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RESUMO
Na faixa etária pediátrica, a presença da obesidade é um importante fator de risco para a
ocorrência de doenças cardiovasculares na idade adulta. Estudos sobre biomarcadores
inflamatórios e marcadores de risco cardiovasculares são importantes para a detecção precoce
de grupos em risco potencial para doenças cardiometabólicas e implementação de ações de
prevenção desde a infância. Diante disso, o objetivo deste trabalho foi verificar as associações
entre as variáveis antropométricas, de composição corporal, clínicas, bioquímicas,
demográficas e as concentrações da proteína C-reativa (PCR) e da adiponectina em crianças
de 6 a 10 anos matriculadas na rede pública de ensino de Nova Era-MG. Com a finalidade de
descrever o perfil nutricional dos escolares, um estudo transversal foi realizado em 2009 com
1024 crianças na faixa etária entre 6 e 10 anos de idade utilizando o indicador Índice de
Massa Corporal por Idade (IMC/I). A partir deste estudo observou-se uma prevalência de
2,3% de baixo peso, 11,2% de sobrepeso e 6,4% de obesidade. Para comporem a amostra,
foram selecionadas todas as crianças diagnosticadas com obesidade (n=65), e para cada
criança obesa foram selecionadas duas crianças eutróficas (n=130) que pertenciam à mesma
escola. Amostras de sangue foram coletadas após 12 horas de jejum para obtenção de soro e
plasma. Foi realizada a avaliação antropométrica, composição corporal e a aferição da pressão
arterial. A maturação sexual foi avaliada de acordo com os estágios de desenvolvimento
sexual propostos por Tanner. Realizou-se o teste T de Student e teste Mann-Whitney U, para
comparação dos grupos, testes de correlação de Pearson e Spearman e análise de regressão
linear múltipla. Foram incluídas no modelo de regressão as variáveis independentes que
apresentaram valor p inferior a 0,05. Para o ajuste do melhor modelo foi avaliado o efeito de
multicolinearidade, observações influentes, e a análise de resíduos para testar a validade dos
modelos. A amostra final do estudo foi composta de 183 crianças com idade média de 8,15 ±
1,34 anos, sendo 59,02 % (n=108) de crianças do sexo feminino e 40,98 % (n=75) do
masculino. A glicemia de jejum (β=0,006, DP=0,003, p=0,032) e o percentual de gordura
corporal estimado pelas pregas cutâneas (β=0,013, DP=0,002, p<0,001) apresentaram melhor
capacidade de associação com a concentração da PCR (R²ajustado= 0,228). O HOMA-IR (β =
0,161, DP=0,254, p<0,001) e o HOMA-AD (β=-27,3, DP=2,27, p<0,001) apresentaram
melhor associação com a concentração da adiponectina (R²ajustado=0,451). Em conclusão, o
percentual de gordura corporal estimado pelas pregas cutâneas e a glicemia se associaram
com as concentrações da proteína C-reativa em crianças de 6 a 10 anos de Nova Era, assim,
devido ao baixo custo de execução de tais medidas recomenda-se sua aplicação na prática
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clínica para a detecção de crianças em risco cardiometabólico. Já nos diferentes modelos
analisados as variáveis antropométricas não apresentaram associação com as concentrações de
adiponectina, e somente o HOMA-AD e HOMA-IR entraram no modelo de regressão
múltiplo. Assim, observa-se que as equações apresentadas para a adiponectina apresentam
pouca aplicabilidade em estudos epidemiológicos em decorrência do custo para as dosagens
das covariáveis explicativas.

Palavras chave: Composição corporal. Obesidade. Inflamação. Criança. Marcadores
Biológicos.
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ABSTRACT
In children, the presence of obesity is a major risk factor for the occurrence of cardiovascular
diseases on the adulthood. Studies on inflammatory biomarkers and cardiovascular risk
markers are important for early detection of groups with potential risks for cardiometabolic
diseases and implementation of prevention since the subject's childhood. Thus, the objective
of this study was to evaluate the associations between variables of body composition,
anthropometric, clinical, biochemical and concentrations of C-reactive protein (CRP) and
adiponectin on schoolchildren 6 to 10 years of a public school from Nova Era-MG. In order to
describe the nutritional status of school children, a cross-sectional study was conducted in
2009 with 1024 children aged between 6 and 10 years old using the Body Mass Index
indicator for age (BMI-for-age). From this study it was observed prevalence of 2.3%
underweight, 11.2% overweight and 6.4% obese. To compose the sample, we selected all
children diagnosed with obesity (n=65), and for each obese child were selected two normal
children (n=130) who belonged to the same school. Blood samples were collected after 12
hours of fasting to obtain serum and plasma. We performed anthropometric, body
composition and blood pressure measurements. The sexual maturation was evaluated
according to the stage of sexual development proposed by Tanner. We carried out the Student
T test and Mann-Whitney U test for comparison of the groups, Pearson and Spearman
correlation test and multiple linear. The independent variables that had p value < 0.05 were
included in the regression model. For the adjustment of the best model, we evaluated the
effect of multicollinearity and test to see influential observations. Residue analysis was
performed to verify the validity of the models. Altogether 183 children were evaluated with
an average age of 8.15 ± 1.34 years, and the sample was made of 59.02% (n=108) of female
children and 40.98% (n=75) were male. Fasting plasma glucose (β=0.006, SD=0.003,
p=0.032) and the percentage body fat estimated by skinfolds (β=0.013, SD=0.002, p<0.001)
had better association with concentration of C-reactive protein (R2adjusted = 0.228). HOMA-IR
(β=0.161, SD=0.254, p<0.001) and HOMA-AD (β=-27.3, SD=2.27, p <0.001) had better
association with adiponectin concentration (R²adjusted=0.451). In conclusion, the percentage of
body fat estimated by skinfold thickness and blood glucose were associated with C-reactive
protein by 22.8% on children aged 6 to 10 years of Nova Era-MG. Therefore, due to the low
cost of implementing these measures, its application in clinical practice for detecting
cardiometabolic risk in children is recommended. On different models analyzed,
anthropometric variables showed no explanatory power for concentrations of adiponectin, and
x

only HOMA-IR and HOMA-AD entered the multiple regression model. Thus, we observe
that the prediction equations of adiponectin have little applicability in epidemiological studies
due to the cost of the dosages of explanatory covariates.

Keywords: Body Composition. Obesity. Inflammation. Child. Biological Markers.
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1 INTRODUÇÃO
A

obesidade

é

uma

doença

crônica

multifatorial

que

envolve

aspectos

comportamentais, ambientais, sociais, metabólicos, culturais, psicológicos e genéticos [1]. Em
crianças, a prevalência do sobrepeso e da obesidade tem aumentado de forma significativa nas
últimas décadas em vários países, sendo considerado o problema de saúde de mais rápido
crescimento dentre as doenças crônicas não transmissíveis.
De acordo com National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES 2007 –
2008) aproximadamente 17% (12,5 milhões) de crianças e adolescentes de 2 a 19 anos são
obesas nos Estados Unidos. Desde 1980, a obesidade nesta faixa etária praticamente triplicou
[2]. Entre os pré-escolares de 2 a 5 anos, a prevalência de obesidade aumentou de 5,0% para
10,4% entre 1976-1980 e 2007-2008 e de 6,5% para 19,6% entre aqueles com idade entre 6 a
11 anos. Entre os adolescentes com idades entre 12 a 19 anos, a obesidade aumentou de 5,0%
para 18,1% durante o mesmo período. O aumento da prevalência de obesidade tem sido
verificado em diversos países, inclusive no Brasil.
O Brasil tem passado por um processo de transição nutricional marcado pelo aumento
do sobrepeso e da obesidade e, o declínio da desnutrição em todas as faixas etárias. A
Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF 2008/2009) realizada pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) em parceria com o Ministério da Saúde ilustra o panorama

brasileiro atual em relação à obesidade infantil [3].
De acordo com o indicador Índice de Massa Corporal por Idade (IMC/I), do total de
casos de excesso de peso encontrados em crianças brasileiras de 5 a 9 anos, correspondem à
obesidade cerca de um terço dos casos no sexo feminino e quase metade no sexo masculino,
16,6% e 11,8% respectivamente. Na região Sudeste a prevalência de obesidade na mesma
faixa etária é de 21,2 % para o sexo masculino e 13,6 % para o feminino [3].
Vieira et al avaliaram, em Pelotas - Rio Grade do Sul, 20.084 escolares da 1ª a 4ª
séries, matriculados nas escolas urbanas e verificaram uma prevalência de sobrepeso e
obesidade de 29,8 % e 9,1%, respectivamente [4]. Na região do Vale do Jequitinhonha –
Minas Gerais, em uma amostra de 5.100 crianças de 6 a 18 anos prevalência de sobrepeso e
obesidade foi de 11,1% e 2,7% em meninas e 8,2% e 1,5% em meninos [5].
Na infância, a presença de excesso de tecido adiposo é um importante marcador de
risco para a ocorrência de doenças cardiovasculares na idade adulta [6]. Estudos indicam que
o processo aterosclerótico, resultante da combinação entre a disfunção endotelial e a
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inflamação, se inicia na infância com o desenvolvimento de estrias gordurosas, precursoras
das placas ateroscleróticas [6].
Sabe-se que, o tecido adiposo é responsável pela síntese de diversas proteínas e
adipocinas relacionadas à inflamação. As adipocinas estão envolvidas na regulação da pressão
arterial, homeostase vascular, metabolismo lipídico, glicídico, angiogênese, resistência à
insulina e complicações cardiovasculares associadas à obesidade [7].
Dentre as adipocinas, a adiponectina é considerada um dos hormônios mais
abundantes secretados pelo adipócito, sendo sua expressão diminuída à medida que o tecido
adiposo aumenta. Esta proteína composta por 244 aminoácidos, e com peso de 28 kDa, atua
por meio de dois receptores, adipo R1 com expressão geral, e adipo R2 com expressão
principalmente hepática. Sua concentração é considerada inversamente proporcional a
resistência à insulina, diabetes do tipo 2, doenças cardiovasculares, hipertensão arterial,
aterosclerose e triacilgliceróis. Entretanto, é diretamente proporcional à concentração de HDL
colesterol [8].
Estudos mostram que a adiponectina possui propriedades antiaterogênicas,
antiinflamatórias e insulinosensibilizantes [9,10]. Sua ação está associada à capacidade de
reduzir a produção hepática de glicose, estimular a beta oxidação de ácidos graxos,
incrementar a fosforilação do receptor de insulina e inibir a expressão de LDL colesterol nos
macrófagos e a proliferação de células musculares lisas na parede das artérias.
Ainda, a adiponectina atua na resposta hematopoiética e imune como regulador
negativo do processo inflamatório. Em culturas de macrófagos, percebe-se que esse hormônio
pode inibir a atividade fagocitária e a produção de TNF alfa.
Nesse sentido a adiponectina circulante protege o endotélio vascular contra a maioria
dos processos envolvidos na etiopatogenia da aterosclerose, que pode ter a sua origem ainda
na infância [11,12]. Observa-se, também, que a concentração de adiponectina é inversamente
proporcional à concentração da proteína C-reativa (PCR) que é um marcador inflamatório e
preditor independente de risco para doenças cardiovasculares.
A PCR tem sido um marcador inflamatório de interesse, devido à facilidade de
determinação sérica e boa correlação clinico-epidemiológica, oferecendo a possibilidade para
elucidação de novas alternativas para a prevenção e o tratamento de doenças de alta
prevalência e morbimortalidade.
A proteína C-reativa é uma proteína de resposta de fase aguda, produzida
principalmente pelo hepatócito sob estímulo e controle de citocinas pró-inflamatórias,
19

