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RESUMO 

 

MOSCARDINI, IS. Avaliação de medidas e índices de adiposidade para predizer risco 

cardiovascular em pacientes com Lipodistrofia Parcial Familiar do tipo Dunnigan. 82f. 

2020. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São 

Paulo, Ribeirão Preto, São Paulo, 2020. 
 

Introdução: A Lipodistrofia Parcial Familiar Tipo Dunnigan (LPFD) é uma doença autossômica 

dominante rara caracterizada pela perda de gordura subcutânea e alterações metabólicas, como 

dislipidemia e diabetes mellitus tipo 2. Esse conjunto de alterações é responsável por elevar os 

riscos para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Métodos de avaliação práticos, 

acessíveis, precisos e confiáveis utilizados na prática clínica tornam-se fundamentais para 

identificar precocemente o risco para desenvolvimento dessas doenças. Objetivos: Propor 

pontos de corte para as medidas antropométricas e índices de adiposidade para predizer risco 

cardiovascular em pacientes com LPFD. Metodologia: Foram avaliados 20 pacientes com 

LPFD. Foram aferidas medidas de circunferências, pregas cutâneas e calculados os índices de 

adiposidades (índice de massa corporal, razão cintura coxa, índice de conicidade e a body shape 

índex). Para identificação de risco/eventos cardiovasculares foram realizados os exames de 

eletrocardiograma; eletrocardiografia de esforço; exame de índice tornozelo braquial (ITB), 

pressão arterial, exames bioquímicos de lipidograma e glicemia. Para avaliar o desempenho de 

todas as medidas/índices de adiposidade para predizer risco cardiovascular foram utilizadas as 

curvas ROC, sendo que as medidas/índices que apresentarem melhor área sobre a curva (AUC) 

foram utilizadas para propor os pontos de corte (os quais apresentarem melhores combinações 

de sensibilidade/especificidade).  Resultados: A amostra foi composta por 75% de participantes 

do sexo feminino com a idade média de 40 ± 12 anos. De acordo com o perfil metabólico dos 

pacientes, foram encontrados níveis séricos elevados para colesterol total (50%) e triglicérides 

(60%) e 75% dos indivíduos apresentaram baixos valores de HDL. A presença de DM2 foi 

encontrada em 50% dos pacientes e 35% eram hipertensos. Quando avaliado o risco de 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares, 20% dos pacientes apresentaram risco elevado 

após realizarem o teste ergométrico e 55% apresentaram risco elevado devido ITB alterado em 

conjunto com os critérios sugeridos pelo The National Cholesterol Education Program III. 

Nenhum paciente apresentou risco cardiovascular quando aplicado o Escore de Framingham. 

As medidas que melhor apresentaram desempenho para predizer risco cardiovascular foram: 

cintura da Coxa (ponto de corte: 54,5 cm, AUC): 0,85, sensibilidade: 86,7%, especificidade: 

80%); razão cintura-coxa (ponto de corte: 1,67, AUC: 0,75, sensibilidade: 67%, 

especificidade:100%) e razão tronco-raço (Ponto de corte: 2,5, AUC: 0,7).  Conclusão: A 

circunferência da coxa foi a medida que apresentou melhor desempenho para predizer risco 

cardiovascular em pacientes com LPFD. Compreende-se a importância e eficácia de métodos 

práticos e confiáveis para avaliar o risco cardiovascular nessa população. Além disso, a alta 

prevalência de alterações metabólicas alerta para intervenções precoces com o objetivo de 

reduzir o risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares nesses indivíduos. 

 

Palavras-chave: Lipodistrofia Parcial Familiar Tipo Dunnigan; doenças cardiovasculares; 

índices de adiposidade; antropometria; alterações metabólicas; lipodistrofia; ponto de corte. 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

MOSCARDINI, IS. Evaluation of measures and adiposity indexes to predict 

cardiovascular risk in Dunnigan-type familial partial lipodystrophy. 82f. 2020. 

Dissertation (Masters) - Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, 

Ribeirão Preto, São Paulo, 2020. 
 

Background: Dunnigan-type familial partial lipodystrophy (FPLD) is a rare autosomal 

dominant disease characterized by subcutaneous fat loss and metabolic changes, such as 

dyslipidemia and type 2 diabetes mellitus. This set of changes is responsible for increasing the 

risks for the development of cardiovascular diseases. Practical, accessible, accurate and reliable 

assessment methods used in clinical practice are essential to early identify the risk of developing 

these diseases. Objectives: To propose cut-off points for anthropometric measurements and 

adiposity indexes to predict cardiovascular risk in patients with FPLD. Methodology: Twenty 

patients with FPLD were evaluated. Circumference and skin folds were measured and adiposity 

indexes (body mass index, thigh waist ratio, taper index and body shape index) were calculated. 

Electrocardiogram exams were performed to identify cardiovascular risk / events; stress 

electrocardiography; ankle brachial index (ABI), blood pressure, biochemical lipid and blood 

glucose tests. To evaluate the performance of all measures/indexes of adiposity to predict 

cardiovascular risk, we used ROC curve. The measures /indexes that present the best area under 

the curve (AUC) were used to propose the cutoff points (which present better sensitivity / 

specificity combinations). Results: The sample consisted of 75% of female participants with an 

average age of 40 ± 12 years. According to the metabolic profile of the patients, high serum 

levels were found for total cholesterol (50%) and triglycerides (60%) and 75% of the individuals 

had low HDL values. The presence of DM2 was found in 50% of the patients and 35% were 

hypertensive. When assessing the risk of developing cardiovascular disease, 20% of patients 

were at high risk after performing the exercise test and 55% were at high risk due to altered 

ABI in conjunction with the criteria suggested by The National Cholesterol Education Program 

III. No patient had cardiovascular risk when the Framingham score was applied. The measures 

that best performed to predict cardiovascular risk were: thigh waist (cutoff point: 54.5 cm, area 

under the curve (AUC): 0.85, sensitivity: 86.7%, specificity: 80%); waist-to-thigh ratio (cut-off 

point: 1.67, AUC: 0.75, sensitivity: 67%, specificity: 100%) and trunk-to-ratio (cut-off point: 

2.5, AUC: 0.70). Conclusion: Thigh circumference was the measure that showed the best 

performance to predict cardiovascular risk in patients with FPLD. It is very importante to use 

practical and reliable methods to assess cardiovascular risk in this population. In addition, the 

high prevalence of metabolic changes highlights for early interventions to reduce the risk of 

developing cardiovascular disease in these individuals. 

 

Keywords: Dunnigan-type familial partial lipodystrophy; cardiovascular diseases; adiposity 

indexes; anthropometry; metabolic changes; lipodystrophy; cutoff. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 Lipodistrofias 

 

 

As lipodistrofias são desordens descritas há cerca de mais de cem anos na literatura e 

caracterizam-se pela redistribuição de gordura corporal (Hussain, Garg, 2008). Essa condição 

possui etiologia multifatorial, derivando de defeitos genéticos, doenças autoimunes ou pelo uso 

prolongado de medicamentos, como o caso de indivíduos portadores do vírus da 

imunodeficiência humana (HIV) que fazem uso de terapia antirretroviral (Quinn, Purcell, 

2017). 

Consideradas raras, estima-se que a prevalência das lipodistrofias, excluindo a 

lipodistrofia de pacientes HIV positivos, seja de 1,3 a 4,7 casos por milhão na população geral 

(Hussain, Patni, Garg, 2019). 

A classificação da lipodistrofia é feita de acordo com sua origem e o tipo de distribuição 

da gordura corporal. Segundo a origem, a lipodistrofia pode ser classificada como genética ou 

adquirida. Quando a redistribuição de gordura ocorres em todo o corpo, dá-se o nome de 

lipodistrofia generalizada, quando essa alteração ocorre em regiões específicas, denomina-se 

lipodistrofia parcial. Enquanto isso, é chamada lipodistrofia localizada aquela em que ocorre a 

redistribuição do tecido adiposo apenas em pequenas áreas subcutâneas (Hussain, Garg, 2008; 

Garg, 2011). 

As lipodistrofias familiares (ou genéticas) mais conhecidas são a Lipodistrofia 

Generalizada Congênita (ou Síndrome de Seip-Berardinelli) e as Lipodistrofias Parciais 

Familiares (LPF). Os subtipos mais comuns entre as LPF são a Síndrome de Kobberling (LPF 

tipo 1) e a Síndrome de Dunnigan (LPF tipo 2). Ainda existem demais variedades de LPF não 

tão comuns. 

Enquanto isso, as lipodistrofias adquiridas estão divididas em quatro subtipos: I) 

Lipodistrofia Generalizada Adquirida (Síndrome de Lawrence); II) Lipodistrofia Parcial 

Adquuirida (Síndrome de Barraquer – Simons); III) Síndrome de Lipodistrofia do HIV e IV) 

Lipodistrofias Localizadas (a. Induzidas por medicamentos; b. Induzidas por pressão; c. tipo 

Panniculitis, d. tipo centrífuga e as Lipodistrofias Localizadas Idiopáticas) (Garg, 2008). 
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Alguns autores também subdividem a lipodistrofia de acordo com a forma da 

redistribuição do tecido adiposo. Isto é, quando há perda de gordura subcuntânea se denomina 

“lipoatrofia”, por outro lado, quando está presente o acúmulo de tecido adiposo, dá-se o nome 

de “lipohipertrofia” (Garg, 2011).  

 

1.2 Lipodistrofia Parcial Familiar tipo 2 ou Lipodistrofia Parcial Familiar do tipo 

Dunnigan 

 

 

A Lipodistrofia Parcial Familiar tipo 2 ou Lipodistrofia Parcial Familiar tipo Dunnigan 

(LPFD) é uma doença autossômica dominante rara que afeta ambos os sexos de maneira 

igualitária. A doença resulta de uma mutação missense heterozigótica no gene LMNA, o qual 

se localiza no cromossomo 1q21-22, que codifica a lâmina tipo A (cujas principais isoformas 

são as lâminas A e C). Geralmente, a alteração afeta o exon 8 que substitui a arginina por um 

aminoácido neutro na posição 482, porém outras mutações no exon 8 ou no exon 11 já foram 

descritas na literatura. (Vouillarment, Laville, 2015; Perepelina, et. al., 2018). 

Apesar de ser o fenótipo mais comum e bem estabelecido entre as formas hereditárias 

de lipodistrofias, trata-se de uma síndrome rara e acredita-se que o número de casos seja inferior 

à 1 a cada 15 milhões de pessoas (Dunnigan, 2004). 

 Geralmente, os indivíduos com SD possuem aspecto físico inalterado durante a infância 

e, posteriormente, durante a puberdade, iniciam-se as alterações morfológicas. A redistribuição 

do tecido adiposo pode ser dividida em dois processos: lipoatrofia e lipohipertrofia. 

Além das alterações morfológicas, pacientes com LPFD podem apresentar Acanthosis 

nigricans no pescoço, axila e virilhas. Cerca de um quarto das mulheres afetadas pela doença 

possuem Síndrome do ovário policístico ou menstruação irregular, apesar desses fatores, não 

há maiores impedimentos para a gestação dessas pacientes (Garg, 2011).  

 

1.2.1 Lipoatrofia e lipohipertrofia 

 

A lipoatrofia é o processo que envolve a redução de tecido adiposo subcutâneo em 

membros inferiores e superiores, como braços, pernas e glúteos de pacientes com LPFD. 

Ademais, pode-se observar a depleção de gordura no tronco e nos seios. 

 O fenótipo característico da doença é facilmente observado em indivíduos do sexo 

feminino, uma vez que os membros afetados pela perda de gordura apresentam aspecto 
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musculoso, concedendo às mulheres com a síndrome um perfil mais androgênico (Garg, 1999). 

Em contrapartida, as alterações morfológicas da SD causam dificuldades no diagnóstico de 

pacientes do sexo masculino, uma vez que esses apresentam, naturalmente, um perfil mais 

musculoso (Garg, 2000). 

