aos pais ou responsáveis legais, que deram 

consentimento informado por escrito para participar (termo de consentimento). Cada criança 
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e adolescente foi questionado se queria participar no estudo, tanto verbalmente como por 

escrito (termo de assentimento).  

 

Delineamento do Estudo: 

O delineamento do estudo foi baseado na medida do perfil bioquímico e do estado 

nutricional (antropometria, composição corporal e dados de ingestão alimentar) em três 

momentos: no início do estudo (antes de ser iniciada qualquer intervenção), após seis 

semanas de suplementação de vitaminas e minerais e após outras seis semanas sem essa 

intervenção (esquema), para avaliar como um indivíduo, de 9 a 13 anos de idade, responde 

à suplementação de múltiplos micronutrientes.  

 

 

 

 

Em cada uma dessas três coletas de dados foram obtidos dados antropométricos, de 

composição corporal e de ingestão alimentar para a análise do estado nutricional, bem como 

sangue para as dosagens bioquímicas. 

  Avaliou-se também a atividade física praticada por esses indivíduos, em 3 dias 

letivos (dias diferentes dos dias de coleta de dados), em suas respectivas escolas. 

 

Suplementação Nutricional:  

A forma escolhida para veicular a suplementação das vitaminas e minerais aos 

participantes dessa pesquisa foi uma barra de leite que continha os nutrientes de interesse 

(nome comercial “Nestrovit®”, da marca “Nestlé”). A descrição da composição deste produto 

em comparação com as necessidades nutricionais de indivíduos de 9 a 13 anos de idade 

encontra-se nos “Anexos”.  

Torna-se importante ressaltar que apesar de ter sido usado neste estudo um produto 

comercial, não temos nenhum interesse comercial ou lucrativo com relação ao mesmo. Tal 

produto não é vendido no Brasil.  

Os indivíduos consumiram o suplemento nutricional durante todos os dias letivos de 

suas escolas, ou seja, somente não ingeriram as barras de leite suplementadas nos dias em 

que não havia aula na escola, nos finais de semana e nos feriados. É importante ressaltar 
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que os indivíduos ingeriram o suplemento na frente do pesquisador responsável, para 

garantirmos sua total ingestão. Quando os participantes faltavam à aula nos dias letivos, a 

equipe do projeto levava a barra de leite até suas casas para que os mesmos pudessem 

ingeri-las. 

Durante as seis semanas de suplementação, que ocorreram entre a primeira e a 

segunda coleta de dados, cada participante ingeriu, por dia letivo, de duas a três barras de 

leite suplementadas, de acordo com sua idade: indivíduos de 9 a 11 anos ingeriram duas 

barras por dia e os de 12 e 13 anos ingeriram três barras por dia (critério adotado baseado 

em pesquisa de aceitação prévia e baseado no fato de que não queríamos ultrapassar 3% 

do Gasto Energético Total em ambas as idades). 

 

Coleta de Dados: 

As três coletas de dados foram realizadas no Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, Brasil, na “Sala de Coleta de 

Sangue”, local que conta com toda infra-estrutura e segurança necessárias aos 

procedimentos efetuados, além de dispor de amplo espaço para que os participantes e seus 

acompanhantes pudessem se acomodar adequadamente.  

Em cada uma das três coletas de dados, ônibus escolares foram disponibilizados 

para buscar os participantes em suas casas e levá-los de volta ao final da coleta, a fim de 

evitar atrasos e garantir a participação de todos. Cada coleta de dados aconteceu em dois 

dias de um final de semana (sábado e domingo), a fim de melhorar a logística de 

atendimento. Metade dos participantes compareceram no sábado e metade no domingo. 

Antes da primeira coleta de dados todos os participantes foram submetidos à 

avaliação de um pediatra para determinação do estadiamento puberal conforme critérios 

estabelecidos por Tanner, os quais utilizam 5 escalas de estadiamento para 

desenvolvimento mamário e pelos pubianos em meninas, e para tamanho testicular e pelos 

pubianos em meninos (Tanner, 1962); bem como à avaliação de sua condição econômica, 

por meio de questionário auto-aplicado intitulado “Critério de Classificação Econômica Brasil 

da ABEP – Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa” (em Anexo).  

Além disso, em cada uma das três coletas de dados os participantes foram 

submetidos a antropometria (aferição de peso, estatura e circunferência da cintura), à 

avaliação da composição corporal (por meio da técnica de impedância boioelétrica), à 

avaliação da ingestão alimentar (por meio de um questionário de frequência alimentar) e à 

coleta de sangue para dosagens bioquímicas de albumina, glicemia, colesterol total, LDL 

colesterol, VLDL colesterol, HDL colesterol, triglicérides, PCR (proteína C reativa), UIBC 

(capacidade latente de ligação do ferro), ferro, concentração de leucócitos, hemoglobina e 

VCM (volume corpuscular médio).  
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Antropometria e Avaliação da Composição Corporal  

 

Peso, Estatura e IMC 

A estatura e o peso foram aferidos após 12 horas de jejum por uma nutricionista logo 

após a coleta de sangue, de acordo com os procedimentos detalhados por Jellife (1968) e 

World Health Organization (1995).  

Os participantes foram considerados como tendo magreza grave, se Índice de Massa 

Corporal (IMC) < Percentil 3; magreza, se Percentil 3 ≤ IMC < Percentil 15; peso adequado, 

se Percentil 15 < IMC < Percentil 85; sobrepeso, se Percentil 85 < IMC < Percentil 97 e 

obesidade se IMC ≥ Percentil 97, conforme curvas de IMC para idade, para indivíduos de 

cinco a 19 anos, da OMS (OMS, 2007). 

  

Circunferência de Cintura  

A circunferência da cintura também foi aferida com o indivíduo em jejum. A medida 

da circunferência da cintura foi aferida no nível imaginário da linha horizontal na região 

mediana entre a última costela e a crista ilíaca (Heyward et al, 1996), sendo que, caso o 

participante apresentasse um excesso de peso que impedisse a localização desta região, a 

cicatriz umbilical seria considerada como o nível da linha horizontal. Uma vez definido o 

critério, o mesmo foi adotado nos três momentos da coleta de dados. 

 

Composição Corporal 

 A composição corporal dos indivíduos foi analisada utilizando-se aparelho de 

Impedância Bioelétrica Tetrapolar (com quatro eletrodos), da marca Biodynamics 450®. 

Esse aparelho utiliza as equações de Houtkooper e colaboradores (1992) e de Danford, 

Schoeller & Kushner (1992) em seus cálculos, à medida em que os dados do indivíduo são 

inseridos, e é capaz de fornecer informações sobre a massa gorda, a massa livre de gordura 

e a água corporal total do sujeito analisado. Este sistema aplica uma corrente de 500 

microamperes em uma freqüência única de 50 kHz, sendo que, com a configuração 

tetrapolar, dois eletrodos aplicam a corrente, enquanto os outros dois a recebem. A corrente 

de 500 microamperes que é aplicada não constitui risco para o indivíduo analisado. 

Neste projeto, as seguintes condições foram seguidas para que fosse assegurada a 

qualidade da aferição: ausência de consumo de álcool e prática de exercícios pelos 

participantes nas 12 horas anteriores ao teste; jejum de 12 horas por parte dos voluntários; 

indivíduo mantido em posição deitada durante o exame, sem que seus braços tocassem seu 

tronco e sem que suas pernas encostassem uma na outra; pele do voluntário higienizada 

com álcool antes dos eletrodos serem colocados; posicionamento dos eletrodos no dorso da 

mão e do pé dos mesmos, de acordo com técnica de Lukaski (1987). 
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Análise da Ingestão Alimentar Habitual 

O consumo habitual de alimentos foi aferido por meio de um questionário de 

freqüência alimentar (QFA) (Fumagalli et al, 2008 adaptado para criança), aplicado em cada 

uma das três coletas de dados (anexo). 

A decisão de aplicar um QFA em cada coleta de dados se deve ao fato de que, para 

relatarmos a ingestão usual de micronutrientes do estudo utilizando somente recordatórios 

alimentares de 24 horas (R24h), deveríamos aplicar pelo menos 15 R24h por indivíduo em 

cada momento da pesquisa, a fim de minimizar as variações inter-individuais (Stote et al, 

2010; Pereira et al, 2010), o que totalizaria 45 R24h por criança. Como estamos 

investigando 136 indivíduos, essa abordagem se tornaria inviável. Dessa forma, o QFA 

tornou-se uma escolha cientificamente correta e aplicada ao objetivo do estudo. 

O QFA teve como objetivo investigar a ingestão alimentar dos 30 dias que precediam 

sua aplicação, informação que pôde ser transformada em consumo alimentar diário. Por 

meio dele, pôde-se efetuar a avaliação da ingestão habitual de energia, macronutrientes, 

vitaminas e minerais e o monitoramento de possíveis alterações na dieta habitual que 

pudessem interferir nos resultados.  

Os três QFAs foram aplicados na presença dos pais/responsáveis legais, para que o 

relato da ingestão alimentar dos participantes fosse feito com maior confiabilidade 

(Livingstone & Robson, 2000). Na aplicação desse inquérito alimentar foi utilizado um álbum 

fotográfico (Monteiro, 2007 adaptado) com os alimentos apresentados no QFA, bem como 

os tamanhos de suas porções, para melhorar a precisão das informações coletadas.  

A inserção dos dados de ingestão de alimentos no computador foi efetuada duas 

vezes, para garantir a correta digitação. Antes da entrada dos dados, todas as informações 

foram revisadas para a identificação de possíveis erros na descrição dos alimentos ou 

preparações consumidos, bem como no tamanho e na quantidade das porções. 

Um Software de Nutrição foi utilizado para analisar a ingestão dietética dos 

indivíduos estudados: o Software DietWin®, versão Profissional, 2011. Este programa 

contém as informações da Tabela Taco e a compilação de dados das principais tabelas 

nutricionais (IBGE, USDA, CENEXA, Alemã e Repertório Geral dos Alimentos). Por meio 

dele é possível adquirir o valor nutricional - macro e micronutrientes - dos alimentos 

relatados. Os alimentos utilizados na análise do consumo alimentar foram padronizados, 

levando-se em consideração a tabela que continha mais informações sobre os 

micronutrientes que os compunham. Dessa forma, priorizou-se o uso das informações 

fornecidas pelo programa “DietWin” e como segunda opção foram utilizadas as informações 

fornecidas pela Tabela TACO, posto que esta não traz informações relativas à concentração 

de alguns micronutrientes, como a vitamina B12, por exemplo. Em anexo segue a lista dos 

alimentos padronizados.  
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Procedimentos Clínicos e Testes Laboratoriais: 

Em cada coleta de dados, após jejum de doze horas, foi coletado sangue para as 

análises laboratoriais. Para as dosagens de albumina, glicemia, colesterol total, LDL 

colesterol (Low Density Lipoprotein), VLDL colesterol (Very Low Density Lipoprotein), HDL 

colesterol (High Density Lipoprotein), triglicérides, PCR (proteína C reativa), UIBC 

(capacidade latente de ligação do ferro) e ferro foi utilizado o soro para as análises de 

concentração de leucócitos e para a análise de hemoglobina e VCM (volume corpuscular 

médio) foi considerado o sangue total.  

A coleta de sangue foi realizada por flebotomistas treinados. Tal procedimento 

oferece risco mínimo (Categoria 2; 45 CFR 46.110) e é rotineiramente feito no Hospital das 

Clínicas da FMRP-USP.  

Para garantir a correta identificação das amostras, bem como o sigilo sobre os 

resultados dos exames dos participantes, cada sujeito recebeu um número e um código de 

barras individual, que foi mantido com os principais investigadores na Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Brasil. Todas as amostras de 

sangue foram codificadas no momento em que foram coletadas e encaminhadas para as 

respectivas análises no próprio Hospital das Clínicas da FMRP-USP. Foi fornecido café da 

manhã a todos os participantes, imediatamente após a coleta de sangue, dos dados 

antropométricos e do exame de bioimpedância. 

 

Dosagens Laboratoriais  

 

Albumina 

 Dosada por método colorimétrico para a determinação de albumina em soro (kit 

comercial Albumina AA®, Wiener lab. 2000 Rosario – Argentina). Valor de referência: 3,0 – 

5,4 g/dl. 

 

Glicemia 

 Dosada por método enzimático para a determinação de glicose no soro ou plasma 

(kit comercial Glicemia enzimática AA®, linha líquida, Wiener lab. 2000 Rosario – Argentina). 

Valor de referência: 70 - 100 mg/dl. 

 

Colesterol Total 

 Dosado por método enzimático para determinação de colesterol em soro ou plasma 

(kit comercial Colestat enzimático AA®, linha líquida, Wiener lab. 2000 Rosario – Argentina). 

Valor de referência: < 200 mg/dl. 
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HDL Colesterol 

 Dosado por método colorimétrico sem precipitação para a determinação de HDL 

colesterol em soro ou plasma (kit comercial HDL Colesterol monofase AA plus®, Wiener lab. 

2000 Rosario – Argentina). Valor de referência: > 35 mg/dl. 

 

LDL Colesterol e VLDL Colesterol 

O LDL colesterol plasmático foi calculado por meio da fórmula:  

LDL Colesterol = Colesterol Total – (VLDL colesterol + HDL colesterol), sendo que: VLDL 

colesterol = Triglicérides / 5. 

Valor de referência de LDL colesterol: < 130 mg/dl e de VLDL colesterol: ≤ 30 mg/dl.  

 

Triglicérides 

 Dosado por método enzimático para determinação de triglicérides em soro ou plasma 

(kit comercial TG Color GPO/PAP AA®, linha líquida, Wiener lab. 2000 Rosario – Argentina). 

Valor de referência: < 150 mg/dl. 

 

Proteína C Reativa 

 Dosada por método imunoturbidimétrico com látex para a determinação quantitativa 

de proteína C reativa (PCR) (kit comercial PCR ultrasensible®, linha Turbitest AA, Wiener 

lab. 2000 Rosario – Argentina). Valor de referência: até 0,5 mg/dl. 

 

UIBC (Capacidade Latente de Ligação do Ferro) 

 Dosado por método colorimétrico direto para a determinação da capacidade latente 

de ligação do ferro (UIBC) em soro ou plasma (kit comercial UIBC/TIBC AA®, linha líquida, 

Wiener lab. 2000 Rosario – Argentina). Valor de referência: 140 – 280 mg/dl. 

 

Ferro 

 Dosado por método colorimétrico direto para a determinação de ferro em soro ou 

plasma (kit comercial Fer-color AA®, linha líquida, Wiener lab. 2000 Rosario – Argentina). 

Valor de referência: 50 – 120 µg/dl. 
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Concentração de Leucócitos  

 Dosada por citometria de fluxo, utilizando-se o aparelho CELL-DYN Ruby® 

(analisador multiparâmetro de hematologia utilizado para diagnóstico in vitro). Valor de 

referência: 7,8 + 3 x 103 células/ml. 

 

Hemoglobina 

 Dosada por medição colorimétrica, utilizando-se o aparelho CELL-DYN Ruby®. Valor 

de referência: menino: 16,0 ± 2 g/dl; menina: 14,0 ± 2 g/dl. 

 

VCM (Volume Corpuscular Médio) 

 O volume corpuscular médio foi calculado por meio da fórmula: 

Volume Corpuscular Médio = (Hematócrito x 10) / Concentração de Hemácias 

Valor de referência: menino: 87 ± 7 fL; menina: 90 ± 9 fL. 

 

 

Avaliação da Atividade Física  

  

A avaliação da atividade física dos participantes deste estudo foi realizada em 3 dias 

letivos por meio do uso do aparelho Bodybugg (Apex Fitness®) Essa ferramenta é um 

bracelete que mede o gasto energético total, o gasto energético durante a atividade física, o 

tempo de atividade física bem como a intensidade desta, através do cálculo do equivalente 

metabólico (MET) e realiza ainda a contagem de passos dados pelo indivíduo (Figura em 

anexo).  

Entende-se por MET o valor correspondente à energia despendida por um sujeito em 

repouso. O valor de 1 MET corresponde a 3,5 ml O2 x kg¯1 x min¯1 e representa uma 

referência para a classificação da intensidade das atividades. Os valores do dispêndio 

energético são expressos em múltiplos de METs. Assim, se uma atividade requer 2 METs, 

esta necessita do dobro da energia que é despendida pelo sujeito em repouso (Ainsworth, et 

al, 1993; Bouchard et al, 1993). 

 Foram escolhidos dois dias letivos em que não havia aula de educação física e um 

dia letivo com essa disciplina para que os alunos participantes utilizassem o aparelho. 

Explicações referentes ao uso correto do Bodybugg foram fornecidas aos professores e aos 

alunos. O aparelho foi fixado no braço do participante no início da aula e retirado ao final de 

cada dia escolar pela pesquisadora, sendo o tempo de uso e os cuidados para o bom 

funcionamento do aparelho monitorados pela mesma. 

O Bodybugg é um monitor de gasto energético que utiliza a associação de 

informações de peso, altura, gênero e idade com o processo chamado "multi-sensor". Este 
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processo envolve a coleta de uma série de dados usando vários sensores fisiológicos 

(acelerômetro, sensor de fluxo de calor, sensor de resposta galvânica da pele/condutividade 

e sensor de temperatura) ao invés de um único sensor, que é o que os outros dispositivos 

de contagem calórica realizam, como os pedômetros e monitores de freqüência cardíaca. É 

esta abordagem multi-sensor que permite ao Bodybugg visualizar se o usuário está sentado, 

dormindo ou correndo. Isso torna o dispositivo confiável e adequado para estimar o gasto 

energético ao longo do dia (Apex Fitness Group, 2012). 

A utilização do “Bodybugg” foi incluída neste estudo com o objetivo de identificar se 

haveriam diferenças entre o nível de atividade física praticado pelos possíveis grupos 

metabólicos formados.  

Para a classificação dos níveis de atividade física, foi adotado o critério descrito por 

Pate e colaboradores (2004), que define os níveis de atividade física para crianças conforme 

tabela abaixo: 

 

Classificação do Nível de Atividade Física  Equivalente Metabólico  

Sedentário ≤ 1,4 METs 

AF leve 1,5 – 2,9 METs 

AF moderada 3 – 5,9 METs 

AF vigorosa ≥ 6 METs 

 

 

Técnica Proposta para Identificação dos Grupos Meta bólicos  (clusters) 

 

Para atender ao objetivo de identificar a existência de diferentes grupos metabólicos 

(clusters) formados pelos indivíduos estudados na presente pesquisa, foi utilizado o teste 

estatístico K-cluster, técnica comum na análise de dados estatísticos, usada em muitos 

campos de pesquisa, como a bioinformática. A análise de “cluster” foi originada em 1932 na 

antropologia, pelos pesquisadores Driver e Kroeber, e desde então noções populares do 

significado de “cluster” incluem a informação de que os grupos formados por meio dessa 

técnica apresentam pequenos intervalos entre os resultados obtidos por seus membros 

(Bailey, 1994). 

O teste K-cluster consiste na tarefa de agrupar um conjunto de indivíduos de tal 

forma que os sujeitos que são colocados no mesmo grupo (chamado de cluster) são mais 

semelhantes (em um ou mais sentidos) uns com os outros do que quando são comparados 

a indivíduos de outros grupos. Trata-se de uma análise de agrupamento, em que se inicia 

com todos os dados analisados na pesquisa e se procura uma forma de classificá-los. 

Basicamente, a análise de cluster procura agrupar uma amostra de objetos em classes 
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homogêneas, com base na similaridade de suas variáveis (Bailey, 1994; Estivill-Castro, 

2002). 

O objetivo deste método é minimizar a variância intra-cluster. Esta minimização é 

realizada através de um procedimento em que as observações são colocados em grupos de 

tal forma que a distância entre cada observação e o vetor significativo do seu conjunto (“K”) 

é tão pequena quanto possível (Steinley de 2003, 2006a, 2006b). 

O uso da técnica e o número de clusters formados dependem dos dados disponíveis 

e das intenções de uso dos resultados. A análise de cluster não é uma tarefa automática, 

mas sim um processo interativo de descoberta do conhecimento que envolve tentativa e 

erro, sendo frequentemente necessário modificar os parâmetros a serem usados como 

critério para separação dos grupos, até que se encontrem resultados com as propriedades 

desejadas (Bailey, 1994; Estivill-Castro, 2002).  

No presente estudo foram colocados os valores de todos os exames bioquímicos 

aferidos, em uma primeira tentativa, como critério para separação dos clusters. Todos os 

exames que tiveram um valor de ANOVA estatisticamente significativo foram considerados 

para tentativas posteriores, que incluíram também a análise de quantos clusters poderiam 

ser formados. Os melhores resultados foram obtidos quando o número de clusters escolhido 

foi igual a 2. No presente estudo, os níveis de colesterol total, LDL, VLDL, HDL, triglicérides 

e glicemia foram os que mantiveram valores estatisticamente significativos pelo teste 

ANOVA em todas as tentativas. Além disso, tendo em vista a importâncias desses exames 

como referência para síndrome metabólica, esse perfil bioquímico foi eleito para o 

agrupamento dos indivíduos. 

 

Análise Estatística 

 

Todas as análises estatísticas foram feitas usando o programa SPSS versão 20.0.  

Todas as variáveis foram testadas para normalidade. Foi feita análise descritiva para 

apresentar valores de média e desvio padrão (DP) e de mediana (mínimo e máximo). O 

teste ANCOVA com ajuste para variáveis de confusão foi aplicado para comparação entre 

dois grupos. P < 0,05 foi considerado estatisticamente significante.  

Considerando que a ingestão de nutriente é uma variável dependente da ingestão de 

energia, os resultados serão apresentados ajustados para energia (Análise de Regressão 

Linear; variável dependente = nutriente; variável independente = energia e grupo).  

Em todos os dados de ingestão alimentar do momento 2 (M2) foram adicionados, ao 

banco de dados, os micronutrientes adquiridos por meio da suplementação.  

Para as análises longitudinais foram aplicados ANOVA de Medidas Repetidas, com 

ajuste para sexo, estadiamento puberal e idade, e análise de Múltiplas Comparações de 
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Bonferroni, além de ajuste para ingestão de energia, de carboidrato e de lipídio, quando as 

variáveis bioquímicas eram analisadas. O teste Qui-quadrado ou o teste exato de Fisher 

foram usados para comparações entre proporções. O teste k-cluster foi usado para 

encontrar os grupos metabólicos.  
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RESULTADOS  

 

 A caracterização do total da amostra estudada está apresentada em anexo (Tabela 

1). São apresentados a média, o desvio padrão da média, a mediana, o valor mínimo e o 

valor máximo dos dados analisados (idade, antropometria, composição corporal, ingestão 

alimentar e exames bioquímicos).  

 Cento e trinta e seis indivíduos completaram a coleta até o terceiro momento do 

estudo (coleta 1: 141; coleta 2: 139; coleta 3: 136 participantes). De 136 participantes, 59 

indivíduos eram do sexo masculino (43,4%) e 77 eram do sexo feminino (56,6%). A média 

de idade foi de 11,39 ± 1,10 anos. Dessa amostra, 13 indivíduos (9,6%) eram pertencentes 

ao estadiamento puberal 1; 59 (43,4%) ao estadiamento 2; 48 (35,3%) ao estadiamento 3; 

12 (8,8%) ao estadiamento 4 e 4 (2,9%) ao estadiamento 5. Além disso, em relação à 

classificação econômica dos participantes, 7 deles (5,1%) eram pertencentes à categoria A2 

(renda familiar mensal de R$ 8418,00); 20 (14,7%) à categoria B1 (renda familiar mensal de 

R$ 4418,00); 52 (38,2%) à categoria B2 (renda familiar mensal de R$ 2565,00); 36 (26,5%) 

à categoria C1 (renda familiar mensal de R$ 1541,00); 17 (12,5%) à C2 (renda familiar 

mensal de R$ 1024,00); 4 (2,9%) à categoria D (renda familiar mensal de R$ 714,00). 