especialmente a IL-6. Possui meia-vida plasmática curta (aproximadamente 19 horas) e,
embora o fígado seja a principal fonte de PCR, os adipócitos e o tecido arterial também a
sintetizam [6].
A velocidade e a intensidade do aumento da concentração da PCR dependem do tipo
de estímulo inflamatório. Indica-se baixo risco para doenças cardiovasculares quando o
indivíduo apresenta níveis da proteína abaixo de 1mg/L, e médio e alto risco, para as dosagens
entre 1 e 3mg/L e acima de 3mg/L, respectivamente [13,14].
A PCR é capaz de ligar-se aos componentes da membrana celular, formar complexos
para ativação da via clássica do complemento, promover a liberação de opsoninas e eventual
fagocitose e remoção destas estruturas da circulação, permitindo assim, a reparação tecidual.
A PCR também é responsável pela inibição do crescimento de células tumorais, modulação da
função de polimorfonucleados e monócitos, agregação e secreção plaquetária [6].
Nos últimos anos, têm sido evidenciado o papel da inflamação na fisiopatogenia da
aterosclerose e sua associação com variáveis de composição corporal, antropométricas,
clínicas e bioquímicas em diversas faixas etárias. Ressalta-se, portanto a importância de
estudos na faixa etária pediátrica para detecção precoce de grupos em risco cardiometabólico.
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2 JUSTIFICATIVA
A partir do monitoramento antropométrico dos escolares da rede municipal de Nova
Era-MG observa-se que, desde 2004, o sobrepeso e a obesidade vêm superando os índices de
baixo peso.
A triagem antropométrica realizada em 1009 alunos no ano de 2007 mostrou que 6%
dos escolares apresentavam baixo peso, 9% de sobrepeso e 5,6% de obesidade, definidas a
partir do IMC percentilar, de acordo com o padrão de referência do National Center of Health
Statistics (NCHS) /Centers for Disease Control (CDC) (2000) [15].
Já no ano de 2009, em um estudo transversal com o intuito de descrever o perfil
nutricional dos 1024 escolares na faixa etária entre 6 e 10 anos de idade, observou-se que a
prevalência dos desvios nutricionais era de 2,3% (baixo peso), 11,2% (sobrepeso) e de 6,4%
(obesidade) de acordo com o indicador Índice de Massa Corporal por Idade (IMC/I) [16].
Deste modo, mostrando uma tendência do aumento do excesso de peso e redução da
prevalência de baixo peso.
Concomitante a mudança do perfil nutricional que vêm ocorrendo em Nova Era,
observa-se que, as doenças cardiovasculares têm se revelado como a principal causa de morte
no município. Segundo o Departamento de Informática do SUS (DATASUS), em 2008, a
mortalidade proporcional segundo grupo de causas foi maior em todas as faixas etárias a
partir dos vinte anos para as doenças do aparelho circulatório (37,5%) [17].
Ressalta-se que na faixa etária pediátrica, a presença da obesidade é um importante
fator de risco para a ocorrência destes eventos na idade adulta. A constatação de que as
doenças cardiovasculares podem ter sua origem na infância e adolescência configura a
necessidade de que esses fatores sejam amplamente investigados durante este período.
Sendo assim, estudos sobre biomarcadores inflamatórios e de risco cardiovascular são
de suma importância para a detecção precoce de grupos em risco cardiometabólico e
implementação de ações de prevenção precoce.
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3 OBJETIVOS
3.1 Objetivo geral
Verificar as associações entre as variáveis antropométricas, de composição corporal,
clínicas, bioquímicas, demográficas e as concentrações da proteína C-reativa (PCR) e da
adiponectina em crianças de 6 a 10 anos matriculadas na rede pública de ensino de Nova EraMG.

3.2 Objetivos específicos


Objetivo 1: Avaliar as associações entre as variáveis antropométricas, de composição
corporal, clínicas, bioquímicas, demográficas e as concentrações da proteína C-reativa
(PCR).



Objetivo 2: Avaliar as associações entre as variáveis antropométricas, de composição
corporal, clínicas, bioquímicas, demográficas e as concentrações da adiponectina.
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4 MATERIAIS E MÉTODOS

4.1 Inserção do estudo
Este estudo faz parte de um projeto denominado “As duas facetas da transição
nutricional e os fatores de risco de agregação familiar associados às doenças cardiovasculares
em escolares de Nova Era-MG”, desenvolvido pela Universidade Federal de Ouro Preto
(UFOP), Universidade Federal de Viçosa (UFV) e Prefeitura Municipal de Nova Era.
O projeto recebeu apoio da Secretaria de Saúde de Nova Era e financiamento da
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, edital Universal FAPEMIG
APQ – 00960-08. Além disso, os equipamentos necessários ao trabalho de campo foram
disponibilizados pelo Departamento de Nutrição Clínica e Social da Escola de Nutrição da
UFOP.

4.2 Área de estudo
A pesquisa foi realizada no município de Nova Era, situado na região central do estado
de Minas Gerais (Figura 1). O município está localizado a uma altitude de 526 m, na Bacia do
Rio Piracicaba e distante a 140 km da capital Belo Horizonte. Segundo dados da estimativa
populacional realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2009), o
município de Nova Era ocupa uma área de 361,92 km2 e sua população é de 18.577
habitantes, sendo 86% residentes no meio urbano [18].
Estima-se que aproximadamente 70% das crianças na faixa etária de 6 a 10 anos
estavam matriculadas nas escolas públicas municipais na época do estudo, segundo dados da
Secretaria de Educação de Nova Era.
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Figura 1 - Mapa de Minas Gerais - Nova Era
Fonte: IBGE, 2008

4.3 População do estudo
O estudo foi realizado com escolares de 6 a 10 anos de ambos os sexos, regularmente
matriculados no ensino fundamental da rede pública municipal de Nova Era-MG em 2009.

4.4 Delineamento do estudo
Em 2009, foi realizado um estudo transversal com o intuito de descrever o perfil
nutricional (antropométrico) dos 1024 escolares na faixa etária entre 6 e 10 anos de idade, os
quais estavam matriculados na rede pública municipal de ensino. Durante este procedimento,
as crianças foram submetidas à pesagem (kg) e aferição da estatura (m) para obtenção do
Índice de Massa Corporal (kg/m²).
Em seguida, calculou-se o indicador IMC/I para classificação do estado nutricional
tomando-se como referência o critério preconizado pela Organização Mundial da Saúde
(OMS) em 2007 [16]. Para cálculo do escore-z do indicador IMC/I utilizou-se o software
Anthroplus 2007.
Para comporem o presente estudo, foram selecionadas todas as crianças diagnosticadas
com obesidade (n=65), classificados a partir do indicador IMC/I escore-z ≥ + 2 e para cada
criança obesa foram selecionadas duas crianças eutróficas (n=130) que pertenciam à mesma
escola (Figura 2). Adotou-se como critério de eutrofia o intervalo -1 > escore-z < +1 IMC/I
[16].
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Optou-se, neste estudo, por reduzir o intervalo de classificação de eutrofia para -1 >
escore-z < + 1, com o intuito de uniformizar o grupo a partir do distanciamento das crianças
pertencentes a ele, da categoria baixo peso.

1024 crianças
Idade - 6 a 10 anos

Baixo peso

Eutrofia

Sobrepeso

Obesidade

2,3% (24)

80,1% (820)

11,2% (115)

6,4% (65)

130 escolares

65 escolares

Figura 2 - Organograma da seleção da amostra para o estudo em Nova Era-MG, 2009.

4.4.1 Critérios para inclusão


Estar matriculado em escola da rede municipal de ensino de Nova Era.



Ter a idade entre 6 e 10 anos, 11 meses e 29 dias.

4.4.2 Critérios para exclusão


Presença de doenças crônicas como diabetes do tipo 2, doenças tireoidianas,
doenças cardiovasculares, insuficiência cardíaca, doenças cerebrovasculares,
doenças infecciosas e/ou inflamatórias, doenças do trato digestório, doenças
hepáticas e/ou renais crônicas, doenças respiratórias, câncer ou alergias
alimentares.



Presença de algum processo infeccioso que possa afetar de forma aguda o estado
inflamatório ou perda de peso nos últimos seis meses.
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Escolares em tratamento farmacológico.



Indivíduos com valor de PCR acima de 10 mg/L.

O trabalho foi realizado nas seis escolas que compõem a rede municipal de ensino de
Nova Era (Tabela 1).

Tabela 1: Distribuição dos escolares selecionados por escola da rede municipal de ensino
de Nova Era, Minas Gerais, Brasil, 2009.
Escola

Obesos

Eutróficos

Total

Localização

Antônio Andrade

7

14

21

Periferia

Cecília Gabriela

2

4

6

Rural

Delby Pires Muzzi

10

20

30

Periferia

Desembargador Drumond

16

32

48

Central

Estação Crescer

18

36

54

Central

São José da Lagoa

12

24

36

Periferia

65 (33,3%)

130 (66,7%)

195 (100%)

Total

4.5 Capacitação da equipe de trabalho
Todos os membros da equipe, graduandos em Nutrição e Ciências Biológicas e pósgraduação da UFOP e UFV, foram capacitados a partir de um manual elaborado para este
estudo (Apêndice 9.1). Os alunos receberam treinamento para aferição de medidas
antropométricas e avaliação da composição corporal, aplicação de questionário, a fim de
minimizar fontes de erro.

4.6 Piloto
Com objetivo de testar a logística a ser empregada na realização do trabalho de campo
em Nova Era, calibrar os aparelhos e verificar a qualidade das fichas para coleta de dados,
realizou-se um estudo piloto no bairro Saramenha em Ouro Preto – Minas Gerais, com 28
crianças de 6 a 10 anos, de ambos os sexos.