Por outro lado, é possível observar o acúmulo de gordura corporal na região 

submentoniana e supra clavicular, pescoço e face e, apesar da perda de tecido adiposo no tronco, 

observa-se o acúmulo de gordura visceral nesses indivíduos (Garg, 2000). 

O acúmulo de tecido gorduroso intra-abdominal está diretamente associado a desordens 

metabólicas e neuroendócrinas. Sabe-se que o depósito de gordura nesta região determina a 

obesidade abdominal visceral. Esta condição, quando comparada à obesidade generalizada, 

mostra-se como o mais grave fator de risco cardiovascular e de distúrbio na homeostase glicose-

insulina. (Björntorp, 1997; Lakka et al., 2001). 

A adiposidade central pode ter maior capacidade preditiva que a massa corporal total 

para o infarto do miocárdio e o acidente vascular cerebral (Marti et al., 1991).  

 

1.2.2 Alterações metabólicas 

 

Concomitante às alterações morfológicas, pacientes com LPFD apresentam 

complicações metabólicas. Os adipócitos são responsáveis por armazenarem lipídios e quando 

escassos ou ausentes, como no caso das lipodistrofias, a gordura irá acumular em outras áreas 

do corpo, como músculos e fígado. Essas alterações causam instabilidade metabólica, 

resultando em resistência insulínica, esteatose e cirrose, por exemplo. (Nolis, 2014).  

 As alterações mais comumente encontradas são dislipidemia, resistência insulínica e 

diabetes mellitus, esteatose hepática, síndrome do ovário policístico e acanthosis nigricans.  

A principal alteração dislipidêmica de indivíduos com LPFD são hipertrigliciredemia e 

redução dos níveis séricos de HDL. O HDL é a lipoproteína responsável pela captação de 

colesterol presente nos vasos sanguíneos e, posteriormente, transporta-o ao fígado para sua 

eliminação, ou seja, a redução dessa lipoproteína de alta densidade promove o avanço do 

processo aterosclerótico desses indivíduos. Além disso, os níveis séricos de triglicerídeos 

descompensados agravam o caso desses pacientes, podendo desencadear episódios de 

pancreatite aguda. (Garg,2000). 

A resistência insulínica, muitas vezes, pode progredir à doença crônica, por isso é 

comum que pacientes com SD apresentem diabetes mellitus.  
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Geralmente, além de mais recorrente em mulheres com LPFD, essas pacientes 

apresentam a forma mais severa dessa alteração metabólica do que em indivíduos do sexo 

masculino com a Lipodistrofia de Dunnigan (Hussain, Garg, 2008). 

As laminopatias são doenças genéticas que causam mutações nos genes que codificam 

as proteínas que constituem as lâminas nucleares e algumas delas estão relacionadas ao sistema 

vascular. Particularmente, a LPFD está associada ao aparecimento precoce da aterosclerose, 

uma vez que as laminopatias são a chave para o desencadeamento do processo aterogênico (Al-

Shali, Hegele, 2004). 

Devido à progressção da resistência insulínica ao Diabetes Mellitus tipo 2 na LPFD, 

essa população é considerada um modelo humano monogênico da Síndrome Metabólica (SM). 

De acordo com o The National Cholesterol Education Progam Adult Panel, a SM é 

caracterizada pela presença de três ou mais de cinco das seguintes alterações: pressao arterial 

sistêmica elevada, circunferência da cintura aumentada, concentrações plasmáticas de glicose 

elevadas, HDL reduzido e triglicerídeos elevados. O fenótipo da SM resulta da interação entre 

meio-ambiente e fatores genéticos, além de estar associado ao desenvolvimento de doenças 

cardiovasculares e aumento da mortalidade (Al-Shali, Hegele, 2004). 

 

 

1.3. Tecido adiposo e Risco cardiovascular 

 

 

O tecido adiposo é formado em sua maior parte por adipócitos, mas também é composto 

por células nervosas, vasculares e de imunidade. Ademais, o tecido adiposo é considerado um 

órgão endócrino metabolicamente ativo, ou seja, é ele o responsável pela sinalização hormonal 

do Sistema Nervoso Central (SNC) e o principal local de secreção da maioria dos esteroides 

sexuais e glicocorticoides (Nolis, 2014). 

Diversos hormônios metabólicos, como a insulina e os esteroides, são responsáveis por 

induzirem os fatores de transcrição que fazem com que o pré-adipócito comece a se diferenciar 

em um adipócito padrão. A maturação e diferenciação dos adipócitos é um processo de 

funcionamento normal do tecido adiposo que garante proteção contra lipo e glicotoxicidade 

(Nolis, 2014). Além disso, a localização do adipócito influenciará em suas funções metabólicas, 

como, por exemplo, a elevação da resistência insulínica recorrente da adiposidade intra-

abdominal (Harmelen et al., 1998; Giorgino et al., 2005). 



 

 26 

Diversos mediadores e citocinas são sintetizados e secretados pelo tecido adiposo 

abdominal. A adipsina, resistina, transportadores intracelulares de glicose, receptores gama 

ativados por proliferadores de peroxissomas e o fator de necrose tumoral α são alguns dos 

produtos do tecido adiposo abdominal responsáveis por mecanismos de desenvolvimento de 

dislipidemia, resistência à insulina, hipertensão e aterosclerose (Giorgino et al., 2005).  

Nos vertebrados, os adipócitos armazenam a gordura excedente em uma gotícula 

lipídica unilocular. Quando há o comprometimento do tecido adiposo, como na lipodistrofia, 

ocorre o armazenamento de gordura em tecidos não adiposos. O acúmulo lipídico ectópico é 

um fator que predispõe a resistência insulínica (Robbins; Savage, 2015). 

O descompensamento na ação de captação, metabolização e armazenamento de glicose 

caracteriza a resistência à insulina. A literatura relata que a glicemia e insulinemia possuem 

estreita relação com a gordura abdominal visceral e, consequentemente, com o risco 

cardiovascular aumentado (Wajchenberg, 2000; Matsunaga, 1997; Fujimoto et al., 1999; 

Lamarche et al., 1998; Boyko et al., 2000; Ribeiro-Filho et al., 2003). Além disso, a adiposidade 

central pode ser mais eficiente em predizer infarto do miocárdio e acidente vascular cerebral 

que a massa corporal total (Marti et al., 1991).  

Já está bem elucidado na literatura que a obesidade abdominal visceral é um fator de 

aumento de risco cardiovascular mais grave do que a obesidade generalizada, uma vez que o 

acúmulo de tecido gorduroso intra-abdominal está diretamente associado a alterações tanto 

metabólicas quanto neuroendócrinas (Björntorp, 1997; Després,1993; Lakka et al., 2001; 

Grundy et al., 2004).  

A obesidade visceral é também fator de risco para a atividade hepática, pois o fígado, 

quando em altas concentrações de gordura, encontra-se em descompasso metabólico: reduz a 

degradação de insulina e apolipoproteína B e aumenta a produção de glicose hepática. Essas 

alterações promovem, respectivamente, hiperinsulinemia, hipertrigliceridemia e, finalmente, 

diabetes mellitus (Cornier et al., 2011).  

Em contrário do acúmulo abdominal, a gordura subcutânea da região glúteo-femoral 

exerce uma função protetora metabólica (Cornier et al., 2011).  

Por fim, quando há a alteração de distribuição de gordura resultando em alterações no 

metabolismo lipídico e glicídico, as artérias (principalmente a aorta, artérias coronárias e 

cerebrais) sofrem obstrução devido às placas gordurosas nas paredes formadas pelos lípides, 

elementos fibrosos e células inflamatórias. Em consequência, é comum que ocorra o infarto do 

miocárdio, a isquemia cerebral e o aneurisma aórtico (Libby, 2002). 
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A gravidade da redistribuição do tecido adiposo está diretamente relacionada às 

alterações metabólicas predominantemente encontradas nesses indivíduos. Em consequência às 

desordens morfológicas e metabólicas sofridas, esses indivíduos apresentam risco elevado para 

o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. 

 

1.4 Métodos de avaliação de composição corporal 

 

A avaliação da composição corporal consiste em quantificar os principais componentes 

estruturais do corpo humano, dividindo-os em tecidos específicos que compõem a massa 

corporal total (Erselcan, 2000).  

A determinação de massa livre de gordura (MLG), massa gorda (MG) e sua distribuição 

é uma importante ferramenta na prática clínica e em estudos populacionais, uma vez que, a 

partir dela, torna-se possível associar a gordura corporal com risco para desenvolvimento de 

doenças cardiovasculares (Von Eyben et al., 2003). 

A MG consiste em toda a gordura extraída do corpo e a MLG em todos os tecidos livres 

de gordura (água, músculo, ossos, tecidos conjuntivos e órgãos). A soma de ambos 

compartimentos resulta na massa corporal total (MCT) do corpo humano (Heyward; Stalarczyk, 

2000). 

O único método direto de análise de composição corporal é a dissecação de cadáveres, 

por isso foram desenvolvidos métodos indiretos para a análise da composição dos 

compartimentos corporais de seres humanos vivos (Franceschini, 1999). 

Métodos indiretos como a absorciometria dos raios X de dupla energia (DXA), 

tomografia computadorizada, ultra- sonografia, água marcada, ressonância nuclear magnética, 

pletismografia, pesagem hidrostática, excreção de creatinina, radiologia clássica, dentre outros 

avaliam fatores específicos que permitem estimar a quantidade de gordura corporalde foma 

precisa através de equações matemáticas. Já a análise de bioimpedância elétrica (BIA), medidas 

antropométricas e interactância dos raios infravermelhos são exemplos de métodos duplamente 

indiretos, ou seja, aqueles que surgiram a partir da validação e correlação de resultados dos 

métodos indiretos (Costa, 1999). 

Os métodos a serem utilizados para avaliação do indivíduo dependem de custo, 

validade, aplicabilidade, praticidade do método e grau de treinamento necessário do avaliador, 

além da determinação dos compartimentos corporais avaliados (Beraldo et al., 2017). 

O DXA e a pesagem hidrostática são considerados “padrões-ouro” em estudos de 

validação, além deles, outros métodos indiretos como tomografia computadorizada, 
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ressonância magnética possuem alta acurácia dos resultados produzidos. Entretanto, essas 

metodologias possuem um elevado muito custo, o que inviabiliza muitas vezes o seu uso nas 

instituições (Costa, 2001). 

Contudo, outros métodos duplamente indiretos têm sido utilizados para análise da 

composição corporal, dentre eles, circunferências, pregas cutâneas (PCs e BIA. Ao contrário 

dos demais métodos, essas metodologias são consideradas acessíveis financeiramente, não 

invasivas, de grande praticidade e a realidade de muitas instituições (Oppliger et al., 1991). 

 

1.4.1. Análise de bioimpedância elétrica (BIA) 

 

 

A BIA é um método duplamente indireto seguro, não invasivo e com resultados 

reprodutíveis e rapidamente obtidos, além de excelente capacidade em estimar a composição 

corporal (Kyle et al., 2004).  

A impedância elétrica fornece valores de resistência e reactância e esses parâmetros 

elétricos são convertidos em volume estimado baseado em princípios do volume condutor. Ou 

seja, o corpo pode ser considerado como em formato de cilindro cheio de um material condutivo 

com resistência constante, com um comprimento que é proporcional ao do corpo do sujeito 

(Ferreira, Souza, 2004). 

O exame é realizado mediante a aplicação de uma corrente elétrica alternada que flui 

através da movimentação dos íons de sódio e potássio. A passagem da corrente elétrica durante 

o exame é totalmente imperceptível (Eickemberg et al., 2011).  

A BIA fornece valores de resistência (R) reactância (Xc), sendo que a resistência é a 

oposição pura de um condutor biológico à passagem da corrente elétrica alternada e a reactância 

é o efeito resistivo devido à capacitância produzida pela interface entre os tecidos e membranas 

celulares, ou seja, é a medida da capacidade da membrana celular de armazenar elétrons (Kyle 

et al. 2004, Coppini et al., 2009).  