 Do total da amostra estudada, de acordo com a classificação do IMC para idade da 

Organização Mundial da Saúde (2007), no momento 1 haviam: 6 indivíduos (4,4%) que 

apresentaram magreza grave; 8 indivíduos (5,9%) que apresentavam magreza; 57 (41,9 %) 

que estavam com o peso adequado; 31 (22,8%) tinham sobrepeso e 34 (25%) tinham 

obesidade. No momento 2: 5 indivíduos (3,7%) apresentaram magreza grave; 10 indivíduos 

(7,4%) apresentavam magreza; 58 (42,6%) tinham o peso adequado; 30 (22,1%) tinham 

sobrepeso e 33 (24,3%) tinham obesidade. E no momento 3: 5 indivíduos (3,7%) 

apresentaram magreza grave; 9 indivíduos (6,6%) apresentavam magreza; 56 (41,2%) 

tinham o peso adequado; 31 (22,8%) tinham sobrepeso e 35 (25,7%) tinham obesidade. Em 

média (média dos 3 momentos do estudo) encontramos: 5 indivíduos (3,7%) com magreza 

grave, 8 (5,9%) com magreza, 57 (41,9%) com peso adequado, 33 (24,3%) com sobrepeso 

e 33 (24,3%) com obesidade. 

Foi realizada uma clusterização dos indivíduos participantes desse estudo (ou seja, 

separação dos participantes em grupos de indivíduos portadores de características 

semelhantes) utilizando como critério o perfil bioquímico (níveis de glicemia, colesterol total, 

triglicérides, VLDL colesterol, LDL colesterol e HDL colesterol) dos participantes com dados 

dos três momentos do estudo, por meio da técnica estatística K-cluster. Tal procedimento 

originou dois grupos metabólicos estatisticamente distintos: cluster 1 (com 111 indivíduos) e 

cluster 2 (com 25 indivíduos). 
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 O cluster 1 mostrou melhor perfil para todas as variáveis em relação ao cluster 2 (p < 

0,05), exceto para a variável “glicemia” no M1 (p = 0,244), de acordo com análise de 

ANOVA. Distância final entre os centros dos clusters: 144,67. A apresentação dos valores 

encontrados para esses parâmetros nesses dois clusters encontra-se na Tabela 2 nos 

Anexos. 

 Além disso, foram comparadas também as porcentagens de indivíduos que 

apresentaram alteração na glicemia e nos lípides séricos em cada cluster, em cada 

momento do estudo, e obteve-se resultados compatíveis com o descrito no parágrafo 

anterior. A porcentagem de indivíduos com glicemia alterada não diferiu entre os clusters no 

momento 1 e no momento 2 e, no momento 3, essa porcentagem foi maior no cluster 2 do 

que no cluster 1; já as porcentagens de sujeitos com valores elevados de colesterol total, 

triglicerídeos, VLDL e LDL foram maiores no cluster 2 do que no cluster 1 nos três 

momentos do estudo e, no momento 2, houve maior porcentagem de participantes com HDL 

reduzido no cluster 2 do que no cluster 1 (Tabela 3, nos Anexos). 

Entre o cluster 1 e o cluster 2 a idade dos indivíduos não diferiu (p = 0,858), bem 

como o estadiamento puberal (p = 0,266) e a classificação econômica (p = 0,578), porém, 

houve diferença entre os sexos: o cluster 1 era composto por mais indivíduos do sexo 

feminino que o cluster 2 (p = 0,006), e houve diferença entre a classificação do estado 

nutricional de acordo com o IMC por idade no momento 1 (p = 0,000), no momento 2 (p = 

0,001), no momento 3 (p = 0,000) e nas médias desses três momentos (p = 0,001). 

 O cluster 1 foi composto por 42 indivíduos do sexo masculino (37,8%), 69 do sexo 

feminino (62,2%) e apresentou média de idade de 11,40 ± 1,13 anos. Desse cluster, 12 

indivíduos (10,8%) eram pertencentes ao estadiamento puberal 1; 48 (43,2%) ao 

estadiamento 2; 36 (32,4%) ao estadiamento 3; 12 (10,8%) ao estadiamento 4 e 3 (2,7%) ao 

estadiamento 5. Além disso, em relação à classificação econômica dos participantes, 6 

deles (5,4%) eram pertencentes à categoria A2; 16 (14,4%) à categoria B1; 39 (35,1%) à 

categoria B2; 32 (28,8%) à categoria C1; 14 (12,6%) à C2; 4 (3,6%) à categoria D.  

 No cluster 1, de acordo com a classificação do IMC para idade da Organização 

Mundial da Saúde (2007), no momento 1: 5 indivíduos (4,5%) apresentaram magreza grave; 

8 indivíduos (7,2%) magreza; 53 (47,7%) peso adequado; 26 (23,4%) sobrepeso e 19 

(17,1%) obesidade. No momento 2: 4 indivíduos (3,6%) apresentaram magreza grave; 9 

indivíduos (8,1%) magreza; 55 (49,5%) peso adequado; 24 (21,6 %) sobrepeso e 19 (17,1%) 

obesidade. No momento 3: 5 indivíduos (4,5%) apresentaram magreza grave; 8 indivíduos 

(7,2%) magreza; 52 (46,8%) peso adequado; 26 (23,4%) sobrepeso e 20 (18%) obesidade. 

Na média dos três momentos do estudo: 4 indivíduos (3,6%) apresentaram magreza grave; 

8 indivíduos (7,2%) magreza; 53 (47,7%) peso adequado; 27 (24,3%) sobrepeso e 19 

(17,1%) obesidade. 
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 O cluster 2 foi composto por 17 indivíduos do sexo masculino (68%), 8 do sexo 

feminino (32%) e apresentou média de idade de 11,44 ± 0,96 anos. Desse cluster, 1 

indivíduo (4%) era pertencente ao estadiamento puberal 1; 11 (44%) ao estadiamento 2; 12 

(48%) ao estadiamento 3; e 1 (4%) ao estadiamento 5. Além disso, em relação à 

classificação econômica dos participantes, 1 deles (4%) era pertencente à categoria A2; 4 

(16%) à categoria B1; 13 (52%) à categoria B2; 4 (16%) à categoria C1 e 3 (12%) à C2.  

 No cluster 2, no momento 1: 1 indivíduo (4%) apresentou magreza grave; 4 (16%) 

peso adequado; 5 (20%) sobrepeso e 15 (60%) obesidade. No momento 2: 1 indivíduo (4%) 

apresentou magreza grave; 1 (4%) magreza; 3 (12%) peso adequado; 6 (24%) sobrepeso e 

14 (56%) obesidade. No momento 3: 1 (4%) apresentou magreza; 4 (16%) peso adequado; 

5 (20%) sobrepeso e 15 (60%) obesidade. Na média dos três momentos do estudo: 1 

indivíduo (4%) apresentou magreza grave; 4 (16%) peso adequado; 6 (24%) sobrepeso e 14 

(56%) obesidade. 

 Nas tabelas de comparação entre os clusters 1 e 2 a seguir, estão sendo 

apresentados apenas os resultados estatisticamente significativos. E na sessão “Anexos”, 

encontram-se as tabelas com todos os resultados apresentados pelos indivíduos dos 

clusters 1 e 2 (Tabelas 2 a 6), estatisticamente significativos ou não, inclusive a tabela com 

a comparação da atividade física praticada por esses dois grupos metabólicos (Tabela 6). 

Em relação à atividade física, não foram encontradas diferenças significativas entre o cluster 

1 e o cluster 2, sendo que ambos os grupos praticam um nível de atividade física leve.  

 

 A tabela 7 compara os dados de antropometria e de composição corporal entre 

clusters 1 e 2. Os participantes do cluster de melhor perfil metabólico (cluster 1) apresentam 

menor peso, IMC, CC e massa gorda (% peso) quando comparado aos participantes do 

cluster 2. A massa corporal magra (% peso) e a água corporal total (% peso) foram 

estatisticamente maiores nos participantes do cluster 1. 

 

Tabela 7 - Comparação dos dados de antropometria e composição corporal 

apresentados pelos indivíduos do cluster 1 e do clu ster 2, bem como as médias dos 3 

momentos, avaliados pela análise de ANCOVA (ajustad o para idade, gênero e 

estadiamento puberal). Os resultados estão apresent ados em média ± desvio padrão 

da média e mediana (valor mínimo – valor máximo), d e acordo com o período do 

estudo: momento 1 (“M1”), momento 2 (“M2”),  moment o 3 (“M3”). 

Variável  Cluster 1 (n = 111)  Cluster 2 (n = 25)  P valor  

                                                                                          

Peso (kg) M1 45,92 ± 14,41 59,97 ± 21,68 0,000 
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  43,60 (23,95 – 97,75)  55,85 (29,20 - 123,15)  

    

Peso (kg) M2 46,41 ± 14,47   60,57 ± 21,92 0,000 

  43,65 (24,70 – 97,55)  56,30 (29,30 - 124,45)  

    

Peso (kg) M3 46,71 ± 14,35 61,27 ± 21,47 0,000 

 44,55 (25,40 - 97,55)  56,70 (30,25 - 124,80)  

    

Média de Peso (kg) 46,35 ± 14,40 60,60 ± 21,68 0,000 

 44,03 (24,85 - 97,62) 56,28 (29,58 - 124,13)  

    

IMC (kg/m2) M1 19,58 ± 4,45 24,84 ± 6,95 0,000 

 18,54 (13,53 - 32,52)  23,32 (14,13 - 41,25)  

    

IMC (kg/m2) M2 19,57 ± 4,42 24,86 ± 7,03 0,000 

 18,52 (13,47 - 32,22) 23,51 (14,25 - 41,41)  

     

IMC (kg/m2) M3 19,58 ± 4,41 24,96 ± 6,79 0,000 

 18,35 (13,35 - 31,90) 23,23 (14,62 - 39,97)   

    

Média IMC (kg/m2) 19,58 ± 4,42 24,88 ± 6,92 0,000 

 18,45 (13,56 - 32,21) 23,28 (14,33 - 40,81)  

    

CC (cm) M1 71,76 ± 12,71 83,94 ± 20,27 0,000 

 69,20 (53,40 – 112,90)  85,00 (43,60 - 127,40)   

    

CC (cm) M2 72,13 ± 12,80 86,41 ± 18,76 0,000 

 69,20 (52,70 – 112,50)  86,50 (57,60 - 130,00)   

    

CC (cm) M3 72,26 ± 12,58 86,44 ± 17,50 0,000 

 69,70 (53,60 – 111,70) 87,00 (58,60 - 129,90)   

    

Média CC (cm) 72,05 ±12,65 85,59 ± 18,22 0,000 

 69,17 (53,40 - 112,37) 84,93 (57,97 - 129,10)  

    

MM (% peso) M1 76,18 ± 6,77 70,16 ± 7,22 0,000 

 77,30 (62,30 - 92,35)  68,11 (60,34 - 81,36)   

    

MM (% peso) M2 76,29 ± 6,54 70,13 ± 6,69 0,000 

 77,10 (62,76 - 88,21)  68,61 (60,20 - 80,53)   
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MM (% peso) M3 76,32 ± 6,59 69,96 ± 6,80 0,000 

 77,52 (61,03 - 88,18)  69,00 (59,05 - 80,73)   

    

Média MM (% peso) 76,26 ± 6,51 70,08 ± 6,83 0,000 

 77,45 (62,03 - 89,32) 68,63 (60,81 - 80,15)  

    

MG (% peso) M1 23,82 ± 6,70 29,77 ± 7,23 0,000 

 22,58 (7,64 - 37,70) 31,78 (18,50 - 39,57)   

    

MG (% peso) M2 23,59 ± 6,54 29,83 ± 6,70 0,000 

 22,82 (11,67 - 37,23)  31,38 (19,46 - 39,80)   

    

MG (% peso) M3 23,60 ± 6,59 29,98 ± 6,81 0,000 

 22,48 (11,81 - 38,89) 30,99 (19,13 - 40,94)   

    

Média MG (% peso) 23,67 ± 6,48 29,86 ± 6,84 0,000 

 22,44 (10,60 - 37,94) 31,29 (19,80 - 39,13)  

    

ACT (%) M1 73,06 ± 2,48 70,82 ± 2,89 0,000 

 73,40 (65,90 - 77,60) 70,60 (66,80 - 75,00)  

    

ACT (%) M2 73,14 ± 2,34 70,85 ± 2,78 0,000 

 73,80 (67,60 - 77,30) 70,80 (66,40 - 74,70)  

    

ACT (%) M3 73,17 ± 2,45 70,71 ± 2,70 0,000 

 73,70 (66,90 - 79,50) 70,30 (65,80 - 74,70)  

    

Média ACT (% 

peso) 73,12 ± 2,38 70,79 ± 2,76 0,000 

 73,67 (67,30 - 78,03) 70,50 (66,90 - 74,67)  

IMC: índice de massa corporal; CC: circunferência de cintura; MM: massa magra; MG: massa gorda; ACT: água corporal total; 

M1: momento 1; M2: momento 2; M3: momento 3; kg: quilograma; m2: metro ao quadrado; cm: centímetro; %: porcentagem. 

 

 

A análise da ingestão habitual (QFA) mostrou que os participantes do cluster de melhor 

perfil metabólico (cluster 1) estavam ingerindo mais vitamina B2 e vitamina B6 quando 

comparados aos cluster 2 (Tabela 8). 
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Tabela 8 - Comparação da ingestão alimentar (avalia da por QFA) apresentada pelos 

indivíduos do cluster 1 e do cluster 2, de acordo c om análise de ANCOVA (ajustado 

para idade, gênero, estadiamento puberal e ingestão  energética). Os resultados estão 

apresentados em média ± desvio padrão da média e me diana (valor mínimo – valor 

máximo), de acordo com o período do estudo: momento  1 (“M1”), momento 2 (“M2”), 

momento 3 (“M3”). 

Variável  Cluster 1 (n = 111)  Cluster 2 (n = 25)  P valor  

      

Vit. B2 (mg/dia) M2 2,91 ± 0,78 2,66 ± 0,70 0,022 

 2,79 (1,33 - 4,72) 2,78 (1,66 - 3,82)  

    

Vit. B2 (mg/dia) M3 1,46 ± 0,72 1,31 ± 0,56 0,012 

 1,34 (0,25 - 4,43)  1,24 (0,46 - 2,88)   

    

Média Vit. B2 (mg/dia) 2,02 ± 0,63 1,81 ± 0,60 0,017 

 1,92 (0,84 - 4,16) 1,54 (1,06 - 3,24)  

    

Vit. B6 (mg/dia) M3 1,12 ± 0,53 1,09 ± 0,46 0,044 

 1,03 (0,21 - 3,02)  0,93 (0,47 - 2,22)   

QFA: questionário de freqüência alimentar; Vit.: vitamina; M1: momento 1; M2: momento 2; M3: momento 3; mg: miligrama. 

 

Houve melhores valores para o perfil lipídico, de glicemia, de PCR e ferro no cluster 1.  

UIBC e concentração de leucócitos foram estatisticamente maiores no cluster 2. O Volume 

corpuscular médio foi estatisticamente maior no cluster 1 (Tabela 9). 

 

Tabela 9 – Comparação dos níveis séricos de metaból itos e suas médias apresentados 

pelos indivíduos do cluster 1 e do cluster 2 (prote ína C reativa, capacidade latente de 

ligação do ferro, ferro, concentração de leucócitos  e volume corpuscular médio), 

conforme análise de ANCOVA (ajustando para idade, g ênero e estágio puberal), bem 

como comparação das médias dos metabólitos que serv iram como critério para essa 

clusterização (ajustando para idade, gênero, estági o puberal e proteína C reativa). Os 

resultados estão apresentados em média ± desvio pad rão da média e mediana (valor 

mínimo – valor máximo), de acordo com o período do estudo: momento 1 (“M1”), 

momento 2 (“M2”), momento 3 (“M3”). 

Variável  Cluster 1 (n = 111) Cluster 2 (n = 25)  P valor  

       

Média Glicemia (mg/dl) 90,78 ± 5,37 94,48 ± 6,29 0,012 
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 90,67 (74,67 - 108,33) 94,67 (84,67 - 108,33)  

    

Média CT (mg/dl) 152,96 ± 23,09 183,92 ± 28,00 0,000 

 154,00 (93,67 - 205,00) 186,67 (109,00 - 238,67)  

    

Média TG (mg/dl) 63,07 ± 20,05 131,88 ± 34,53 0,000 

 59,67 (21,33 - 114,67) 129,00 (75,00 - 220,33)  

    

Média VLDL (mg/dl) 12,64 ± 4,02 26,39 ± 6,86 0,000 

 12,00 (4,67 - 23,33) 25,67 (15,67 - 44,00)  

    

Média LDL (mg/dl) 93,99 ± 19,81 116,71 ± 25,41 0,000 

 94,33 (46,67 - 136,67) 113,00 (47,67 - 165,33)  

    

Média HDL (mg/dl) 46,32 ± 9,07 40,87 ± 9,87 0,002 

 46,33 (24,33 - 70,00) 39,67 (27,67 - 64,67)  

    

PCR (mg/dl) M1 0,12 ± 0,17 0,24 ± 0,23 0,005 

 0,06 (0,00 - 1,02) 0,18 (0,02 - 0,99)  

    

PCR (mg/dl) M2 0,26 ± 0,48 0,46 ± 0,65 0,028 

 0,07 (0,00 - 3,25) 0,20 (0,01 - 2,77)  

    

PCR (mg/dl) M3 0,19 ± 0,66 0,68 ± 1,56 0,027 

 0,05 (0,00 - 6,73) 0,26 (0,02 - 7,87)  

    

Média PCR (mg/dl) 0,19 ± 0,29 0,46 ± 0,64 0,002 

 0,09 (0,01 - 2,29) 0,22 (0,03 - 3,02)  

    

UIBC (mg/dl) M1 230,20 ± 44,63 263,96 ± 23,26 0,000 

 227,00 (131,00 - 358,00) 264,00 (228,00 - 310,00)  

    

UIBC (mg/dl) M2 224,59 ± 46,31 257,32 ± 32,55 0,000 

 223,00 (55,00 - 320,00) 259,00 (210,00 - 350,00)  

    

UIBC (mg/dl) M3 236,03 ± 44,32 267,36 ± 34,74 0,000 

 236,00 (127,00 - 350,00) 276,00 (197,00 - 330,00)  

    

Média UIBC (mg/dl) 230,27 ± 38,90 262,88 ± 25,41 0,000 

 226,67 (106,33 - 332,00) 264,67 (214,67 - 316,67)  
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Ferro (µg/dl) M1 96,95 ± 29,57 81,24 ± 20,75 0,017 

 94,00 (22,00 - 194,00) 82,00 (49,00 - 117,00)  

    

Ferro (µg/dl) M2 81,14 ± 31,96 69,36 ± 24,25 0,028 

 76,00 (13,00 - 207,00) 76,00 (14,00 - 109,00)  

    

Média Ferro (mg/dl) 89,47 ± 21,86 77,00 ± 17,98 0,005 

 85,67 (52,67 - 170,00) 78,67 (44,00 - 115,00)  

    

CL (células/ml) M1 6,68 ± 1,82 7,63 ± 2,04 0,006 

 6,49 (3,32 - 13,80) 7,50 (4,19 – 11,60)  

    

CL (células/ml) M2 6,84 ± 2,78 7,85 ± 2,58 0,045 

 6,55 (3,05 - 26,00) 7,39 (2,95 – 12,70)  

    

CL (células/ml) M3 6,89 ± 2,02 7,83 ± 2,51 0,018 

 6,66 (3,77 - 17,80) 7,26 (4,71 – 13,00)  

    

Média CL (células/ml) 6,80 ± 1,75 7,77 ± 2,22 0,005 

 6,75 (3,81 - 15,61) 7,36 (4,02 - 11,77)  

    

VCM (fL) M1 85,30 ± 3,36 82,90 ± 5,32 0,005 

 85,40 (77,30 - 93,40) 82,90 (71,00 - 93,70)  

    

VCM (fL) M2 86,66 ± 3,32 84,22 ± 5,68 0,003 

 87,00 (77,70 - 95,00) 84,20 (71,10 - 94,60)  

    

VCM (fL) M3 83,57 ± 3,23 81,11 ± 5,13 0,003 

 83,90 (75,30 - 91,40) 80,80 (69,80 - 90,90)  

    

Média VCM (fL) 85,18 ± 3,25 82,74 ± 5,35 0,004 

 85,30 (76,77 - 93,27) 82,70 (70,87 - 92,97)  

CT: colesterol total; TG: triglicerídeos; VLDL: VLDL colesterol (very low density lipoprotein); LDL: LDL colesterol (low density 

lipoprotein); HDL: HDL colesterol (high density lipoprotein); PCR: proteína C reativa; UIBC: capacidade latente de ligação do 

ferro; CL: concentração de leucócitos; VCM: volume corpuscular médio; M1: momento 1; M2: momento 2; M3: momento 3; mg: 

miligrama; dl: decilitro; ml: mililitro; fL: fentolitros. 

 

A Tabela 10 mostra aumento de estatura e peso entre momentos porém sem diferença 

estatística para o IMC no cluster 1 (p > 0,05). Os dados de circunferência de cintura e de 
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composição corporal não se alteraram entre os momentos para participantes do cluster 1 (p 

> 0,05). 

 

Tabela 10 – Análise longitudinal dos dados de antro pometria apresentados pelos 

indivíduos do cluster 1 (n = 111), de acordo com an álise de ANOVA para medidas 

repetidas, com ajuste para gênero, estadiamento pub eral e idade, e análise de 

múltiplas comparações de Bonferroni. 

Variável  M1 M2 M3 

    

Altura (cm) 151,79 ± 9,70A, B  152,68 ± 9,75 A, C  153,20 ± 9,69 B, C 

 152,60 (126,00 - 175,10) 153,80 (127,00 - 176,60) 154,70 (127,80 - 177,10) 

    

Peso (kg) 45,92 ± 14,41 A  46,41 ± 14,47 A  46,71 ± 14,35  

  43,60 (23,95 – 97,75)  43,65 (24,70 – 97,55) 44,55 (25,40 - 97,55)  

M1: momento 1; M2: momento 2; M3: momento 3; cm: centímetro; kg: quilograma. 

Letras iguais: p < 0,05. 

 

Participantes do cluster 2 também cresceram e aumentaram o peso entre os momentos, 

mas sem diferença em relação ao IMC (p > 0,05). Os dados de CC e de composição 

corporal não se alteraram entre os momentos para participantes do cluster 2 (p > 0,05). 

(Tabela 11). 

 

Tabela 11 – Análise longitudinal dos dados de antro pometria apresentados pelos 

indivíduos do cluster 2 (n = 25), de acordo com aná lise de ANOVA para medidas 

repetidas, com ajuste para gênero, estadiamento pub eral e idade, e análise de 

múltiplas comparações de Bonferroni. 

Variável  M1 M2 M3 

    

Altura (cm) 154,16 ± 7,95 A, B  154,87 ± 7,91 A, C 155,53 ± 7,81 B, C 

 152,90 (139,60 - 

175,90) 

153,55 (139,90 - 

176,40) 

153,70 (141,20 - 176,70) 

    

Peso (kg) 59,97 ± 21,68 A, B  60,57 ± 21,92 A 61,27 ± 21,47 B 

 55,85 (29,20 - 123,15) 56,30 (29,30 – 124,45) 56,70 (30,25 - 124,80) 

    

M1: momento 1; M2: momento 2; M3: momento 3; cm: centímetro; kg: quilograma. 

Letras iguais: p < 0,05. 
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A avaliação longitudinal da ingestão habitual (QFA) no cluster 1 mostra redução da ingestão 

de energia, carboidrato, proteína, lipídio, do M1 para M2 e M3; redução do consumo de 

colesterol do M1 ao M3 e redução do consumo de fibras do M1 para M2. Encontramos 

resultados estatísticos consistentes com o período de suplementação e wash out para a 

maioria das vitaminas e minerais suplementados (Tabela 12).  

 

Tabela 12 – Análise longitudinal dos dados de inges tão alimentar (avaliada por QFA) 

apresentados pelos indivíduos do cluster 1 (n = 111 ), de acordo com análise de 

ANOVA para medidas repetidas, com ajuste para gêner o, estadiamento puberal, idade 

e ingestão de energia, e análise de múltiplas compa rações de Bonferroni. 