26

4.7 Instrumentos de coleta de dados e variáveis
A coleta dos dados foi realizada em 2009 por estudantes de graduação e pósgraduação da UFOP e UFV, devidamente qualificados e treinados a fim de minimizar riscos e
erros.
Os dados foram coletados nas escolas em que as crianças estavam matriculadas e, ou
nas residências, sendo os representantes legais e os escolares informados sobre a data e o
horário agendados para o comparecimento à entrevista e a coleta de material biológico.
O questionário composto por informações sobre saúde, estilo de vida, demográficas e
socioeconômicas foi aplicado às crianças acompanhadas de seus responsáveis (Apêndice 9.2).
Além disso, foi elaborada uma ficha cadastral (Apêndice 9.3) para preenchimento dos dados
dos escolares que foram submetidos à avaliação da composição corporal, antropométrica,
clínica e coleta de sangue.

4.7.1 Variáveis Antropométricas
Os escolares foram orientados a não realizar exercícios intensos antes da avaliação
antropométrica e de composição corporal, comparecerem à escola com roupas leves. Foram
orientados a não ingerir elevado volume de água nas 24 horas que antecederem o exame e
estar em jejum de no mínimo 4 horas.


Peso corporal
O peso dos escolares foi aferido em balança digital acoplado com bioimpedância

bipolar da marca Tanita® BF683, precisão de 100 g e capacidade máxima de 150 Kg. As
crianças foram pesadas com o mínimo de vestuário possível, em pé, em posição centralizada
na balança e descalços conforme preconizado por Lohman (1988) [19].


Estatura
A estatura foi aferida com antropômetro Alturexata®, com escala de precisão de 0,1

cm. Os escolares foram colocados de costas para o marcador, com os pés unidos, em posição
ereta, olhando para frente com a parte inferior da órbita ocular no mesmo plano do orifício
externo do ouvido (plano de Frankfurt).
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Índice de Massa Corporal
O Índice de Massa Corporal foi calculado pelo quociente entre o peso e o quadrado da

estatura.



Circunferência da Cintura
Para a aferição da circunferência da cintura (cm), o escolar permaneceu em posição

ereta, com o abdômen relaxado, braços lateralmente ao corpo, pés unidos e seu peso
igualmente sustentado pelas duas pernas.
A circunferência da cintura foi aferida em triplicata com fita métrica inextensível,
precisão de 0,1cm, no ponto médio da distância entre a crista ilíaca ântero-superior e a última
costela, sendo utilizada a média aritmética das medidas.


Circunferência Braquial
A circunferência braquial (cm) foi aferida em duplicata com fita métrica inextensível,

precisão de 0,1cm, no ponto médio da distância entre o processo acromial da escápula e o
olécrano. A criança permaneceu em pé, com o braço direito relaxado na lateral do corpo e a
palma da mão virada para a coxa. Utilizou-se a média aritmética das aferições.


Pregas Cutâneas
As pregas cutâneas triciptal (PCT) e subescapular (PCSE) foram mensuradas por meio

do plicômetro Cescorf® (Cescorf Equipamentos Antropométricos, Porto Alegre, Brasil).
Para a realização das medidas, o avaliado permaneceu em posição ortostática e em
repouso. A prega cutânea triciptal foi aferida no ponto médio entre o acrômio e o olécrano, na
parte posterior do braço do escolar em posição ortostática e em repouso. A aferição da prega
cutânea subescapular foi realizada no ponto marcado em diagonal a 45°, 2 cm abaixo do
ângulo inferior da escápula. A leitura foi realizada em milímetros aproximadamente três
segundos após a pressão ter sido aplicada na dobra.
Foram feitas três medidas não consecutivas no mesmo local, considerando-se como
valor representativo da região a média aritmética, descartando-se medidas com valores
elevados. Todas as medidas foram realizadas no lado direito do corpo.
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Índice de Adiposidade Troncal
O Índice de Adiposidade Troncal (IAT) ou índice subescapular/triciptal foi obtido pela

divisão do valor da PCSE e da PCT em milímetros [20].



Índice de Conicidade
Para o seu cálculo, foram utilizadas as medidas de circunferência da cintura, estatura

em metros (m) e peso corporal em quilos (kg) [21].

√

4.7.2 Variáveis de Composição Corporal


Percentual de gordura corporal
O percentual de gordura corporal (% GC) foi avaliado por impedância bioelétrica

bipolar (pé-a-pé), na balança Tanita® BF683, com graduação de gordura corporal de 0,1%, e o
aparelho tetrapolar Bioscan Maltron® BF 916.
Nas medições por impedância bioelétrica pé-a-pé o indivíduo permaneceu em pé,
descalço, sem adornos metálicos com a bexiga vazia e o percentual de gordura foi obtido
diretamente no aparelho de acordo com a faixa etária da criança.
Para a medição por impedância bioelétrica tetrapolar, os escolares permaneceram
descalços, sem adornos metálicos, em decúbito dorsal, com os membros afastados do tronco.
As áreas de contato foram higienizadas com álcool 70% imediatamente antes da colocação do
eletrodo. Dois eletrodos adesivos foram colocados na superfície dorsal da mão e do pé direitos
próximo ao metacarpo distal. Outros dois eletrodos foram colocados, sendo o primeiro acima
da articulação do pulso direito, coincidindo com o processo estilóide e o outro entre o maléolo
medial e lateral, acima da articulação do tornozelo. Foram utilizadas as equações propostas
pelo fabricante do aparelho para mensuração do percentual de gordura corporal.
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Utilizou-se a equação preditiva proposta por Slaughter (1988) [22], (Tabela 2) para o
cálculo do percentual de gordura corporal por meio do somatório da PCT e da PCSE para as
meninas e para os meninos segundo estádios de maturação sexual.

Tabela 2: Equações preditivas de Slaughter (1988) para o cálculo do percentual de gordura
corporal a partir do somatório das pregas cutâneas de acordo com o estádio de maturação
sexual e a etnia.
Estádio de

Equações preditivas

maturação

Meninos brancos ou negros

sexual

(ΣDC<35mm)

Pré-púberes

%G=1,21(ΣDC)-0,008 (ΣDC)2-3,2

Púberes

%G=1,21(ΣDC)-0,008 (ΣDC)2-5,2

Pós-púberes

%G=1,21(ΣDC)-0,008 (ΣDC)2-6,8
%G=1,33(ΣDC)-0,013 (ΣDC)2-2,5

Todas as fases
Todas as fases

Meninas brancas ou negras

ΣDC>35mm: %G=0,783(ΣDC)+ 1,6

ΣDC>35mm: %G=0,546 (ΣDC) + 9,7

DC: dobras cutâneas; %G: percentual de gordura corporal. ΣDC = somatório das dobras cutâneas
triciptal e subescapular

4.7.3 Variáveis Bioquímicas
A coleta de sangue foi realizada pelo Laboratório Municipal de Análises Clínicas de
Nova Era. Foi solicitado ao responsável pelo escolar que este permanecesse em jejum por 12
horas antes da coleta da amostra de sangue, sendo oferecido um lanche após o procedimento.
Para todas as análises, 10 mL de sangue venoso foram coletados em tubos próprios. O
sangue venoso coletado pela punção da veia cubital foi fracionado em diferentes frascos
contendo fluoreto de sódio para a dosagem de glicose, ou sem anticoagulante para a dosagem
de colesterol total e frações. Importante salientar que todo material utilizado durante o
procedimento foi descartado.
Os procedimentos de obtenção das amostras, centrifugação e análise da glicemia
foram realizados pelo Laboratório de Análises Clínicas Lacosta Ltda, em Nova Era. As
amostras foram processadas em centrífuga Excelsa Baby® modelo 206-2 (FANEM, São
Paulo, Brasil). Posteriormente à centrifugação, o soro foi aliquotado em três microtubos
âmbar que foram devidamente lacrados, identificados e acondicionados a uma temperatura de
- 20º C por uma semana.
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O material congelado foi transportado até Ouro Preto em caixas térmicas contendo
gelo reciclável, seguindo as recomendações de proteção contra vazamento e choque a fim de
garantir a integridade das amostras que permaneceram armazenadas a - 80ºC. As demais
dosagens foram realizadas no Laboratório Piloto de Análises Clínicas LAPAC/UFOP
(credenciado pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas) e no Laboratório de Doença de
Chagas da mesma instituição.


Glicemia

A glicemia de jejum foi determinada pelo método enzimático colorimétrico
(GODPAP) utilizando-se o reagente Glucose Liquicolor (Human do Brasil, Itabira, Brasil) no
aparelho HUMALYZER JUNIOR GMBH (Human do Brasil).


Insulina

A dosagem de insulina foi realizada no aparelho ACCESS (Beckman Coulter,Irlanda),
por quimioluminescência (Kit insulina ultrasensensitive, Beckman Coulter).


Colesterol total e frações

As concentrações de triacilgliceróis e colesterol foram determinadas no analisador CM
200 (WIENER LAB, Rosario, Argentina) pelo método enzimático-colorimétrico por meio dos
kits Triglycerides Liquicolor mono e Cholesterol Liquicolor (Human do Brasil, Itabira,
Brasil). Os triacilgliceróis foram determinados após a hidrólise enzimática com lipase e a
determinação do colesterol total ocorreu após hidrólise enzimática e oxidação. A fração HDL-c foi verificada pelo método enzimático-colorimétrico HDL direto - PP (Analisa, Gold
Analisa Diagnóstica Ltda, Belo Horizonte). Em seguida, calculou-se a fração LDL-c por meio
da equação de Friedewald (1972) para concentrações menores que 400 mg/dL [23].
LDL-c = Colesterol Total – (HDL-c + VLDL)
VLDL = triacilgliceróis/5
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Índice aterogênico

O índice aterogênico proposto por Castelli (1988) foi calculado pela divisão da
concentração colesterol total (mg/dL) e a fração HDL (mg/dL) [24].



Proteína C-reativa

A dosagem da Proteína C-reativa foi verificada no analisador IMMAGE® 800 por
nefelometria, método analítico baseado na diminuição da intensidade pela difração da luz,
com detecção das concentrações superiores a 0,1 mg/dL.


Adiponectina

A dosagem da adiponectina foi realizada pelo método ELISA do tipo sanduíche, em
KIT ELISA de Adiponectina Humana (Liconplex Kit, EZHADP-61K, Linco Research – St
Charles Missouri- USA).


Índice HOMA-AD

O índice HOMA-AD foi calculado levando-se em consideração os valores de
insulinemia, glicemia e adiponectinemia, segundo fórmula proposta por Matsuhisa (2007)
[25].



Índice HOMA-IR

Foi calculado o Índice HOMA-IR a partir da equação proposta por Matthews (1985)
[26].

32

4.7.4 Variáveis Clínicas


Maturação sexual

Os estádios de maturação de mamas, genitálias e pelos pubianos foram informadas
pelas crianças, a partir da identificação na planilha de Tanner (1962) [27]. Os escolares foram
classificados como pré-púberes (estágio 1), púberes (estágios 2, 3 e 4) e pós-púberes (estádio
5), de acordo com a pilosidade.