O tecido muscular, apresenta baixa resistência e, por ser hidratado e conter grande 

quantidade de eletrólitos, é altamente condutor de corrente elétrica. Ou seja, o tecido muscular 

é capaz de conduzir a corrente quase completamente através de seus compartimentos fluidos 

(Piccoli et al., 2002). Já o tecido gorduroso e ósseo, por conterem baixa quantidade de água e 

eletrólitos, apresentam alta resistência elétrica e baixa condutividade (Coppini et al., 1998).  

Impedância (Z) é o termo usado para descrever a combinação R e XC, que são os dois 

tipos de resistência que o corpo oferece para a corrente elétrica. Por definição, Z é a soma 
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vetorial de R e Xc obtida a partir da raiz da soma dos quadrados de R e Xc (Baumgartner et al., 

1988). 

Os valores obtidos de R, Xc e Z mediantes do exame de BIA podem ser utilizados para 

estimativa da composição corporal total a partir de equações preditivas que são específicas para 

cada população a ser avaliada.  

 

1.4.2. Antropometria 

 

 

A antropometria é a área de estudos que fornece informações específicas sobre a análise 

da compleição física (Cezar, 2000). A técnica foi desenvolvida no final do século XIX 

utilizando medidas simples com o objetivo de quantificar diferenças na morfologia do corpo 

humano (Johnson et al., 1985).  

Atualmente a antropometria é considerada um método não-invasivo, acessível e 

universalmente aplicável na avaliação nutricional (WHO, 1995). Esse método permite a 

obtenção de muitas informações sobre a composição corporal, e medidas como peso, estatura, 

circunferências e PCs são os métodos mais utilizados em estudos epidemiológicos e na rotina 

clínica (Willett, 1998). 

As circunferências corporais podem ser facilmente realizadas, além disso, possuem 

importante papel como indicadores de doenças cardiometabólicas. As mais utilizadas na prática 

clínica são: circunferência da cintura (CC), circunferência do quadril (CQ) e circunferência do 

braço (CB) (DeHoog, 1998). Circunferências como a circunferência da coxa (CCo) e da 

panturrilha (CPant) podem ser utilizadas para indivíduos com LPFD, uma vez que essas 

medidas são afetadas pela massa gorda e massa muscular da perna (DeHoog, 1998). 

A prega cutânea bicipital (PCB), a prega cutânea tricipital (PCT), prega cutânea supra-

ilíaca (PCSI) e prega cutânea subescapular (PCSE) são as mais utilizadas na prática clínica 

dentres os 93 pontos de pregas cutâneas no corpo humano. Suas medidas podem ser utilizadas 

para estimativa da composição corporal por meio de equações, ou de forma isolada para um 

acompanhamento (Guedes, 1994). 

A gordura visceral e não visceral pode ser indicada, respectivamente, por medidas 

antropométricas como circunferência da cintura e pregas cutâneas de tríceps e subescapular 

(Navarro, Marchini, 2000). O percentual de gordura corporal total e índices de adiposidade são 

resultados da combinação de medidas antropométricas que possibilitam estimar a composição 

corporal total ou segmentar a partir de equações (Saito et al., 2003; Heyward, Stolarczyk, 2000).  
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Além disso, medidas e índices antropométricos são importantes ferramentas de 

classificação quanto ao risco de doenças relacionadas com o excesso/redistribuição de gordura 

(Aronne, 2002). 

As medidas e os índices de adiposidade mais utilizados como instrumentos para 

identificar risco de doenças cardiovasculares são: o índice de massa corporal (IMC), a 

circunferência da cintura (CC), a razão cintura quadril (RCQ), a razão cintura estatura (RCE) e 

o índice de conicidade (IC) (Segatto et al., 2012). 

 Sabe-se que o IMC, apesar de muito utilizado, não possui grande acurácia em retratar 

a real composição corporal do indivíduo. Porém, afim de apresentar maior sensibilidade para 

identificar indivíduos com porcentagem de gordura aumentada (“falso-magros”), Mialich et al., 

2011 sugeriram o IMC corrigido pela massa gorda obtida a partir da BIA.  

O Body Adiposity Index (BAI) e o A Body Shape Index (ABSI) são índices de 

adiposidade calculados a partir de valores de circunferência do quadril (CQ), circunferência da 

cintura (CC), peso e estatura (Bergman 2011; Krakauer, Krakauer, 2012). 

 A circunferência do pescoço (CP) é uma medida que vem sendo utilizada para indicar 

síndrome metabólica (Ben-Noun, Laor, 2003), pois estudos comprovaram uma correlação 

positiva entre essa medida com fatores relacionados à síndrome e à gordura visceral e (Yang et 

al., 2009). 

A Organização Mundial da Saúde propôs pontos de corte para IMC (≥24,9kg/m²), CC 

(≥94cm para homens e ≥80cm para mulheres) e RCQ (≥1 para homens e ≥0,85 mulheres) 

(WHO, 1998). Apesar de terem sido estabelecidos em estudos com população caucasiana, esses 

pontos de corte têm sido utilizados erroneamente como um padrão em diferentes populações 

com o pressuposto que o risco de morbidade/mortalidade entre eles seja semelhante. 

Dessa forma, diversos autores questionam a aplicabilidade desses valores para 

diferentes populações e avaliam qual o melhor índice de adiposidade para estimar o risco 

cardiovascular e quais os pontos de corte são mais adequados para grupos específicos (Park et 

al., 2009; Al-Lawati et al.,2008; Katulanda et al., 2011; Lear et al., 2003; Ito et al., 2003; Misra 

2003; Ho, Lam, Janus, 2003; Foucan, 2002; Bouguerra, 2007; Deurenberg-Yap et al., 1999; Al-

Lawati, Jousilahti, 2008). 

 Até o momento, ainda não foram identificados quais as melhores medidas/índices de 

adiposidade e seus respectivos pontos de corte para predizer risco cardiovascular em pacientes 

com LPFD.  
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2 JUSTIFICATIVA 

 

 

Pelo fato da redistribuição de gordura corporal aumentar significativamente a 

morbimortalidade de pacientes com LPFD, identificar precocemente o risco para 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares nesse grupo de pacientes torna-se fundamental. 

Os pontos de corte de medidas e índices de adiposidade utilizados para essa finalidade 

foram desenvolvidos em diferentes populações, e seus valores podem não ser os mesmos para 

pacientes com LPFD. 

Desta maneira, é importante que métodos de avaliação práticos, acessíveis, precisos e 

confiáveis utilizados na prática clínica sejam utilizados para predizer resistência insulínica e 

risco cardiovascular de forma precoce nesses indivíduos, possibilitando intervenções. 
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3 HIPÓTESE 

 

 

Medidas e índices de adiposidade podem ser utilizados para predizer risco 

cardiovascular em pacientes com LPFD e seus pontos de cortes podem ser diferentes aos 

propostos para outras populações. 
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4 OBJETIVOS 

 

 

Geral 

Propor pontos de corte para as medidas e índices de adiposidade para predizer risco 

cardiovascular em pacientes com LPFD, utilizando a eletrocardiografia de esforço, exame de 

índice tornozelo braquial, exames bioquímicos (lipidograma e glicemia) e pressão arterial para 

identificar a sensibilidade e especificidade. 
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Específicos 

- Dentre todas as medidas e índices de adiposidade descritos, avaliar quais deles se 

apresentam como melhores preditores de risco cardiovascular em pacientes com LPFD; 

 

- Propor pontos de corte para as medidas e índices associados a risco de hipertensão 

arterial sistêmica, diabetes mellitus e dislipidemia; 
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5 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

5.1 Desenho do estudo 

 

 

Trata-se de um estudo transversal analítico. 

 

 

5.2 População de estudo 

 

 

O estudo foi realizado no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão 

Preto (HC/FMRP).  

Foram selecionados pacientes com LPFD do Ambulatório de Endocrinologia do 

HC/FMRP, trata-se de um centro de referência nacional para tratamento de LPFD. 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Instituição (CAAE: 

89333018.0.0000.5440) 

Os participantes receberam informações detalhadas quanto à natureza, propósito e tipos 

de avaliação do estudo, e posteriormente, foram solicitados a assinarem um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. 

 

 

5.3 Critérios de inclusão 

 

 

Foram incluídos no estudo pacientes que preencheram os seguintes critérios: 

- Apresentar diagnóstico para LPFD; 

- Apresentar fenótipo androgênico;  

- Idade entre 18 e 60 anos. 

- Aceitar participar do estudo mediante assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo 

(Anexo A). 
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5.4 Critérios de exclusão 

 

 

Os critérios de exclusão foram:  

- Presença de edema;  

- Alterações graves: renais, pulmonares e hepáticas;  

- Presença de sinais ou sintomas de infecções oportunistas graves;  

- Alterações tireoideanas;  

- Uso de corticóides;  

- Perda de peso grave recente (>10% em 6 meses);  

- Presença de marcapasso ou prótese metálica;  

- Membro amputado. 

 

 

 

5.5 Tamanho da amostra 

 

 

Foram avaliados 20 pacientes.  

Considerando o fato do presente estudo avaliar pacientes com uma patologia rara, a 

amostra avaliada foi definida por conveniência. A partir de registros do Ambulatório de 

Endocrinologia e Metabolismo do HC/FMRP, o qual é centro de referência para tratamento da 

doença, foram selecionados todos os pacientes com diagnóstico para LPFD que faziam 

acompanhamento na unidade. Posteriormente, os indivíduos foram contatados por telefone e 

convidados a participarem da pesquisa. 

 

 

5.6 Características gerais 

 

 

Para obter informações sobre escolaridade, uso de medicamentos (antidiabéticos, 

hipolipemiantes, anti-hipertensivos), etilismo, tabagismo, uso de drogas ilícitas, exames 

bioquímicos recentes (lipidograma e glicemia) e prática de atividade física. Foi elaborado um 

protocolo (ANEXO A). Para classificar os indivíduos de acordo com a prática de atividade 
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física, foram considerados ativos aqueles que praticavam pelo menos 150 minutos de atividade 

leve a moderada por semana, ou pelo menos 30 minutos durante 5 dias da semana (OMS,2010). 

 

5.7 Medidas antropométricas e de BIA e cálculo de índices 

 

 

A aferição das medidas antropométricas e de BIA foram realizadas em um mesmo 

encontro pela mestranda com supervisão da orientadora. Os participantes foram questionados 

quanto ao esvaziamento da bexiga, a prática de atividade física rigorosa nas 12h precedentes e 

ao consumo de álcool nas 24h antes da realização da avaliação. Para início da avaliação, os 

pacientes foram orientados a retirarem todos os acessórios de metais e a vestirem roupas leves.  

Peso: para aferição do peso corporal, os pacientes deveriam estar vestindo roupas leves e 

retirarem todos os acessórios (sapatos, carteiras, cintos). A medida, em kg, foi realizada em 

balança eletrônica Filizola do tipo plataforma, com capacidade máxima de 300 kg e precisão 

de 0,1 kg. 

Estatura: para aferir a estatura, foi solicitado que o indivíduo estivesse descalço, com braços 

estendidos ao longo do corpo e calcanhares juntos, tocando a haste vertical e posicionados no 

centro do equipamento. Para a realização da medida, foi utilizado estadiômetro com precisão 

de 0,1 cm. 

Análise de impedância bioelétrica (BIA): a medida de BIA foi realizada utilizando o aparelho 

Biodynamics BIA 450. Foi aplicada uma corrente de 50kHz e determinados os valores de R e 

Xc em Ohm para cálculo de massa gorda e massa livre de gordura. Foi também calculado o 

ângulo de fase através da equação: (Xc/R) × (180°/Π) (Gupta et al., 2012). 