Variável  M1 M2 M3 

    

E (kcal/dia) 2205,68 ± 843,69 A, B  1802,24 ± 654,84 A 1711,40 ± 674,56 B 

 2082,00 (700 - 5562) 1698,00 (521,00- 

4005,00) 

1570,00 (690 – 3911) 

    

 CHO (g/dia) 290,58 ± 120,57 A, B  243,00 ± 104,59 A, C 223,95 ± 102,52 B, C 

 257,11 (90,79 - 

768,74) 

217,29 (51,54 - 698,92) 204,17 (77,78 - 

651,92) 

    

LIP (g/dia) 82,60 ± 35,18 A, B  65,96 ± 25,98 A 64,10 ± 24,92 B 

 77,33 (23,68 - 249,85) 60,85 (23,97 - 167,00) 60,11 (22,87 - 166,11) 

    

GS (g/dia) 24,02 ± 10,02 A, B  18,44 ± 6,99 A 18,38 ± 8,61 B 

 22,60 (6,93 - 61,35) 17,68 (5,96 - 38,79) 17,31 (6,51 - 58,74) 

    

Col (mg/dia)  234,87 ± 132,49 A 195,09 ± 108,30 180,38 ± 98,41 A 

 207,11 (72,35 - 

991,11) 

182,18 (36,35 - 551,03) 163,99 (30,68 - 

574,55) 

    

PTN (g/dia) 75,11 ± 32,75 A, B  62,10 ± 32,22 A 59,65 ± 25,63 B 

 69,49 (28,73 - 264,30) 57,66 (16,97 - 293,67) 53,71 (14,16 - 164,74) 

    

Fibra (g/dia) 21,19 ± 10,54 A 18,31 ± 8,15 A 18,19 ± 8,63 

 19,31 (5,24 - 67,27) 17,46 (2,77 - 44,82) 18,04 (3,14 - 52,03) 

    

Vit.A (µg/dia) 446,59 ± 330,03 A, B 1043,07 ± 322,44 A, C 393,29 ± 337,55 B, C 

 384,17 (52,01 - 

2773,96) 

966,85 (590,73 - 

2439,90) 

280,27 (20,91 – 

2621,24) 
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Vit.D (µg/dia) 3,33 ± 2,75 A 6,43 ± 2,06 A, B  3,07 ± 2,19 B 

 2,70 (0,00 - 19,80) 5,91 (3,40 - 13,41) 2,38 (0,03 - 12,10) 

    

Vit.C (mg/dia) 125,54 ± 133,33 A 143,97 ± 106,53 B 78,21 ± 86,68 A, B  

 82,10 (9,11 - 782,71) 107,99 (50,24 - 647,75) 53,46 (1,73 - 505,96) 

    

Folato (µg/dia) 112,14 ± 97,00 A, B  246,19 ± 65,84 A,  C 91,35 ± 61,05 B, C 

 96,15 (7,04 - 911,88) 237,48 (136,58 - 580,51) 82,05 (5,29 - 499,92) 

    

Vit.B1(mg/dia) 1,47 ± 0,82 A, B  2,34 ± 0,64 A, C 1,17 ± 0,56 B, C 

 1,28 (0,36 - 5,78) 2,23 (1,15 - 4,87) 1,06 (0,37 - 4,02) 

    

Vit.B2 (mg/dia) 1,69 ± 0,86 A, B  2,91 ± 0,78 A, C 1,46 ± 0,72 B, C 

 1,52 (0,14 - 5,93) 2,79 (1,33 - 4,72) 1,34 (0,25 - 4,43) 

    

Vit.B3 (mg/dia) 20,14 ± 11,87 A 30,62 ± 7,98 A, B  16,49 ± 7,89 B 

 18,47 (5,15 - 85,72) 29,24 (18,05 - 59,25) 15,57 (4,49 - 37,69) 

    

Vit.B6(mg/dia) 1,39 ± 0,73 A, B  2,79 ± 0,65 A, C 1,12 ± 0,53 B, C 

 1,24 (0,37 - 5,63) 2,73 (1,53 - 5,01) 1,03 (0,21 - 3,02) 

    

Vit.B12(µg/dia) 2,88 ± 1,72 A 2,92 ± 1,30 B 2,36 ± 1,24 A, B  

 2,58 (0,35 - 11,02) 2,63 (0,96 - 7,10) 2,17 (0,18 - 6,58) 

    

Ca (mg/dia) 753,33 ± 399,59 A 864,03 ± 285,85 B 585,66 ± 297,19 A, B  

 691,32 (211,95-

3167,77) 

801,24 (360,94 - 

1717,04) 

522,95 (130,82-

1982,05) 

    

Ferro (mg/dia) 10,75 ± 6,14 A, B  13,95 ± 4,35 A, C 8,28 ± 4,03 B, C 

 9,62 (3,57 - 57,19) 13,22 (6,00 - 30,39) 7,60 (1,85 – 25,69) 

    

Mg (mg/dia) 275,09 ± 115,03 A, B  337,18 ± 107,02 A, C 229,71 ± 103,42 B, C 

 259,64 (67,49 - 

639,28) 

325,84 (150,79 - 693,81) 205,03 (49,62 - 

626,72) 

    

P (mg/dia) 1044,02 ± 411,40 A 1037,49 ± 323,97 B 855,71 ± 342,60 A, B 

 979,30 (307,26-

2944,60) 

1001,13 (370,01- 

1851,92) 

825,26 (196,80-

1897,63) 
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Zn (mg/dia) 10,44 ± 4,50 A, B  13,29 ± 3,52 A, C 8,36 ± 3,43 B, C 

 9,40  (3,07 - 27,93) 12,87 (6,51 - 23,96) 7,72 (2,86 - 19,24) 

QFA: questionário de freqüência alimentar; E: energia total; CHO: carboidrato; LIP: lipídeo; GS: gordura saturada; Col: 

colesterol; PTN: proteína; Vit.: vitamina; Mg: magnésio; P: fósforo; Zn: zinco; Ca: cálcio; M1: momento 1; M2: momento 2; M3: 

momento 3; kcal: quilocaloria; g: grama; mg: miligrama; µg: micrograma. 

Letras iguais: p < 0,05. 

 

Encontrou-se diminuição da ingestão de gordura saturada do M1 para o M2 e resultados 

estatísticos consistentes com o período de suplementação e wash out para a maioria das 

vitaminas e minerais suplementados no cluster 2 (Tabela 13).  

 

Tabela 13 – Análise longitudinal dos dados de inges tão alimentar (avaliada por QFA) 

apresentados pelos indivíduos do cluster 2 (n = 25) , de acordo com análise de ANOVA 

para medidas repetidas, com ajuste para gênero, est adiamento puberal, idade e 

ingestão energética, e análise de múltiplas compara ções de Bonferroni.  

Variável  M1 M2 M3 

    

GS (g/dia) 23,74 ± 11,95 A 19,16 ± 11,86 A 20,35 ± 16,80 

 20,20 (10,94 - 59,48) 15,37 (8,67 - 67,25) 17,13 (0,30 - 93,86) 

    

Vit.A (µg/dia) 351,92 ± 201,46 A 1038,62 ± 411,24 A, B  358,66 ± 188,49 B 

 301,55 (72,94 - 930,06) 995,83 (600,61 - 2566,45) 379,13 (93,29 - 750,47) 

    

Vit.D (µg/dia) 2,54 ± 2,21 A 6,07 ± 1,73 A, B  2,42 ± 1,46 B 

 1,58 (0,13 - 8,35) 5,81 (3,41 - 9,58) 2,23 (0,17 - 4,99) 

    

Folato (µg/dia) 89,16 ± 49,76 A 260,44 ± 101,05 A, B  88,38 ± 49,33 B 

 77,09 (23,14 - 240,30) 242,98 (140,20 - 640,94) 76,18 (12,31 - 204,60) 

    

Vit.B1 (mg/dia) 1,29 ± 0,47 A 2,34 ± 0,67 A, B  1,24 ± 0,50 B 

 1,15 (0,45 - 2,72) 2,36 (1,28 - 3,66) 1,14 (0,53 - 2,77) 

    

Vit.B2 (mg/dia) 1,45 ± 0,78 A 2,66 ± 0,70 A, B  1,31 ± 0,56 B 

 1,26 (0,44 - 3,38) 2,78 (1,66 - 3,82) 1,24 (0,46 - 2,88) 

    

Vit.B3 (mg/dia) 18,36 ± 5,57 A 30,44 ± 8,66 A, B  16,74 ± 7,05 B 

 17,56 (7,89 - 27,46) 28,18 (19,95 - 58,97) 14,53 (5,52 - 32,60) 

    

Vit.B6 (mg/dia) 1,31 ± 0,54 A 2,85 ± 0,74 A, B  1,09 ± 0,46 B 
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 1,30 (0,43 - 2,52) 3,09 (1,67 - 4,38) 0,93 (0,47 - 2,22) 

    

Ferro (mg/dia) 10,09 ± 5,21 A 15,03 ± 5,59 A, B  9,66 ± 7,40 B 

 8,79 (3,60 - 28,39) 13,86 (6,75 - 29,83) 7,25 (2,93 - 41,87) 

    

Mg (mg/dia) 258,51 ± 91,82 A 363,87 ± 134,33 A, B  234,57 ± 97,04 B 

 244,08 (93,22 - 480,70) 332,11 (182,83 - 702,06) 201,06 (82,08 - 469,77) 

    

P (mg/dia) 989,51 ± 344,04 A 1030,40 ± 419,93 861,15 ± 286,94A 

 883,34 (421,31 - 1795,66) 942,22 (589,43 - 2366,95)  791,17 (411,77 - 1457,66) 

    

 

Zn (mg/dia) 10,24 ± 4,99 A 14,61 ± 5,50 A, B 9,10 ± 3,35 B 

 9,81 (4,10 - 27,60) 13,48 (7,25 - 33,05) 8,52 (4,60 - 16,03) 

QFA: questionário de freqüência alimentar; GS: gordura saturada; Vit.: vitamina; Mg: magnésio; P: fósforo; Zn: zinco; M1: 

momento 1; M2: momento 2; M3: momento 3; kcal: quilocaloria; g: grama; mg: miligrama; µg: micrograma. 

Letras iguais: p < 0,05. 

 

 

A análise longitudinal no cluster 1 mostrou que a albumina reduziu ao longo do estudo. Os 

valores para colesterol total e LDL diminuíram ao longo do estudo. Os valores de glicemia 

diminuíram do momento 1 para o momento 2, porém PCR aumentou no momento 2. Ferro 

sérico e hemoglobina diminuíram no momento 2 e aumentaram no momento 3 enquanto que 

o VCM apresentou padrão inverso (Tabela 14). 

 

Tabela 14 – Análise longitudinal dos dados bioquími cos apresentados pelos 

indivíduos do cluster 1 (n = 111), de acordo com an álise de ANOVA para medidas 

repetidas, com ajuste para gênero, estadiamento pub eral e idade, e análise de 

múltiplas comparações de Bonferroni. As análises pa ra glicemia e perfil lipídico 

também foram corrigidas para ingestão energética, d e carboidrato e de lipídio e 

proteína C reativa. 

Variável  M1 M2 M3 

    

Albumina (g/dl)  4,55 ± 0,19 A, B  4,49 ± 0,17 A 4,48 ± 0,14 B 

 4,50 (3,90 - 5,00) 4,50 (3,90 - 4,80) 4,50 (4,10 - 4,80) 

    

Glicemia (mg/dl)  92,50 ± 8,04A 89,63 ± 5,84 A 90,20 ± 5,73 

 91,00 (76,00 - 136,00) 90,00 (73,00 - 104,00) 90,00 (74,00 - 103,00) 
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CT (mg/dl)  157,68 ± 26,66 A, B  150,62 ± 23,76 A 150,59 ± 24,56 B 

 157,00 (74,00- 

225,00) 

152,00 (88,00- 

201,00) 

151,00 (85,00- 

212,00) 

    

LDL (mg/dl)  98,43 ± 22,29 A. B  91,42 ± 19,89 A 92,11 ± 21,28 B 

 98,00 (38,00 - 159,00) 91,00 (44,00 - 136,00) 90,00 (41,00 - 136,00) 

    

PCR (mg/dl)  0,12 ± 0,17 A 0,26 ± 0,48 A 0,19 ± 0,66 

 0,06 (0,00 - 1,02) 0,07 (0,00 - 3,25) 0,05 (0,00 - 6,73) 

    

Ferro (µg/dl)  96,95 ± 29,57 A 81,14 ± 31,96 A, B  90,32 ± 31,20 B 

 94,00 (22,00 - 194,00) 76,00 (13,00 - 207,00) 85,00 (23,00 - 178,00) 

    

Hb (g/dl)  13,83 ± 0,92 A 13,54 ± 0,83 A, B  13,82 ± 0,88 B 

 13,90 (10,40 - 15,90) 13,60 (10,80 - 15,80) 13,80 (11,30 - 15,80) 

    

VCM (fL) 85,30 ± 3,36 A, B  86,66 ± 3,32 A, C 83,57 ± 3,23 B, C 

 85,40 (77,30 - 93,40) 87,00 (77,70 - 95,00) 83,90 (75,30 - 91,40) 

CT: colesterol total sérico; LDL: LDL colesterol (low density lipoprotein); PCR: proteína C reativa; Hb: hemoglonina; VCM: 

volume corpuscular médio; M1: momento 1; M2: momento 2; M3: momento 3; g: grama; dl: decilitro; mg: miligrama; µg: 

micrograma; fL: fentolitro. 

Letras iguais: p < 0,05. 

 

A tabela 15 mostra a análise longitudinal dos dados bioquímicos no cluster 2. O colesterol 

total e LDL diminuíram ao longo do estudo. A PCR aumentou ao longo do estudo. O ferro 

sérico diminuiu do momento 1 para o momento 2. O VCM aumentou no momento 2 e 

diminuiu no momento 3.  

 

Tabela 15 – Análise longitudinal dos dados bioquími cos apresentados pelos 

indivíduos do cluster 2 (n = 25), de acordo com aná lise de ANOVA para medidas 

repetidas, com ajuste para gênero, estadiamento pub eral e idade, e análise de 

múltiplas comparações de Bonferroni. As análises pa ra glicemia e perfil lipídico 

também foram corrigidas para ingestão energética, d e carboidrato e de lipídio e 

proteína C reativa. 

Variável  M1 M2 M3 

    

CT (mg/dl)  195,40 ± 31,45 A, B  180,64 ± 28,64 A 175,72 ± 29,28 B 

 204,00 (112 - 251,00) 178,00 (119 - 233,00) 176,00 (96 - 232,00) 

    



 46

LDL (mg/dl)  129,80 ± 27,41 A, B  108,24 ± 29,33 A 112,08 ± 26,01 B 

 127,00 (62 - 180,00) 104,00 (27 - 151,00) 104,00 (54 - 165,00) 

    

PCR (mg/dl)  0,24 ± 0,23 A, B  0,46 ± 0,65 A 0,68 ± 1,56 B 

 0,18 (0,02 - 0,99) 0,20 (0,01 - 2,77) 0,26 (0,02 - 7,87) 

    

Ferro (µg/dl)  81,24 ± 20,75 A 69,36 ± 24,25 A 80,40 ± 29,43 

 82,00 (49,00 - 117,00) 76,00 (14,00 - 109,00) 75,00 (29,00 - 146,00) 

    

VCM (fL)  82,90 ± 5,32 A, B  84,22 ± 5,68 A, C 81,11 ± 5,13 B, C 

 82,90 (71,00 - 93,70) 84,20 (71,10 - 94,60) 80,80 (69,80 - 90,90) 

CT: colesterol total sérico; LDL: LDL colesterol (low density lipoprotein); PCR: proteína C reativa; VCM: volume corpuscular 

médio; M1: momento 1; M2: momento 2; M3: momento 3; g: grama; dl: decilitro; mg: miligrama; µg: micrograma; fL: fentolitro. 

Letras iguais: p < 0,05.  
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DISCUSSÃO  

 

 O presente estudo mostrou que o grupo metabólico 1 apresentou melhor perfil 

lipídico e glicêmico quando comparado ao grupo metabólico 2. Além disso, apesar das 

diferenças entre esses dois grupos metabólicos, ambos tiveram uma redução significativa do 

colesterol total e do LDL após a suplementação de multi-micronutrientes e após correções 

para variáveis como idade, gênero, estadiamento puberal e ingestão de energia, de 

carboidrato e de lipídio. Houve também uma redução significativa da glicemia após a 

suplementação no cluster 1 e também após múltiplas correções estatísticas. A 

suplementação de multi-micronutrientes foi adequada nos dois clusters, com aumento 

significativo para a maioria das vitaminas e minerais do M1 para o M2 e posterior redução 

significativa do M2 para o M3.  

 A amostra analisada no presente estudo apresentou, em média, prevalência de 9,6% 

de magreza ou magreza grave (déficit de peso), 24,3% de sobrepeso e 24,3% de 

obesidade. Dados da última Pesquisa de Orçamento Familiar no Brasil, revelaram que em 

crianças de 5 a 9 anos de idade, a prevalência de déficit de peso é de 4,1%; de sobrepeso é 

de 33,5% e de obesidade é de 14,3%; e nos adolescentes de 10 a 19 anos, a prevalência de 

déficit de peso é de 3,4%; de sobrepeso é de 20,5% e de obesidade é de 4,9% (POF 2008-

2009). Mas, ao compararmos estes dados com os obtidos após o agrupamento dos 

participantes do presente estudo conforme seu perfil bioquímico, observamos que o cluster 

1 teve maior prevalência de déficit de peso (10,8%) e o cluster 2 maior prevalência de 

obesidade (56%) em relação à POF 2008-2009.  

Em algumas cidades brasileiras o sobrepeso e a obesidade já atingem 30% ou mais 

das crianças e adolescentes, incluindo Recife, com 35% dos escolares avaliados com algum 

grau de sobrepeso (Balaban & Silva, 2001). Enquanto em outras, como Salvador, a 

prevalência de obesidade foi de 15,8% (Souza Leão et al, 2003). Dados semelhantes podem 

ser verificados em um estudo desenvolvido em Santos, estado de São Paulo. Neste 

trabalho, de 10.821 escolares da rede pública e privada, de 7 a 10 anos de idade, 15,7% 

apresentavam sobrepeso e 18,0% apresentavam obesidade (Costa e colaboradores, dados 

em publicação). 

  A comparação dos resultados da POF 2008-2009 com os de inquéritos anteriores 

confirma a tendência de declínio da subnutrição infantil no país, observada desde a década 

de 1980, e do aumento da obesidade em todas as idades, a partir dos 5 anos. Análises 

recentes sobre a tendência secular da subnutrição infantil no Brasil indicam que o declínio 

do problema ocorreu associado as melhorias observadas no poder aquisitivo das famílias de 

menor renda, na escolaridade das mães e na cobertura de serviços básicos de saúde e 
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saneamento, aspectos esses que vêm sendo observados a partir da evolução anual dos 

resultados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD, 2008). 

 No presente estudo, a maioria dos indivíduos analisados pertencia a famílias com 

renda mensal que variava de R$ 1541,00 à R$ 2565,00. Matijasevich e colaboradores 

analisaram a associação do excesso de peso com a posição sócio econômica de 

adolescentes do Brasil e do Reino Unido, e concluíram que o padrão social do IMC varia 

entre as populações e também dentro das mesmas ao longo do tempo (Matijasevich et al, 

2009). De acordo com dados do IBGE de 2008-2009, a maioria da população brasileira 

apresenta renda mensal familiar per capita entre mais de meio salário mínimo e dois salários 

mínimos, sendo que a prevalência de obesidade é alta em todos os grupos de renda do país 

(POF 2008-2009).  

Sabe-se que a incidência do excesso de peso em crianças e adolescentes tem 

aumentado não só no Brasil, mas na maior parte dos países, e tem-se traduzido em um dos 

mais significativos problemas nutricionais da atualidade (Marins et al, 2002; Wang, Monteiro, 

Popkin, 2002). Sabe-se também que quanto mais prevalente se torna a obesidade, maior o 

estímulo para se estudar os grupos populacionais vulneráveis ao problema, em que se 

possam levantar novas hipóteses, modelos de estudo e estratégias de tratamento 

relacionadas à essa patologia (Magalhães, Azevedo, Mendonça, 2003). 

 Entretanto, em várias pesquisas relacionadas à obesidade, observa-se o mesmo 

padrão metodológico: os indivíduos são agrupados de acordo com seu estado nutricional 

(IMC). No presente estudo, inicialmente também tentou-se agrupar os indivíduos conforme 

seu IMC, porém essa abordagem não gerou grupos diferentes estatisticamente quanto aos 

demais parâmetros analisados. Em um trabalho realizado no estado do Paraná, Brasil, 92 

adolescentes de 10 a 17 anos também foram divididos em grupos de acordo com seu IMC 

para verificar seus perfis antropométrico, lipídico e glicêmico e foi encontrada baixa 

correlação entre IMC e glicemia, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, LDL, VLDL e HDL 

(Honorato, 2010). Tais resultados mostram que a utilização do IMC como critério para 

separação dos grupos de estudo apresenta limitações e talvez não seja o método mais 

adequado para diferenciação dos mesmos em todas as situações de pesquisa da área de 

nutrição, o que evidencia a importância de se tentar utilizar outro tipo de abordagem nos 

estudos. 

 Diante disso, no presente trabalho o perfil bioquímico apresentado pelos 

participantes nos três momentos da pesquisa foi utilizado como critério de separação dos 

grupos de estudo, o que foi possível por meio do teste estatístico “K-means clustering”, aqui 

referido como “K- cluster”. 

A técnica estatística K-cluster trata-se da tarefa de agrupar indivíduos (ou objetos) de 

maneira que são colocados no mesmo grupo (ou cluster) os sujeitos que são semelhantes 
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em um ou mais sentidos. Tal procedimento é útil para pesquisas em que se deseja 

encontrar grupos internamente coesos (isto é, com indivíduos similares uns aos outros) e 

externamente isolados (ou seja, com os indivíduos de um grupo diferentes dos indivíduos 

dos outros grupos) (Steinley & Brusco, 2011) e esta técnica tem sido utilizada em diversos 

estudos (Carpenter, Liu & Hasin, 2006; Hwang, Dillon, & Takane, 2006; Ryan, Martin, & 

Brooks- Gunn, 2006; Brusco, 2004; Brusco & Cradit, 2001; de Craen, Commandeur, Frank, 

& Heiser, 2006; Steinley, 2003, 2004, 2006b). 

 No método K-cluster se parte de todos os dados analisados e se procura uma forma 

de classificá-los em classes homogêneas, com base na similaridade de suas variáveis 

(Bailey, 1994; Estivill-Castro, 2002). Assim, essa abordagem é capaz de mostrar a 

heterogeneidade entre as respostas analisadas (Steinley & Brusco, 2011). Tal aspecto era 

de interesse no presente trabalho, e a partir desse método foi possível separar os 

participantes em grupos com características metabólicas opostas (clusters 1 e 2), sendo que 

para todas as variáveis do perfil bioquímico analisadas os testes de anova e ancova 

mostraram diferenças estatísticas significativas entre esses dois grupos de indivíduos.  

 Torna-se relevante ressaltar que neste processo consideramos primeiro as respostas 

que os indivíduos apresentaram nos três momentos do estudo (ou seja, seus níveis séricos 

de CT, LDL, VLDL, HDL, TG e glicemia no M1, M2 e M3) para, posteriormente, formar os 

grupos, portanto trata-se de uma abordagem que valoriza a resposta individual; e que, a 

partir dessa clusterização, foi possível encontrar outras características que também eram 

diferentes entre esses grupos (antropometria, composição corporal, consumo alimentar e 

dosagens laboratoriais).  

Sabe-se que o nível de atividade física praticado pelos indivíduos pode estar 

relacionado à essas características (Iannotti & Wang, 2013; Laguna et al, 2013; Meucci et al, 

2013; Pate et al, 2013), por isso se fez importante a investigação desse parâmetro no 

presente estudo. Entretanto, a prática de atividade física não diferiu entre os clusters 1 e 2, 

dessa forma, essa variável não pode explicar as diferenças encontradas entre esses grupos 

metabólicos. Isso mostra a possibilidade de outras associações, como a de cada cluster 

com perfis específicos de expressão de proteínas, de genotipagem e também de associação 

com outros grupos metabólicos.  