Pressão Arterial

A pressão arterial foi aferida pelos métodos Doppler vascular (auscultatório) e
oscilométrico. Para o método oscilométrico foi utilizado o aparelho OMRON HEM 705 CP e
para o Doppler, o aparelho DOPPLER DV 610. O procedimento foi realizado 3 vezes com
intervalos de 2 minutos e após um repouso de 5 minutos antes da primeira aferição. Os
valores obtidos foram substituídos pelas respectivas médias aritméticas.

4.7.5 Variável Demográfica


Idade

A idade foi calculada a partir da subtração da data da entrevista em relação à data de
nascimento informada pelos pais e/ou responsáveis. Solicitou-se o cartão da criança para
conferência da data de nascimento. A faixa etária da população em estudo foi de 6 anos
completos até 10 anos, 11 meses e 29 dias.
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4.8 Preparação dos dados e processamento estatístico
Os dados foram digitados em um banco de dados elaborado no programa PASW
versão 17.0. Foi realizada análise de consistência para verificar a confiabilidade e coerência
dos dados, presença de erros de digitação ou ausência de informações.
As variáveis foram estudadas por meio de análises descritas como médias, desviopadrão, mediana e intervalo interquartil e para cada variável testou-se qual o melhor ajuste da
distribuição de probabilidade utilizando testes de aderência como Kolmogorov-Smirnov e
Anderson-Darling.
O teste T de Student e o teste Mann-Whitney U foram utilizados para comparação
entre os grupos. Considerando como variável dependente as concentrações da PCR e da
adiponectina, foram realizados os testes de correlação de Pearson e Spearman em relação a
todas as outras variáveis independentes propostas neste estudo.
Foram incluídas no modelo de regressão linear múltipla as variáveis independentes
que apresentaram valor p<0,05, plausibilidade biológica e relevância epidemiológica [28,29].
Foram excluídos da análise estatística os escolares que apresentavam ausência nas
informações das variáveis dependentes. No caso de ausência de dados das variáveis
independentes, foi adotado o método de imputação levando em consideração a classificação
do estado nutricional da criança (eutrofia ou obesidade).
Os resíduos foram testados segundo as suposições de normalidade, variância constante
e independência. Algumas transformações foram necessárias nas variáveis independentes do
modelo de regressão ajustado para que estas suposições fossem satisfeitas. Para as análises de
regressão linear utilizou-se o programa estatístico Minitab 15.0.

4.9 Questões éticas
O protocolo do estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da
Universidade Federal de Ouro Preto sob o parecer nº 2007/93 (CAAE 0009.0.238.000-07)
(Anexo 10.1) e o termo de consentimento livre e esclarecido por escrito (Apêndice 9.4) foi
assinado em duplicata e obtido dos responsáveis.
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Resumo
Objetivo: Avaliar as associações entre as variáveis de composição corporal, antropométricas,
clínicas, bioquímicas, demográficas e as concentrações da proteína C-reativa (PCR).
Metodologia: Foram selecionadas 195 crianças, sendo 65 crianças classificadas como obesas
e 130 eutróficas a partir de uma população de 1024 crianças entre 6 e 10 anos de idade de
Nova Era, Minas Gerais, Brasil. Amostras de sangue foram coletadas após 12 horas de jejum
para obtenção de soro e plasma. Foram coletadas medidas antropométricas e de composição
corporal, pressão arterial sistólica e diastólica. A maturação sexual foi avaliada a partir dos
estágios de desenvolvimento sexual propostos por Tanner. Realizou-se o teste T de Student,
teste Mann-Whitney U, testes de correlação de Pearson e Spearman e análise de regressão
linear múltipla. Foram incluídas no modelo de regressão as variáveis independentes que
apresentaram valor p<0,05. Para o ajuste do modelo avaliou-se o efeito da multicolinearidade
e das observações influentes. Análise de resíduos foi realizada para verificar a validade dos
modelos. Resultados: A glicemia de jejum (β=0,006, DP=0,003, p=0,032) e o percentual de
gordura corporal estimado pelas pregas cutâneas (β=0,013, DP=0,002, p<0,001) apresentaram
melhor capacidade de associação com a concentração da PCR (R2ajustado=0,228). Conclusão:
O percentual de gordura corporal estimado pelas pregas cutâneas e a glicemia se associaram
com as concentrações da PCR na população estudada. Portanto, devido ao baixo custo de
execução de tais medidas recomenda-se sua aplicação na prática clínica para a detecção de
crianças em risco cardiometabólico.

Palavras-chave: Proteína C-Reativa. Composição corporal. Inflamação. Criança. Pregas
Cutâneas.

.
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Introdução
A obesidade é uma doença crônica multifatorial, considerada também um estado
inflamatório sistêmico de baixa intensidade [1]. Estudos mostram que, a prevalência do
sobrepeso e da obesidade, inclusive na faixa etária pediátrica tem aumentado de forma
significativa nas últimas décadas em vários países, incluindo o Brasil [2-6].
Na infância, a presença de excesso de peso é um importante marcador de risco para a
ocorrência de doenças cardiovasculares na idade adulta. Estudos indicam que o processo
aterosclerótico, resultante da combinação entre a disfunção endotelial e a inflamação, se inicia
na infância com o desenvolvimento de estrias gordurosas, precursoras das placas
ateroscleróticas [7].
Com isso, diversos estudos procuram relacionar as medidas de adiposidade, perfil
bioquímico e citocinas inflamatórias como IL-1, IL-6, IL-10, TNF-α, proteína C-reativa
(PCR) e adipocinas, como a leptina e resistina, mesmo naqueles indivíduos aparentemente
saudáveis [8-10].
Ressalta-se aqui a PCR, que é uma proteína de fase aguda produzida principalmente
no hepatócito, e tem sido largamente utilizada na prática clínica e em estudos epidemiológicos
como marcador de processo inflamatório e risco para infarto agudo do miocárdio. Indica-se
baixo risco para doenças cardiovasculares quando o indivíduo apresenta níveis da proteína
abaixo de 1mg/L, e médio e alto risco, para as dosagens entre 1 e 3mg/L e acima de 3mg/L,
respectivamente. [11,12]. Além disso, estudos recentes realizados com crianças e adolescentes
têm verificado a relação entre biomarcadores inflamatórios e marcadores relacionados à
síndrome metabólica [13,14]. A proposta deste estudo foi avaliar as associações entre as
variáveis de composição corporal, antropométricas, clínicas, bioquímicas, demográficas e as
concentrações da proteína C-reativa (PCR) na faixa etária pediátrica.

37

Sujeitos e Métodos

Coleta de dados
Foi realizado em 2009 um estudo transversal com 1024 crianças na faixa etária de 6 a
10 anos, matriculadas na rede pública municipal de ensino de Nova Era, Minas Gerais, Brasil.
Utilizando o escore-z do indicador Índice de Massa Corporal por Idade (IMC/I), observou-se
uma prevalência de 2,3% de baixo peso, 11,2% de sobrepeso e de 6,4% obesidade [15]. A
partir deste estudo foram selecionadas todas as crianças diagnosticadas com obesidade
(n=65), e para cada criança obesa duas crianças eutróficas (n=130) que pertenciam à mesma
escola, totalizando uma amostra de 195 escolares (Figura 1).
Foram considerados como critérios de exclusão a presença de doenças agudas,
crônicas, degenerativas, diarreia, perda de peso nos últimos seis meses, uso de medicamentos
e indivíduos com valor de PCR acima de 10 mg/L. O estudo foi aprovado pelo Comitê de
Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Ouro Preto sob o parecer nº 2007/93 e o
consentimento livre e esclarecido por escrito foi assinado em duplicata e obtido dos
responsáveis.

1024 crianças
6 a 10 anos

Baixo peso
2,3 % (24)

Eutrofia
80,1 % (820)

130
escolares

Sobrepeso
11,2% (115)

Obesidade
6,4% (65)

65 escolares

Figura 1 - Organograma da seleção da amostra para o estudo em Nova Era-MG, 2009.
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Variáveis antropométricas e de composição corporal
O peso (kg) dos escolares foi aferido em balança, com bioimpedância bipolar da marca
®

Tanita BF683, com precisão de 100 g e capacidade máxima de 150 Kg. Os indivíduos foram
pesados com o mínimo de vestuário possível, em pé, em posição centralizada na balança,
descalços, e após jejum de 4 horas. Para verificação da estatura (m) utilizou-se antropômetro
Alturexata®, com escala de precisão de 0,1 cm. O IMC (kg/m²) foi calculado pelo quociente
entre o peso e o quadrado da estatura.
A circunferência braquial (cm) foi aferida em duplicata com fita métrica inextensível,
precisão de 0,1 cm, no ponto médio da distância entre o processo acromial da escápula e o
olécrano. O avaliado permaneceu em pé, com o braço direito relaxado na lateral do corpo e a
palma da mão virada para a coxa [16].
A circunferência de cintura (cm) foi aferida em triplicata com fita métrica inextensível,
precisão de 0,1 cm, no ponto médio da distância entre a crista ilíaca ântero-superior e a última
costela. Calculou-se o índice de conicidade (Índice C) por meio da fórmula proposta por
Valdez (1991) [17].

ndice C=

Circunfer ncia da Cintura (m)
Peso corporal (kg)
Estatura (m)

0,109√

Ocorreu também a mensuração das pregas cutâneas triciptal (PCT) e subescapular
(PCSE) por meio do plicômetro Cescorf® para a estimativa da gordura corporal subcutânea,
utilizando-se a equação preditiva proposta por Slaughter (1988) [18]. A PCT foi aferida no
ponto médio entre o acrômio e o olécrano, na parte posterior do braço do escolar em posição
ortostática e em repouso.
A aferição da PCSE foi realizada no ponto marcado em diagonal a 45°, 2 cm abaixo
do ângulo inferior da escápula. A leitura foi realizada em milímetros aproximadamente três
segundos após a pressão ter sido aplicada na dobra. Foram feitas três medidas não
consecutivas no mesmo local, considerando-se como valor representativo da região a média
aritmética, descartando-se medidas com valores elevados. O índice de adiposidade troncal, foi
obtido pela fórmula IAT = PCSE (mm)/PCT (mm) [19].
O percentual de Gordura Corporal (% GC) também foi avaliado por impedância
bioelétrica bipolar (pé-a-pé), na balança Tanita® BF683, com graduação de gordura corporal
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de 0,1%, e por impedância bioelétrica tetrapolar por meio do aparelho Bioscan Maltron® BF
916 (GCtetrapolar).
Os escolares permaneceram descalços, sem adornos metálicos, em decúbito dorsal,
com os membros afastados do tronco e dois eletrodos adesivos foram colocados na superfície
dorsal da mão e do pé direitos próximo ao metacarpo distal. Outros dois eletrodos foram
dispostos, sendo o primeiro acima da articulação do pulso direito, coincidindo com o processo
estilóide e o outro entre o maléolo medial e lateral, acima da articulação do tornozelo.