A realização do exame foi feita após a retirada de todos os adornos, com o indivíduo em 

decúbito dorsal. Para início dos procedimentos, a pele da mão e pé direitos foram higienizados 

com álcool 70%. Os eletrodos de leitura (proximais) foram posicionados, o primeiro, entre o 

maléolo da tíbia e fíbula na superfície anterior, na junção entre o pé e perna e o segundo no 

relevo do rádio e ulna em superfície posterior do pulso. Os eletrodos de corrente (distais) foram 

fixados na superfície anterior do pé, na parte distal final do segundo metatarso e na área 

posterior da mão, na parte distal final do terceiro metacarpo.  

 Com o indivíduo em pé e utilizando fita métrica inextensível com graduação até 150 cm 

e mínima de 0,1cm, foram aferidas as seguintes circunferências:  

Circunferência da cintura (CC): realizada na altura do ponto médio entre última costela e a 

crista ilíaca (Lohman, Roche, Martorell, 1991).   
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Circunferência do quadril (CQ): realizada na região de maior perímetro entre a cintura e a 

coxa (Lohman, Roche, Martorell, 1991).     

Circunferência da coxa (CCox): realizada na altura do final do músculo glúteo direito 

(Lohman, Roche, Martorell, 1991).   

Circunferência da panturrilha (CPant): realizada com o indivíduo sentado e as pernas 

flexionadas em 90 graus na altura da maior circunferência da panturrilha direita (Lohman, 

Roche, Martorell, 1991).  

Circunferência do pescoço (CPes): realizada na margem superior da cartilagem tireóide 

(Dixon JB, O’Brien, 2002).  

Circunferência do tronco (CTron): A fita métrica foi posicionada em linha horizontal partir 

da parte posterior do tronco, 3 cm abaixo da axila, com os braços juntos ao corpo e a 

circunferência completa em torno do tórax foi aferida (Penaforte et al., 2011).  

Para aferição das pregas cutâneas foi utilizado adipômetro da marca Lange Skinfold 

Caliper® (Beta Technology Incorporated Cambrige, Maryland). As seguintes medidas foram 

realizadas em triplicata no lado direito: 

Prega cutânea bicipital (PCB): o braço do participante foi mantido relaxado e pendente ao 

lado do corpo (Lohman, Roche, Martorell, 1991).  Foi aferida no mesmo ponto médio em que 

foi realizada a medida da circunferência do braço. A dobra do braço foi desprendida do tecido 

muscular e aplicado o calibrador formando um ângulo reto.  

Prega cutânea tricipital (PCT): com a palma da mão volvida para fora, o calibrador foi 

aplicado 1 cm acima do local definido para a prega tricipital, enquanto a dobra foi apanhada 

verticalmente (Lohman, Roche, Martorell, 1991).   

Prega cutânea supra-ilíaca (PCSI): sobre a linha média axilar no ponto em que se encontra 

acima da crista ilíaca, a PCSI foi destacada na posição oblíqua (Lohman, Roche, Martorell, 

1991).   

Prega cutânea subescapular (PCSE): para a aferição desta medida o indivíduo deveria estar 

com os braços e ombros relaxados. O calibrador foi aplicado com a pele içada 1cm abaixo do 

ângulo inferior da escápula, observando um ângulo de 45 graus entre esta e a coluna vertebral 

(Lohman, Roche, Martorell, 1991).   

 Os índices foram calculados da seguinte forma: 

Índice de massa corporal (IMC): em kg/m², o IMC foi calculado a partir da divisão do peso 

corporal (kg) pela estatura (m), elevada ao quadrado. 

Razão cintura quadril (RCQ): realizada a partir da divisão da CC (cm) pela CQ (cm). 
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Razão cintura coxa (RCCox): realizada a partir da divisão da CC (cm) pela CCox (cm) 

(Beraldo et al., 2015). 

Razão cintura panturrilha (RCP): realizada a partir da divisão da CC (cm) pela CPant (cm) 

(Beraldo et al., 2015). 

Razão tronco braço (RTB): realizada a partir da divisão da somatória da PCSE (mm) e PCSI 

(mm) pela somatória da PCB (mm) e PCT (mm) (Beraldo et al., 2015). 

Razão cintura estatura (RCE): realizada a partir da divisão da CC (cm) pela estatura (cm). 

Índice de Massa corporal corrigido pela massa gorda: calculado a partir da multiplicação 

do peso (kg) por 3, somado a porcentagem de massa gorda obtida pela BIA mutiplicada por 4, 

divididos pela estatura (cm) [ (3 x Peso + 4 x Massa gorda) / estatura] (Mialich et al., 2011). 

Body adiposity index (BAI): calculado a partir da divisão da CQ (cm) pela estatura (m) 

elevada a potência de 1,5 e subtraído 18:  [ (CQ) / (estatura 1,5) ] – 18 (Bergman et al., 2011). 

Índice conicidade (IC): realizada a partir da divisão da CC (m) pela raiz quadrada da razão do 

peso corporal (kg) pela estatura (m), multiplicada pelo fator 0,109  

 

A body shape index (ABSI): calculado a partir da divisão da CC (m) pelo IMC elevado a 

potência 2/3, multiplicado pela estatura (m) elevada a potência ½:  [CC/ (IMC2/3 . Estatura1/2 )] 

(Krakauer, Krakauer, 2012). 

 

 

 

5.8 Avaliação de risco para desenvolvimento de doenças cardiovasculares  

 

5.8.1 Eletrocardiograma e eletrocardiografia de esforço 

 

 

 O eletrocardiograma e a eletrocardiografia de esforço são exames que avaliam a 

presença de doenças cardiovasculares como doença ateromatosa coronariana, isquemias e 

infarto agudo do miocárdio. A eletrocardiografia de esforço foi realizada em esteira conforme 

o protocolo do serviço e ambos os exames foram realizados no Serviço de Cardiologia do 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – USP. Os exames foram 

laudados por um único cardiologista.  
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O escore de Duke foi calculado a partir da equação: (ED) é ED = tempo exercício - (5 x 

ST desvio) - (4 x angina de exercício), com 0= ausente, 1=não, não limitante e 2= exercício 

limitante. Correspondem a baixo risco valores ≥5, risco moderado entre -10 e +4 e risco elevado 

≤ -11 (Mark et al., 1991). 

 

 

 

5.8.2 Índice tornozelo-braquial 

 

 

O índice tornozelo-braquial (ITB) é um exame realizado com a finalidade de identificar 

doença arterial periférica (DAP) em todos os estágios da doença. 

A aferição do ITB foi realizada pela aluna treinada e sob supervisão da orientadora em 

um ambiente calmo e fresco, no mesmo encontro, com o paciente na região supina em repouso 

por pelo menos cinco minutos. 

 As pressões arteriais sistólicas em membros superiores e inferiores, direitos e 

esquerdos, em topografia de artéria braquial, tibial posterior e dorsal do pé foram aferidas com 

um manguito de tamanho adequado e aparelho de Doppler portátil de 8 MHz. O manguito foi 

arranjado na altura de braço e panturrilha, respectivamente (figura 1). Ao desinflar o manguito, 

a pressão arterial sistólica foi aferida após a ausculta do primeiro pulso sonoro captado pelo 

aparelho de Doppler. 

 Os ITBs direito e esquerdo foram calculados a partir da divisão entre o maior valor da 

pressão sistólica de cada membro inferior (tibial posterior ou dorsal do pé) e maior pressão 

sistólica dos membros superiores (Figura 1). 

Foi considerado como diagnóstico de risco vascular periférico o índice inferior a 0,9 em 

qualquer um dos lados (Hyat, 2001). 
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Figura 1. Índice tornozelo braquial (ITB). P indica pedioso; TP indica tibial posterior. Adaptado de Hyatt WR. 

Medical treatment of peripheral arterial disease and claudication. New Eng J of Medicine 2001; 344; 1608-

21(158a). Copyright 2001 Massachusetts Medical Society. 

 

 

5.8.3 Exames bioquímicos e pressão arterial sistêmica 

 

 

Foram avaliados fatores de risco de origem metabólica que contribuem diretamente para 

o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. No presente estudo, foram utilizados os 

critérios sugeridos pelo The National Cholesterol Education Program III (NCEP-ATP III, 

2001). 

Para dislipidemia foram considerados valores de CT ≥ 220mg/dl; e/ou TG ≥ 150 mg/dl; 

e/ou HDL ≤ 40mg/dl para homens e/ou ≤ 50mg/dl para mulheres; e/ou LDL ≥ 130mg/dl; ou em 

tratamento para dislipidemia. 

Para glicemia alterada foram considerados valores de glicemia de jejum ≥ 100mg/dl ou 

em tratamento para hiperglicemia. 

Para hipertensão arterial sistêmica foram consideradas pressão sistólica ≥ 130mmHg e 

pressão diástólica ≥ 85mmHg ou uso de medicamentos ou em tratamento para hipertensão.  A 

pressão do participante foi aferida braço direito utilizando um esfigmomanômetro digital após 

a permanência de 5 minutos sentado em repouso. 

Os exames laboratoriais são considerados de rotina na unidade, dessa forma, foi possível 

realizar a solicitação dos mesmos. 

 

5.8.4 Escore de Risco de Framingham 
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O Escore de Risco de Framingham (ERF) avalia o risco absoluto de infarto e morte em 

10 anos. Para o cálculo do escore foram utilizadas variáveis como: idade, tabagismo, pressão 

sistólica, CT e HDL colesterol. Os pacientes que apresentaram valores de ERF maiores ou 

iguais a 10% foram considerados com risco considerável (DAD, 2006). 

 

 

5.8.5 Critérios para classificação de risco cardiovascular 

 

 

A partir da análise das ferramentas que possibilitam identificar o risco para doenças 

cardiovasculares, foram classificados como “com risco cardiovascular”: 

-  pacientes que apresentaram alterações cardiovasculares identificadas pela eletrocardiografia 

de esforço (resultado positivo ou escore de Duke <4) (Mark et al., 1991); 

- ITB inferior a 0,9 ou superior a 1,3 (Hyatt, 2001) em adição a um dos critérios para risco 

cardiovascular sugeridos pelo The National Cholesterol Education Program III (NCEP-ATP 

III, 2001); 

- Ocorrência de algum evento cardiovascular (infarto agudo do miocárdio, acidente vascular 

cerebral e trombose venosa profunda); 

- Pacientes que obtiveram valores maiores ou iguais a 10% no ERF (DAD, 2006).  

 

 

 

 5.9 Exame clínico 

 

 

A lipodistrofia clínica foi realizada a partir do relato de lipoatrofia periférica do paciente 

e confirmação pelo exame clínico da pesquisadora. A lipohipertrofia poderia ou não estar 

presente simultaneamente (Sutinen, Yki-Jarvinen, 2007). 
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5.10 Análise estatística 

 

 

As variáveis foram descritas através de média, desvio-padrão, mediana, quartis, mínimo 

e máximo. 

As curvas ROC foram utilizadas para avaliar o desempenho de cada medida e índice 

com o risco cardiovascular e para propor os pontos de corte. Foram estabelecidas curvas ROC 

para todas as medidas e índices de adiposidade. As medidas que apresentaram maiores áreas 

sob a curva, ou seja, melhores desempenhos em discriminar pacientes com e sem risco 

cardiovascular, foram empregadas para as propostas de pontos de corte.  

As curvas identificam a sensibilidade e a especificidade associada a cada possível ponto 

de corte proposto. A sensibilidade é definida como a proporção de indivíduos com risco 

cardiovascular corretamente classificados segundo o ponto de corte, e a especificidade como a 

proporção sem risco corretamente classificados segundo o mesmo ponto. O melhor ponto de 

corte é aquele associado a maiores valores de sensibilidade e especificidade A área sob a curva 

ROC é a medida do desempenho de um teste, ou seja, ela indica o índice de exatidão do teste. 

No presente estudo, a área sob a curva permitiu avaliar a capacidade discriminativa de cada 

medida e índice para predizer o risco cardiovascular. (Hanley, McNeil, 1982). 

O software utilizado foi o Bioestat versão 5.0. 