 Neste estudo, o perfil bioquímico relacionado à glicemia e aos lipídios foi escolhido 

como critério para separação dos clusters devido à importância de se monitorar o 

lipidograma e a glicemia de crianças e adolescentes. Estudiosos vêm alertando para a 

ascendência das dislipidemias nessa faixa etária, e, embora no Brasil não existam dados 

epidemiológicos referentes à prevalência desse agravo cobrindo todo o território nacional 

(Alcantara et al, 2012), estudos pontuais em crianças e adolescentes têm mostrado 

prevalências de dislipidemia oscilando entre 3,1% a 46,5% (Carvalho et al, 2007; Coronelli & 
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Moura, 2003; Franca & Alves, 2006; Grillo et al, 2005; Moura et al, 2000; Pereira et al, 2009; 

Ribas & Silva, 2009; Romaldini et al, 2008; Santos et al, 2008; Seki et al, 2007). De acordo 

com as Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes (2009), uma epidemia de diabetes 

mellitus está em curso. Em 2030 o número de diabéticos no mundo pode chegar a 300 

milhões e há crescente proporção de pessoas afetadas em grupos etários mais jovens. 

Trabalho desenvolvido na cidade de Ribeirão Preto-SP mostrou a prevalência de 12,1% de 

diabetes na população adulta (Torquato et al, 2003).  

Pesquisas atuais mostram que o processo aterosclerótico e os distúrbios na 

homeostase da glicose podem começar a se desenvolver já na infância (Santos et al, 2008). 

Diversos estudos demonstram que a associação de fatores como dislipidemia, alterações 

glicêmicas e excesso de peso na infância e adolescência se correlaciona com doenças 

crônicas não transmissíveis e outros distúrbios, como esteatose hepática não alcoólica, no 

futuro desses indivíduos (Rosini et al, 2013; Kashyap et al, 2009; Lawlor et al, 2010; Juonala 

et al, 2011; Gröber-Grätz et al, 2013; Srinivasan et al, 1996; Herouvi, 2013; Beauloye et al, 

2007; Skilton & Celermajer, 2006; Chiolero et al, 2007; Magnussen et al, 2010).  

Dessa forma, os exames bioquímicos (biomarcadores) aqui escolhidos como forma 

de diferenciar os grupos de estudo poderiam auxiliar na avaliação de risco, no diagnóstico e 

no acompanhamento nutricional desses indivíduos (Sociedade Brasileira de Pediatria, 2009; 

Ribas & Silva 2009); bem como no maior entendimento dos mecanismos associados às 

suas alterações. 

 É importante salientar que apesar dos clusters 1 e 2 serem diferentes quanto ao 

gênero, os parâmetros de estadiamento puberal, de classe econômica e de idade estavam 

bem distribuídos nos dois grupos, e embora entre eles a proporção dos gêneros tenha sido 

diferente, nas comparações de variáveis foi feita a correção para o fator sexo, isolando 

dessa forma a contribuição dessa variável de confusão. 

 Foi observado que os clusters 1 e 2 apresentam parâmetros de antropometria e de 

composição corporal opostos. O cluster 1, de melhor perfil bioquímico, também teve melhor 

peso, IMC, CC, MM, MG e ACT e maior porcentagem de indivíduos magros e eutróficos em 

comparação ao cluster 2, o qual, além de apresentar pior peso, IMC, CC, MM, MG e ACT, 

teve também mais sujeitos obesos do que o cluster 1.  

 Na China foi desenvolvido um estudo semelhante ao nosso, para investigar o status 

glicolipídico de adolescentes. Os pesquisadores perceberam que as varáveis analisadas se 

alteraram conforme o estado nutricional dos indivíduos, sendo que nos meninos os 

parâmetros que se alteraram foram CC, TG, LDL, HDL, e nas meninas, HDL e TG; e de 

forma geral, os indivíduos com excesso de peso tiveram também menor sensibilidade à 

insulina e maior prevalência de dislipidemia (Gong et al, 2013). Pedrozo e colaboradores 

(2010) avaliaram a prevalência de perfil lipídico anormal (em relação a CT, TG, HDL e LDL) 
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em 523 adolescentes de escolas da Argentina, e encontraram um perfil lipídico mais 

aterogênico nos adolescentes que apresentavam sobrepeso ou obesidade do que nos 

eutróficos ou magros (Pedrozo et al, 2010).  

 Tendo em vista que o IMC sozinho não reflete a distribuição de gordura corporal, 

Gröber-Grätz e colaboradores (2013) avaliaram qual seria o melhor preditor de dislipidemia 

e hipertensão em crianças e adolescentes com excesso de peso, se o IMC ou a CC. Este 

estudo analisou 5.978 pacientes da Alemanha, Áustria e Suíça e mostrou que o IMC é mais 

associado à hipertensão, enquanto a CC é mais associada à dislipidemia (Gröber-Grätz et 

al, 2013). Trabalho similar foi feito no estado de Santa Catarina, Brasil, no qual foi avaliado o 

uso da CC para detectar hiperglicemia e dislipidemia em 2.296 indivíduos de 6 a 14 anos. 

Neste estudo, semelhante ao que ocorreu no presente trabalho, os indivíduos com CC 

elevada exibiram hiperglicemia, altas concentrações de CT, TG e LDL e menores níveis de 

HDL colesterol, fatores de risco para as doenças crônicas não transmissíveis (Rosini et al, 

2013).  

 Em estudo de 2013 foi identificada a presença do fenótipo de CC e TG aumentados 

e avaliada a associação do mesmo com anormalidades metabólicas em adolescentes 

(Conceição-Machado et al, 2013). A ocorrência simultânea CC e TG aumentados foi maior 

na presença de obesidade, de altos níveis de colesterol não-HDL, de LDL e de baixas 

concentrações de HDL, o que mostra que esse fenótipo se associa a um perfil lipídico 

aterogênico. Os autores sugerem ainda que esta associação de CC e TG aumentados seja 

usada no diagnóstico de adolescentes com alterações metabólicas (Conceição-Machado et 

al, 2013). Outro trabalho, investigando a relação entre a distribuição de gordura e as 

complicações metabólicas em crianças e adolescentes com obesidade, apresentou como 

preditor antropométrico para risco de complicações metabólicas o aumento da 

circunferência de cintura e concluiu que, assim como em adultos, a obesidade abdominal é 

o fator de risco mais relevante para síndrome metabólica na juventude (Firek-Pedras et al, 

2006).  

 Diante desses trabalhos, percebe-se que a circunferência de cintura (CC) é 

importante para identificar excesso de peso em crianças e adolescentes (Hirschler et al, 

2005), sendo bastante utilizada nessa faixa etária por apresentar facilidade de medida, 

associação consistente com fatores de risco (Freedman et al, 1999) e por aferir a 

distribuição centralizada do tecido adiposo (Ferreira et al, 2006), tendo em vista que a 

obesidade abdominal é mais preocupante que a localizada na parte inferior do corpo 

(Janssen, Katzmarzyk e Ross, 2002). E os valores médios de CC encontrados no presente 

trabalho estão de acordo com os de outras pesquisas. Fernandes e colaboradores (2009), 

por exemplo, encontraram para CC, em média, os valores de 70,3 ± 10,1cm em meninos e 

66,3 ± 8,1cm em meninas; e em indivíduos eutróficos e nos com excesso de gordura 
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corporal, respectivamente: 63,4 ± 5,7cm e 87,3 ± 15,2cm nos meninos e 64,5 ± 6,1cm e 79,9 

± 5,1cm nas meninas. 

 Compreender o impacto da distribuição de gordura corporal no metabolismo dos 

ácidos graxos, na dislipidemia e nas alterações glicêmicas é fundamental para determinar a 

relação entre excesso de peso e risco de doença cardiovascular. Uma revisão recente 

mostrou que o excesso de gordura visceral está associado a problemas na supressão da 

liberação de ácidos graxos em resposta à insulina, à hipertrigliceridemia e a baixas 

concentrações de HDL; e que as altas concentrações de ácidos graxos podem induzir a 

resistência à insulina no músculo e no fígado (Ebbert & Jensen, 2013). Além disso, já está 

bem estabelecido na literatura que a falha da hiperinsulinemia em suprimir os ácidos graxos 

de uma maneira normal está associada também com diminuição da oxidação de 

carboidratos e do armazenamento de glicose no músculo, com redução da depuração 

hepática de insulina e com elevação dos triglicerídeos séricos (Boden et al, 1991; Hennes, 

Shrago & Kissebah, 1990; Kissebah et al, 1976). Tais considerações fundamentam os 

diferentes resultados apresentados pelos clusters 1 e 2. 

 Um outro achado de nosso estudo foi que o cluster 1 apresentou maior ingestão de 

riboflavina (vitamina B2) e de piridoxina (vitamina B6) do que o cluster 2. Sabe-se que tais 

vitaminas atuam como importantes coenzimas na produção de energia e em diversos 

processos metabólicos. A vitamina B2, por exemplo, age na oxidação de glicose para obter 

energia sob a forma de adenosina-5'-trifosfato e a B6 é um cofator requisitado para o 

metabolismo da homocisteína, sendo que esta tem sua concentração determinada pela 

concentração de B6, entre outros fatores (Martini et al, 2010). Além disso, a deficiência de 

riboflavina pode causar deficiência condicionada da vitamina B6 (Lakshmi, 1998). 

Há muito tempo trabalhos já mostravam uma correlação entre concentração de 

homocisteína, CT, TG e IMC e que a suplementação de micronutrientes como piridoxina e 

riboflavina poderia contribuir para a redução dos níveis circulantes de homocisteína, CT, TG 

e LDL (Olszewski et al, 1989). A suplementação de altas doses de piridoxina foi capaz de 

diminuir os níveis de homocisteína, CT e TG em pacientes com doença renal crônica em 

estudo realizado em 2003, indicando que essa vitamina pode representar proteção contra a 

aterosclerose nesses pacientes (de Gómez Dumm, Giammona & Touced, 2003). Foi 

estudado também o efeito da suplementação conjunta de vitamina B2, B6, C, E, beta-

caroteno, zinco, magnésio, sódio, potássio e cálcio em pacientes com doença 

cardiovascular, o que também promoveu mudanças positivas, como a redução de CT e TG 

(Tutel'ian et al, 2001). 

 Em 2011, um trabalho realizado para desenvolver um método de determinação 

sérica simultânea de tiamina e riboflavina mostrou que a concentração de vitamina B2 nos 

indivíduos obesos foi menor do que nos sujeitos controles saudáveis (Liu L, Sun C, Wang C, 



 53

Li, 2011). A concentração sérica de lipídeos e de vitaminas foi avaliada no sangue de 102 

mulheres com excesso de peso, e foi observado menor concentração de vitaminas, 

incluindo as vitaminas B2 e B6, além de alto risco para dislipidemia e hipertensão nos 

indivíduos com excesso de peso analisados em comparação ao grupo controle (Moor, 

Wartanowicz & Ziemlański, 1992). Em relação à glicemia, um estudo mais antigo comparou 

o status de vitaminas e minerais no plasma de 100 diabéticos não dependentes de insulina 

ao de 112 indivíduos saudáveis pareados por idade e sexo, e as concentrações plasmáticas 

de piridoxina e de riboflavina foram menores nos indivíduos diabéticos (Havivi et al, 1991). 

Utilizando dados de 9.660 indivíduos coletados no National Health and Nutrition 

Examination Survey 2001-2006, foram avaliados a ingestão vitamínica de crianças e 

adolescentes, bem como seu estado nutricional, de acordo com o teor de açúcar do cereal 

que eles consumiam. Este trabalho, assim como o presente estudo, mostrou indivíduos que 

apresentavam ao mesmo tempo menor IMC e maior consumo das vitaminas B2 e B6, o que 

revela uma possível associação entre menor peso e maiores níveis séricos de B2 e B6 

(Albertson et al, 2011). Em estudo semelhante, foram analisados o perfil lipídico e a ingestão 

de micronutrientes de crianças e adolescentes que consumiam diferentes quantidades de 

cereais fortificados no café da manhã, mediante a utilização de dados de 1.688 indivíduos 

da pesquisa britânica National Diet and Nutrition Survey of Young People. A pesquisa 

demonstrou que os indivíduos que consumiam mais vitaminas do complexo B, incluindo B2 

e B6, apresentavam também menor CT e LDL séricos (Gibson, 2003).  

Ortega e colaboradores também estudaram a influência da ingestão de cereais 

fortificados por sujeitos de 9 a 13 anos, mesma faixa-etária de nosso trabalho, e 

encontraram que o grupo que apresentou maior ingestão de vitamina B6 e maior 

concentração sérica de vitamina B2 também teve menor porcentagem de indivíduos com 

hipercolesterolemia (Ortega et al, 1996). Esses dados sugerem a possibilidade de uma 

correlação entre o consumo de riboflavina e piridoxina e um melhor perfil lipídico. 

 Os clusters em estudo também diferiram em relação a outros parâmetros 

laboratoriais (além dos lipídeos e glicose séricos): o cluster 2 apresentou maiores 

concentrações de PCR, UIBC, concentração de leucócitos (CL) e menores níveis de ferro 

sérico e VCM que o cluster 1.  

 É importante a observação de que estes valores podem apenas estar indicando 

alguma resposta de fase aguda, pois, apesar de terem sido incluídos nesta pesquisa apenas 

indivíduos clinicamente estáveis e sem doença crônica previamente diagnosticada, durante 

as 12 semanas de estudo os mesmos podem ter adquirido alguma infecção, processo 

alérgico ou resfriado forte, por exemplo. Já está bem estabelecido na literatura que na 

resposta de fase aguda (resposta sistêmica do hospedeiro a um estímulo adverso) ocorrem 

alterações neuro-humorais, imunológicas e metabólicas, como aumento da síntese de 
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proteína C reativa, leucocitose, diminuição dos níveis de ferro e diminuição da eritropoiese 

(Monteiro et al, 2000; Trey & Kushner, 1995; Cunha et al, 1998a; Cunha et al, 1998b; 

Moldawer & Copeland, 1997).  

 Entretanto, há que se considerar que a literatura também tem correlacionado tais 

mudanças com pior perfil lipídico e glicêmico. Sabe-se que os pacientes com síndrome 

metabólica têm risco aumentado de desenvolver aterosclerose e doença cardiovascular, e 

nisso a inflamação tem um papel-chave, pois está envolvida com resistência insulínica e 

adiposidade. Estudos tem mostrado associação entre PCR elevada com resistência à 

insulina e com componentes da síndrome metabólica (Frohlich et al, 2000a,b; Han et al, 

2002; Ford, 2003; Sattar et al, 2003; Kuller et al, 1996; Ridker et al, 1997, 2000; Trevisan et 

al, 1998; Isomaa et al, 2001).  

 Ademais, a PCR elevada também tem sido apontada como preditora de diabetes 

(Pradhan et al, 2001; Thorand et al, 2003). Gonza´lez e colaboradores (2006) observaram 

que a síndrome metabólica e a resistência insulínica estão associados a elevados níveis 

séricos de PCR, encontrando maiores concentrações de PCR em indivíduos com obesidade 

central e naqueles com hiperglicemia de jejum; aumento do número de características da 

síndrome metabólica com a elevação da concentração de PCR nos indivíduos analisados e 

PCR alta em pacientes com resistência insulínica. Tais autores concluem que a avaliação da 

existência de uma inflamação subclínica crônica nesses pacientes poderia ajudar na 

identificação dos indivíduos que precisam de uma intervenção mais agressiva contra fatores 

de risco cardiovasculares (Gonza´lez et al, 2006). No entanto, não parece ter sido esse o 

fator associado às alterações de glicemia e lipídios, uma vez que corrigimos os mesmos 

para proteína C-reativa. 

 O trabaho de Gonza´lez e colaboradores (2006) mostrou ainda associação entre 

elevados níveis séricos de ferritina com hipertrigliceridemia, hiperglicemia, síndrome 

metabólica e resistência insulínica. Tem aumentado as evidências mostrando que elevados 

estoques de ferro, avaliados pela ferritina sérica, possam estar associados a hipertensão, a 

dislipidemia, a hiperinsulinemia de jejum, a hiperglicemia de jejum e a obesidade central 

(Fernandez-Real et al, 1998; Sheu et al, 2003; Jehn et al, 2004; Jiang et al, 2004). De 

acordo com Gualandro e colaboradores (2000) a ferritina sérica aumentada pode coexistir 

com ferro sérico diminuído na chamada “anemia das doenças crônicas”, a qual acompanha 

doenças inflamatórias e infecciosas.  

 As doenças crônicas podem causar esse tipo de anemia devido à depressão 

medular pela produção de citocinas inflamatórias, a uma leve diminuição da vida média dos 

glóbulos vermelhos e ao bloqueio na utilização do ferro no sistema reticuloendotelial 

(Gualandro et al, 2000). Trabalho que analisou níveis séricos de ferritina e outros 

indicadores de ferro orgânico como fatores de risco para doença arterial coronariana 
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encontrou maior nível de ferro sérico no grupo de indivíduos sem aterosclerose 

(Armaganijan & Batlouni, 2003). Nosso estudo também encontrou maiores níveis de ferro no 

cluster de melhor perfil glicídico e lipídico. 

 A aterosclerose é considerada uma doença inflamatória crônica iniciada por 

leucócitos em resposta à lesão endotelial (Ross, 1999). Trabalhos mostram que a 

concentração de leucócitos está positivamente relacionada à incidência e à mortalidade por 

doença cardiovascular (Danesh et al, 2000), bem como a fatores de risco cardiovasculares, 

como hiperlipidemia e resistência à insulina (Huang et al, 2001; Schmidt et al, 1999). Outros 

estudos mostram que os TG e glicose são capazes de induzir a ativação dos leucócitos 

(Wanten et al, 2001; Wanten et al, 2000). Alipour e colaboradores (2008) demonstraram que 

a hipertrigliceridemia aguda ativa leucócitos e que essa ativação é um mecanismo pro-

inflamatório e pró-aterogênico alternativo da hipertrigliceridemia (Alipour et al, 2008). 

 Ademais, a obesidade é considerada por muitos como uma doença inflamatória 

sistêmica e a inflamação é um potencial mecanismo que liga a obesidade ao risco 

cardiometabólico aumentado (Tahergorabi & Khazaei, 2013; Phillips & Perry, 2013). 

Trabalho recente com adolescentes afro-americanos avaliou se obesidade, pressão arterial, 

resistência insulínica e marcadores inflamatórios (entre eles a PCR) estavam 

correlacionados e encontrou que marcadores inflamatórios e adiopocinas estavam 

associados ao IMC (Gidding et al, 2013).  

 Em relação à origem da resposta inflamatória que leva à resistência insulínica na 

obesidade, um mecanismo inicial é a inibição da sinalização do receptor de insulina 

(Tahergorabi & Khazaei, 2013), outro mecanismo é que a sobrecarga de nutrientes nos 

adipócitos induz a estresse no retículo endoplasmático, o que leva à ativação de cascatas 

inflamatórias (Gregor, 2011). Além disso, uma expansão rápida e dinâmica do tecido 

adiposo leva à hipóxia (Rosen & MacDougald, 2006; Schenk, Saberi & Olefsky, 2008) e o 

metabolismo da glicose excedente pode levar a aumento na produção de espécies reativas 

de oxigênio na mitocôndria, o que também leva a ativação de vias inflamatórias e participa 

da inibição da sinalização de insulina (Lin et al, 2005; Furukawa et al, 2004). 

 Esses dados respaldam nossos resultados e sugerem que PCR, CL e ferro sérico 

podem ser, além de marcadores inflamatórios, também marcadores metabólicos. 

 Em relação ao comportamento dos parâmetros antropométricos dos participantes 

ao longo do estudo, observou-se que nos dois clusters houve aumento de peso e de 

estatura, porém sem alteração do IMC e das demais variáveis analisadas. Além disso, os 

dois clusters não tiveram mudança estatisticamente significativa em sua composição 

corporal. Dessa forma, apesar da literatura mostrar resultados diferentes, nossos achados 

indicam que a mudança do perfil metabólico (glicose e lípides séricos) não necessariamente 

está relacionada a mudanças na composição corporal. Tais resultados mostram que 
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provavelmente a suplementação não tenha tido impacto nas variáveis antropométricas e de 

composição corporal, e o aumento de peso e altura podem estar refletindo simplesmente o 

crescimento normal desses indivíduos.   

 Longitudinalmente, a única diferença entre os grupos foi que o cluster 2 continuou 

ganhando peso no momento 3 quando relacionado ao momento 1, fato que não ocorreu 

com o cluster 1.   

 Paradoxalmente, os participantes do cluster 1 ganharam peso do primeiro para o 

segundo momento do estudo, entretanto, durante este período, diminuíram sua ingestão de 

energia e de macronutrientes e a atividade física não foi diferente entre os clusters. Em 

revisão recente, Skelton e colaboradores (2011) apontam que há várias situações nas quais 

as variações genéticas podem influenciar o controle neuroendócrino e o comportamento do 

peso de um indivíduo, e nas últimas décadas tem sido identificadas muitas contribuições 

genéticas para o ganho de peso independente da ingestão energética (Skelton et al, 2011). 

Além disso, existe uma grande variabilidade na resposta individual à menor ingestão 

energética. 

 O Mapa Genético da Obesidade Humana (2005), por exemplo, indicou 253 loci 

gênicos atribuídos à fenótipos de obesidade, com 127 genes candidatos (Rankinen, et al, 

2006). Ademais, tem sido descoberto um número crescente de mutações genéticas 

relacionadas ao excesso de peso (Crocker & Yanovski, 2009; Farooqi, 2011; Farooqi et al, 

2007; Farooqi, 2007). Os avanços genômicos estão proporcionando a identificação de 

importantes áreas de exploração (Skelton et al, 2011).  O Projeto Genoma Humano e o 

subsequente desenvolvimento de ferramentas para a identificação de polimorfismos 

genéticos abriu uma nova era na análise gênica (Speakman, 2013), com extensão para a 

área da nutrição. 

 O GWAS - Genome Wide Association Studies -  estudos de ampla associação do 

genoma - já identificaram mais de 40 SNPs (Single Nucleotide Polymorphisms - 

polimorfismos de nucleotídeos únicos) que mostram relação com o índice de massa 

corporal, sendo que 8 dessas associações foram confirmadas (Day & Loos, 2011; 

Speakman, 2013). Os estudos do GWAS abordam a obesidade associando a variação em 

SNPs com variações no IMC dos indivíduos (Okada et al, 2012; Paternoster et al, 2012; 

Speliotes et al, 2010; Wen et al, 2012; Willer et al, 2009). A forma com que um indivíduo vai 

reagir à presença destes polimorfismos e da interação deles com a dieta é uma nova área 

de investigação dentro da ciência da nutrição. O presente estudo vai investigar as 

associações de diferentes polimorfismos com os dois grupos metabólicos aqui formados, em 

projeto futuro.  

 De acordo com Weise e colaboradores (2013), os mecanismos subjacentes à 

regulação da homeostase energética e da ingestão de alimentos ainda não são bem 
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compreendidos. Um bom exemplo é o de um trabalho desenvolvido na China, que mostrou 

que indivíduos com síndrome metabólica apresentavam menor ingestão de energia e de 

carboidratos em comparação aos indivíduos controles, e ainda assim apresentavam a 

patologia, bem como um pior estado antioxidante (Li et al, 2013).  

 Esses dados mostram que o ganho de peso pode não ser proveniente apenas da 

maior ingestão de energia (e de macronutrientes) por parte de um indivíduo. É possível que 

o aumento do peso seja devido a outros fatores, como a relação gene-nutriente e as 

variações genéticas individuais. Além disso, é preciso considerar que apesar da influência 

do estadiamento puberal dos participantes ter sido corrigida nas comparações estatísticas, 

esses indivíduos podem encontrar-se em fase de crescimento, o que pode explicar o 

aumento de peso e de estatura encontrado.  

 No presente estudo, os dois clusters mostraram ingestão de micronutrientes 

compatível com o período de suplementação e com o período de wash out para a maioria 

das vitaminas e minerais suplementados, ou seja, houve aumento significativo do consumo 

desses micronutrientes do primeiro para o segundo momento e posterior redução 

significativa de sua ingestão do segundo para o terceiro momento do estudo. Tal achado 

demonstra que nossa suplementação foi adequada. E a literatura mostra que a ingestão 

desses micronutrientes pode melhorar o perfil lipídico e glicídico. 

Em modelos animais a ingestão de vitamina E ajudou na redução da progressão da 

hipercolesterolemia induzida por estresse oxidativo no fígado e no coração e melhorou as 

funções desses órgãos (Abbas & Sakr, 2013); e o uso de suplementação das vitaminas A, C 

e E mostrou efetividade na prevenção da aterosclerose (Ozkanlar & Akcay, 2012). A 

vitamina E tem mostrado redução da oxidação do LDL, diminuindo a capacidade dos 

monócitos se ligarem às células endoteliais, e diminuição da expressão de E-selectina, 

importante fator no desenvolvimento de aterotrombose inflamatória, sendo que o aumento 

da ingestão de vitamina E poderia ajudar a prevenir a doença coronariana (Ozkanlar & 

Akcay, 2012; Faruqi, de la Motte & DiCorleto, 1994; Devaraj, Li & Jialal, 1996; Bowry, Ingold 

& Stocker, 1992; Kushi et al, 1996).  