Variáveis bioquímicas
O escolar permaneceu em jejum por 12 horas antes da coleta da amostra de sangue.
Para todas as análises, 10 mL de sangue venoso foram coletados em tubos descartáveis, sendo
coletado pela punção da veia cubital e fracionado em diferentes frascos contendo fluoreto de
sódio para a pesquisa de glicose, ou sem anticoagulante para a dosagem de colesterol total e
frações.
As amostras foram estocadas a -80°C para análise. A glicemia foi dosada pelo método
enzimático-colorimétrico, e a insulina por quimiluminescência. O colesterol total, HDL,
triacilgliceróis foram avaliados pelo método enzimático-colorimétrico. As concentrações de
LDL foram calculadas pela equação de Friedewald (1972) [20]. A PCR foi verificada no
analisador Immage® 800 por nefelometria.
A dosagem de adiponectina foi realizada pelo método ELISA do tipo sanduíche, em
KIT ELISA de Adiponectina Humana (Liconplex Kit, EZHADP-61K, Linco Research – St
Charles Missouri- USA). Após, foi calculado o índice HOMA-IR a partir da equação HOMAIR = insulinemia (µUI/mL) x glicemia (mmol/mL)/ 22,5, proposta por Matthews (1985) [21].
O índice HOMA-AD foi avaliado por fórmula HOMA-AD = insulinemia (mU/L) x
glicemia (mg/dL)/adiponectina (µg/mL) proposta por Matsuhisa (2007) [22]. O índice
aterogênico foi calculado por meio da equação colesterol total/HDL-colesterol, proposto por
Castelli (1988) [23].
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Variáveis clínicas
A pressão arterial (PA) foi aferida pelos métodos Doppler vascular e oscilométrico.
Para o método oscilométrico foi utilizado o aparelho OMRON HEM 705 CP e para o
Doppler, o aparelho DOPPLER DV 610. O procedimento foi realizado 3 vezes com intervalos
de 2 minutos e após um repouso de 5 minutos antes da primeira aferição da PA e os valores
obtidos foram substituídos pelas respectivas médias aritméticas.
Os estádios de desenvolvimento de pilosidade pubiana foram informados pelas
crianças, conforme as planilhas de Tanner (1962) [24]. Os escolares foram classificados como
pré-púberes (estágio 1), púberes (estágios 2, 3 e 4) e pós-púberes (estádio 5).

Análise estatística
Os dados foram digitados em um banco de dados e as variáveis foram estudadas por
meio de análises descritas como médias, desvio-padrão, mediana e intervalo interquartil. Para
cada variável testou-se qual o melhor ajuste da distribuição de probabilidade utilizando testes
de aderência como kolmogorov-Smirnov e Anderson-Darling.
O teste T de Student e o teste Mann-Whitney U foram realizados para comparação
entre os grupos. Considerando como variável dependente as concentrações da PCR foram
realizados os testes de correlação de Pearson e Spearman para todas as variáveis
independentes propostas neste estudo.
Foram incluídas no modelo de regressão linear múltipla as variáveis independentes
que apresentaram valor p<0,05, plausibilidade biológica e relevância epidemiológica [25,26].
Os resíduos foram testados segundo as suposições de normalidade, variância constante e
independência. Para as análises estatísticas utilizou-se o programa estatístico Minitab 15.0.
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Resultados
Participaram do estudo 181 crianças com idade mediana de 8 anos, sendo a amostra
composta por 59,1 % (n=107) do sexo feminino e 40,9 % (n=74) do masculino. As
características antropométricas, clínicas e metabólicas do grupo estudado estão apresentadas
na tabela 1.
Ao comparar o grupo dos escolares obesos e eutróficos, não foram observadas
diferenças estatísticas nos valores de idade, glicemia de jejum, HDL-c e adiponectina.
Entretanto, o grupo dos escolares obesos apresentou maiores valores das demais variáveis em
comparação ao grupo eutrófico (Tabela 1).
Na avaliação da maturação sexual de acordo com a identificação da pilosidade, 62
(57,9%) meninas se encontravam pré-púberes, 44 (41,1%) púberes e 1 (0,9%) na fase de pós
puberdade. No sexo masculino, 52 (70,3%) foram classificados como pré-púberes e 22
(29,7%) na fase de puberdade. Não foram encontradas diferenças estatísticas na maturação
sexual entre os grupos.
Na análise de correlação foi verificada associação linear positiva significativa entre as
concentrações da PCR e a glicemia de jejum (r=0,211, p=0,020) no grupo dos eutróficos. Já
entre as crianças obesas foram encontradas correlações com variáveis antropométricas e de
composição corporal como percentual de gordura corporal estimado por pregas cutâneas
(r=0,444, p <0,001) e índice de conicidade (r=0,374, p=0,003) (Tabela 2).
Na construção do modelo de regressão linear múltiplo foram verificados diversos
casos de multicolinearidade, assim optou-se por manter nos modelos aquelas de maior
relevância biológica. Ressalta-se a colinearidade observada entre o percentual de gordura
corporal estimado por pregas cutâneas e a prega cutânea subescapular (0,960 p<0,001), no
entanto, optou-se pela covariável percentual de gordura corporal para a inclusão no modelo.
Depois de realizada uma transformação na variável dependente, as variáveis
explicaram 22,8% da variação da PCR (R2ajustado= 0,228, p < 0,001), a partir da equação
ajustada (Tabela 3).
Pelos testes realizados para o modelo de regressão múltiplo estimado com 95% de
confiança verificou-se que tanto o intercepto quanto as variáveis explicativas são
significativas no modelo, assim como ao nível de 5% de significância podemos dizer que o
modelo de regressão ajustado é significativo (p<0,05).
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Tabela 1. Caracterização dos escolares de 6 a 10 anos de Nova Era, Minas Gerais, Brasil,
2009.
Variáveis
Idade (anos)
Peso (kg)
Altura (cm)
CB (cm)
CC (cm)
PCT (mm)
PCSE (mm)
GC pregas (%)
GC bipolar (%)
GC Tetrapolar (%)
GC Tetrapolar (kg)
IMC (kg/m²)
Índice de conicidade
Índice de adiposidade troncal
Glicemia de jejum (mg/dL)
Insulinemia de jejum (µU/mL)
Colesterol Total (mg/dL)
HDL (mg/dL)
LDL (mg/dL)
Triacilgliceróis (mg/dL)
Índice aterogênico
Proteína C-reativa (mg/dL)
Adiponectina (µg/mL)
Índice HOMA-IR
Índice HOMA-AD
PA sistólica Dopller (mmHg)
PA sistólica Omrom (mmHg)
PA diastólica Omrom (mmHg)

Total

Obesos

Eutróficos

Valor p

(n=181)
8 (7- 9)
30,2 (25,45 –38,3)
132,54 ± 9,98
20,1 (18,5 –24,2)
60,7 (57,0 – 72,2)
10,5 (7,81 –17,76)
7,5 (5,7– 16,2)
16,58 (13,11–27,64)
19,4 (16,85 – 30,6)
19,96 (15,44– 26,64)
5,55 (3,92 – 9,55)
16,6 (15,45 – 21,25)
1,19 (1,15 – 1,24)
0,78 (0,67 – 0,90)
84,19 ± 7,45
5,44 (3,89 –7,89)
152,33 ± 28,86
56,0 (49,0 – 65,0)
78,74 ± 24,06
68,0 (53,0 -108,5)
2,69 ± 0,53
ND (ND – 0,166)
26,85 (19,10– 38,43)
1,15 (0,829 – 1,68)
17,08 (9,94–28,99)
95,0 (89,33 –103,67)
102,0 (96,84 –112,0)
58,0 (54,83– 62,58)

(n=60)
8 (7 - 9)
41,2 (36,4 – 49,85)
135,98 ± 10,09
25,7 (24,15 – 27,72)
76,35 (71,12 – 83,20)
21,08 (16,21 – 23,83)
19,36 (11,97 – 24,5)
31,99 (26,68 – 36,01)
32,67 (30,55 – 35,1)
29,19 (23,54 – 32,10)
12,39 (8,77 – 15,59)
22,65 (21,22 – 25,27)
1,25 (1,21 – 1,29)
0,911 (0,763 – 1,06)
85,62 ± 7,30
7,69 (5,42 – 12,27)
161,57 ± 30,34
54,5 (48,25- 64,5)
86,65 ± 24,41
93,50 (65,0 – 118,75)
2,91 ± 0,514
0,142 (ND –0,440)
26,85 (20,64 – 36,37)
1,63 (1,14 – 2,63)
23,47 (16,30 –49,46)
103,33 (95,13 – 111,83)
104,59 (99,08 – 115,50)
62,0 (56,08 – 68,58)

(n=121)
8 (7-9)
27,7 (24,0 –30,6)
130,83 ± 9,52
19,3 (18,0 -20,25)
58,5 (55,77 – 61)
8,66 (7,18 – 10,6)
6,03 (5,23 – 7,6)
14,22 (11,96 – 17,33)
17,61 (15,25-19,7)
16,79 (13,89 – 20,67)
4,24 (3,4 – 5,83)
15,7 (15,15 -16,6)
1,17 (1,14 – 1,20)
0,761 (0,649 – 0,841)
83,48 ± 7,45
4,72 (3,25 – 6,42)
147,75 ± 27,08
57,0 (50,00 – 66,00)
74,82 ± 23,00
63,0 (48,5 – 63,0)
2,58 ± 0,503
ND (ND – 0,051)
26,89 (18,23 – 39,66)
0,959 (0,692 – 1,32)
14,01 (8,42 – 24,20)
92,67 (87,33 – 98,34)
102 (96,33 – 107,84)
58,0 (53,83 – 60,0)

0,973
< 0,001*
0,001*
< 0,001*
< 0,001*
< 0,001*
< 0,001*
< 0,001*
< 0,001*
< 0,001*
< 0,001*
< 0,001*
< 0,001*
< 0,001*
0,069
< 0,001*
0,002*
0,292
0,002*
< 0,001*
< 0,001*
< 0,001*
0,696
< 0,001*
< 0,001*
< 0,001*
0,047*
< 0,001*

Valores apresentados como média ± desvio padrão, mediana e intervalo interquartil.
CB: circunferência braquial, CC: circunferência da cintura, GC: gordura corporal, PCT: prega cutânea
triciptal, PCSE: prega cutânea subescapular, IMC: índice de massa corporal, HDL: high density
cholesterol, LDL: very low density cholesterol, HOMA-IR: homeostatic model assessment for insulin
resistance, PA: pressão arterial, HOMA-AD: homeostatic model assessment-adiponectin. DP: desvio
padrão. ND: Não Detectável.
* Teste T de Student e teste Mann-Whitney U significativos com α de 0,05
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Tabela 2. Correlação entre as concentrações da proteína C-reativa com dados
antropométricos, de composição corporal, bioquímicos, clínicos e demográficos em escolares
de 6 a 10 anos de Nova Era, Minas Gerais, Brasil, 2009.
Variáveis