 

6 RESULTADOS 

 

6.1 Caracterização da amostra 

 

 

Foram avaliados todos os 36 registros de LPDF que constavam no ambulatório de 

Endocrinologia e Metabolismo do HC/RP. Dentre os registros, 4 indivíduos não possuíam o 

diagnóstico para a doença e haviam 2 registros de óbito. Dessa forma, 30 pacientes foram 

considerados elegíveis. Entre eles, 3 não compareceram ao encontro de avaliação, 1 indivíduo 

desistiu, 3 não aceitaram participar e 6 possuíam registro desatualizado, não sendo possível 

efetuar o contato, resultando em 17 participantes para a pesquisa. Além destes, outros 3 

familiares dos participantes que possuíam diagnóstico de LPFD, mas não faziam 
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acompanhamento na unidade, aceitaram participar do estudo, finalizando a amostra em 20 

pacientes. 

  Foram avaliados 20 pacientes, sendo 15 (75,0%) do sexo feminino e 5 (25,0%) do sexo 

masculino.    

A idade média dos pacientes avaliados foi de 40,0 (±12,0) anos, não havendo diferença 

de idade entre os sexos. 

De acordo com a escolaridade, nenhum dos participantes foi considerado analfabeto. A 

partir da análise de estilo de vida, foi possível observar que nenhum indivíduo era tabagista, 

porém 4 (20%) indivíduos relataram serem ex-tabagistas. O consumo social de bebida alcoólica 

foi relatado por 5 (25%) dos pacientes e nenhum deles relatou o uso de drogas ilícitas.  

Quando questionados sobre a prática de atividade física, 7 (35,0%) dos participantes 

foram considerados ativos, pois exercitavam-se durante pelos menos 150 minutos na semana. 

 

6.2 Avaliação das medidas antropométricas 

 

 

Segundo o IMC, 20,0% apresentavam diagnóstico de eutrofia (sexo feminino: 53,33%, 

nenhum homem estava eutrófico), 35,0% apresentavam diagnóstico de sobrepeso (sexo 

feminino: 26,67% e sexo masculino: 60,0%); 20,0% apresentavam obesidade grau I (sexo 

feminino: 13,33% e sexo masculino: 40,0%). A subnutrição esteve presente em 5,0% (sexo 

feminino:6,67%). Portanto, foi possível observar que 55,0% dos pacientes apresentavam 

excesso de peso corporal (sobrepeso ou obesidade) de acordo com o IMC.  

A descrição das medidas antropométricas e dos índices calculados é apresentada na 

Tabela 1. 

 

Tabela 1. Medidas e índices antropométricos dos pacientes separados por sexo. 

Variável Todos 
(n=20) 

Feminino 
(n=15) 

Masculino 
(n=5) 

Peso (kg) 64,85 (11,69) 59,47 (6,96) 80,98 (6,83)** 

Estatura (cm) 159,83 (7,55) 157,17 (6,66) 167,8 (3,11)* 

Circunferência do braço (cm) 30,07 (5,56) 27,9 (4,38) 36,60 (2,92)** 

Circunferência da cintura (cm) 85,67 (9,08) 83,70 (9,21) 91,60 (6,03) 

Circunferência do quadril (cm) 92,75 (7,01) 89,43 (4,04) 102,07 (3,38)** 

Circunferência da coxa (cm) 51,80 (7,02) 48,53 (3,97) 61,60 (4,33)** 

Circunferência da panturrilha (cm) 36,07 (2,61) 35,26 (1,98) 38,5 (3,0)* 

Circunferência do pescoço (cm) 37,77 (3,61) 37,26 (3,86) 39,3 (2,43) 

Circunferência do tronco (cm) 96,40 (7,45) 93,33 (5,69) 105,6 (3,07) 
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Prega cutânea biciptal (mm) 8,40 (5,79) 7,93 (6,26) 9,80 (4,38) 

Prega cutânea triciptal (mm) 11,50 (7,63) 10,66 (8,13) 14,0 (5,87) 

Prega cutânea subescapular (mm) 22,80 (5,78) 22,40 (5,65) 24,0 (6,67) 

Prega cutânea supra-ilíaca (mm) 21,10 (8,69) 19,33 (8,99) 26,40 (5,36) 

Índice de massa corporal (kg/m²) 25,34 (3,81) 24,18 (3,40) 28,80 (2,93) 

Razão cintura quadril 0,92 (0,08) 0,93 (0,09) 0,89 (0,04) 

Razão cintura coxa 1,66 (0,20) 1,73 (0,19) 1,48 (0,07)* 

Razão cintura panturrilha 2,37 (0,24) 2,37 (0,27) 2,38 (0,16) 

Razão tronco braço 2,63 (0,87) 2,75 (0,93) 2,27 (0,61) 

Razão cintura estatura 0,53 (0,06) 0,53 (0,07) 0,54 (0,04) 

Body adiposity index 27,95 (3,12) 27,52 (3,36) 29,27 (1,97) 

Índice conicidade 1,23 (0,08) 1,24 (0,09) 1,21 (0,04) 

A body shape index 0,52 (0,11) 0,56 (0,09) 0,40 (0,06)* 

IMC corrigido pela massa gorda 1,77 (0,28) 1,71 (0,29) 1,96 (0,16) 

*: p<0,05; **: p<0,001 comparação entre sexo feminino e masculino 

 

 

6.3 Avaliação das medidas de BIA 

 

 

A composição corporal obtida pela análise de impedância bioelétrica total mostrou 

diferença significativa nos valores de massa magra entre os sexos, onde os homens 

apresentaram maior quantidade de massa muscular em relação às mulheres. (Tabela 2) 

  

Tabela 2. Composição corporal obtida pela análise de bioimpedância elétrica total. 

Variável Todos 
(n=20) 

Feminino 
(n=15) 

Masculino 
(n=5) 

Massa magra (kg) 50,28 (8,95) 45,87 (3,89) 63,52 (5,98)* 

(2,93) Massa gorda (kg) 14,56 (4,77) 13,60 (4,95) 17,46 

Porcentagem de gordura corporal (%) 22,21 (5,33) 22,42 (5,95) 21,58 (3,2) 

*: p<0,001 comparação entre sexo feminino e masculino 

 

6.4 Presença de lipodistrofia 

 

 

A lipodistrofia foi observada em todos os participantes da pesquisa por meio do exame 

clínico e pode ser observada na Tabela 3. 

A lipoatrofia, em pelo menos um membro do corpo, foi encontrada em 90% dos 

pacientes avaliadas (sexo feminino: 93,33% e sexo masculino: 80,0%), sendo que a sua 

presença por regiões do corpo está apresentada na tabela 3. 
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A lipohipertrofia facial estava presente na maioria (70,0%) dos pacientes avaliados 

(sexo feminino: 86,70% e sexo masculino: 20,0%). Enquanto isso, a lipohipertrofia no pescoço 

estava presente em 85% dos pacientes avaliados (sexo feminino: 93,33% e sexo masculino: 

60,0%). 

 

 

Tabela 3. Presença de lipoatrofia/hipertrofia por regiões do corpo. 

 Todos 
(n=20) 

Feminino 
(n=15) 

Masculino 
(n=5) 

Lipoatrofia nos braços 15 (75,0%) 12 (80,0%) 3 (60,0%) 

Lipoatrofia nas pernas 16 (80,0%) 14 (93,33%) 2 (40,0%) 

Lipoatrofia no glúteo 16 (80,0%) 14 (9,33%) 2 (40,0%) 

Lipoatrofia no tronco 6 (30,0%) 6 (40,0%) 0 (0,00%) 

Lipohipertrofia na face 14 (70,0%) 13 (86,7%) 1 (20,0%) 

Lipohipertrofia no pescoço 17 (85,0%) 14 (93,3%) 3 (60,0%) 

Lipohipetrofia intra-abdominal 3 (15,0%) 0 (0,00%) 3 (60,0%) 

   

 

 

6.5 Presença de alterações metabólicas  

 

Foram encontradas as alterações metabólicas: diabetes mellitus (50,0%), 

hipertrigliciredemia (60,0%), hipercolesterolemia (50,0%), LDL elevado (30,0%) e HDL 

reduzido (75%).  Também foi observada a presença de HAS em 35% dos participantes. As 

prevalências dessas alterações entre os sexos estão descritas na Figura 2. 

Os exames bioquímicos de lipidograma, glicemia de jejum e pressão arterial estão 

descritos na Tabela 4. 

Todos os pacientes hipertensos (35%) faziam uso de medicamentos para o controle da 

pressão arterial, 55,0% faziam uso de antidiabéticos, dentre eles 25,0% faziam uso de insulina 

e 35,0% faziam uso de hipolipemiantes. 
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Figura 2. Frequência da presença de alterações metabólicas na população de estudo.  

HAS: hipertensão arterial sistêmica; DM: Diabete Mellitus 

 

  Tabela 4. Perfil metabólico dos pacientes avaliados 

 Todos 
(n=20) 

Feminino 
(n=15) 

Masculino 
(n=5) 

Colesterol total (mg/dl) 192,51 (37,73) 190,87 (39,59) 197,41 (35,17) 

(35,46)* Triglicérides (mg/dl) 225,36 (160,55) 253,10 (173,87) 129,80 

HDL colesterol (mg/dl) 43,40 (14,99) 44,77 (17,27) 39,57 (4,13)** 

LDL colesterol (mg/dl) 109,39 (31,27) 101,54 (26,94) 129,80 (35,46) 

Glicemia de jejum (mg/dl) 118,76 (50,76) 125,76 (56,58) 97,75 (17,30) 

Pressão sistólica (mmHg) 116,50 (12,68) 120,00 (11,95) 106,00 (8,94) 

Pressão diastólica (mmHg) 78,50 (8,70) 80,00 (9,25) 74,00 (5,47) 

 *: p<0,05; **: p<0,001 comparação entre sexo feminino e masculino 

 

  

 

6.6 Índice tornozelo braquial 

 

O índice tornozelo-braquial (ITB) esteve alterado em 6 (30%) dos participantes da 

pesquisa, indicando um elevado risco para o desenvolvimento de doença arterial periférica 

(Tabela 5). 

A média do ITB do lado direito foi de 1,00 (±0,12) (sexo feminino: 1,01 (±0,13) e sexo 

masculino: 0,98 (±0,09)). A média do ITB do lado esquerdo foi de 0,98 (±0,13) (sexo feminino: 

0,97 (±0,09) e sexo masculino: 1,00 (±0,20).  

50%
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75%

30%
35%

67% 67%
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40%
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Tabela 5. Distribuição dos pacientes de acordo com os valores de índice tornozelo braquial 

 Todos 
(n=20) 

Feminino 
(n=15) 

Masculino 
(n=5) 

<0,4 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 

0,4 – 0,9 6 (30,00%) 4 (26,67%) 2 (40,00%) 

0,91 – 1,3 13 (65,00%) 10 (66,67%) 3 (60,00%) 

>1,3 1 (5,00%) 1 (6,67%) 0 (00,00%) 

 

 

6.7 Escore de Risco de Framingham 

 

 

De acordo com o ERF, nenhum paciente apresentou risco absoluto elevado de infarto 

em 10 anos. 

 

 

6.8 Eletrocardiografia de esforço e eventos cardiovasculares 

 

 

Todos os participantes realizaram o eletrocardiograma de esforço. De acordo com o 

laudo dos cardiologistas e o Escore de Duke, 20,0% dos pacientes que realizaram o exame 

apresentavam risco cardiovascular moderado. 

Nenhum paciente relatou a ocorrência de eventos cardiovasculares. 

 

6.9 Pontos de corte para predizer risco cardiovascular 

 

 

De acordo com os critérios para classificação de risco cardiovascular aumentado 

utilizados no presente estudo, 75,0% dos pacientes apresentaram risco cardiovascular 

aumentando (sexo masculino: 40,0% e sexo feminino: 86,67%). 

As medidas e índices que apresentaram melhor desempenho em predizer risco 

cardiovascular foram a CCoxa e RCCoxa.  