A ingestão de vitamina C foi associada a efeitos anti-inflamatórios e à menor 

disfunção endotelial (Wannamethee et al, 2006). Em outro trabalho, diferentes doses de 

suplementação de vitamina D são sugeridas na prevenção do risco cardiometabólico em 

crianças e adolescentes saudáveis (Salo & Logomarsino, 2011). Em crianças e 

adolescentes obesos e com síndrome metabólica, a suplementação de vitamina D diminuiu 

a concentração de TG e de insulina e a resistência insulínica, quando comparado ao início 

do estudo e ao grupo placebo (Kelishadi et al, 2013). Em outros trabalhos, como o de Sohn, 

Kim & Bae (2012), indivíduos que apresentavam maior adequação na ingestão de fósforo, 

ferro, vitamina A, B1, B3, B6 e C também tinham menor risco cardiovascular. Esses dados 
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mostram que o consumo dos micronutrientes utilizados em nossa intervenção se relaciona a 

melhor perfil glicolipídico. 

Embora a intervenção aplicada no presente estudo tenha sido mais eficiente no 

cluster 1, para o cluster 2 ela também foi adequada. Entretanto, no cluster 2 ela parece não 

ter ajudado na melhora da glicemia do momento 1 para o momento 2. De acordo com 

revisão recente, existem diferenças na suscetibilidade à obesidade entre os indivíduos, o 

que se evidencia quando os sujeitos são expostos ao mesmo ambiente, implicando na 

existência de fatores de risco genéticos (El-Sayed Moustafa & Froguel, 2013). Já foi 

abordado que numerosos genes e variantes genéticas estão envolvidos no desenvolvimento 

da obesidade e da adiposidade, mas, além disso, a literatura tem mostrado também que 

dependendo da variação genética que um indivíduo apresenta, é possível que ele não 

aproveite os micronutrientes ingeridos como deveria.  

 Sabe-se que as ações da vitamina D no organismo são mediadas por um receptor 

nuclear e que o gene desse receptor regula aproximadamente 3% do genoma humano, 

incluindo genes cruciais para o metabolismo glicídico e lipídico (Hahn et al, 2006; Pittas et 

al, 2007). O gene do receptor da vitamina D é altamente polimórfico e suas frequências 

alélicas são variáveis entre diferentes grupos étnicos e raciais (Ogunkolade et al, 2002), 

sendo que tem sido encontradas associações significativas entre polimorfismos no gene do 

receptor da vitamina D e a sensibilidade do indivíduo à insulina (Maestro et al, 2003). 

Revisão de Davis & Clarke (2013) apontou que micro RNAs regulam a expressão de genes 

relacionados à aquisição, transporte, estoque, utilização e homeostase do ferro no 

organismo. Dessa forma, alterações na expressão de micro RNA podem influenciar a 

maneira pela qual as células respondem a demanda e/ou à disponibilidade do ferro. 

 O transportador de vitamina C sódio - dependente 2 é responsável pelo transporte 

da vitamina C a várias células e o seu mal funcionamento leva à reduzida concentração 

dessa vitamina nos tecidos (Savini et al, 2008; Wilson, 2005). Polimorfismos (SNPs) nos 

genes desse transportador já foram associados à várias doenças (Dalgård et al, 2013; 

Wright et al, 2009; Zanon-Moreno et al, 2011; Erichsen et al, 2008) e Cahill e colaboradores 

encontraram dois SNPs (rs6139591 e rs2681116) que alteraram a correlação entre a 

ingestão de vitamina C e a concentração de ácido ascórbico circulante (Cahill & El-Sohemy, 

2009). Os níveis de α-tocoferol (vitamina E) também são afetados por variações genéticas 

(Cook-Mills, Abdala-Valencia & Hartert, 2013). Mutações na proteína transportadora de α-

tocoferol no fígado resultam em deficiência desse micronutriente (Cavalier et al, 1998), além 

disso, polimorfismo no gene da apolipoproteína A51131T>C leva ao aumento da 

concentração de α-tocoferol em adultos e crianças (Sundl et al, 2007; Guardiola et al, 2010). 

 O polimorfismo (genótipo TT) no gene que codifica a enzima metilenotetrahidrofolato 

redutase (envolvida no metabolismo da homocisteína) foi associado a menor densidade 
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mineral óssea quando a ingestão de vitaminas do complexo B pertencia ao menor quartil de 

consumo (Abrahamsen et al, 2005). Outra demonstração da influência da variação genética 

no aproveitamento dos micronutrientes é o fato de que a suplementação regular de vitamina 

K antagoniza, em graus variados, a atividade farmacológica de anticoagulantes em 

diferentes pacientes, sendo que essa heterogeneidade de resposta é explicada pela 

influência de um polimorfismo na atividade complexo epóxido redutase da vitamina K 

(Sconce et al, 2008; Zuchinali et al, 2013). Todas estas evidências apontam para a 

necessidade de um futuro estudo de genotipagem e de análise de micronutrientes no soro 

dos participantes dos dois clusters metabólicos.   

 Variações genéticas podem determinar não somente a forma com que um indivíduo 

assimila os nutrientes que ingere (conforme colocado nos parágrafos anteriores), como 

também o comportamento de seus parâmetros glicídicos e lipídicos. De acordo com revisão 

de Watkins & Farrall (2006), fatores genéticos influenciam o perfil lipídico e existem 

pesquisas que identificaram mutações que podem levar à doença arterial coronariana por 

afetarem os níveis de LDL e de HDL (Watkins & Farrall, 2006).  

Há vários estudos que respaldam as diferentes respostas apresentadas pelos 

indivíduos com base na relação entre gene – nutriente – perfil bioquímico. Um exemplo é o 

polimorfismo “epsilon" na apolipoproteína E (APOE), apontado em diversas meta-análises 

como um fator de risco genético para as doenças cardiovasculares (Song, Stampfer & Liu, 

2004; Bennet et al, 2007; Teslovich et al, 2010). A APOE tem papel importante no 

metabolismo lipídico, e as isoformas geradas a partir do polimorfismo (APOE2, APOE3 e 

APOE4) interagem de maneira diferente com o receptor das lipoproteínas e assim 

influenciam a concentração plasmática de colesterol (Anoop et al, 2010; Siest et al, 1995). 

Outros dois polimorfismos da APOE se associam a características metabólicas: o SNP 

rs439401 tem relação com maior concentração de TG e menores níveis de HDL (Aulchenko 

et al, 2009), e o SNP rs4420638 tem associação com menor concentração de HDL, maiores 

níveis de colesterol total e LDL, bem como maior relação CT/HDL e LDL/HDL (Teslovich et 

al, 2010, Kathiresan et al, 2008; Willer et al, 2009; Liu et al, 2011). 

A resposta glicêmica também está associada à genética na literatura. Foi encontrada 

associação entre a expressão de selenoproteína P, primeira proteína a se ligar ao selênio 

vindo da dieta, com a resistência insulínica e com a obesidade, uma vez que o selênio 

mimetiza a ação da insulina e tem propriedades anti-diabéticas (Hellwege et al, 2013; 

Stapleton, 2000; Zeng et al, 2012; Choi et al, 2013). O polimorfismo rs2119882 no gene 

MTNR1A e o polimorfismo rs10830963 no gene MTNR1B foram relacionados a aumento do 

risco para resistência à insulina em mulheres chinesas e esses polimorfismos foram 

associados a aumento da glicemia de jejum no diabetes gestacional (Li et al, 2013). 
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Inúmeros trabalhos têm sido publicados mostrando o efeito de polimorfismos 

genéticos no risco para o diabetes tipo 2, tais como alterações no gene do PPAR-γ, da 

enzima conversora do angiotensinogênio, da metilenotetrahidrofolato redutase, da proteína 

ligadora de ácidos graxos- 2 (FABP2) e no gene associado à obesidade e à massa gorda 

(FTO) (Abbas et al, 2013; Sanghera et al, 2008; Altshuler et al, 2000; Nikzamir et al, 2008; 

Barraz, Shojapoor & Najem, 2009; Vimaleswaran, Radha & Mohan, 2006). 

Além disso, a regulação de padrões anormais de funcionamento do organismo também 

pode ocorrer por meio de mecanismos epigenéticos, os quais afetam o perfil de expressão 

de um gene sem alterar sua sequência de nucleotídeos (Jaenisch & Bird, 2003). Um desses 

mecanismos é a metilação de DNA em “regiões CpG” (citosinas com guanina como 

nucleótido próximo), geralmente presentes nas regiões promotoras dos genes (Cordero et 

al, 2013). E esses mecanismos epigenéticos são modulados por vários fatores, como estado 

nutricional e ingestão de nutrientes (Lomba et al, 2010; Boqué et al, 2009; Cordero et al, 

2013), situação que também poderia estar contribuindo para os diferentes padrões 

bioquímicos apresentados pelos clusters 1 e 2. Todas estas especulações serão testadas 

em futuro estudo, como citado anteriormente.  
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LIMITAÇÕES DO ESTUDO  

 

No presente estudo, foi escolhido como inquérito alimentar o questionário de 

frequência alimentar (QFA), método indireto de avaliação do consumo de nutrientes, no qual 

há a possibilidade de erros em relação ao entrevistado e ao entrevistador. Tais erros são 

inerentes ao instrumento de medida, mas mesmo assim foram tomadas algumas 

providências na tentativa de minimizá-los. Foram feitas três aplicações do instrumento, o 

que minimiza a variabilidade intrapessoal (Costa et al, 2006), e durante cada aplicação foi 

exigida a presença de um adulto ciente das características da alimentação do participante. 

Foram exibidos um álbum fotográfico com os tamanhos das porções dos alimentos e 

bebidas questionados e um kit de utensílios domésticos (com diferentes tamanhos de 

colheres, copos, pratos, etc) para que os participantes visualizassem tamanhos de porções 

diferentes e relatassem com mais fidedignidade o tamanho das porções que consumiam. 

Todos os entrevistadores foram intensamente treinados para minimizar erros de coleta de 

informações. 

 



 62

CONCLUSÕES 

 

Foram encontrados dois grupos metabólicos opostos. Os indivíduos podem 

responder de forma diferente a uma mesma intervenção e é possível que a suplementação 

de múltiplos micronutrientes tenha um papel na melhora do perfil glicídico e lipídico de 

alguns sujeitos. Estudos de genotipagem e proteômica poderão reforçar esta hipótese e 

ajudar a entender como o sistema biológico de crianças e adolescentes interage para 

culminar em uma resposta frente a uma intervenção.  
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1. Termo de Assentimento para Crianças e Adolescent es 

 

 
 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO  
FACULDADE DE MEDICINA DE R IBEIRÃO PRETO  

DEPARTAMENTO DE PUERICULTURA E PEDIATRIA  
 

Av. Bandeirantes, 3900. Cep 14049-900 – Ribeirão Preto – SP 
Telefone: (16) 3602-2573 - FAX: (16) 3602-2700 

 
TERMO DE ASSENTIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
 
 Eu, PROFESSORA DOUTORA JACQUELINE PONTES MONTEIRO e a Nutricionista ROBERTA 

GARCIA SALOMÃO, pesquisadoras do Departamento de Puericultura e Pediatria da Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto (USP-SP), estamos desenvolvendo a pesquisa intitulada “Nova estratégia para analisar 

interações gene-nutriente em crianças e adolescente s” e estamos convidando você a participar deste 

trabalho. 

A obesidade, em crianças e adolescentes, é uma doença causada pelo excesso da ingestão de calorias. 

Baixa ingestão de vitaminas e minerais (substâncias vitais para o nosso organismo) pode determinar o 

aparecimento de doenças associadas à obesidade. Nós achamos que a suplementação de vitaminas e alguns 

minerais irá melhorar a condição nutricional de crianças e adolescentes por aumentar substâncias no sangue 

chamadas S-adenosilmetionina (SAM) e S-adenosilhomocisteína (SAH). Os níveis dessas substâncias no seu 

sangue podem estar associados à condição de saúde ou doença, inclusive a obesidade. Também achamos que 

os diferentes níveis dessas substâncias (SAM e SAH) estão associados às diferentes variações genéticas 

(diferenças nos seus genes). O que são genes? São pequenas estruturas no nosso corpo que definem nossa 

aparência e nossa condição de saúde e de doença. Ou seja, somos o que somos por causa da interação entre 

estas estruturas internas com o meio em que vivemos. 

Este estudo tem como objetivo a melhor compreensão de como a suplementação de vitaminas e 

minerais pode afetar os níveis no sangue de substâncias específicas e como estes níveis estão associados às 

mudanças nos genes. A importância destes achados está no fato de que indivíduos com diferentes genes irão 

necessitar de diferentes orientações sobre alimentação para obterem melhores condições de saúde, ou seja, 

você receberá uma orientação sobre a alimentação mais adequada para você. 

Se você concordar em participar neste estudo, terá que ingerir barrinhas de leite da Nestlé ricas em 

vitaminas e minerais (2 barrinhas para crianças entre 9 e 11 anos e 3 barrinhas para aqueles com idade maior ou 

igual a 12 anos), durante seis semanas porém apenas durante os dias escolares. Essas barrinhas de leite  

deverão ser entregues a você no seu colégio, antes do início das aulas e deverão ser comidas imediatamente 

após a entrega das mesmas, condição IMPORTANTE para a participação neste estudo. Você não receberá as 

barrinhas aos sábados, domingos e feriados. Você receberá as barrinhas de leite por pesquisadores 

estrategicamente posicionados em frente à sua escola e em um carro de apoio à pesquisa, a fim de não 

constranger ou expor você no ambiente escolar. 

Você deve encontrar os pesquisadores durante 3 momentos diferentes para coleta de dados 

importantes para essa pesquisa. Essa coleta de dados durará entre 2 a 3 horas em cada momento. Em cada um 

destes momentos, você receberá ajuda de custo para pagar transporte (ida e volta) até o local da coleta e pagar 

almoço para você e para seu responsável legal.  

• Momento 1: antes de receber as barrinhas de leite  
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• Momento 2: após 6 semanas do recebimento das barrinhas de leite 

• Momento 3: após mais 6 semanas SEM receber as barrinhas de leite 

Em cada momento, as seguintes atividades serão desenvolvidas: 

1. Coleta de sangue: 12 ml no momento 1 (4 colheres de sopa cheias) e 9 ml nos momentos 2 e 3 

(aproximadamente 3 colheres de sopa cheias). 

2. Medidas de peso, estatura e circunferência da cintura. 

3. Simples avaliação da quantidade da gordura do seu corpo através de um aparelho chamado 

impedância bioelétrica, sem qualquer risco, desconforto ou dor. 

4. Responder a questionários sobre a alimentação usual, sobre a atividade física e sobre a 

condição econômica com a ajuda de seus pais ou responsáveis legais. 

Na semana que antecede cada coleta de sangue vocês serão procurados pelos pesquisadores para 

responderem a 3 recordatórios de 24 horas (o que você comeu ou bebeu no dia anterior). 

A coleta de sangue será feita por pessoal capacitado para essa função e o risco é mínimo (Riscos: A 

coleta de sangue tem risco mínimo ). Em alguns casos verifica-se pequena luxação no local. Estas amostras 

serão coletadas após um jejum de pelo menos 6 horas. Será fornecido café de manhã imediatamente após a 

coleta de sangue. Nenhum outro procedimento do trabalho confere qualquer outro risco a você.  

Seu sangue será usado para análise de genes e de outras substâncias no sangue. Para essas análises, 

seu sangue será enviado para o laboratório de pesquisa do Instituto de Pesquisa em Saúde da Nestlé (NIHS) na 

cidade de Lausanne, na Suíça e, se necessário, para outros laboratórios externos ligados ao NIHS. No primeiro 

dia da pesquisa você receberá um número e todos os pesquisadores envolvidos com as dosagens de sangue 

(NACIONAIS E ESTRANGEIROS) passarão a reconhecer você apenas por esse número e não pelo nome. 

Você deverá usar um bracelete que mede o número de passos, a atividade física e o gasto energético 

da pessoa. Veja a ilustração abaixo. Esse bracelete chama-se “BodyBugg” e não confere desconforto ou 

qualquer risco a você. Esse bracelete será fornecido pelos pesquisadores e deverá ser usado durante três dias 

determinados pelo pesquisador. Além disso, o número exato de passos que você dará no dia será medido, 

durante 8 horas diárias por 7 dias, através de um aparelhinho que pode ser colocado no seu bolso chamado 

“pedômetro”. Os pesquisadores lhe fornecerão esse aparelhinho também. 

  

Figura: BodyBug para avaliação da atividade física 

Você terá toda a garantia de esclarecimento a respeito da pesquisa, a qualquer momento que precisar. 

Para isso, você, bem como seus responsáveis, poderão entrar em contato direto com as pesquisadoras 

JACQUELINE PONTES MONTEIRO (FONE: 16 9154 88 93) e ROBERTA GARCIA SALOMÃO (FONE: 16 9128 

0494), além de poder contatar o comitê de ética em pesquisa do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, de 

8:30hs até 17:00hs, de segunda-feira a sexta-feira, caso julgar necessário (FONE: 16 3602-2228; ENDEREÇO: 

Av. Bandeirantes sem número. Hospital das Clínicas, andar térreo. Campus USP). 

Você também terá a liberdade para se recusar a participar da pesquisa ou retirar seu consentimento, em 

qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma. 
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O benefício desta pesquisa está no fato de que você receberá uma orientação sobre a sua dieta (4 

cardápios semanais com substitutos de alimentos), mais adequada à sua realidade. Estes cardápios 

personalizados só poderão ser entregues após o término de todos os exames de sangue e de todas as análises 

destes resultados. Além disso, você e seus familiares receberão orientação nutricional geral (BOAS PRÁTICAS 

DE ALIMENTAÇÃO). Esta última, poderá ser entregue para você e para toda a família, já à partir do final da 

coleta dos dados. 

Não está previsto qualquer dano ou complicação a você decorrentes da pesquisa. 

  Assinale abaixo caso você concorde em ser contatado mais tarde para participar de outras pesquisas. 
• Concordo em ser contatado mais tarde para participar em outras pesquisas (   ). 

• Não concordo em ser contatado mais tarde para participar em outras pesquisas   (   ). 

 

PARA VOCÊ ENTENDER MELHOR O QUE ESTAMOS PROPONDO VAMOS CONTAR COMO SERÁ SUA 
PARTICIPAÇÃO NO PROJETO 
VEJA AS FIGURAS ABAIXO: 

 
 

 

 

EU______________________________________________________

______________ 

• abaixo assinado, 

______________________________________________________________________, confirmo ter 

recebido todas as informações sobre a pesquisa a se r desenvolvida e estou ciente de como vou 

participar. Estou de acordo em participar. Eu tive te mpo suficiente para tomar minha decisão. Eu 

fui informado, pelo pesquisador abaixo, verbalmente  ou por escrito sobre os objetivos do estudo 

bem como sobre os benefícios e desvantagens. Eu esto u participando desta pesquisa por livre e 

 

 
 

 

 

  

Coleta de sangue 

Avaliação do Pediatra 

Pesar e 
medir 

Circunferência da cintura 

 
 

 

Café da manhã 

Responder questionários 

Impedância 

Comer a barrinha de leite por 
6 semanas 

Usar BodyBugg por 3 dias e 
 pedômetro por 7 dias 
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espontânea vontade. Eu posso voltar atrás na minha d ecisão em consentir a minha 

participaçãonesta pesquisa a qualquer momento, sem ter que dar uma explicação e sem ser 

submetido a qualquer consequência desagradável. 

 

 

________________________________________________________________  

Participante da Pesquisa (criança ou adolescente) 

Ribeirão Preto, _____________________(data) 

 

 
Declaração do Investigador: Eu, abaixo assinado, cer tifico que expliquei à criança ou 

adolescente, voluntário da pesquisa, a natureza, a significância e os objetivos deste estudo. Eu 

declaro que tenho cumprido com todas as obrigações relacionadas a este ensaio clínico. 

 

 

 

 

________________________________________________________________  

Roberta Garcia Salomão 

Ribeirão Preto, _____________________(data) 

 

 

 

 

 

                              _________________________________________________________________ 

Jacqueline Pontes Monteiro 

Ribeirão Preto, ___________________(data)  
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2. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para os Pais  

 

 
 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO  
FACULDADE DE MEDICINA DE R IBEIRÃO PRETO 

DEPARTAMENTO DE PUERICULTURA E PEDIATRIA  
 

Av. Bandeirantes, 3900. Cep 14049-900 – Ribeirão Preto – SP 
Telefone: (16) 3602-2573 - FAX: (16) 3602-2700 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA OS PAIS 

 
 Eu, PROFESSORA DOUTORA JACQUELINE PONTES MONTEIRO e a Nutricionista ROBERTA 

GARCIA SALOMÃO, pesquisadoras do Departamento de Puericultura e Pediatria da Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto (USP-SP), estamos desenvolvendo a pesquisa intitulada “Nova estratégia para analisar 

interações gene-nutriente em crianças e adolescente s” e estamos convidando seu filho (a) a participar deste 

trabalho. 

A obesidade e suas complicações são causadas pelo excesso da ingestão de calorias, mas também a 

baixa ingestão de vitaminas e minerais pode determinar o aparecimento de doenças associadas à obesidade. 

Nós achamos que a suplementação de vitaminas e alguns minerais (substâncias vitais para o nosso organismo) 

irá melhorar a condição nutricional de crianças e adolescentes por aumentar substâncias chamadas S-

adenosilmetionina (SAM) e S-adenosilhomocisteína (SAH) no sangue. Os níveis dessas substâncias no sangue 

de seu (sua) filho (a) podem estar associados à condição de saúde ou doença, inclusive a obesidade. Também 

achamos que os diferentes níveis dessas substâncias (SAM e SAH) estão associados às diferentes variações 

genéticas (diferenças nos genes de cada indivíduo). O que são genes? São pequenas estruturas no nosso corpo 

que definem nossa aparência e nossa condição de saúde e de doença. Ou seja, somos o que somos por causa 

da interação entre estas estruturas internas com o meio em que vivemos. A importância destes achados está no 

fato de que indivíduos com diferentes genes irão necessitar de diferentes orientações sobre alimentação para 

obterem melhores condições de saúde, ou seja, seu (sua) filho (a) receberá uma orientação sobre a alimentação 

mais adequada para ele (a). Essa pesquisa se justifica por que cada indivíduo responde diferentemente a um 

tratamento nutricional, conforme as interações entre gene e o meio ambiente em que vive. Exemplo: pessoas 

obesas respondem diferentemente a uma intervenção nutricional; umas emagrecem muito facilmente, enquanto 

outras têm uma enorme dificuldade para emagrecer. Dessa forma, com os resultados dessa pesquisa 

pretendemos descobrir em que grupo de resposta (valores de SAM e SAH) seu (sua) filho (a) se encontra, para 

melhor orientarmos sua alimentação. 

Diante disso, essa pesquisa tem como objetivos: 

(1) analisar a resposta da razão SAM/SAH à suplementação de um conjunto de vitaminas e minerais 

(barrinha de leite da Nestlé  - 5 gramas - suplementada com vitaminas e minerais) em indivíduos. Essa barrinha 

de leite (2 barrinhas para crianças entre 9 e 11 anos e 3 barrinhas para aqueles com idade igual ou superior a 12 

anos) deverão ser entregues nos colégios dos participantes, antes do início das aulas e deverão ser comidas 

imediatamente após a entrega das mesmas, condição IMPORTANTE para a participação neste estudo. Cada 

participante receberá as barrinhas de leite por pesquisadores estrategicamente posicionados em frente às 

escolas e em um carro de apoio à pesquisa, a fim de não constranger ou expor seu (sua) filho (a) no ambiente 

escolar. Cada participante deverá ingerir as barrinhas durante 6 semanas, apenas durante os 5 dias letivos. Aos 

sábados, domingos e feriados, os participantes não receberão as barrinhas. 
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(2) analisar variações genéticas no DNA e associar à resposta determinada pela razão SAM/SAH. Para 

isso, não procuraremos especificamente um gene, mas qualquer diferença genética que tenha relação com a 

resposta acima. 