Idade (anos)
Peso (kg)
Altura (cm)
CB (cm)
CC (cm)
PCT (mm)
PCSE (mm)
GC pregas (%)
GC bipolar (%)
GC Tetrapolar (%)
GC Tetrapolar (kg)
IMC (kg/m²)
Índice de conicidade
Índice de adiposidade troncal
Glicemia de jejum (mg/dL)
Insulinemia de jejum (µU/mL)
Colesterol Total (mg/dL)
HDL (mg/dL)
LDL (mg/dL)
Triacilgliceróis (mg/dL)
Índice aterogênico
Adiponectina (µg/mL)
Índice HOMA-IR
Índice HOMA-AD
PA sistólica Dopller (mmHg)
PA sistólica Omrom (mmHg)
PA diastólica Omrom (mmHg)

Total

Obesos

Eutróficos

(n=181)

(n=60)

(n=121)

r

p

r

p

r

p

0,071
0,327
0,099
0,409
0,425
0,432
0,440
0,462
0,349
0,348
0,361
0,412
0,371
0,221
0,184
0,214
0,005
-0,142
0,077
0,022
0,146
0,000
0,234
0,095
0,156
0,032
0,178

0,339
< 0,001*
0,183
< 0,001*
< 0,001*
< 0,001*
< 0,001*
< 0,001*
< 0,001*
< 0,001*
< 0,001*
< 0,001*
< 0,001*
< 0,001*
0,013*
0,004*
0,951
0,057
0,303
0,767
0,050*
0,996
0,002*
0,202
0,036*
0,667
0,016*

0,043
0,183
-0,003
0,312
0,340
0,366
0,374
0,444
0,204
0,276
0,219
0,353
0,374
0,162
0,133
0,181
-0,059
-0,125
0,071
-0,225
0,077
-0,048
0,192
0,076
0,032
0,065
0,092

0,746
0,162
0,983
0,015*
0,008*
0,004*
0,003*
< 0,001*
0,118
0,033*
0,092
0,006*
0,003*
0,216
0,310
0,167
0,657
0,343
0,590
0,083
0,561
0,717
0,141
0,564
0,806
0,621
0,482

0,143
0,015
0,057
0,118
0,135
0,107
0,113
0,121
0,012
0,032
0,054
-0,017
0,138
0,065
0,211
-0,044
-0,122
-0,157
-0,100
0,103
0,033
0,105
-0,016
-0,075
-0,025
-0,148
0,031

0,118
0,874
0,538
0,199
0,140
0,241
0,215
0,187
0,897
0,729
0,557
0,850
0,132
0,479
0,020*
0,633
0,182
0,085
0,273
0,261
0,718
0,252
0,862
0,412
0,782
0,106
0,737

CB: circunferência braquial, CC: circunferência da cintura, GC: gordura corporal, PCT: prega cutânea
triciptal, PCSE: prega cutânea subescapular, IMC: índice de massa corporal, HDL: high density
cholesterol, LDL: very low density cholesterol, HOMA-IR: homeostatic model assessment for insulin
resistance, PA: pressão arterial, HOMA-AD homeostatic model assessment-adiponectin. DP: desvio
padrão.

*Correlações significativas com α de 0,05
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Tabela 3. Associação dos componentes antropométricos e bioquímicos com as concentrações
de proteína C-reativa em escolares de 6 a 10 anos de Nova Era, Minas Gerais, Brasil, 2009.
Coeficiente β ± DP
IC (95%)
Valor – p
Intercepto

-0,552 ± 0,222

-0,99 – -0,113

0,014*

GC pregas cutâneas (%)

0,013 ± 0,002

0,010 – 0,017

< 0,001*

Glicemia (mg/dL)

0,006 ± 0,003

0,000 – 0,011

0,032*

R2 ajustado = 0,228, p= < 0,001
DP: desvio padrão. GC: gordura corporal
* α de 0,05
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Discussão
Neste trabalho, variáveis bioquímicas, antropométrica, clínicas e de composição
corporal associaram-se com a concentração da proteína C-reativa em crianças na faixa etária
de 6 a 10 anos. Ainda, o percentual de gordura corporal estimado pelas pregas cutâneas e a
glicemia foram capazes de explicar as concentrações da PCR.
Estudo realizado na Dinamarca avaliou adolescentes obesos (n=51) e eutróficos
(n=30) na faixa etária de 12 a 15 anos. Os autores observaram que a PCR foi positivamente
associada com medidas antropométricas principalmente no grupo dos obesos. Na análise de
regressão linear múltipla, o escore-z do IMC em conjunto a soma das pregas cutâneas
explicaram 42,1% da variação das concentrações da PCR [27].
A PCR tem sido utilizada em estudos nas diversas faixas etárias como marcador de
processos inflamatórios. Lambert et al [28] estudaram crianças e adolescentes de Quebec (9,
13 e 16 anos) e mostraram que a gordura corporal foi a principal determinante da alteração
das concentrações da PCR. Os autores observaram uma forte associação entre o aumento da
PCR e triacilgliceróis elevado e baixa concentração de HDL-c, independente de IMC e
glicemia de jejum.
Ressalta-se que, em nosso estudo o grupo de escolares com obesidade apresentou
maiores médias/medianas das variáveis de composição corporal, clínica e bioquímicas,
inclusive de PCR, em relação ao grupo das crianças eutróficas. Em 2000, Cook et al.
realizaram uma pesquisa em crianças de 9 a 11 anos para avaliar a relação entre as
concentrações de PCR e adiposidade e fatores de risco cardiovasculares. Os autores
concluíram que a presença de inflamação de baixa intensidade em indivíduos com sobrepeso
ou obesidade, desde a infância, pode colaborar com o desenvolvimento da aterosclerose e da
doença cardiovascular [29].
Na análise de correlação foi verificada associação linear positiva significativa apenas
entre as concentrações da PCR e a glicemia de jejum no grupo dos eutróficos. Nos grupos dos
obesos observou-se correlação com o percentual de gordura corporal avaliado por
bioimpedância tetrapolar, biopolar e o estimado pelas pregas cutâneas. Ao comparar grupo de
obesos e não obesos, Brasil et al observaram que as concentrações de PCR apresentaram
correlação com o IMC sendo mais elevada no grupo dos obesos [30].
Acevedo et al avaliaram 112 crianças entre 6 a 13 anos e verificaram que a PCR em
meninos se correlacionou de forma direta e significativa com o IMC, gordura corporal total,
gordura troncal, circunferência de cintura e LDL. Já no sexo feminino, esta associação foi
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apenas para o IMC. Ainda concluíram que, a PCR ultrassensível se associa de forma direta e
significativa com o grau de obesidade, especialmente com o IMC, mas não com marcadores
de aterosclerose [31].
Um estudo transversal realizado na Itália com 575 crianças e adolescentes de 11 a 13
anos mostrou que, indivíduos com sobrepeso e obesidade apresentavam concentrações mais
baixas de HDL-c e maiores de triacilgliceróis, PCR e insulina. Assim concluíram que
adolescentes com sobrepeso e obesidade têm uma maior prevalência de fatores de risco
cardiovasculares e sinais precoces de aterosclerose [32].
Em Taiwan, pesquisadores avaliaram a relação entre concentrações plasmáticas de
PCR e características antropométricas e perfil lipídico de 835 crianças e adolescentes de 12 a
16 anos. Em ambos os sexos, as concentrações de PCR foram significativamente e
positivamente correlacionadas com medidas antropométricas, especialmente o IMC e
inversamente correlacionadas com as concentrações de HDL-C. [33].
Não foram encontradas diferenças entre os valores de glicemia entre o grupo de
obesos e eutróficos no nosso estudo. Essa manutenção dos níveis de glicose no sangue com o
progresso da puberdade é descrito por outros autores [34-36].
Ressalta-se que o desenho do estudo transversal não permite elucidar a relação de
causa-efeito dos resultados, apenas associações. Portanto, recomenda-se a realização de
estudos longitudinais, os quais podem fornecer melhores informações a respeito da associação
entre biomarcadores na fase escolar e possíveis fatores de risco para desenvolvimento de
doenças cardiovasculares na idade adulta.

Conclusão
Neste estudo ressaltamos que duas variáveis de baixo custo e de fácil obtenção,
percentual de gordura corporal estimado pelas pregas cutâneas e glicemia foram capazes de
predizer as concentrações da PCR. Finalmente, a gordura corporal e a glicemia parecem
exercer um papel dependente na inflamação em crianças.
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Resumo
Objetivo: Avaliar as associações entre as variáveis de composição corporal, antropométricas,
clínicas, bioquímicas, demográficas e as concentrações da adiponectina. Metodologia: Foram
selecionadas 195 crianças, sendo 65 crianças classificadas como obesas e 130 eutróficas a
partir de uma população de 1024 crianças entre 6 e 10 anos de idade de Nova Era, Minas
Gerais, Brasil. Amostras de sangue foram coletadas após 12 horas de jejum para obtenção de
soro e plasma. Foram coletadas medidas antropométricas e de composição corporal, pressão
arterial sistólica e diastólica. A maturação sexual foi avaliada a partir dos estágios de
desenvolvimento sexual propostos por Tanner. Realizou-se o teste T de Student, teste de
Mann-Whitney U, testes de correlação de Pearson e Spearman e a análise de regressão linear
múltipla. Foram incluídas no modelo de regressão as variáveis independentes que
apresentaram valor p < 0,05. Para o ajuste do modelo avaliou-se o efeito de
multicolinearidade e das observações influentes. Análise de resíduos foi realizada para
verificar a validade dos modelos. Resultados: O HOMA-IR (β=0,161, DP=0,254, p <0,001) e
o HOMA-AD (β=-27,3, DP=2,27, p<0,001) apresentaram melhor capacidade de predição para
a concentração da adiponectina (R²ajustado=0,451) Conclusão: Nos diferentes modelos
analisados as variáveis antropométricas não apresentaram capacidade de associação com as
concentrações de adiponectina, e somente o HOMA-AD e HOMA-IR entraram no modelo
regressão múltiplo. Assim, observa-se que as equações de predição da adiponectina
apresentam pouca aplicabilidade em estudos epidemiológicos em decorrência do custo para as
dosagens das covariáveis explicativas.