Medidas e índices como CC, CQ e IMC não apresentaram bom desempenho para 

predizer risco cardiovascular nesses indivíduos (Tabela 6). 
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Tabela 6. Área sob a curva ROC, ponto de corte, especificidade, sensibilidade e relação das medidas/índices de 

adiposidade para identificar risco cardiovascular. 

 

*: p<0,05 

 

 

 
 

Área sob a curva 

(IC 95%) 

Ponto 

de corte 

 

Especificidade 

 

Sensibilidade 
Relação 

Índice de massa corporal (kg/m²) 0,75  26,26 80,0% 60,0% Inversa 

Circunferência do braço (cm) 0,75 29,50 73,33% 80,0% Inversa 

Circunferência da cintura (cm) 0,60  83,5,0 46,70% 80,0% Direta  

Circunferência do quadril (cm) 0,70 91,50 66,70% 80,0% Inversa  

Circunferência da coxa (cm) 0,75 55,00 86,70% 80,0% Inversa 

Circunferência da panturrilha 

(cm) 
0,60 37,0 60,0% 60,0% Inversa  

Circunferência do pescoço (cm) 0,65  40,0 80,0% 40,0% Direta  

Circunferência do tronco (cm) 0,55  103,0 86,7% 60,0% Direta  

Prega cutânea bicipital (mm) 0,65 6,00 53,33% 100% Inversa 

Prega cutânea tricipital (mm) 0,80 12,00 73,33% 80,0% Inversa 

Prega cutânea subescapular 

(mm) 
0,80 31,00 93,33% 40,0% Inversa  

Prega cutãnea supra-ilíaca (mm) 0,70 21,00 66,70% 80,0% Inversa 

Razão cintura quadril 0,75 0,90 73,3% 80,0% Direta 

Razão cintura coxa 0,75  1,57 66,7% 100% Direta  

Razão cintura panturrilha 0,55  2,37 46,7% 60,0% Direta 

Razão tronco braço 0,70 2,48 66,70% 100,0% Direta 

Razão cintura estatura 0,60 0,51 40,0% 60,0% Direta 

Body adiposity index (BAI) 0,60  27,61 53,33% 80,0% Inversa  

Índice conicidade 0,70  1,23 66,70% 80,0% Direta  

A body shape index (ABSI) 0,75  0,49 73,33% 80,0% Direta  

IMC corrigido 0,70  1,79 66,70% 80,0% Inversa 

Gordura corporal (BIA) 0,60  22,2% 60,0% 60,0% Inversa  

Ângulo de fase (BIA) 0,90  8,50 100% 60,0% Inversa  
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As figuras 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14, 15 e 16 ilustram o desempenho do IMC, 

CCox, RCCox, RTB, CPan, CPes, CTron, PCB, PCT, PCSE, PCSI, CC, RCE, RCP e RCQ, 

respectivamente, em predizer risco cardiovascular em pacientes com LPFD. 

 

 

 

Figura 3. Curva ROC para avaliação do desempenho da circunferência da coxa em predizer 

risco cardiovascular em pacientes com LPFD. 
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Figura 4. Curva ROC para avaliação do desempenho da razão cintura-coxa em predizer risco 

cardiovascular em pacientes com LPFD. 
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Figura 5. Curva ROC para avaliação do desempenho da razão tronco-braço em predizer risco 

cardiovascular em pacientes com LPFD. 

 

 

                 
 

Figura 6. Curva ROC para avaliação do desempenho da circunferência da panturrilha em 

predizer risco cardiovascular em pacientes com LPFD. 
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Figura 7. Curva ROC para avaliação do desempenho da circunferência do pescoço em predizer 

risco cardiovascular em pacientes com LPFD. 
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Figura 8. Curva ROC para avaliação do desempenho da circunferência do tronco em predizer 

risco cardiovascular em pacientes com LPFD. 

 

                          
 

Figura 9. Curva ROC para avaliação do desempenho da prega cutânea bicipital em predizer 

risco cardiovascular em pacientes com LPFD. 
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Figura 10. Curva ROC para avaliação do desempenho da prega cutânea tricipital em predizer 

risco cardiovascular em pacientes com LPFD. 
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Figura 11. Curva ROC para avaliação do desempenho da prega cutânea subescapular em 

predizer risco cardiovascular em pacientes com LPFD. 

 

                             
 

Figura 12. Curva ROC para avaliação do desempenho da prega cutânea supra ilíaca em predizer 

risco cardiovascular em pacientes com LPFD. 
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Figura 13. Curva ROC para avaliação do desempenho da circunferência da cintura em predizer 

risco cardiovascular em pacientes com LPFD. 
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Figura 14. Curva ROC para avaliação do desempenho da razão cintura-estatura em predizer 

risco cardiovascular em pacientes com LPFD. 

 

                                      
 

Figura 15. Curva ROC para avaliação do desempenho da razão cintura-panturrilha em predizer 

risco cardiovascular em pacientes com LPFD. 
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Figura 16. Curva ROC para avaliação do desempenho da razão cintura-quadril em predizer 

risco cardiovascular em pacientes com LPFD. 

 

6.10 Comparação dos parâmetros metabólicos entre indivíduos sem e com 

alterações das medidas/índices de adiposidade 

 

De acordo com valores (alterados ou não) das medidas e índices de adiposidade segundo 

os pontos de cortes propostos, os pacientes foram separados em grupos para a comparação dos 

parâmetros metabólicos. 

A partir de cada medida e índice de adiposidade, foi possível observar que a CCox e 

RCCox foram os melhores parâmetros para identificar indivíduos com e sem alterações 

metabólicas e RCV. Por outro lado, apesar de a BIA ser um método de avaliação de composição 

corporal com custo mais elevado, ela não foi eficaz para separar esses indivíduos de acordo 

com a presença ou ausência de alterações metabólicas (Tabela 11).  
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Tabela 7. Parâmetros metabólicos e frequência de risco cardiovascular de acordo com as medidas/índices de adiposidade e ponto de corte. 
 

(-): indivíduos sem alteração da medida/índice de adiposidade; (+): indivíduo com alteração da medida/índice de adiposidade. 

RCV: risco cardiovascular 

 *: p<0,05; **: p<0,001 

 

 

 

 

 Colesterol 
mg/dl 

 

Triglicérides 
mg/dl 

 

HDL 

colesterol 
mg/dl 

 

LDL colesterol 
mg/dl 

 

Glicemia 
mg/dl 

 

RCV 

% (n) 

Circunferência da coxa 

(ponto de corte: 54,5cm) 

- (6) 203,8 ± 35,2 145,6 ± 64,3 48,4 ± 22,3 100,8 ± 28,0 95,4 ± 16,4 33,3 

+ (14) 187,6 ± 38,9 259,9 ± 178,5* 40,3 ± 10,6 126,5 ± 32,7 128,7 ± 57,4* 92,8* 

Circunferência da cintura  

(ponto de corte: 88cm) 

- (11) 192,7 ± 40,8 202,0 ± 96,0 47,0 ± 18,5 105,2 ± 36,1 103,2 ± 44,3 63,6 

+ (9) 192,2 ± 35,9 253,8 ± 219,5 37,6 ± 6,2 115,8 ± 22,5 137,7 ± 54,0 88,8 

Circunferência do pescoço 

(ponto de corte: 37cm) 

- (8) 183,7 ± 36,9 167,8 ± 106,75 50,6 ± 21,3 99,2 ± 16,7 115,6 ± 58,6 62,5 

+ (12) 198,3 ±  38,6 263,7 ± 182,3 37,6 ± 4,0 115,8 ± 7,1 120,8 ± 47,4 83,3 

Razão cintura coxa 

(ponto de corte: 1,67) 

- (10) 189,4 ± 36,3 143,8 ± 62,9 49,5 ± 18,2 111,4 ± 35,4 91,0 ± 13,8 50,0 

+ (10) 195,5 ± 40,8 306,8 ± 188,9* 36,0 ± 5,3* 106,8 ± 27,2 146,4 ± 59,5* 100,0* 

Índice de massa corporal 

(ponto de corte: 26,3kg/m²) 

- (7) 207,5 ± 36,8 260,6 ± 182,1 47,1 ± 20,5 128,5 ± 29,5 106,4 ± 33,6 57,1 

+ (13) 184,3 ± 37,0 159,8 ± 87,0 40,4 ± 11,0 97,1 ± 9,8* 125,3 ± 58,1 84,6 

Gordura corporal BIA 

 (ponto de corte: 22,2%) 

- (10) 193,5 ± 39,1 184,5 ± 110,8 42,5 ± 11,5 114,2 ± 36,0 121,6 ± 65,0 80,0 

+(10) 191,4 ± 38,3 266,1 ±  196,0 43,0 ±  18,1 103,3 ± 25,1 115,8 ± 34,4 70,0 



 

 61 

7 DISCUSSÃO 

 

O presente estudo é o primeiro a avaliar medidas e índices de adiposidade para predizer 

risco cardiovascular em pacientes com LPFD, sendo de grande relevância na prática clínica, 

visto que nenhum estudo havia sugerido índices utilizando medidas antropométricas como 

ferramentas  para identificar risco cardiovascular neste grupo de pacientes.  

  Os pacientes avaliados eram acompanhados no ambulatório de Endocrinologia e 

Metabolismo do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. O 

HC/FMRP presta serviços a pessoas de todos o país e é reconhecido como centro de referência 

para o tratamento de inúmeras doenças, entre elas, a LPFD. O ambulatório presta assistência a 

pacientes com disfunções endócrinas e metabólicas e, devido à condição gerada pela doença 

desses pacientes, os mesmos eram encaminhados para a unidade. 

A amostra do presente estudo foi composta por 20 pacientes com a doença, o número 

de participantes é reflexo da raridade da LPFD que possui uma prevalência de 

aproximadamente 1 em 15 milhões de indivíduos, como mostra Garg em seu trabalho (Garg, 

2016). Sendo assim, outros estudos que avaliaram a variedade Dunnigan entre as lipodistrofias, 

também trazem amostras relativamente pequenas (Haque et al., 2003; Lüdtke et al., 2005, 

Godoy-Matos, et al. 2012) 

Uma característica muito relatada em outros estudos (Haque et al., 2003; Lüdtke et al., 

2005) pôde também ser observada nesta pesquisa, a clara presença majoritária de participantes 

do sexo feminino, confirmando a maior incidência da patologia nesse genêro, além de sua maior 

facilidade de diagnóstico devido às alterações morfológicas serem mais evidentes. 

A idade média do indivíduos estudados foi igual a 40,0 (±12,0) anos, corroborando com 

a idade (40,0 ± 12,6) encontrada em estudo realizado por Valério et al. (2017) que avaliou a 

enzima dipeptidil peptidase 4 em 14 pacientes com LPFD e a correlacionou com a distribuição 

de gordura corporal. Os casos apresentados pela literatura mostram, em sua maioria, pacientes 

adultos, fase em que as alterações metabólicas são mais observadas e os cuidados com as 

complicações causadas pela lipodistrofia de Dunnigan necessitam maior atenção.   

 Todos os indivíduos da pesquisa eram alfabetizados e de acordo com o estilo de vida, 

foi possível observar que nenhum paciente era tabagista, 25% fazia consumo social de álcool e 

nenhum indivíduo relatou uso de drogas ilícitas. Além disso, 35% dos pacientes relataram a 

prática de atividade física durante 150 minutos semanais, sendo assim considerados ativos 

fisicamente. A quantidade de indivíduos avaliados no presente estudo e considerados 

sedentários é compatível ao cenário da população brasileira que, de acordo com estudo 
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promovido pela Organização Mundial da Saúde, aproximadamente metade (47%) dos 

indivíduos não praticam nenhuma atividade física (Guthold et al., 2018). 

É conhecido que pacientes com LPFD apresentam aspecto morfológico característico, 

resultado das diversas alterações da distribuição de gordura corporal desses indivíduos. Dessa 

forma, compreende-se a importância de se respeitar a individualidade dessa população, 

considerando que os métodos de avaliação de composição corporal utilizados para indivíduos 

sem a doença podem não condizer com a realidade vivida por esse grupo. 