 (3) Avaliar a ingestão de energia e nutrientes através da aplicação de recordatórios de 24 horas 

(perguntaremos a seu (sua) filho (a) o que comeu e bebeu no dia anterior) e questionários de freqüência 

alimentar para crianças e adolescentes. Estes resultados serão utilizados para avaliação da ingestão habitual de 

energia, proteínas, gorduras, açucares, vitaminas e minerais para que possamos achar possíveis alterações na 

dieta habitual que possam interferir nos resultados. 

 (4) verificar como as proteínas e outras substâncias, tais como vitaminas e lipídios, no sangue de seu 

(sua) filho (a) respondem à suplementação de vitaminas e minerais. O que são proteínas? Conjunto de pequenas 

estruturas corporais que são responsáveis pela estrutura, defesa e transporte no seu corpo. O que são lipídios? 

São as gorduras no sangue. 

(5) separar os participantes do estudo em diferentes grupos, conforme os níveis de SAM e SAH e 

associar esses grupos com os resultados genéticos e de metabólitos no sangue. Dessa forma poderemos 

orientar quais são os alimentos que devem ser mais ingeridos e quais são aqueles que devem ser menos 

ingeridos, para ter melhor saúde. 

A coleta de dados acontecerá em 3 momentos diferentes na unidade da Casa 5 do Curso de Nutrição e 

Metabolismo, na rua das Paineiras no Campus da USP em Ribeirão Preto: 

• Momento 1: antes da suplementação 

• Momento 2: após 6 semanas de suplementação 

• Momento 3: após mais 6 semanas SEM a suplementação 

Em cada um destes momentos o participante receberá ajuda de custo para pagar transporte (ida e 

volta) até o local da coleta e almoço do participante e de seu representante legal. Em cada um dos momentos os 

participantes terão seu sangue colhido: 12 ml no momento 1 (4 colheres de sopa cheias) e 9 ml nos momentos 2 

e 3 (aproximadamente 3 colheres de sopa cheias); terão o peso, a altura e a circunferência da cintura medidos, 

assim como avaliação simples da quantidade das gordura do corpo através de um aparelho chamado 

impedância bioelétrica, sem qualquer risco, desconforto ou dor; e responderão a questionários sobre a 

alimentação usual, sobre a atividade física e sobre a condição econômica. O seu (sua) filho (a) poderá ser 

auxiliado por você, no preenchimento dos questionários. O tempo previsto para toda a coleta de dados em 

cada momento é de 2 a 3 horas no total. 

Crianças e adolescentes, além da ajuda dos pais ou responsáveis responderão as perguntas sobre 

hábitos alimentares com a ajuda de um álbum fotográfico com o tamanho das porções de cada alimento. Dessa 

forma, será possível indicar a foto que mais se parece com a quantidade ingerida pelo participante. Na semana 

que antecede cada coleta de sangue os participantes serão procurados pelos pesquisadores para responderem 

a 3 recordatórios de 24 horas (o que você comeu ou bebeu no dia anterior).  

A coleta de sangue será feita por pessoal capacitado para essa função e o risco é mínimo (Riscos: A 

coleta de sangue tem risco mínimo ). Em alguns casos verifica-se pequena luxação no local da coleta de 

sangue. Estas amostras serão coletadas após um jejum de pelo menos 6 horas. Será fornecido café de manhã 

imediatamente após a coleta de sangue. Nenhum outro procedimento do trabalho confere qualquer outro risco a 

seu (sua) filho (a).  

Com o objetivo de medir o número de passos, a atividade física e o gasto energético de seu filho (a), 

cada participante deverá usar um bracelete durante três dias. Veja a ilustração abaixo. Esse bracelete é 

chamado BodyBugg”, será fornecido pelos pesquisadores e não confere desconforto ou qualquer risco ao 

indivíduo. 
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Figura: BodyBugg para avaliação da atividade física 

Sua criança terá toda a garantia de esclarecimento a respeito da pesquisa, a qualquer momento que 

precisar. Para isso, sua criança, bem como os responsáveis legais, poderão entrar em contato direto com as 

pesquisadoras JACQUELINE PONTES MONTEIRO (FONE: 16 9154 88 93) e ROBERTA GARCIA SALOMÃO 

(FONE: 16 9128 0494), além de poder contatar o comitê de ética em pesquisa do Hospital das Clínicas de 

Ribeirão Preto, de 8:30hs até 17:00hs, de segunda-feira a sexta-feira, caso julgar necessário (FONE: 16 3602-

2228; ENDEREÇO: Av. Bandeirantes sem número. Hospital das Clínicas, andar térreo. Campus USP). 

As amostras de sangue serão enviadas para análise da genotipagem (pesquisa de variações genéticas) 

e dos metabólitos (vitaminas, proteínas, gorduras) para o laboratório de pesquisa do Instituto de Pesquisa em 

Saúde da Nestlé (NIHS) na cidade de Lausanne, na Suíça. Caso seja necessário, para análises específicas, tais 

como análises de proteínas e lipídios, as amostras também poderão ser encaminhadas para outros laboratórios 

externos ligados ao NIHS. Isso se deve ao fato de que estes laboratórios estão altamente capacitados para 

analisar todas as amostras e estão, em conjunto com a Professora Dra. Jacqueline Pontes Monteiro, 

coordenando essa pesquisa. Após o término de todas as análises para o presente projeto, todas as amostras de 

seu (sua) filho (a) serão descartadas, respeitando-se as normas vigentes de órgãos técnicos competentes, a 

confidencialidade e a autonomia dos participantes. Os dados genéticos de seu (sua) filho (a) não serão 

divulgados e nem ficarão acessíveis a terceiros. A duração desta pesquisa, desde a coleta dos dados até as 

análises dos resultados pode durar até 3 anos. 

IMPORTANTE: Seu (sua) filho (a) tem garantia de sigilo, que assegure a sua privacidade, e os 

resultados serão publicados, sem que em nenhum momento seja divulgada a identidade de seu (sua) filho (a). 

Cada participante receberá um número, no primeiro dia de pesquisa, e todos os pesquisadores envolvidos com 

as dosagens de sangue (NACIONAIS E ESTRANGEIROS) passarão a reconhecer seu (sua) filho (a) apenas por 

esse número e não pelo nome. Cada participante terá a opção de escolher entre ser informado ou não sobre 

resultados de seus exames bem como pode ter acesso a seus dados genéticos, assim como tem o direito de 

retirá-los de bancos onde se encontrem armazenados a qualquer momento. Todos os resultados serão digitados 

em um banco de dados e a identidade de seu (sua) filho (a) será substituída por um número. Apenas a 

coordenadora local (Profa. Dra. Jacqueline Pontes Monteiro), terá acesso ao número que está associado ao 

nome, para que ela possa descobrir em que grupo de resposta seu (sua) filho (a) se encontra, para fornecer a 

orientação nutricional individualizada. 

Seu (sua) filho (a) também terá a liberdade para se recusar a participar da pesquisa ou retirar seu 

consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma. 

O benefício desta pesquisa está no fato de que indivíduos com diferentes padrões de variação genética 

irão necessitar de diferentes orientações sobre alimentação para obterem melhores condições de saúde, ou seja, 

sua criança receberá uma orientação sobre a sua dieta (4 cardápios semanais com substitutos de alimentos), 

mais adequada à sua realidade. Estes cardápios personalizados só poderão ser entregues após o término de 

todos os exames de sangue e de todas as análises destes resultados. Além disso, você e sua criança receberão 

orientação nutricional geral (BOAS PRÁTICAS DE ALIMENTAÇÃO). Esta última, poderá ser entregue para toda 

a família, já à partir do final da coleta dos dados. A fim de acompanharmos melhor o estilo de vida e possíveis 

alterações que possam interferir nos resultados, visitas domiciliares deverão ocorrer (4 visitas no total, entre 17 e 
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18hs e visitas adicionais em caso de seu filho (a) faltar na escola e de termos que entregar a barrinha de leite na 

sua residência). 

Não está previsto qualquer dano ou complicação a seu (sua) filho (a) decorrentes da pesquisa. Um 

pediatra estará no local da pesquisa durante toda a coleta de dados, caso seja necessário. Entretanto, se a sua 

criança sentir que sofreu qualquer dano a si mesmo por ter participado da pesquisa, o pesquisador principal, a 

Instituição e o patrocinador assumem a responsabilidade de dar assistência integral e prover indenização 

determinada por direito, caso assim seja judicialmente estabelecido. 

 Assinale abaixo caso você concorde em ser contatado mais tarde para permitir a participação de seu 
(sua) filho (a) em outras pesquisas. 
Concordo em ser contatado mais tarde para permitir a participação de meu (minha) filho (a) em outras pesquisas 
(   ). 
Não concordo em ser contatado mais tarde para permitir a participação de meu (minha) filho (a) em outras 
pesquisas   (   ). 
 

 

EU____________________________________________________________________ 

RG: ________________________, abaixo assinado, resp onsável por 

______________________________________________________________________, confirmo que:  

• Li e entendi todas as informações contidas neste TER MO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 
ESCLARECIDO PARA OS PAIS a mim fornecido e que estou co nsciente dos meus direitos. 

• Eu recebi, de forma satisfatória, todas as respostas  às minhas perguntas no que diz respeito à 
participação de meu (minha) filho (a) nesta pesquis a. 

• Eu tive tempo suficiente para tomar a minha decisão.  

• Eu fui informado de que indenização será dada, em ca so de dano ao meu filho (a) considerado 
relacionado a este estudo. 

• Eu estou consciente de que os dados pessoais de meu (minha) filho (a) serão enviados e 

processados, na condição de anonimato, para Institu ição Internacional a fim de alcançar os 

objetivos da pesquisa. Eu concordo que os pesquisado res do estudo, bem como autoridades e 

membros do comitê de ética vejam todos os dados de nosso (a) filho (a) para exame e 

verificação desde que os dados de meu (minha) filho  (a) permaneçam em confidencialidade. 

• Eu concordo que meu filho (a) forneça amostras bioló gicas necessárias para este estudo. Eu 

confirmo que tenho sido informado (a) de que os dad os derivados deste estudo e as amostras 

biológicas coletadas serão usadas para pesquisa cie ntífica que pode resultar, quando aplicável, 

em publicações e desenvolvimento de produtos. Quand o os resultados do estudo forem 

publicados, os dados serão divulgados com estrita c onfidencialidade e a identidade de meu 

(minha) filho (a) nunca será revelada. 

• Nós tomamos a decisão em permitir a participação de  nosso (a) filho (a) neste estudo por livre e 

espontânea vontade. 

• Eu autorizo a participação de meu (minha) filho (a).  

• Eu posso voltar atrás na minha decisão em consentir a participação do meu (minha) filho (a) 

nesta pesquisa a qualquer momento, sem ter que dar uma explicação e sem ser submetido a 

qualquer consequência desagradável. 
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________________________________________________________________  

Responsável legal 

Ribeirão Preto, ____________________ (data). 

 

 

Declaração do Investigador: Eu, abaixo assinado, cer tifico que expliquei aos pais, ou responsáveis lega is 

do voluntário da pesquisa, a natureza, a significân cia e os objetivos deste estudo. Eu declaro que tenh o 

cumprido com todas as obrigações relacionadas a est e ensaio clínico. Se eu me tornar conhecedor, em 

qualquer momento durante este estudo, de informação  que possa afetar o consentimento dos pais ou 

responsáveis legais do voluntário da pesquisa no qu e diz respeito à sua participação , eu concordo em 

informá-los imediatamente. 

 

 

 

 

________________________________________________________________  

Roberta Garcia Salomão 

Ribeirão Preto, __________________(data) 

 

 

 

 

                              _________________________________________________________________ 

Jacqueline Pontes Monteiro 

Ribeirão Preto, __________________(data) 
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3. Composição do Suplemento Nutricional (“Barra de Leite”) 

 

Micronutrientes 

2 Barras 

de Leite 

(10g)  

3 Barras de 

Leite (15g)  

DRIS UL 

9 – 13 anos  9 – 13 anos  

Meninos  Meninas  Meninos  Meninas  

Vitam ina A  534 µg 801 µg 600 µg 600 µg 1700µg 1700 µg 

Vitamina E  6,6 mg 9,9 mg 11 mg 11 mg 600 mg 600 mg 

Folato  133,3 µg 200 µg 300 µg 300 µg 600 µg 600 µg 

Vitamina B1  0,93 mg 1,4 mg 0.9 mg 0.9 mg - - 

Vitamina B2  1,17 mg 1,76 mg 0.9 mg 0.9 mg - - 

Niacina  12 mg 18 mg 12 mg 12 mg 20 mg 20 mg 

Vitamina B6  1,33 mg 2 mg 1.0 mg 1.0 mg 60 mg 60 mg 

Vitamina B12  0,73 µg 1,1 µg 1.8 µg 1.8 µg - - 

Vitamina D3  3,4 µg 5,1 µg 5.0 µg 5.0 µg 50 µg 50 µg 

Vitamina C  40 mg 60 mg 45 mg 45 mg 1200 mg 1200 mg 

Biotina  13,3 µg 150 µg 20 µg 20 µg - - 

Pantotenato  4 mg 6 mg 4 mg 4 mg - - 

Cálcio  191,3mg 287 mg 1300 mg 1300 mg 2500 mg 2500 mg 

Fósforo  144,6mg 217 mg 1250 mg 1250 mg 4000 mg 4000 mg 

Ferro  4,3 mg 6,5 mg 8 mg 8 mg 40 mg 40 mg 

Magnésio  83,3 mg 125 mg 240 mg 240 mg 350 mg 350 mg 

Zinco  5,3 mg 6 mg 8 mg 8 mg 23 mg 23 mg 

Nome comercial da barra de leite: “Nestrovit”, marca: “Nestlé”. 

2 Barras de Leite contém: 51,3kcal, 4,4g de carboidratos, 0,5g de proteínas e 3,4g de lipídeos.  

3 Barras de Leite contém: 77kcal, 6,7g de carboidratos, 0,8g de proteínas e 5,2g de lipídeos.  

DRIS: Dietary Reference Intakes (Ingestão Dietética Recomendada);  

UL: Upper Intake Levels (Nível Máximo de Ingestão Recomendada). 
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4. Questionário de Freqüência de Consumo Alimentar 

 

Nome / Número de Identificação: 
 
Idade:                                    Sexo: (1) masculino             (2) feminino 
 
Grupo do 
leite e 
derivados 

Quantas vezes você 
come 

Unidade      
1   2    3 

P25                  P50                P75                                 
P( 1)                M(2)              G(3)        

 CODIF. 

Leite 
integral 

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D   S     M 200 ml -------- 240ml --------250ml 
                                 

 

Leite 
desnatado 

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D   S     M 200 ml -------- 240ml --------250ml 
                                 

 

Iogurte 
natural 
Integral 

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D   S     M 80ml --------- 120ml --------- 140ml  
                                 

 

Iogurte com 
frutas 

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D   S     M 80ml --------- 120ml --------- 140ml  
 

 

Queijo 
fresco ou 
ricota 

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D   S     M 15g ------------ 20g --------------25g  
 

 

Queijos 
amarelos 

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D   S     M 10g ------------- 15g ------------- 25g 
                                   

 

Requeijão N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D   S     M 10g ------------- 15g ------------ 30g       
 

 

Grupo dos 
pães e 
cereais 
matinais 

Quantas vezes você 
come 

Unidade  
1   2    3 

P25                    P50               P75                      
P( 1)                  M(2)              G(3)   

CODIF. 

Pão 
francês, 
forma, 
outros 

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D   S     M 25 g -------------- 50g ----------- 75g  
 

 

Pão doce, 
queijo, 
croissant 

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D   S     M 25 g ------------- 50g ------------ 60g 
 

 

Biscoitos 
doces/ 
salgados ou 
torradas 

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D   S     M 30 g ------------- 52g ------------ 65g 
 

 

Aveia, 
granola, 
barra de 
cereais e 
sucrilhos 

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D   S     M 20g --------------38g ---------- 40g 
                                 

 

Gorduras  Quantas vezes você 
come 

Unidade  
1   2     3 

P25                   P50                 P75                                                       
P( 1)                 M(2)               G(3) 

CODIF. 

Margarina 
comum 

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D   S     M 4 g -------------- 6g -------------- 10g   

Manteiga N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D   S     M 4 g ------------- 6g ------------ 8,5g 
                               

 

Maionese N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D   S     M 12g  ------------ 27g -------- 35g 
 

 

Cereais. 
Tubérculos 
e massas 

Quantas vezes você 
come 

 P25                 P50                 P75                                                        
P( 1)                M(2)              G(3) 

CODIF. 

Arroz 
branco 

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D   S     M 60g ------------ 75g ----------- 100g 
                          

 

Batata, 
Mandioca 
Polenta 
fritas 

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D   S     M 50g ------------- 65g ----------- 112g         
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Batata, 
MandiocaPo
lenta (não 
fritos) 

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D   S     M 30 g ------------ 50g ----------- 100 g 
                                

 

Milho Verde N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D   S     M 48g ------------ 66g ------------ 103g  
Massas: 
macarrão, 
lasanha, 
nhoque 

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D    S     M 100g.----------- 125g ---------- 200g  
                               

 

Salgados e 
tortas 

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D   S     M 48g ----------- 80g ------------ 96g 
 

 

Pizza N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D   S     M 55g ------------- 125g ---------- 180g                               

Farofa, 
farinha de 
milho 

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D   S     M 15g ------------- 20g ------------- 30g  

Grupo das 
frutas 

Quantas vezes você 
come 

Unidade  
1   2     3 

P25                P50                P75                                                                     

 

P( 1)             M(2)               G(3)   

CODIF. 

Laranja, 
mixirica, 
pokan 

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D   S     M 90g ---------- 107g ---------- 180g                           
 

 

Banana N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D   S     M 40g  ----------- 65g ------------ 120g                                   
Maçã, pêra N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D   S     M 60g ------------ 80g ------------ 110g  
Mamão, 
papaya 

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D   S     M 100g ---------- 117g --------- 135g  

Melancia, 
Melão 

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D   S     M 81g ------- 132g ---------- 150g  

Uva/ 
abacaxi/ 
goiaba na 
época  

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D   S     M 95g  ---------- 116g ---------- 170g              

Manga, 
caqui, na 
época  

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D   S     M 20g ------------ 40g -------------- 60g     

Outras 
frutas 

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D   S     M 10g  ----------- 25g -------------- 60g           

Suco de 
laranja 
natural 

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D   S     M 165ml -------- 200ml  ------- 250ml         

Suco de 
outras frutas 

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D   S     M 165 ml -------- 200ml ------- 250ml 
 

 

Grupo das 
leguminosa
s 

Quantas vezes você 
come 

 P25                     P50              P75                         
P( 1)                  M(2)             G(3) 

CODIF. 

Feijão roxo, 
carioca 

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D   S     M 34g ------------ 65g ---------- 70g                                
 

 

Feijoada N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D   S     M 55g ------------ 140g ----------- 225g                              
Grupo de 
verduras/ 
legumes 

Quantas vezes você 
come 

Unidade  
1   2     3 

P25                    P50                P75                                                       
P( 1)                  M(2)              G(3) 

CODIF. 

Alface, 
escarola, 
agrião, 
rúcula, 
almeirão 

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D   S     M 20g ------------- 35g ------------- 40g                                 
                                 

 

Repolho/ 
acelga/ 
couve/ 
espinafre 

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D   S     M 23,5g ---------- 33g ------------- 50g  
                                  

 

Couve-flor/ 
brócolis 

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D   S     M 25g ---------- 32g ---------- 56g           
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Cenoura/ 
abóbora 

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D   S     M 11g ----------- 20g --------------- 30g 
 

 

Tomate N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D   S     M 30g  ---------- 37g ---------  44g                  
Berinjela N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D   S     M 20g ----------- 30g ------------ 62,5g                                                                 
Beterraba N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D   S     M 18g ----------- 30g --------------- 48g  
Vagem, 
chuchu, 
abobrinha 

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D   S     M 12,5g --------- 25g -------------- 40g  

Sopas N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D   S     M 182g -------- 290g ----------- 325g  
Grupo das 

carnes e 

ovos 

Quantas vezes você 
come 

Unidade  
1   2     3 

P25                  P50                  P75                                                        
P( 1)                M(2)                G(3) 

CODIF. 

Carne 
bovina sem 
gordura 

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D   S     M 50g -------- 80g ------------ 100g          
                            

 

Carne 
bovina com 
gordura 

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D   S     M 50g ------------ 80g ------------ 100g          
 

 

Carne de 
Porco s/ 
Gordura 

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D   S     M 50g ---------- 80g ------- 100g 
                          

 

Carne de 
Porco c/ 
Gordura 

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D   S     M 50g -------- 80g -------- 100g 
 

 

Carne de 
frango ou 
de outras 
aves sem 
pele 

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D   S     M 46g ----------- 90g ------------- 125g 
                          

 

Carne de 
frango ou 
de outras 
aves com 
pele 

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D   S     M 46g ------------ 90g ------------ 125g                           

Peixes N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D   S     M 50g  ---------- 100g ------------ 165g  
Lingüiça, 
salsicha  

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D   S     M 50g ----------- 60g ------------- 120g  

Ovo cozido N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D   S     M 25g.----------- 50g --------------- 75g  
Ovo frito N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D   S     M 25g ----------- 62g -------------- 90g                                
Presunto, 
mortadela 

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D   S     M 10g ----------- 15g --------------- 25g                                                          

Grupo das 
bebidas 

Quantas vezes você 
come 

Unidade  
1   2     3 

P25                   P50                 P75                             
P( 1)                 M(2)               G(3) 

CODIF. 

Café com 
açúcar 

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D   S     M 50ml --------------------------- 100ml                                

Chá preto 
ou mate 

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D   S     M 85ml --------- 165ml --------- 200ml  

Chá de 
ervas 

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D   S     M 85ml -------165ml ----------- 200ml                                                                                                                     

Água N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D   S     M 165ml -------- 200ml -------- 240ml                                     
Sucos 
artificiais 

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D   S     M 165ml -------- 200ml -------- 240ml                                     

Refrigera-
nte diet 

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D   S     M 100ml ------ 165ml ------ 250ml                                    

Refrigera-
nte normal 

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D   S     M 165ml.------ 200ml ---------- 240ml   

Refrigera-
nte 
fosfatado 

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D   S     M 165ml.------ 200ml ---------- 240ml  
 

 

Grupo de 
doces e 
miscelâ-
neas 

Quantas vezes você 
come 

Unidade  
1   2     3 

P25                    P50                P75                                                      
P( 1)                  M(2)              G(3) 

CODIF. 
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Bolo, tortas, 
pavês 

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D   S     M 30g ------------- 50g ------------ 60g            
 

 

Chocolate 
ou  
brigadeiro 

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D   S     M 20g ------------- 30g ------------- 42g 
 

 

Mel ou 
geléia 

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D   S     M 9g ----------- 13,5g ------------ 18g                                                

Sorvetes, 
milk-shake 

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D   S     M 70g ---------- 115g ------------ 160g 
                                                                                   

 

Pudins,         
doces com 
leite 

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D   S     M 50g ------------- 65g ------------- 80g                                            
    

 

Doces de 
frutas 

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D   S     M 30g ------------ 40g -------------- 55g 
                                        

 

Pipoca, 
Chips, 
outros 

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D   S      M 20g ----------- 50g -------------- 75g                                    
                                                                      

 

Açúcar  N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D   S      M 12g --------- 24g -------------- 48g                                       
                                                                                  

 

Achocola-
tado  

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D   S      M 4g ------------- 8g ---------------- 16g                                       
                                                                                   

 

 
1) Quantas vezes você come  Unidade  CODIF 
Com que freqüência você usa gordura ou óleo no preparo 
de suas refeições? 

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  D      S     M  

Quantas porções de vegetais (verduras e legumes) você 
costuma comer, sem incluir batatas ou saladas de 
maionese? 

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  D      S     M  

Quantas porções de frutas você costuma comer, sem 
incluir sucos de frutas? 