Palavras-chave: Resistência à insulina. Composição corporal. Inflamação. Criança.
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Introdução
Em crianças, a prevalência do sobrepeso e da obesidade tem aumentado de forma
significativa em vários países, sendo considerado o problema de saúde de mais rápido
crescimento dentre as doenças crônicas não transmissíveis [1-4].
A obesidade é uma doença crônica multifatorial caracterizada pelo acúmulo excessivo
de gordura corporal [5]. E sabe-se que, o acúmulo de tecido adiposo, principalmente na região
abdominal pode ser considerado um fator de risco para dislipidemia e hiperinsulinemia
inclusive na faixa etária pediátrica [6].
Também é conhecido que o tecido adiposo é responsável pela síntese de diversas
proteínas e adipocinas relacionadas à inflamação. As adipocinas estão envolvidas na
regulação da pressão arterial, homeostase vascular, metabolismo lipídico, glicídico,
angiogênese, resistência à insulina e complicações cardiovasculares associadas à obesidade
[7].
Estudos indicam a relação da obesidade e altas concentrações de marcadores
inflamatórios, como a interleucina 6 (IL-6), fator de necrose tumoral alfa (TNF-α), leptina,
proteína C-reativa (PCR), fibrinogênio, lipoproteínas de baixa densidade (LDL, VLDL), e
baixas concentrações de lipoproteína de alta densidade (HDL) e adiponectina [8-10].
Destaca-se aqui a adiponectina, que é considerada um dos hormônios mais abundantes
secretados pelo adipócito, sendo sua expressão diminuída à medida que o tecido adiposo
aumenta. Além disso, sua concentração é considerada inversamente proporcional a resistência
à insulina, diabetes do tipo 2, doenças cardiovasculares, hipertensão arterial, aterosclerose e
triacilgliceróis. Entretanto, sua concentração é diretamente proporcional à concentração de
HDL colesterol [11].
Estudos mostram que a adiponectina possui propriedades antiaterogênicas,
antiinflamatórias e insulinosensibilizantes. Nesse sentido, a adiponectina circulante protege o
endotélio vascular contra a maioria dos processos envolvidos na etiopatogenia da
aterosclerose, que pode ter a sua origem ainda na infância [12,13].
Desse modo, este artigo avalia as associações entre as variáveis de composição
corporal, antropométricas, clínicas, bioquímicas, demográficas e as concentrações da
adiponectina em crianças de 6 a 10 anos de idade.
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Sujeitos e Métodos

Coleta de dados
Foi realizado em 2009 um estudo transversal com 1024 crianças na faixa etária de 6 a
10 anos, matriculadas na rede pública municipal de ensino de Nova Era, Minas Gerais, Brasil.
Utilizando o escore-z do indicador Índice de Massa Corporal por Idade (IMC/I), observou-se
uma prevalência de 2,3% de baixo peso, 11,2% de sobrepeso e de 6,4% obesidade [14]. A
partir deste estudo foram selecionadas todas as crianças diagnosticadas com obesidade
(n=65), e para cada criança obesa duas crianças eutróficas (n=130) que pertenciam à mesma
escola, totalizando uma amostra de 195 escolares (Figura 1).
Foram considerados como critérios de exclusão a presença de doenças agudas,
crônicas, degenerativas, diarreia, perda de peso nos últimos seis meses, uso de medicamentos
e indivíduos com valor de PCR acima de 10 mg/L. O projeto foi aprovado pelo Comitê de
Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Ouro Preto sob o parecer nº 2007/93 e o
consentimento livre e esclarecido por escrito foi assinado em duplicata e obtido dos
responsáveis.

1024 crianças
6 a 10 anos

Baixo peso
2,3 % (24)

Eutrofia
80,1 % (820)

130
escolares

Sobrepeso
11,2% (115)

Obesidade
6,4% (65)

65 escolares

Figura 1 - Organograma da seleção da amostra para o estudo em Nova Era-MG, 2009.
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Variáveis antropométricas e composição corporal
O peso (kg) dos escolares foi aferido em balança, com bioimpedância bipolar da marca
®

Tanita BF683, com precisão de 100 g e capacidade máxima de 150 Kg. Os indivíduos foram
pesados com o mínimo de vestuário possível, em pé, em posição centralizada na balança,
descalços, e após jejum de 4 horas. Para verificação da estatura (m) utilizou-se antropômetro
Alturexata®, com escala de precisão de 0,1 cm. O IMC (kg/m²) foi calculado pelo quociente
entre o peso e o quadrado da estatura.
A circunferência braquial (cm) foi aferida em duplicata com fita métrica inextensível,
precisão de 0,1cm, no ponto médio da distância entre o processo acromial da escápula e o
olécrano. O avaliado permaneceu em pé, com o braço direito relaxado na lateral do corpo e a
palma da mão virada para a coxa [15].
A circunferência de cintura (cm) foi aferida em triplicata com fita métrica inextensível,
precisão de 0,1cm, no ponto médio da distância entre a crista ilíaca ântero-superior e a última
costela. Calculou-se o índice de conicidade (Índice C) por meio da fórmula proposta por
Valdez [16].

ndice C=

Circunfer ncia da Cintura (m)
Peso corporal (kg)
Estatura (m)

0,109√

Ocorreu também a mensuração das pregas cutâneas triciptal (PCT) e subescapular
(PCSE) por meio do plicômetro Cescorf® para a estimativa da gordura corporal subcutânea,
utilizando-se a equação preditiva proposta por Slaughter [17]. A PCT foi aferida no ponto
médio entre o acrômio e o olécrano, na parte posterior do braço do escolar em posição
ortostática e em repouso.
A aferição da PCSE foi realizada no ponto marcado em diagonal a 45°, 2 cm abaixo
do ângulo inferior da escápula. A leitura foi realizada em milímetros aproximadamente três
segundos após a pressão ter sido aplicada na dobra. Foram feitas três medidas não
consecutivas no mesmo local, considerando-se como valor representativo da região a média
aritmética, descartando-se medidas com valores elevados. O índice de adiposidade troncal, foi
obtido pela fórmula IAT = PCSE (mm)/PCT (mm) [18].
O percentual de Gordura Corporal (% GC) também foi avaliado por impedância
bioelétrica bipolar (pé-a-pé), na balança Tanita® BF683, com graduação de gordura corporal
de 0,1%.
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Para as medições por impedância bioelétrica tetrapolar foi utilizado o aparelho
Bioscan Maltron® BF 916 (GCtetrapolar). Os escolares permaneceram descalços, sem
adornos metálicos, em decúbito dorsal, com os membros afastados do tronco e dois eletrodos
adesivos foram colocados na superfície dorsal da mão e do pé direitos próximo ao metacarpo
distal. Outros dois eletrodos foram dispostos, sendo o primeiro acima da articulação do pulso
direito, coincidindo com o processo estilóide e o outro entre o maléolo medial e lateral, acima
da articulação do tornozelo.

Variáveis bioquímicas
O escolar permaneceu em jejum por 12 horas antes da coleta da amostra de sangue.
Para todas as análises, 10 mL de sangue venoso foram coletados em tubos descartáveis, sendo
coletado pela punção da veia cubital e fracionado em diferentes frascos contendo fluoreto de
sódio para a pesquisa de glicose, ou sem anticoagulante para a dosagem de colesterol total e
frações.
As amostras foram estocadas a -80°C para análise. A glicemia foi dosada pelo método
enzimático-colorimétrico, e a insulina por quimiluminescência. O colesterol total, HDL,
triacilgliceróis foram avaliados pelo método enzimático-colorimétrico. As concentrações de
LDL foram calculadas pela equação de Friedwald [19]. A PCR foi verificada no analisador
Immage® 800 por nefelometria.
A dosagem de adiponectina foi realizada pelo método ELISA do tipo sanduíche, em
KIT ELISA de Adiponectina Humana (Liconplex Kit, EZHADP-61K, Linco Research – St
Charles Missouri- USA). Após, foi calculado o índice HOMA-IR a partir da equação HOMAIR = insulinemia (µUI/mL) x glicemia (mmol/mL)/ 22,5, proposta por Matthews [20].
O índice HOMA-AD foi avaliado por fórmula HOMA-AD = insulinemia (mU/L) x
glicemia (mg/dL)/adiponectina (µg/mL) proposta por Matsuhisa [21]. O índice aterogênico
foi calculado por meio da equação colesterol total/HDL-colesterol, proposto por Castelli [22].
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Variáveis clínicas
A pressão artérial (PA) foi aferida pelos métodos Doppler vascular e oscilométrico.
Para o método oscilométrico foi utilizado o aparelho OMRON HEM 705 CP e para o
Doppler, o aparelho DOPPLER DV 610. O procedimento foi realizado 3 vezes com intervalos
de 2 minutos e após um repouso de 5 minutos antes da primeira aferição da PA e os valores
obtidos foram substituídos pelas respectivas médias aritméticas.
Os estádios de desenvolvimento de pilosidade pubiana foram informados pelas
crianças, conforme as planilhas de Tanner [23]. Os escolares foram classificados como prépúberes (estágio 1), púberes (estágios 2, 3 e 4) e pós-púberes (estádio 5).

Análise estatística
Os dados foram digitados em um banco de dados e as variáveis foram estudadas por
meio de análises descritas como médias, desvio-padrão, mediana e intervalo interquartil. Para
cada variável testou-se qual o melhor ajuste da distribuição de probabilidade utilizando testes
de aderência como Kolmogorov-Smirnov e Anderson-Darling.
O teste T de Student e o teste de Mann-Whitney U foram realizados para comparação
entre os grupos. Considerando como variável dependente as concentrações da adiponectina
foi realizado os testes de correlação de Pearson e Spearman para todas as variáveis
independentes propostas neste estudo.
Foram incluídas no modelo de regressão linear múltipla as variáveis independentes
que apresentaram valor p<0,05, plausibilidade biológica e relevância epidemiológica [24,25].
Os resíduos foram testados segundo as suposições de normalidade, variância constante e
independência. Para as análises estatísticas utilizou-se o programa estatístico Minitab 15.0.
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Resultados
As características descritivas da amostra do estudo são apresentadas na Tabela 1.
Foram ao todo avaliadas 178 crianças com mediana de 8 anos, sendo a amostra composta por
59,6 % (n=106) de crianças do sexo feminino e 40,4 % (n=72) do sexo masculino.
Ao comparar o grupo dos escolares obesos e eutróficos, não foram observadas
diferenças estatísticas nos valores de idade, glicemia de jejum, HDL-c e adiponectina.
Entretanto, o grupo dos escolares obesos apresentou maiores valores das demais variáveis em
comparação ao grupo eutrófico (Tabela 1).
Na avaliação da maturação sexual de acordo com a identificação da pilosidade, 60
(56,6%) meninas se encontravam pré-púberes, 45 (42,5%) púberes e 1 (0,9%) na fase de pós
puberdade. No sexo masculino, 51 (70,8%) foram classificados como pré-púberes e 21
(29,2%) na fase de puberdade. Não foram encontradas diferenças estatísticas entre a
maturação sexual nos grupos.
Nos escolares eutróficos foram verificadas correlações lineares negativa e positivas
significativas entre as concentrações de adiponectina e o índice HOMA-AD (r=-0,454, p
<0,001) concentrações de triacilgliceróis (r=0,206, p=0,025) e pressão arterial sistólica pelo
método Dopller (r=0,242, p=0,008). Já entre os obesos foram encontradas correlações com
variáveis como percentual de gordura corporal estimado por pregas cutâneas (r= - 0,410, p
<0,001), percentual de gordura corporal por bioimpedância tetrapolar (r= - 0,323, p=0,013) e
índice HOMA-AD (r= - 0,561, p <0,001) (Tabela 2).
Para a construção do modelo final de regressão foram realizadas transformações nas
variáveis independentes HOMA-AD e HOMA-IR. Estas transformações foram necessárias
para que as suposições dos resíduos fossem satisfeitas. Após o ajuste, as variáveis explicaram
45,1% (R²Ajustado = 0,451) da variação da adiponectina a partir da equação ajustada.
Pelos testes realizados para o modelo de regressão múltiplo estimado com 95% de
confiança verificou-se que tanto o intercepto quanto as variáveis explicativas são
significativas no modelo.
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Tabela 1. Caracterização dos escolares de 6 a 10 anos de Nova Era, Minas Gerais, Brasil,
2009.
Variáveis