O IMC é um dos diferentes índices utilizados para classificar o estado nutricional.  No 

presente estudo foi possível observar que, apesar dos percentuais de gordura corporal estarem 

dentro das faixas de normalidade considerando as recomendações da OMS para homens (até 

25%) e para mulheres (até 35%) (WHO, 1998), de acordo com a classificação do IMC, 55% 

(11) dos indivíduos apresentavam excesso de peso (sobrepeso e obesidade). Apesar de ser 

referência mundial para avaliação  de composição corporal, o IMC possui limitações, pois não 

discrimina gordura corporal de massa muscular, sendo uma método falho para análise de 

adiposidade (Heymsfield et al., 2016). 

Estudos têm utilizado novos índices objetivando a melhora da avaliação da composição 

corporal, como por exemplo, pesquisa realizada por Godoy-Matos et al. (2012) que comparou 

IMC e BAI em pacientes com LPFD e concluiu que o BAI foi melhor indicador de conteúdo 

de massa gorda do que o IMC nessa população. Além disso, o BAI apresentou correlação 

positiva com os níveis séricos de leptina e mostrou-se útil para estimar a distribuição de gordura, 

podendo ser utilizado em grupos com redução de gordura corporal. Assim sendo, os resultados 

do presente estudo reforçam a hipótese de o IMC não ser um bom índice para avaliar a 

composição corporal, sendo indicado seu uso sempre associado a outras medidas e índices de 

adiposidade, como a circunferência abdominal e razão cintura-quadril, por exemplo (Godoy-

Matos et al., 2012; Sampaio, Figueiredo, 2005, Piers et al., 2000; Roubenoff, Dallal, Wilson, 

1995; Rezende et al., 2010, Anjos, 1992, Bennasar-Veny et al., 2013). 

Na atual conjuntura, a avaliação da composição corporal é de importância 

inquestionável quando se trata da identificação precoce de doenças metabólicas e 

cardiovasculares. Apesar da melhor acurácia nos resultados quando realizados a partir de 

métodos indiretos precisos, como DXA, essas metodologias ainda não são possíveis na 

realidade da prática clínica. Dessa forma, técnicas como circunferências e dobras cutâneas são 

cada vez mais utilizadas durante a avaliação da composição corporal, por serem acessíveis, 

práticas, não-invasivas e permitirem a elaboração de índices associandos diversas medidas 
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antropométricas. Além disso, elas têm se mostrado cada vez mais eficazes em predizer riscos 

cardiometabólicos em diferentes populações (Beraldo et al., 2018). 

  De acordo com a avaliação antropométrica, o presente estudo permitiu observar que os 

indivíduos do sexo feminino possuíam valores de medidas antropométricas e índices, como a 

circunferência da coxa e a razão cintura-coxa, menores que os participantes do sexo masculino. 

Pesquisadores como Garg (2000) e Araújo-Vilar et al. (2008) destacam em seus respectivos 

estudos as diferenças fenotípicas entre os gêneros e demonstram a maior prevalência das 

alterações morfológicas e metabólicas em mulheres com LPFD. Ademais, os autores 

observaram que as mudanças também ocorriam precocemente em pacientes do sexo feminino 

quando comparadas ao tempo de surgimento em homens portadores da doença.   

Os resultados da avaliação da composição corporal por bioimpedância elétrica 

demonstraram que as mulheres apresentaram valores superiores de gordura corporal e inferiores 

de massa magra quando comparados aos encontrados nos indivíduos do sexo masculino. O 

achado em pacientes com LPFD condiz com a diferença na composição corporal entre os 

gêneros na população sem a doença. De acordo com Bredella (2017), os homens possuem maior 

quantidade de massa magra que as mulheres e tendem a acumular gordura na região do tronco 

e abdômen, enquanto indivíduos do sexo feminino possuem massa gorda em maior quantidade 

e, geralmente, armazenam gordura nos quadris e coxas. 

A presença de lipodistrofia foi observada em todos os indivíduos, a lipoatrofia em 

membros periféricos e a lipohipertrofia na face e pescoço foram as alterações fenotípicas mais 

fortemente observadas, característica que vai de encontro à descrição morfológica da doença 

realizada por Garg (Garg et al., 2011;Garg et al., 2016).  

A partir do exame clínico realizado, a lipohipertrofia abdominal foi observada em 

apenas 15% dos indivíduos, todos do sexo masculino, reforçando o estudo de Bredella (2017), 

mostrando que os homens tendem a armazenar gordura na região do abdômen, mesmo com a 

presenda da LPFD. Em contrapartida, quando realizada a avaliação de forma objetiva, aferindo 

a circunferência abdominal, foi possível observar que 33% dos indivíduos do sexo feminino 

apresentavam risco substancialmente aumentado para doenças cardiovasculares de acordo com 

a OMS (1998), ou seja, igual ou maior que 88 centímetros. 

Distúrbios metabólicos, como diabetes mellitus, redução de HDL e aumento de 

triglicerídeos e colesterol total são característicos da LPFD e foram encontrados nos 

participantes da atual pesquisa, assim como Akinci et al. (2017) mostrou a prevalência dessas 

alterações em indivíduos turcos com lipodistrofia parcial familiar. Os baixos níveis séricos de 

HDL foram observados em 75% dos indivíduos estudados, da mesma forma, Godoy-Matos et. 
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al. (2015) observaram em seu estudo que os níveis de HDL dos participantes da pesquisa foram 

expressivamente mais baixos que os valores da mesma lipoproteína para a população sem a 

doença.  

Além disso, Godoy-Matos et al. (2015) relataram que o perfil metabólico desfavorável 

desses pacientes é consequência da redistribuição da gordura corporal periférica. Virtue e 

Vidal-Puig (2008) reforçam esses achados a partir da “hipótese da expansibilidade do tecido 

adiposo”. De acordo com os autores, o tecido adiposo possui capacidade máxima limitada para 

aumentar seu tamanho, isso ocorre devido a fatores ambientais e genéticos, como as 

lipodistrofias, por exemplo. O tecido adiposo ao antingir seu limite máximo de armazenamento, 

faz com que os lipídeos sejam armazenados em tecidos não-adiposos, como fígado e músculo. 

Esse processo causa um efeito lipotóxico que, consequentemente, leva à resistência insulínica 

(Virtue, Vidal-Puig, 2008). Dessa forma, a distribuição anormal de gordura dos pacientes 

estudados os predispõem às alterações metabólicas mais facilmente quando comparados com 

indivíduos sem a doença.  

O índice tornozelo-braquial avalia o risco de desenvolvimento de doença arterial 

periférica, como trombose, por exemplo. O presente estudo foi o primeiro a avaliar o ITB de 

pacientes com LPFD, em que 30% dos indivíduos apresentaram risco elevado para o 

desenvolvimento de doença arterial periférica. Considerando que os aspectos metabólicos e 

morfológicos da patologia estudada são atenuantes para o desenvolvimento de doenças 

cardiovasculares, entende-se a importância da realização de diferentes exames para aprofundar 

a investigação desse risco nesta população.  

Para avaliar o risco absoluto de infarto agudo do miocárdio em 10 anos foi utilizado o 

escore de  risco de Framingham e, apesar dos participantes do estudo apresentrem um perfil 

metabólico desfavorável, nenhum deles apresentou um risco elevado para esta condição quando 

calculado o escore. Lotufo et al. (2008) descreveram em seu estudo alguns pontos negativos 

deste método, entre eles, foi destacada a possibilidade da subestimação do risco calculado pelo 

ERF. Sendo assim, os achados do presente estudo indicam que o escore pode não sr uma 

ferramenta interessante para avaliar risco em LPFD. 

As curvas ROC são utilizadas para identificar a sensibilidade e a especificidade 

associada a cada possível ponto de corte. As medidas e índices que apresentaram melhores 

desempenhos, ou seja, maiores áreas sob a curva, em discriminar pacientes com e sem risco 

cardiovascular, foram utilizadas para as propostas de pontos de corte. Dessa forma, os valores 

de sensibilidade, especificidade e área sob a curva encontrados pelo presente estudo puderam 

identificar quais as melhores medidas e índices de adiposidade para predizer o risco 
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cardiovascular em pacientes com LPFD. Dentre os achados, CCox, RCCox, RTB, RCQ e CB 

tiverem desempenhos favoráveis para essa associação.  

Apesar do presente estudo ser o primeiro a utilizar as curvas ROC com a finalidade de 

avaliar o desempenho de medidas e índices de adiposidade em predizer risco cardiovascular em 

pacientes com LPFD, em um estudo semelhante realizado com pacientes HIV positivos, 

Beraldo et al. (2015) mostraram que RCCox e RTB foram índices propostos para avaliar a 

lipodistrofia nesses indivíduos e apresentaram boa correlação com parâmetros metabólicos, 

como a dislipidemia.  

A circunferência da coxa e a razão cintura-coxa foram as medidas que apresentaram o 

melhor desempenho para predizer risco cardiovascular em pacientes com LPFD. Esta é a 

primeira vez em estudos que estas foram as melhores medidas para indicar um elevado risco de 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares nesses pacientes. Os resultados mostraram 

relação inversa entre CCox e risco cardiovascular, ou seja, quanto menor a circunferência da 

coxa, maior o risco de desenvolver doenças cardiovasculares. Enquanto isso, a RCCox 

apresentou relação direta com esse risco, o que significa que quanto maior o valor para esta 

razão, também será maior a chance do aparecimento de doenças cardiovasculares.  

 Apesar da relação dessa medida e índice com o risco de desenvolvimento de doenças 

cardiovasculares ser pouco mencionada, estudo realizado por Park et. al. (2012) com pacientes 

diabéticos tipo 2 demonstrou associação independente da circunferência da coxa com a 

resistência insulínica e aterosclerose. Karpe e Pinnick (2015) ressaltam em seu trabalho a 

função protetora cardiometabólica do tecido adiposo glúteo-femoral. Os autores explicam que 

a gordura armazenada na parte inferior possui movimentação lipídica lenta e acomoda a gordura 

em redistribuição, contribuindo então para a proteção contra doenças metabólicas e 

cardiovasculares.  

A crescente relação entre a circunferência da coxa e alterações metabólicas podem ser 

justificadas pela chamada “Teoria da Expansividade”, que admite o depósito de gordura em 

órgãos, como fígado, por exemplo, como resposta ao não armazenamento de gordura periférica, 

impulsionando o aumento de doenças cardiovasculares. Stefan et al. (2013) citam a capacidade 

de expansão do tecido adiposo como um dos fatores que explicam a obesidade metabolicamente 

saudável, ou seja, o local onde a gordura corporal se distribui é responsável por predispor ou 

proteger indivíduos de desenvolverem complicações metabólicas. 

Em contrapartida, apesar de diversos estudos, inclusive com pacientes com lipodistrofia 

do HIV, demonstrarem que a circunferência da cintura é um excelente preditor para o 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares, esta medida não apresentou bom desempenho 
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no presente estudo (Ho et al., 2003; Koning et al., 2007; Cornier, 2008; Browning et al., 2010; 

Ashwell et al., 2012; Bennasar-Veny et al., 2013; Beraldo et al.,2018). 

O tecido adiposo abdominal possui um perfil altamente aterogênico, uma vez que, 

dentre seus diversos processos, ele é responsável por secretar diversas citocinas e mediadores 

inflamatórios, adquirindo assim característica lipotóxica que leva ao aumento do 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Dessa forma, a circunferência da cintura é uma 

medida demanda maior atenção e deve sempre ser avaliada em diversas populações (Giorgino, 

2005).  

Os dados encontrados no presente estudo na associação de medidas e índices 

antropométricos para predizer RCV reforçam a conclusão do estudo conduzido por Valerio et 

al. (2012) que diz que a redução da gordura corporal em pacientes com LPFD pode ser 

considerada a característica mais importante associada ao risco cardio-metabólico nesses 

indivíduos.  