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  D      S     M  

 
2) Por favor, informe qualquer outro alimento ou preparação que  você costuma comer ou beber e que não tenha 
sido citado aqui 
Alimento Frequência Quantidade 

Consumida 
 Código do 

alimento 
Codificação 
 

    ---  --- --- --- --- --- 
    ---  --- --- --- --- --- 
    ---  --- --- --- --- --- 
 
3) Quantas refeições você faz por dia? __ __ 
4) Que tipo de óleo/gordura você costuma usar no cozimento/preparo de refeições? 
(00) Não usa                                                                       (04) Óleo de soja/milho/outros 
(01) Margarina                                                                   (05) Bacon 
(02) Manteiga                                                                     (06) Banha 
(03) Azeite de oliva                                                            (99) Não sabe/não cozinha          
 
5) a) Quando você come carne de boi/vaca ou de porco, você costuma comer a gordura visível? 
(1) Nunca/raramente                           (2)Algumas vezes                            (3) Sempre 

  
b) Quando você come carne de frango, costuma comer a pele? 
( 1) Nunca/raramente                           (2)Algumas vezes                            (3) Sempre 
 
6) Você costuma acrescentar sal na comida depois de pronta?   
(1) Nunca/raramente                           (2)Algumas vezes                            (3) Sempre  
          
7) Quando você come queijo/requeijão, iogurte/sorvete, maionese/molhos para salada, com que freqüência 
esses alimentos são do tipo light? 
- Iogurte/sorvete       (1) Sempre       (2) Algumas vezes     (3)raramente ou não come 
                                 (9) não sabe        
- Maionese/molhos   (1) Sempre       (2) Algumas vezes     (3)raramente ou não come 
                                 (9) não sabe        
- Queijo/requeijão    (1) Sempre       (2) Algumas vezes     (3)raramente ou não come 
                                 (9) não sabe     
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5. Lista com os alimentos padronizados para inserçã o no Programa de Análise do 

Consumo Alimentar. 

 

Leite, de vaca, integral (DIETWIN) 

Leite, desnatado (DIETWIN) 

Leite, semi-desnatado (DIETWIN) 

Iogurte, natural (DIETWIN) 

Iogurte, natural, desnatado (TACO) 

Iogurte, sabor morango (DIETWIN) 

Queijo, minas/frescal (DIETWIN)  

Queijo, mozarela (DIETWIN) 

Queijo, ricota (DIETWIN) 

Requeijão, cremoso (DIETWIN) 

Requeijão, cremoso, light (DIETWIN) 

Pão, glúten, forma (TACO) 

Pão, trigo, forma, integral (TACO) 

Pão, trigo, francês (DIETWIN) 

Pão, de queijo, assado (DIETWIN) 

Pão, trigo, sovado (TACO) 

Croissant (DIETWIN) 

Biscoito, doce, maisena (TACO) 

Biscoito, doce, wafer, recheado de chocolate (TACO) 

Biscoito, doce, recheado com chocolate (TACO) 

Biscoito, salgado, cream cracker (TACO) 

Torrada, pão francês (DIETWIN) 

Biscoito, polvilho doce (DIETWIN) 

Aveia, flocos, crua (DIETWIN) 

Granola (DIETWIN) 

Barra de cereais, frutas, castanha-do-pará e chocolate 

(DIETWIN)  

Cereal matinal, corn flakes (DIETWIN) 

Margarina, com óleo interesterificado, com sal (65%) 

(TACO) 

Manteiga, com sal (DIETWIN) 

Maionese, hellmanns (DIETWIN) 

Maionese, hellmanns, light (DIETWIN) 

Arroz, tipo 1, cozido (DIETWIN) 

Arroz, integral, cozido (DIETWIN) 

Batata, inglesa, cozida (TACO) 
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Batata, inglesa, frita (TACO) 

Mandioca, cozida (TACO) 

Mandioca, frita (TACO) 

Polenta frita (DIETWIN) 

Polenta, pré-cozida (DIETWIN) 

Milho, verde, enlatado, drenado (DIETWIN) 

Macarrão, instantâneo (DIETWIN) 

Macarrão, cozido (DIETWIN) 

Lasanha, bolonhesa ® (DIETWIN) 

Nhoque, batata, cozido (TACO) 

Pastel, de carne, frito (TACO) 

Pastel, de queijo, frito (TACO) 

Rissoles de galinha (aniversário) (DIETWIN) 

Rissoles de palmito (DIETWIN) 

Quibe, assado (TACO) 

Quibe, frito (TACO) 

Coxinha de frango, frita (TACO) 

Empada de frango, pré-cozida, assada (TACO) 

Esfirras de resíduo e PVT (DIETWIN)) 

Torta de frango (DIETWIN) 

Pizza, de mussarela (DIETWIN) 

Mandioca, farofa, temperada (TACO) 

Farinha, de milho, amarela (DIETWIN) 

Laranja, pêra, crua (TACO) 

Mexerica, murcote, crua (TACO) 

Banana, nanica, crua (TACO) 

Maçã, fuji, com casca, crua (TACO) 

Pêra, williams, crua (TACO) 

Mamão, formosa, cru (DIETWIN) 

Mamão, papaia, cru (DIETWIN) 

Melancia, crua (DIETWIN) 

Melão, cru (DIETWIN) 

Uva, rubi, crua (DIETWIN) 

Abacaxi, cru (DIETWIN) 

Goiaba, vermelha, com casca, crua (TACO) 

Manga, palmer, crua (TACO) 

Caqui, cru (DIETWIN) 

Morango, cru (DIETWIN) 

Pêssego, aurora, cru (DIETWIN) 
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Kiwi, cru (DIETWIN) 

Carambola, crua (DIETWIN) 

Laranja, pêra, suco (TACO) 

Abacaxi, suco (DIETWIN) 

Feijão, carioca, cozido (DIETWIN) 

Grão-de-bico, cru (DIETWIN) 

Ervilha, enlatada, drenada (DIETWIN) 

Soja, em conserva (DIETWIN) 

Feijoada (DIETWIN) 

Alface, americana, crua (DIETWIN) 

Chicória, crua (DIETWIN) 

Agrião, cru (DIETWIN) 

Rúcula (DIETWIN) 

Almeirão, cru (DIETWIN) 

Repolho, branco, cru (DIETWIN) 

Acelga, crua (DIETWIN) 

Couve, refogada (DIETWIN)) 

Couve-flor, cozida (DIETWIN) 

Cenoura, cozida (DIETWIN) 

Cenoura, crua (DIETWIN) 

Abóbora, cabotian, cozida (TACO) 

Tomate, com semente, cru (DIETWIN) 

Berinjela, cozida (TACO) 

Beterraba, crua (DIETWIN) 

Vagem à juliana (DIETWIN)) 

Chuchu ensopado (DIETWIN) 

Abobrinha, verde, com casca (DIETWIN)) 

Sopa de legumes, carne e arroz (DIETWIN)) 

Carne, bovina, moída, magra (DIETWIN) 

Bife acebolado simples (DIETWIN) 

Carne de Panela (DIETWIN) 

Bife empanado (DIETWIN) 

Porco, bisteca, grelhada (TACO) 

Frango, coxa, com pele, assada(DIETWIN) 

Frango, coxa, sem pele, cozida (DIETWIN) 

Frango, peito, sem pele, grelhado  

Frango, filé, à milanesa (DIETWIN) 

Peixe, salmão, sem pele, fresco, cru (TACO) 

Filé de peixe grelhado (DIETWIN) 
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Filé de peixe a dorê (DIETWIN) 

Linguiça, porco, frita (TACO) 

Embutido, salsicha hot dog, à granel (DIETWIN) 

Ovo, de galinha, inteiro, cozido/10 minutos (TACO)  

Ovo, frito (DIETWIN) 

Presunto, sem capa de gordura (TACO) 

Embutido, mortadela (TACO) 

Embutido, peito de peru, defumado ® (DIETWIN) 

Café, infusão 10% (TACO) 

Chá, erva-doce, infusão 5% (TACO) 

Chá, mate, infusão 5% (TACO) 

Chá, preto, infusão 5% (TACO) 

Água (DIETWIN) 

Refresco, laranja, pó (DIETWIN) 

Refrigerante, light (DIETWIN) 

Refrigerante, tipo cola (TACO) 

Refrigerante, tipo guaraná (TACO) 

Bolo, pronto, chocolate (TACO) 

Bolo, inglês (DIETWIN) 

Recheio pronto, sabor chocolate (DIETWIN) 

Cobertura, chocolate com leite (DIETWIN) 

Torta de creme (DIETWIN) 

Pavê de chocolate (DIETWIN) 

Chocolate, ao leite (TACO) 

Brigadeiro (DIETWIN) 

Mel, de abelha (TACO) 

Geléia, de frutas (DIETWIN) 

Sorvete, de creme (DIETWIN) 

Picolé, de frutas (DIETWIN) 

Milkshake, chocolate DIETWIN) 

Pudim leite condensado (DIETWIN) 

Doce, de leite, cremoso (TACO) 

Doce, de abóbora, cremoso (TACO) 

Pipoca, com óleo de soja, sem sal (TACO) 

Salgadinhos, milho, corn chips ® (DIETWIN) 

Açúcar, refinado (TACO) 

Achocolatado, pó (DIETWIN) 

Óleo, de soja (DIETWIN) 

 



 98

6. Caracterização da amostra estudada 

 

Tabela 1 – Caracterização da amostra estudada. São a presentados a média, o desvio padrão da média, a 

mediana, o valor mínimo e o valor máximo dos dados analisados (idade, antropometria, composição 

corporal, ingestão alimentar e exames bioquímicos).  

Variável  Média Desvio 

Padrão 

Mediana  Mínimo  Máximo  

            

Idade no M1 11,39 1,10 12,00 9,00 13,00 

Altura (cm) M1 152,07 9,50 152,60 126,00 175,90 

Altura (cm) M2 153,08 9,35 153,55 127,00 176,60 

Altura (cm) M3 153,63 9,39 154,35 127,80 177,10 

Peso (kg) M1 48,40 16,72 44,65 23,95 123,15 

Peso (kg) M2 49,04 16,88 45,25 24,70 124,45 

Peso (kg) M3 49,39 16,79 46,48 25,40 124,80 

IMC (kg/m2) M1 20,55 5,36 19,31 13,53 41,25 

IMC (kg/m2) M2 20,56 5,40 19,30 13,47 41,41 

IMC (kg/m2) M3 20,57 5,33 19,53 13,35 39,97 

CC (cm) M1 73,98 15,01 70,50 43,60 127,40 

CC (cm) M2 74,79 15,10 71,20 52,70 130,00 

CC (cm) M3 74,86 14,62 72,65 53,60 129,90 

MM (% peso) M1 75,02 7,20 75,87 60,34 92,35 

MM (% peso) M2 75,16 6,96 76,33 60,20 88,21 

MM (% peso) M3 75,15 7,05 76,40 59,05 88,18 

MG (% peso) M1 24,97 7,14 24,03 7,64 39,57 

MG (% peso) M2 24,73 6,97 23,86 11,67 39,80 

MG (% peso) M3 24,77 7,06 23,56 11,81 40,94 

ACT (% peso) M1 72,64 2,68 73,20 65,90 77,60 

ACT (% peso) M2 72,72 2,57 73,20 66,40 77,30 

ACT (% peso) M3 72,72 2,66 73,35 65,80 79,50 

E (kcal/dia) M1 2159,65 839,83 2011,00 700,00 5562,00 

E (kcal/dia) M2 1820,91 718,78 1663,00 521,00 5384,00 

E (kcal/dia) M3 1748,77 710,25 1590,00 690,00 4718,00 

CHO (g/dia) M1  282,24 120,90 251,15 90,79 768,74 

CHO (g/dia) M2  243,74 108,34 216,40 51,54 698,92 

CHO (g/dia) M2  226,70 103,15 201,31 77,78 651,92 

LIP (g/dia) M1  81,59 34,57 75,80 23,68 249,85 

LIP (g/dia) M2  67,30 30,36 61,53 23,97 261,05 

LIP (g/dia) M3  66,13 28,18 61,38 22,87 217,29 

PTN (g/dia) M1  74,20 31,12 70,05 28,73 264,30 

PTN (g/dia) M2 62,43 33,11 57,06 16,97 293,67 

PTN (g/dia) M3 61,69 28,06 54,12 14,16 201,45 

Vit. A (µg/dia) M1  423,60 309,86 365,28 52,01 2773,96 

Vit. A (µg/dia) M2 1043,84 336,30 982,62 590,73 2566,45 



 99

Vit. A (µg/dia) M3 386,92 315,17 296,25 20,91 2621,24 

Vit. D (µg/dia) M1  3,14 2,69 2,43 0,00 19,80 

Vit. D (µg/dia) M2 6,34 1,98 5,84 3,40 13,41 

Vit. D (µg/dia) M3 2,95 2,09 2,35 0,03 12,10 

Vit. E (mg/dia) M1  22,11 11,50 20,39 0,42 52,97 

Vit. E (mg/dia) M2 26,37 26,08 23,14 6,60 252,46 

Vit. E (mg/dia) M3 17,67 10,63 16,61 1,05 51,86 

Vit. C (mg/dia) M1  119,46 125,03 80,56 8,97 782,71 

Vit. C (mg/dia) M2 147,48 106,16 109,29 49,23 647,75 

Vit. C (mg/dia) M3 82,08 94,00 55,94 1,73 505,96 

Folato (µg/dia) M1  107,56 89,01 93,87 7,04 911,88 

Folato (µg/dia) M2 249,00 72,76 237,48 136,58 640,94 

Folato (µg/dia) M3 90,81 58,91 79,34 5,29 499,92 

Vit. B1 (mg/dia) M1  1,42 0,77 1,24 0,36 5,78 

Vit. B1 (mg/dia) M2 2,35 0,64 2,23 1,15 4,87 

Vit. B1 (mg/dia) M3 1,18 0,55 1,09 0,37 4,02 

Vit. B2 (mg/dia) M1  1,63 0,85 1,45 0,14 5,93 

Vit. B2 (mg/dia) M2 2,88 0,78 2,79 1,33 4,72 

Vit. B2 (mg/dia) M3 1,44 0,69 1,31 0,25 4,43 

Vit. B3 (mg/dia) M1  19,53 10,93 17,60 5,15 85,72 

Vit. B3 (mg/dia) M2 30,59 8,17 28,90 18,05 59,25 

Vit. B3 (mg/dia) M3 16,53 7,72 15,44 4,49 37,69 

Vit. B6 (mg/dia) M1  1,36 0,69 1,24 0,37 5,63 

Vit. B6 (mg/dia) M2 2,81 0,67 2,76 1,53 5,01 

Vit. B6 (mg/dia) M3 1,11 0,52 1,02 0,21 3,02 

Vit. B12 (µg/dia) M1  2,89 1,77 2,55 0,35 11,02 

Vit. B12 (µg/dia) M2 2,92 1,27 2,67 0,96 7,10 

Vit. B12 (µg/dia) M3 2,36 1,19 2,17 0,18 6,58 

Ca  (mg/dia) M1  724,95 386,03 672,88 195,38 3167,77 

Ca  (mg/dia) M2 854,89 291,50 789,74 360,94 1717,04 

Ca  (mg/dia) M3 632,00 730,68 514,48 130,82 8434,85 

Ferro (mg/dia) M1  10,56 5,92 9,57 3,57 57,19 

Ferro (mg/dia) M2 14,10 4,57 13,22 6,00 30,39 

Ferro (mg/dia) M3 8,54 4,82 7,55 1,85 41,87 

Mg  (mg) /dia M1  269,50 110,31 252,12 67,49 639,28 

Mg  (mg/dia) M2 341,40 111,83 325,84 150,79 702,06 

Mg  (mg/dia) M3 230,61 101,95 204,24 49,62 626,72 

P (mg/dia) M1  1023,56 400,56 962,81 307,26 2944,60 

P (mg/dia) M2 1035,85 341,57 974,45 370,01 2366,95 

P (mg/dia) M3 856,71 332,09 797,25 196,80 1897,63 

Zn (mg/dia) M1  10,31 4,53 9,34 3,07 27,93 

Zn (mg/dia) M2 13,51 3,97 12,93 6,51 33,05 

Zn  (mg/dia) M3 8,49 3,42 7,73 2,86 19,24 

Albumina (g/dl) M1 4,55 0,18 4,50 3,90 5,00 

Albumina (g/dl) M2 4,49 0,17 4,50 3,90 4,80 
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Albumina (g/dl) M3 4,48 0,14 4,50 4,10 4,80 

Glicemia (mg/dl) M1 92,77 7,85 92,00 76,00 136,00 

Glicemia (mg/dl) M2 90,61 6,81 91,00 73,00 126,00 

Glicemia (mg/dl) M3 90,86 6,06 90,50 74,00 113,00 

CT (mg/dl) M1 164,67 30,89 164,00 74,00 251,00 

CT (mg/dl) M2 156,28 27,18 155,00 88,00 233,00 

CT (mg/dl) M3 155,21 27,19 154,00 85,00 232,00 

TG (mg/dl) M1 74,62 35,98 68,00 18,00 220,00 

TG (mg/dl) M2 78,37 52,04 65,00 22,00 385,00 

TG (mg/dl) M3 73,65 40,35 64,50 18,00 234,00 

VLDL (mg/dl) M1 14,95 7,19 14,00 4,00 44,00 

VLDL (mg/dl) M2 15,44 10,50 13,00 0,00 77,00 

VLDL (mg/dl) M3 14,80 8,06 13,00 4,00 47,00 

LDL (mg/dl) M1 104,47 25,97 105,00 38,00 180,00 

LDL (mg/dl) M2 94,78 22,73 93,00 27,00 151,00 

LDL (mg/dl) M3 95,78 23,44 95,00 41,00 165,00 

HDL (mg/dl) M1 45,22 9,75 45,00 23,00 75,00 

HDL (mg/dl) M2 45,82 10,47 45,00 19,00 77,00 

HDL (mg/dl) M3 44,71 10,23 45,00 24,00 74,00 

PCR (mg/dl) M1 0,14 0,19 0,06 0,00 1,02 

PCR (mg/dl) M2 0,29 0,52 0,09 0,00 3,25 

PCR (mg/dl) M3 0,28 0,91 0,07 0,00 7,87 

UIBC (mg/dl) M1 237,85 43,93 237,00 131,00 358,00 

UIBC (mg/dl) M2 230,73 45,49 230,00 55,00 350,00 

UIBC (mg/dl) M3 241,79 44,31 244,00 127,00 350,00 

Ferro (µg/dl) M1 93,74 28,82 92,00 22,00 194,00 

Ferro (µg/dl) M2 79,43 30,88 76,00 13,00 207,00 

Ferro (µg/dl) M3 88,49 31,02 82,50 23,00 178,00 

CL (células/ml) M1 6,85 1,87 6,63 3,32 13,80 

CL (células/ml) M2 7,03 2,74 6,65 2,95 26,00 

CL (células/ml) M3 7,06 2,14 6,77 3,77 17,80 

Hb (g/dl) M1 13,82 0,91 13,90 10,40 15,90 

Hb (g/dl) M2 13,57 0,85 13,60 10,80 15,80 

Hb (g/dl) M3 13,83 0,86 13,80 11,30 15,80 

VCM (fL) M1 84,90 3,88 85,00 71,00 93,70 

VCM (fL) M2 86,21 3,94 86,70 71,10 95,00 

VCM (fL) M3 83,12 3,75 83,35 69,80 91,40 

M1: momento um (antes da suplementação); M2: momento dois (após seis semanas de suplementação); M3: momento três 

(após outras seis semanas sem suplementação); IMC: índice de massa corporal; CC: circunferência de cintura; MM: massa 

magra; MG: massa gorda; ACT: água corporal total; QFA: questionário de freqüência alimentar; E: energia total; CHO: 

carboidrato; LIP: lipídeo; PTN: proteína; Vit.: vitamina; Mg: magnésio; P: fósforo; Zn: zinco; Ca: cálcio; CT: colesterol total 

sérico; TG: triglicérides sérico; VLDL: VLDL colesterol (very low density lipoprotein); LDL: LDL colesterol (low density 

lipoprotein); HDL: HDL colesterol (high density lipoprotein); PCR: proteína C reativa; UIBC: capacidade latente de ligação de 

ferro; CL: concentração de leucócitos; Hb: hemoglonina; VCM: volume corpuscular médio; cm: centímetro; kg: quilograma; m2: 

metro quadrado; %: porcentagem; kcal: quilocaloria; g: grama; mg: miligrama; µg: micrograma; dl: decilitro; ml: mililitro; fL: 

fentolitro.
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7. Clusterização dos indivíduos participantes. 

 

Tabela 2 – Clusterização dos indivíduos participant es utilizando como critério seu perfil metabólico 

(níveis de glicemia, colesterol total, triglicéride s, VLDL colesterol, LDL colesterol e HDL colesterol) , por 

meio da técnica estatística K-cluster. Os resultado s estão apresentados em valores médios, de acordo 

com o período do estudo: primeiro (“M1”), segundo ( “M2”) e terceiro momento (“M3”), de acordo com a 

análise de ANOVA.  

Variável  Cluster 1 (n = 111)  Cluster 2 (n = 25)  P valor  

       

Glicemia (mg/dl) M1 92,50 94,56 0,244 
    
Glicemia (mg/dl) M2 89,63 95,08 0,000 
     

Glicemia (mg/dl) M3 90,20 93,80 0,007 
    

Colesterol Total (mg/dl) M1 157,68 195,40 0,000 
     

Colesterol Total (mg/dl) M2 150,62 180,64 0,000 
     

Colesterol Total (mg/dl) M3 150,59 175,72 0,000 
    

Triglicérides (mg/dl) M1 65,14 119,32 0,000 
    
Triglicérides (mg/dl) M2 60,25 159,04 0,000 
    

Triglicérides (mg/dl) M3 63,83 117,28 0,000 
    

VLDL colesterol (mg/dl) M1 13,05 23,84 0,000 
     
VLDL colesterol (mg/dl) M2 12,05 31,76 0,000 
     

VLDL colesterol (mg/dl) M3 12,83 23,56 0,000 
    
LDL colesterol (mg/dl) M1 98,43 129,80 0,000 
    
LDL colesterol (mg/dl) M2 91,42 108,24 0,001 
    
LDL colesterol (mg/dl) M3 92,11 112,08 0,000 
    

HDL colesterol (mg/dl) M1 46,12 41,80 0,047 
    
HDL colesterol (mg/dl) M2 47,14 40,60 0,005 
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HDL colesterol (mg/dl) M3 45,72 40,20 0,014 
VLDL: VLDL colesterol (very low density lipoprotein); LDL: LDL colesterol (low density lipoprotein); HDL: HDL colesterol (high 

density lipoprotein); M1: momento 1; M2: momento 2; M3: momento 3; ml: mililitro; dl: decilitro. 

 

 

 

8. Comparação entre a porcentagem de indivíduos com  alteração na glicemia e nos 

lípides séricos em cada cluster de acordo com o mom ento do estudo 

 

Tabela 3 – Comparação entre a porcentagem de indiví duos que apresentaram alteração na glicemia e nos 

lípides séricos em cada cluster, de acordo com a an álise estatística do Qui-Quadrado. Os resultados es tão 

apresentados em porcentagem e conforme o período do  estudo: momento 1 (“M1”), momento 2 (“M2”), 

momento 3 (“M3”). 

Variável   Cluster 1  Cluster 2  p valor  

Glicemia M1 (%) 9,91 16,00 0,380 

Glicemia M2 (%) 4,50 12,00 0,150 

Glicemia M3 (%) 1,80 8,00 0,014 

Colesterol Total M1 (%) 4,50 52,00 0,000 

Colesterol Total M2 (%) 0,90 32,00 0,000 

Colesterol Total M3 (%) 1,80 16,00 0,002 

Triglicerídeos M1 (%) 0,00 20,00 0,000 

Triglicerídeos M2 (%) 0,90 36,00 0,000 

Triglicerídeos M3 (%) 0,90 24,00 0,000 

VLDL M1 (%) 0,90 3,60 0,003 

VLDL M2 (%) 0,90 3,60 0,000 

VLDL M3 (%) 0,90 3,60 0,000 

LDL M1 (%) 6,31 44,00 0,000 

LDL M2 (%) 2,70 28,00 0,000 

LDL M3 (%) 4,50 28,00 0,000 

HDL M1 (%) 15,32 28,00 0,133 

HDL M2 (%) 12,61 40,00 0,001 

HDL M3 (%) 17,12 32,00 0,092 

VLDL: VLDL colesterol (very low density lipoprotein); LDL: LDL colesterol (low density lipoprotein); HDL: HDL colesterol (high 

density lipoprotein);  M1: momento 1; M2: momento 2; M3: momento 3; %: porcentagem. 
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9. Resultados apresentados pelo Cluster 1 

 

Tabela 4 – Análise descritiva dos dados apresentado s pelos indivíduos do Cluster 1. 