. 

 

8 CONCLUSÕES 

 

 

• Os resultados encontrados no presente estudo são de grande relevância, uma vez que é 

o primeiro a avaliar diversas medidas/ índices de adiposidade em pacientes com LPFD 

para predizer risco cardiovascular empregando métodos detalhados, abrangendo 

eletrocardiografia de esforço.  

 

• As medidas e índices de adiposidade apresentaram bons desempenhos para identificar 

risco cardiovascular em pacientes com Lipodistrofia Parcial Familiar do tipo Dunnigan. 

 

• A medida CCox e o índice RCCox apresentaram o melhor desempenho, comprovando 

a proposição de que a redistribuição da gordura corporal, principalmente a lipoatrofia 

em membros inferiores, é o principal fator para o desenvolvimento de risco 

cardiovascular em pacientes com LPFD. 

 

• Apesar da circunferência da cintura ser considerada um ótimo preditor para o 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares na população geral, o presente estudo não 
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encontrou bons resultados para essa medida quando indivíduos com LPFD foram 

avaliados. 

 

• O presente estudo confirma a hipótese de que havia a necessidade de propostas 

específicas para a população estudada, uma vez que todos os pontos de corte 

encontrados no presente estudos foram diferentes dos propostos para a população geral. 

 

•   A antropometria é uma ferramenta prática, não-invasiva, acessível e confiável que 

pode ser utilizada no dia-a-dia da prática clínica. No presente estudo, as medidas 

antropométricas foram superiores que o método BIA para identificar alterações 

metabólicas e risco cardiovascular. 

 

•  É necessário que a equipe multiprofissional seja devidamente treinada para a realização 

dessas medidas, pois estas podem ser utilizadas, de maneira simples, em instituições 

que não dispõem de equipamentos de alto custo. 

 

• Considerando as alterações morfológicas de pacientes com LPFD, a utilização das 

medidas e índices de adiposidade e os seus pontos de cortes propostos no presente 

estudo tem como finalidade contribuir para uma identificação precoce de risco 

aumentando para as doenças cardiovasculares, possibilitando intervenções precoces. 
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10 APÊNDICES 

 

APÊNDICE A 

PROTOCOLO DE PESQUISA 

 

Nome:________________________________________Data:___________Numero:______ 

Idade: ______________        Data de Nascimento: ________________ 

RG:___________________ 

Profissão: __________________________________________________________________ 

Escolaridade: ________________________________________________________________ 

HD: ______________________________________________________________________ 

Tabagismo:    Não    Nunca? _______   Sim Qtde________Há qto tempo: _____________ 

Uso de drogas ilícitas? ________________________________________________________ 

Exercício físico programado: Não    Sim Tipo:________________Freq: _______________ 

Consumo de bebidas alcoólicas:  Não     Sim Tipo:_____________Freq: ______________ 

Tratamento Medicamentoso: ____________________________________________________ 

Uso de hipolipemiante?   Não  Sim Qual? _______________________________________ 

Uso de antidiabéticos?   Não  Sim Qual?________________________________________ 

(atorvastatina, metformina, fibrato,etc) 

Uso de anti-hipertensivos?   Não  Sim Qual?___________________________________ 

Exame Físico: 

Lipoatrofia - perda de gordura subcutânea 

 Entrevistador Paciente 

Braços   

Pernas/glúteos   

Abdômen   

 

Lipohipertrofia - acúmulo de gordura  

 Entrevistador Paciente 

Face   

Pescoço   

Abdômen   

       

Exames Laboratoriais: 
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CT TG HDL LDL GLIC 

     

Pressão arterial sistólica: 

Pressão arterial diastólica: 

 

 

Antropometria:  

 

Peso Altura C 

braço 

C 

cintura 

C 

quadril 

C 

coxa 

C 

 panturrilha 

C 

pescoço 

C 

tronco 

         

PCB PCT PCSe PCSi 

    

 

Bioimpedância: 

Resistência: 

Reactância: 

% gordura corporal (equação de Kotler):  

 

 

Cálculos: 

Índice de massa corporal (IMC): 

Razão cintura quadril (RCQ):  

Razão cintura coxa (RCCo):  

Razão cintura panturrilha (RCP):  

Razão tronco braço (RTB):  

Razão cintura estatura (RCE): 

Índice de Massa corporal corrigido pela massa gorda:  

Body adiposity index (BAI):  

Índice conicidade (IC):  

A body shape index (ABSI): 

 

Índice tornozelo-braquial: 

Pressão tornozelo direito: 

Pressão braço direito: 

ITB direito: 

Pressão tornozelo esquerdo: 

Pressão braço esquerdo: 

ITB esquerdo: 

 

Evento cardiovascular prévio:   Não  Sim 

Qual?_________________________________(AVC, infarto, trombose venosa profunda) 

Quando?_______________________ 
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APÊNDICE B 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
(de acordo com a Resolução CNS 466/12 do Conselho Nacional de Saúde) 

TÍTULO DO PROJETO: Avaliação de índices de adiposidade para predizer 
alterações metabólicas e risco cardiovascular em pacientes com Lipodistrofia 
Parcial Familiar tipo Dunnigan 
 

Responsável: Izabela Spereta Moscardini 
Supervisor: Profa. Dra. Maria Cristina Foss de Freitas 
Contato: Av. Bandeirantes 3900, CEP: 14049-900. Ribeirão Preto/SP, Tel: (16) 

3315-4000/ (16) 99244-1078 
E-mail: crissfoss@fmrp.usp.br ou izabelamoscardini@usp.br  
 
Você está sendo convidado a participar de um trabalho de pesquisa que será 
desenvolvido pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – USP. 
 

1 Justificativa e Objetivo da Pesquisa 

A Lipodistrofia caracteriza-se pela redistribuição de gordura pelo corpo, como o 
afinamento dos braços e pernas e o acúmulo de gordura na barriga e pescoço, além 
de também causar o aumento do açúcar e gordura no sangue. Essas alterações 
aumentam o risco de desenvolver doenças cardíacas. As avaliações feitas nesta 
pesquisa irão contribuir para que cada paciente receba a melhor orientação para seu 
caso. Assim, o objetivo deste estudo é avaliar a composição corporal de pacientes 
com Lipodistrofia Parcial Familiar do tipo Dunnigan e reconhecer o aumento de risco 
de desenvolvimento de doenças cardiovasculares. 
 

2 Participação 

Esta pesquisa será realizada no Hospital das Clinicas de Ribeirão Preto 
(HCRP). Não será necessário que fique internado para realizar os exames. No 
entanto, será necessário que o/a senhor (a) disponha de aproximadamente 1 hora 
para a entrevista e avaliação e de mais uma manhã para realizar os exames da 
pesquisa. 

O/A senhor (a) deverá realizar alguns exames e responder algumas perguntas.  
As perguntas serão sobre a sua saúde, atividade física e percepção da 

redistribuição de gordura corporal.  
Os exames não serão repetidos. O/A senhor (a) será avaliado apenas uma vez 

por cada exame.  
 Serão medidos seu peso, altura, algumas circunferências e pregas de seu 
corpo. Essas avaliações serão feitas pela responsável do projeto e terá uma duração 
de 10 minutos. Serão medidas também a pressão do braço e do tornozelo. 
 A avaliação por meio de impedância bioelétrica é um procedimento semelhante 
ao eletrocardiograma, onde o paciente ficará deitado, sendo colocados os eletrodos 
na superfície da mão e do pé. A partir daí, o aparelho de impedância bioelétrica emite 
uma onda imperceptível ao paciente e fornece os resultados referentes à gordura do 
corpo. Isso não consiste em procedimento doloroso e/ou invasivo. 

mailto:crissfoss@fmrp.usp.br
mailto:izabelamoscardini@usp.br
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 O teste ergométrico ou eletrocardiografia de esforço é um exame realizado pelo 
serviço de cardiologia do HC/FMRP. Este exame é feito em uma esteira, onde o/a 
senhor (a) começará caminhando e aumentará a intensidade dos passos aos poucos 
até chegar ao máximo que conseguir. Este exame tem duração máxima de 20 
minutos. 
 Serão necessários exames de colesterol total, colesterol LDL, colesterol HDL, 
triglicérides e glicemia. Para isso, serão verificados os prontuários e, caso o/a senhor 
(a) tenha realizado estes exames há menos de 6 meses, não precisará coletar 
novamente. Caso seja necessário, os exames serão pedidos pela Dra. Maria Cristina 
Foss Freitas e coletados no Posto de Coleta do HC/FMRP após jejum de 12 horas.  

É importante que o senhor saiba que tem a garantia de acesso aos resultados 
de todos os exames, assim que eles forem obtidos.  

  
3 Risco 

De acordo com a resolução CNS 466/2012, toda pesquisa com seres humanos 
envolve riscos, embora possam ser mínimos.  

Ao realizar os exames de eletrocardiografia de esforço, o/a senhor (a) poderá 
sentir cansaço. 

Durante a medida da pressão do braço e da perna é possível que o/a senhor 
(a) sinta um formigamento, porém tudo será feito de forma que sejam rápidos os 
procedimentos. 

A coleta de sangue também pode deixar o local dolorido e com hematomas. No 
entanto, nenhuma dessas avaliações pode ser prejudicial à saúde e não haverá riscos 
para a sua integridade física, mental ou moral. 

O/A senhor (a) terá direito a indenização, conforme as leis vigentes no país, 
caso ocorra dano decorrente da sua participação na pesquisa. 
 

4 Benefícios 

Como benefício o/a senhor (a) poderá conhecer sua composição corporal e 
caso seja do seu interesse, você será orientado quanto a uma alimentação saudável 
compatível com suas necessidades.  

Sua participação poderá ajudar outros indivíduos no futuro com os resultados 
e conhecimentos obtidos a partir deste estudo. 

 

5 Privacidade 

Os dados individualizados serão confidenciais e assim que obtidos serão 
enviados para o/a senhor (a). Os resultados coletivos serão divulgados nos meios 
científicos.  

 

6 Contato com os pesquisadores 

Os números de telefone dos responsáveis estão à disposição para 
esclarecimento de dúvidas ou reclamações referente ao estudo.  

Pesquisadora responsável: Izabela Spereta Moscardini 

Telefone: (16) 99244-1078 (24 horas) 
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7 Desistência 

É importante que o/a senhor (a) saiba que a sua participação neste estudo é 
completamente voluntária e que o/a senhor (a) pode ter liberdade de recusar ou 
interromper sua participação a qualquer momento, sem penalidades ou perda de 
benefícios, aos quais você tem direito. Se sentir incomodado com alguma pergunta 
dos questionários, você não precisará respondê-la. 

Em caso do (a) senhor (a) decidir interromper sua participação no estudo, a 
equipe assistente deve ser comunicada e a coleta de amostras para os exames 
relativos ao estudo será imediatamente interrompida. 

Se tiverem dificuldades para ler ou escrever haverá um pesquisador para 
preencher todos os questionários. 

 

8 Ressarcimento 
Qualquer custo durante a pesquisa será por conta dos pesquisadores.  
O/A senhor (a) poderá receber auxilio financeiro para despesas relacionadas 

ao projeto, como auxílio para alimentação nos dias que virá realizar os exames em 
jejum e auxílio para transporte. 
 

O/A senhor (a) terá direito a uma via deste termo de consentimento 
devidamente assinado e rubricado em todas as páginas, podendo entrar em contato 
com a pesquisadora responsável caso haja alguma dúvida relacionada à sua 
participação na pesquisa a qualquer momento. 
 

 
Nome do participante:__________________________________ 
assinatura:_____________________________ data:_________ 
 
Nome da pesquisadora: Izabela Spereta Moscardini 
assinatura:_____________________________ data:_________ 
 

 
 
 

Para dúvidas éticas: 
Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas e da Faculdade de Medicina 
de 
Ribeirão Preto 
Telefone: (16) 3602-2228 (das 8:00 às 17:00 horas) 
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11 ANEXOS 

 

ANEXO A 

PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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