Variável  Média Desvio 

Padrão 

Mediana  Mínimo  Máximo  

            

Idade no M1 11,40 1,13 12,00 9,00 13,00 

Altura (cm) M1 151,79 9,70 152,60 126,00 175,10 

Altura (cm) M2 152,68 9,75 153,80 127,00 176,60 

Altura (cm) M3 153,20 9,69 154,70 127,80 177,10 

Peso (kg) M1 45,92 14,41 43,60 23,95 97,75 

Peso (kg) M2 46,41 14,47 43,65 24,70 97,55 

Peso (kg) M3 46,71 14,35 44,55 25,40 97,55 

IMC (kg/m2) M1 19,58 4,45 18,54 13,53 32,52 

IMC (kg/m2) M2 19,57 4,42 18,52 13,47 32,22 

IMC (kg/m2) M3 19,58 4,41 18,35 13,35 31,90 

CC (cm) M1 71,76 12,71 69,20 53,40 112,90 

CC (cm) M2 72,13 12,80 69,20 52,70 112,50 

CC (cm) M3 72,26 12,58 69,70 53,60 111,70 

MM (% peso) M1 76,18 6,77 77,30 62,30 92,35 

MM (% peso) M2 76,29 6,54 77,10 62,76 88,21 

MM (% peso) M3 76,32 6,59 77,52 61,03 88,18 

MG (% peso) M1 23,82 6,70 22,58 7,64 37,70 

MG (% peso) M2 23,59 6,54 22,82 11,67 37,23 

MG (% peso) M3 23,60 6,59 22,48 11,81 38,89 

ACT (% peso) M1 73,06 2,48 73,40 65,90 77,60 

ACT (% peso) M2 73,14 2,34 73,80 67,60 77,30 

ACT (% peso) M3 73,17 2,45 73,70 66,90 79,50 

E (kcal/dia) M1 2205,68 843,69 2082,00 700,00 5562,00 

E (kcal/dia) M2 1802,24 654,84 1698,00 521,00 4005,00 

E (kcal/dia) M3 1711,40 674,56 1570,00 690,00 3911,00 

CHO (g/dia) M1  290,58 120,57 257,11 90,79 768,74 

CHO (g/dia) M2  243,00 104,59 217,29 51,54 698,92 

CHO (g/dia) M2  223,95 102,52 204,17 77,78 651,92 

LIP (g/dia) M1  82,60 35,18 77,33 23,68 249,85 

LIP (g/dia) M2  65,96 25,98 60,85 23,97 167,00 

LIP (g/dia) M3  64,10 24,92 60,11 22,87 166,11 

PTN (g/dia) M1  75,11 32,75 69,49 28,73 264,30 

PTN (g/dia) M2 62,10 32,22 57,66 16,97 293,67 

PTN (g/dia) M3 59,65 25,63 53,71 14,16 164,74 

Vit. A (µg/dia) M1  446,59 330,03 384,17 52,01 2773,96 

Vit. A (µg/dia) M2 1043,07 322,44 966,85 590,73 2439,90 

Vit. A (µg/dia) M3 393,29 337,55 280,27 20,91 2621,24 

Vit. D (µg/dia) M1  3,33 2,75 2,70 0,00 19,80 
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Vit. D (µg/dia) M2 6,43 2,06 5,91 3,40 13,41 

Vit. D (µg/dia) M3 3,07 2,19 2,38 0,03 12,10 

Vit. E (mg/dia) M1  21,90 11,31 19,53 0,42 52,97 

Vit. E (mg/dia) M2 27,22 28,29 24,07 6,60 252,46 

Vit. E (mg/dia) M3 17,51 10,05 17,20 1,05 51,86 

Vit. C (mg/dia) M1  125,54 133,33 82,10 9,11 782,71 

Vit. C (mg/dia) M2 143,97 106,53 107,99 50,24 647,75 

Vit. C (mg/dia) M3 78,21 86,68 53,46 1,73 505,96 

Folato (µg/dia) M1  112,14 97,00 96,15 7,04 911,88 

Folato (µg/dia) M2 246,19 65,84 237,48 136,58 580,51 

Folato (µg/dia) M3 91,35 61,05 82,05 5,29 499,92 

Vit. B1 (mg/dia) M1  1,47 0,82 1,28 0,36 5,78 

Vit. B1 (mg/dia) M2 2,34 0,64 2,23 1,15 4,87 

Vit. B1 (mg/dia) M3 1,17 0,56 1,06 0,37 4,02 

Vit. B2 (mg/dia) M1  1,69 0,86 1,52 0,14 5,93 

Vit. B2 (mg/dia) M2 2,91 0,78 2,79 1,33 4,72 

Vit. B2 (mg/dia) M3 1,46 0,72 1,34 0,25 4,43 

Vit. B3 (mg/dia) M1  20,14 11,87 18,47 5,15 85,72 

Vit. B3 (mg/dia) M2 30,62 7,98 29,24 18,05 59,25 

Vit. B3 (mg/dia) M3 16,49 7,89 15,57 4,49 37,69 

Vit. B6 (mg/dia) M1  1,39 0,73 1,24 0,37 5,63 

Vit. B6 (mg/dia) M2 2,79 0,65 2,73 1,53 5,01 

Vit. B6 (mg/dia) M3 1,12 0,53 1,03 0,21 3,02 

Vit. B12 (µg/dia) M1  2,88 1,72 2,58 0,35 11,02 

Vit. B12 (µg/dia) M2 2,92 1,30 2,63 0,96 7,10 

Vit. B12 (µg/dia) M3 2,36 1,24 2,17 0,18 6,58 

Ca  (mg/dia) M1  753,33 399,59 691,32 211,95 3167,77 

Ca  (mg/dia) M2 864,03 285,85 801,24 360,94 1717,04 

Ca  (mg/dia) M3 585,66 297,19 522,95 130,82 1982,05 

Ferro (mg/dia) M1  10,75 6,14 9,62 3,57 57,19 

Ferro (mg/dia) M2 13,95 4,35 13,22 6,00 30,39 

Ferro (mg/dia) M3 8,28 4,03 7,60 1,85 25,69 

Mg  (mg/dia) M1  275,09 115,03 259,64 67,49 639,28 

Mg  (mg/dia) M2 337,18 107,02 325,84 150,79 693,81 

Mg  (mg/dia) M3 229,71 103,42 205,03 49,62 626,72 

P (mg/dia) M1  1044,02 411,40 979,30 307,26 2944,60 

P (mg/dia) M2 1037,49 323,97 1001,13 370,01 1851,92 

P (mg/dia) M3 855,71 342,60 825,26 196,80 1897,63 

Zn (mg/dia) M1  10,44 4,50 9,40 3,07 27,93 

Zn (mg/dia) M2 13,29 3,52 12,87 6,51 23,96 

Zn  (mg/dia) M3 8,36 3,43 7,72 2,86 19,24 

Albumina (g/dl) M1 4,55 0,19 4,50 3,90 5,00 

Albumina (g/dl) M2 4,49 0,17 4,50 3,90 4,80 

Albumina (g/dl) M3 4,48 0,14 4,50 4,10 4,80 

Glicemia (mg/dl) M1 92,50 8,04 91,00 76,00 136,00 
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Glicemia (mg/dl) M2 89,63 5,84 90,00 73,00 104,00 

Glicemia (mg/dl) M3 90,20 5,73 90,00 74,00 103,00 

CT (mg/dl) M1 157,68 26,66 157,00 74,00 225,00 

CT (mg/dl) M2 150,62 23,76 152,00 88,00 201,00 

CT (mg/dl) M3 150,59 24,56 151,00 85,00 212,00 

TG (mg/dl) M1 65,14 27,48 61,00 18,00 153,00 

TG (mg/dl) M2 60,25 23,87 58,00 22,00 154,00 

TG (mg/dl) M3 63,83 28,47 61,00 18,00 180,00 

VLDL (mg/dl) M1 13,05 5,50 12,00 4,00 31,00 

VLDL (mg/dl) M2 12,05 4,77 12,00 4,00 31,00 

VLDL (mg/dl) M3 12,83 5,71 12,00 4,00 36,00 

LDL (mg/dl) M1 98,43 22,29 98,00 38,00 159,00 

LDL (mg/dl) M2 91,42 19,89 91,00 44,00 136,00 

LDL (mg/dl) M3 92,11 21,28 90,00 41,00 136,00 

HDL (mg/dl) M1 46,12 9,61 46,00 23,00 75,00 

HDL (mg/dl) M2 47,14 10,09 48,00 19,00 77,00 

HDL (mg/dl) M3 45,72 10,08 46,00 24,00 74,00 

PCR (mg/dl) M1 0,12 0,17 0,06 0,00 1,02 

PCR (mg/dl) M2 0,26 0,48 0,07 0,00 3,25 

PCR (mg/dl) M3 0,19 0,66 0,05 0,00 6,73 

UIBC (mg/dl) M1 230,20 44,63 227,00 131,00 358,00 

UIBC (mg/dl) M2 224,59 46,31 223,00 55,00 320,00 

UIBC (mg/dl) M3 236,03 44,32 236,00 127,00 350,00 

Ferro (µg/dl) M1 96,95 29,57 94,00 22,00 194,00 

Ferro (µg/dl) M2 81,14 31,96 76,00 13,00 207,00 

Ferro (µg/dl) M3 90,32 31,20 85,00 23,00 178,00 

CL (células/ml) M1 6,68 1,82 6,49 3,32 13,80 

CL (células/ml) M2 6,84 2,78 6,55 3,05 26,00 

CL (células/ml) M3 6,89 2,02 6,66 3,77 17,80 

Hb (g/dl) M1 13,83 0,92 13,90 10,40 15,90 

Hb (g/dl) M2 13,54 0,83 13,60 10,80 15,80 

Hb (g/dl) M3 13,82 0,88 13,80 11,30 15,80 

VCM (fL) M1 85,30 3,36 85,40 77,30 93,40 

VCM (fL) M2 86,66 3,32 87,00 77,70 95,00 

VCM (fL) M3 83,57 3,23 83,90 75,30 91,40 

M1: momento um (antes da suplementação); M2: momento dois (após seis semanas de suplementação); M3: momento três 

(após outras seis semanas sem suplementação); IMC: índice de massa corporal; CC: circunferência de cintura; MM: massa 

magra; MG: massa gorda; ACT: água corporal total; QFA: questionário de freqüência alimentar; E: energia total; CHO: 

carboidrato; LIP: lipídeo; PTN: proteína; Vit.: vitamina; Mg: magnésio; P: fósforo; Zn: zinco; Ca: cálcio; CT: colesterol total 

sérico; TG: triglicérides sérico; VLDL: VLDL colesterol (very low density lipoprotein); LDL: LDL colesterol (low density 

lipoprotein); HDL: HDL colesterol (high density lipoprotein); PCR: proteína C reativa; UIBC: capacidade latente de ligação de 

ferro; CL: concentração de leucócitos; Hb: hemoglonina; VCM: volume corpuscular médio; cm: centímetro; kg: quilograma; m2: 

metro quadrado; %: porcentagem; kcal: quilocaloria; g: grama; mg: miligrama; µg: micrograma; dl: decilitro; ml: mililitro; fL: 

fentolitro. 
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10. Resultados apresentados pelos indivíduos do Clu ster 2 

 

Tabela 5 – Análise descritiva dos dados apresentado s pelos indivíduos do Cluster 2 

Variável  Média Desvio 

Padrão 

Mediana  Mínimo  Máximo  

            

Idade no M1 11,44 0,96    

Altura (cm) M1 154,16 7,95 152,90 139,60 175,90 

Altura (cm) M2 154,87 7,91 153,55 139,90 176,40 

Altura (cm) M3 155,53 7,81 153,70 141,20 176,70 

Peso (kg) M1 59,97 21,68 55,85 29,20 123,15 

Peso (kg) M2 60,57 21,92 56,30 29,30 124,45 

Peso (kg) M3 61,27 21,47 56,70 30,25 124,80 

IMC (kg/m2) M1 24,84 6,95 23,32 14,13 41,25 

IMC (kg/m2) M2 24,86 7,03 23,51 14,25 41,41 

IMC (kg/m2) M3 24,96 6,79 23,23 14,62 39,97 

CC (cm) M1 83,94 20,27 85,00 43,60 127,40 

CC (cm) M2 86,41 18,76 86,50 57,60 130,00 

CC (cm) M3 86,44 17,50 87,00 58,60 129,90 

MM (% peso) M1 70,16 7,22 68,11 60,34 39,57 

MM (% peso) M2 70,13 6,69 68,61 60,20 39,80 

MM (% peso) M3 69,96 6,80 69,00 59,05 40,94 

MG (% peso) M1 29,77 7,23 31,78 18,50 81,36 

MG (% peso) M2 29,83 6,70 31,38 19,46 80,53 

MG (% peso) M3 29,98 6,81 30,99 19,13 80,73 

ACT (% peso) M1 28,82 7,49 27,30 17,10 52,70 

ACT (% peso) M2 29,16 7,61 27,10 16,20 52,00 

ACT (% peso) M3 29,34 6,97 27,40 17,50 48,50 

E (kcal/dia) M1 2072,12 856,56 1918,00 947,00 4720,00 

E (kcal/dia) M2 1917,92 981,13 1505,00 860,00 5384,00 

E (kcal/dia) M3 1914,72 846,69 1690,00 1078,00 4718,00 

CHO (g/dia) M1  262,08 126,38 249,64 109,94 677,99 

CHO (g/dia) M2  249,24 128,84 192,60 103,55 549,14 

CHO (g/dia) M2  238,94 107,19 201,28 136,77 489,36 

LIP (g/dia) M1  80,89 33,65 74,65 36,04 194,01 

LIP (g/dia) M2  73,29 46,22 64,05 31,11 261,05 

LIP (g/dia) M3  75,15 38,95 65,08 35,15 217,29 

PTN (g/dia) M1  73,99 24,88 70,77 34,71 146,94 

PTN (g/dia) M2 65,45 38,38 55,26 26,61 210,04 

PTN (g/dia) M3 70,77 36,23 58,62 35,68 201,45 

Vit. A (µg/dia) M1  351,92 201,46 301,55 72,94 930,06 

Vit. A (µg/dia) M2 1038,62 411,24 995,83 600,61 2566,45 

Vit. A (µg/dia) M3 358,66 188,49 379,13 93,29 750,47 

Vit. D (µg/dia) M1  2,54 2,21 1,58 0,13 8,35 
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Vit. D (µg/dia) M2 6,07 1,73 5,81 3,41 9,58 

Vit. D (µg/dia) M3 2,42 1,46 2,23 0,17 4,99 

Vit. E (mg/dia) M1  23,94 12,90 22,24 4,85 46,86 

Vit. E (mg/dia) M2 23,37 14,40 18,75 7,38 60,07 

Vit. E (mg/dia) M3 18,40 13,14 14,22 2,10 50,20 

Vit. C (mg/dia) M1  108,93 89,19 78,13 8,97 326,45 

Vit. C (mg/dia) M2 166,14 110,14 113,65 49,23 451,45 

Vit. C (mg/dia) M3 99,27 122,01 60,66 14,34 495,04 

Folato (µg/dia) M1  89,16 49,76 77,09 23,14 240,30 

Folato (µg/dia) M2 260,44 101,05 242,98 140,20 640,94 

Folato (µg/dia) M3 88,38 49,33 76,18 12,31 204,60 

Vit. B1 (mg/dia) M1  1,29 0,47 1,15 0,45 2,72 

Vit. B1 (mg/dia) M2 2,34 0,67 2,36 1,28 3,66 

Vit. B1 (mg/dia) M3 1,24 0,50 1,14 0,53 2,77 

Vit. B2 (mg/dia) M1  1,45 0,78 1,26 0,44 3,38 

Vit. B2 (mg/dia) M2 2,66 0,70 2,78 1,66 3,82 

Vit. B2 (mg/dia) M3 1,31 0,56 1,24 0,46 2,88 

Vit. B3 (mg/dia) M1  18,36 5,57 17,56 7,89 27,46 

Vit. B3 (mg/dia) M2 30,44 8,66 28,18 19,95 58,97 

Vit. B3 (mg/dia) M3 16,74 7,05 14,53 5,52 32,60 

Vit. B6 (mg/dia) M1  1,31 0,54 1,30 0,43 2,52 

Vit. B6 (mg/dia) M2 2,85 0,74 3,09 1,67 4,38 

Vit. B6 (mg/dia) M3 1,09 0,46 0,93 0,47 2,22 

Vit. B12 (µg/dia) M1  3,13 2,04 2,55 0,85 9,40 

Vit. B12 (µg/dia) M2 3,10 1,18 3,09 1,01 5,59 

Vit. B12 (µg) /dia M3 2,34 0,94 2,16 0,74 4,47 

Ca  (mg/dia) M1  629,66 269,98 592,85 306,16 1190,95 

Ca  (mg/dia) M2 818,11 316,31 704,43 383,28 1645,17 

Ca  (mg/dia) M3 837,74 1595,11 500,78 180,41 8434,85 

Ferro (mg/dia) M1  10,09 5,21 8,79 3,60 28,39 

Ferro (mg/dia) M2 15,03 5,59 13,86 6,75 29,83 

Ferro (mg/dia) M3 9,66 7,40 7,25 2,93 41,87 

Mg  (mg/dia) M1  258,51 91,82 244,08 93,22 480,70 

Mg  (mg/dia) M2 363,87 134,33 332,11 182,83 702,06 

Mg  (mg/dia) M3 234,57 97,04 201,06 82,08 469,77 

P (mg/dia) M1  989,51 344,04 883,34 421,31 1795,66 

P (mg/dia) M2 1030,40 419,93 942,22 589,43 2366,95 

P (mg/dia) M3 861,15 286,94 791,17 411,77 1457,66 

Zn (mg/dia) M1  10,24 4,99 9,81 4,10 27,60 

Zn (mg/dia) M2 14,61 5,50 13,48 7,25 33,05 

Zn  (mg/dia) M3 9,10 3,35 8,52 4,60 16,03 

Albumina (g/dl) M1 4,52 0,18 4,50 4,20 4,80 

Albumina (g/dl) M2 4,48 0,15 4,50 4,20 4,80 

Albumina (g/dl) M3 4,48 0,14 4,50 4,20 4,80 

Glicemia (mg/dl) M1 94,56 7,41 95,00 84,00 113,00 



 108

Glicemia (mg/dl) M2 95,08 9,09 93,00 81,00 126,00 

Glicemia (mg/dl) M3 93,80 6,75 93,00 85,00 113,00 

CT (mg/dl) M1 195,40 31,45 204,00 112,00 251,00 

CT (mg/dl) M2 180,64 28,64 178,00 119,00 233,00 

CT (mg/dl) M3 175,72 29,28 176,00 96,00 232,00 

TG (mg/dl) M1 119,32 38,70 110,00 72,00 220,00 

TG (mg/dl) M2 159,04 68,08 143,00 82,00 385,00 

TG (mg/dl) M3 117,28 54,89 119,00 25,00 234,00 

VLDL (mg/dl) M1 23,84 7,75 22,00 14,00 44,00 

VLDL (mg/dl) M2 31,76 13,67 29,00 16,00 77,00 

VLDL (mg/dl) M3 23,56 10,87 24,00 5,00 47,00 

LDL (mg/dl) M1 129,80 27,41 127,00 62,00 180,00 

LDL (mg/dl) M2 108,24 29,33 104,00 27,00 151,00 

LDL (mg/dl) M3 112,08 26,01 104,00 54,00 165,00 

HDL (mg/dl) M1 41,80 10,16 41,00 28,00 66,00 

HDL (mg/dl) M2 40,60 11,03 38,00 26,00 68,00 

HDL (mg/dl) M3 40,20 9,85 38,00 26,00 60,00 

PCR (mg/dl) M1 0,24 0,23 0,18 0,02 0,99 

PCR (mg/dl) M2 0,46 0,65 0,20 0,01 2,77 

PCR (mg/dl) M3 0,68 1,56 0,26 0,02 7,87 

UIBC (mg/dl) M1 263,96 23,26 264,00 228,00 310,00 

UIBC (mg/dl) M2 257,32 32,55 259,00 210,00 350,00 

UIBC (mg/dl) M3 267,36 34,74 276,00 197,00 330,00 

Ferro (µg/dl) M1 81,24 20,75 82,00 49,00 117,00 

Ferro (µg/dl) M2 69,36 24,25 76,00 14,00 109,00 

Ferro (µg/dl) M3 80,40 29,43 75,00 29,00 146,00 

CL (células/ml) M1 7,63 2,04 7,50 4,19 11,60 

CL (células/ml) M2 7,85 2,58 7,39 2,95 12,70 

CL (células/ml) M3 7,83 2,51 7,26 4,71 13,00 

Hb (g/dl) M1 13,73 0,92 13,80 12,30 15,40 

Hb (g/dl) M2 13,61 0,95 13,60 12,20 15,80 

Hb (g/dl) M3 13,86 0,74 13,70 12,60 15,60 

VCM (fL) M1 82,90 5,32 82,90 71,00 93,70 

VCM (fL) M2 84,22 5,68 84,20 71,10 94,60 

VCM (fL) M3 81,11 5,13 80,80 69,80 90,90 

M1: momento um (antes da suplementação); M2: momento dois (após seis semanas de suplementação); M3: momento três 

(após outras seis semanas sem suplementação); IMC: índice de massa corporal; CC: circunferência de cintura; MM: massa 

magra; MG: massa gorda; ACT: água corporal total; QFA: questionário de freqüência alimentar; E: energia total; CHO: 

carboidrato; LIP: lipídeo; PTN: proteína; Vit.: vitamina; Mg: magnésio; P: fósforo; Zn: zinco; Ca: cálcio; CT: colesterol total 

sérico; TG: triglicérides sérico; VLDL: VLDL colesterol (very low density lipoprotein); LDL: LDL colesterol (low density 

lipoprotein); HDL: HDL colesterol (high density lipoprotein);  PCR: proteína C reativa; UIBC: capacidade latente de ligação de 

ferro; CL: concentração de leucócitos; Hb: hemoglonina; VCM: volume corpuscular médio; cm: centímetro; kg: quilograma; m2: 

metro quadrado; %: porcentagem; kcal: quilocaloria; g: grama; mg: miligrama; µg: micrograma; dl: decilitro; ml: mililitro; fL: 

fentolitro. 
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11. Comparação entre a atividade física apresentada  por cada cluster 
 
Tabela 6 - Comparação entre as características da a tividade física praticada pelos indivíduos do clust er 1 

e do cluster 2, avaliados pela análise de ANCOVA (a justado para idade, gênero e estadiamento puberal).  

Os resultados estão apresentados em média ± desvio padrão da média e mediana (valor mínimo – valor 

máximo). 

Variável  Cluster 1 (n =  111) Cluster 2 (n = 25)  P valor  

                                                                                                    

MET 2,39 ± 0,51 * 2,46 ± 0,58 * 0,769 

 2,30 (1,36 – 3,86) 2,37 (1,60 – 3,90)  

    

Número de Passos 2458,22 ± 1236,36 2954,69 ± 1240,37 0,347 

 2370,00 (4,18 – 6949,00) 2521,00 (1164,67 – 5801,00)  

    

Tempo (minutos) 244,79 ± 17,51 246,42 ± 12,78 0,223 

 243,33 (197,00 – 310,66) 246,00 (218,33 – 274,33)  

    

GET na AF (kcal) 

 

186,63 ± 118,22 257,01 ± 153,13 0,122 

155,33 (21,30 – 680,00) 249,00 (58,00 – 626,00)  

    

GET (kcal) 437,72 ± 138,48 581,27 ± 177,35 0,000 

 401,00 (169,00 – 1049,00) 563,00 (288,00 – 919,00)  

Tempo: Tempo de observação; GET: Gasto Energético Total; GET na AF: Gasto Energético Total durante a atividade física; 

MET: Equivalente metabólico (unidade utilizada para quantificar a intensidade da atividade física realizada).  

 
* Classificação do nível de atividade física: leve (Pate et al, 2004).
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12. Questionário de Classificação Econômica  
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13. Aparelho medidor da atividade física (“Body Bug g”)  
 

 