Total
(n = 178)

Obesos
(n = 59)

Eutróficos
(n = 119)

Valor-p

Idade (anos)
Peso (kg)
Altura (cm)
CB (cm)
CC (cm)
PCT (mm)
PCSE (mm)
GC pregas (%)
GC bipolar (%)
GC Tetrapolar (%)
GC Tetrapolar (kg)
IMC (kg/m²)
Índice de conicidade
Índice de adiposidade troncal
Glicemia de jejum (mg/dL)
Insulinemia de jejum (µU/mL)
Colesterol Total (mg/dL)
HDL (mg/dL)
LDL (mg/dL)
Triacilgliceróis (mg/dL)
Índice aterogênico
Proteína C-reativa (mg/dL)
Adiponectina (µg/mL)
Índice HOMA-IR
Índice HOMA-AD
PAS Dopller (mmHg)
PAS Omrom (mmHg)
PAD Omrom (mmHg)

8 (7-9)
30,2 (25,4 - 38,1)
132,55 ± 10,06
20,1 (18,5 - 24,15)
60,85 (56,98 - 72,1)
10,36 (7,77 - 17,73)
7,47 (5,7 - 16,08)
16,57 (13,0 - 27,46)
19,5 (16,67 - 30,55)
19,96 (15,47 - 26,63)
5,55 (3,86 - 9,55)
16,55 (15,4 - 21,22)
1,19 (1,15 - 1,24)
0,79 (0,67 - 0,90)
84,13 ± 7,49
5,43 (3,9 - 7,94)
152,11 ± 28,98
56,0 (49,0 - 65,0)
78,70 ± 24,10
67,0 (53,0 - 109,0)
2,69 ± 0,52
ND (ND - 0,172)
26,75 (18,95 - 38,87)
1,14 (0,83-1,69)
17,49 (9,8 - 29,83)
95 (89,33 - 104,17)
102 (97 - 112)
58,00 (54,91 - 62,75)

8 (7-9)
41,0 (36,2 - 49,9)
135,98 ± 10,18
25,7 (24,1 - 27,8)
76,5 (71,0 - 83,4)
21,03 (16,2 - 23,76)
19,46 (11,46 - 24,63)
31,9 (26,59 - 36,09)
32,67 (30,5 - 35,2)
28,94 (23,29 - 32,31)
12,34 (8,74 - 15,61)
22,6 (21,20 - 25,3)
1,25 (1,21 - 1,29)
0,91 (0,91 - 1,06)
85,64 ± 7,36
7,77 (5,42 - 12,41)
161,14 ± 30,42
55,0 (48,0 - 65,0)
86,22 ± 24,38
93,0 (65,0 - 119,0)
2,90 ± 0,51
0,144 (ND - 0,44 )
26,85 (20,53 - 36,45)
1,64 (1,13 - 2,66)
24,09 (16,49 - 50,58)
103,33 (95,5 - 112,0)
104,67 (99,33 - 115,67)
62,0 (56,0 - 68,67)

8 (7-9)
27,7 (24,0 - 30,6)
130,85 ± 9,59
19,3 (18,0 - 20,2)
58,4 (55,7 - 61,0)
8,63 (7,13 - 10,56)
6,03 (5,23 - 7,6)
14,22 (11,92 - 17,24)
17,61 (15,2 - 19,7)
16,79 (13,89 - 20,75)
4,24 (3,39 - 5,86)
15,7 (15,1 - 16,6)
1,17 (1,14 - 1,20)
0,76 (0,65 - 0,84)
83,38 ± 7,475
4,72 (3,29 - 6,41)
147,63 ± 27,29
57,0 (50,0 - 65,0)
74,97 ±23,16
63,0 (49,0 - 99,0)
2,59 ±0,50
ND (ND - 0,102)
26,66 (18,21- 39,68)
0,96 (0,69 - 1,31)
13,83 (8,42 - 24,34)
92,67 (87,33 - 98,67)
102,0 (96,33 - 108,0)
58,0 (54,0 - 60,0)

0,979
<0,001*
0,001*
<0,001*
<0,001*
<0,001*
<0,001*
<0,001*
<0,001*
<0,001*
<0,001*
<0,001*
<0,001*
<0,001*
0,057
<0,001*
0,003*
0,384
0,003*
<0,001*
<0,001*
<0,001*
0,718
<0,001*
<0,001*
<0,001*
0,035*
<0,001*

Valores apresentados como média ± desvio padrão, mediana e intervalo interquartil.
CB: circunferência braquial, CC: circunferência da cintura, GC: gordura corporal, PCT: prega cutânea
triciptal, PCSE: prega cutânea subescapular, IMC: índice de massa corporal, HDL: high density
cholesterol, LDL: very low density cholesterol, HOMA-IR: homeostatic model assessment for insulin
resistance, PA: pressão arterial, HOMA-AD: homeostatic model assessment-adiponectin. DP: desvio
padrão. ND: Não Detectável.
* Teste T de Student e teste de Mann-Whitney U significativos com α de 0,05
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Tabela 2. Correlação entre as concentrações da adiponectina com dados antropométricos, de
composição corporal, bioquímicos e clínicos em escolares de 6 a 10 anos de Nova Era, Minas
Gerais, Brasil, 2009.
Variáveis

Idade (anos)
Peso (kg)
Altura (cm)
CB (cm)
CC (cm)
PCT (mm)
PCSE (mm)
GC pregas (%)
GC bipolar (%)
GC Tetrapolar (%)
GC Tetrapolar (kg)
IMC (kg/m²)
Índice de conicidade
Índice de adiposidade troncal
Glicemia de jejum (mg/dL)
Insulinemia de jejum (µU/mL)
Colesterol Total (mg/dL)
HDL (mg/dL)
LDL (mg/dL)
Triacilgliceróis (mg/dL)
Índice aterogênico
Proteína C-reativa (mg/dL)
Índice HOMA-IR
Índice HOMA-AD
PA sistólica Dopller (mmHg)
PA sistólica Omrom (mmHg)
PA diastólica Omrom (mmHg)

Total

Obesos

Eutróficos

(n=178)

(n=59)

(n=119)

r

p

r

p

r

p

-0,073
-0,129
-0,100
-0,154
-0,141
-0,149
-0,187
-0,160
-0,085
-0,098
-0,136
-0,132
-0,063
-0,153
0,009
-0,173
-0,121
-0,081
-0,134
0,073
-0,056
0,000
-0,170
-0,482
0,045
0,064
-0,015

0,333
0,087
0,182
0,040*
0,060
0,048*
0,012*
0,033*
0,259
0,193
0,070
0,079
0,402
0,041*
0,908
0,020*
0,109
0,281
0,074
0,334
0,460
0,996
0,023*
<0,001*
0,555
0,395
0,845

-0,066
-0,225
-0,167
-0,334
-0,327
-0,391
-0,414
-0,410
-0,236
-0,323
-0,278
-0,291
-0,311
-0,234
0,045
-0,170
-0,117
0,088
-0,157
-0,174
-0,226
-0,048
-0,169
-0,562
-0,245
-0,039
-0,049

0,619
0,087
0,205
0,010*
0,012*
0,002*
0,001*
0,001*
0,071
0,013*
0,033*
0,025*
0,017*
0,074
0,734
0,199
0,379
0,510
0,235
0,186
0,085
0,718
0,202
<0,001*
0,062
0,768
0,710

-0,077
-0,056
-0,54
-0,087
-0,038
-0,004
-0,073
-0,032
0,037
0,044
-0,018
-0,060
0,090
-0,095
0,006
-0,170
-0,109
-0,163
-0,111
0,206
0,039
0,105
-0,166
-0,454
0,242
0,134
0,049

0,408
0,546
0,556
0,348
0,682
0,968
0,433
0,734
0,688
0,638
0,848
0,519
0,331
0,302
0,951
0,065
0,238
0,077
0,229
0,025*
0,674
0,256
0,071
<0,001*
0,008*
0,147
0,596

CB: circunferência braquial, CC: circunferência da cintura, GC: gordura corporal, PCT: prega cutânea
triciptal, PCSE: prega cutânea subescapular, IMC: índice de massa corporal, HDL: high density
cholesterol, LDL: very low density cholesterol, HOMA-IR: homeostatic model assessment for insulin
resistance, PA: pressão arterial, HOMA-AD homeostatic model assessment-adiponectin. DP: desvio
padrão.
*Correlações significativas com α de 0,05
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Tabela 3. Associação dos componentes bioquímicos com as concentrações da adiponectina
em escolares (n=178) de 6 a 10 anos de Nova Era, Minas Gerais, Brasil, 2009.
Coeficiente β ± DP
IC (95%)
Valor - p
62,0 ± 2,79

56,44 – 67,46

< 0,001*

Log HOMA-ad_1

-27,3 ± 2,27

-31,78 – -22,8

< 0,001*

ExpHOMA-ir_1

0,161 ± 0,254

0,084 – 0,237

< 0,001*

Intercepto

R2 ajustado = 0,451, p= < 0,001 * α de 0,05
HOMA-IR: homeostatic model assessment for insulin resistance, PA: pressão arterial,
HOMA-AD: homeostatic model assessment-adiponectin, DP: desvio padrão.
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Discussão
Neste trabalho, variáveis bioquímicas, antropométrica, clínicas e de composição
corporal associaram-se com a concentração da adiponectina em crianças na faixa etária de 6 a
10 anos. No presente estudo, os índices que avaliam a resistência à insulina, HOMA-AD e
HOMA-IR, foram capazes de predizer a concentração de adiponectina, apontado para a
importância da adipocina na fisiopatologia da resistência insulínica.
Um estudo transversal avaliou crianças com obesidade e com sobrepeso, com idades
entre 2 e 11 anos, impúberes segundo o critério de Tanner e comparou as médias de glicose,
lipídios séricos, insulina, HOMA-IR, relação glicose/insulina e adiponectina. Os autores
observaram que no modelo de regressão linear múltipla o HOMA-IR, a idade e o HDL-c
foram responsáveis por 18,1% da predição das concentrações da adiponectina [26].
Na Grécia, Panagopoulou et al compararam 46 crianças e 34 adolescentes obesos com
43 indivíduos controles. Na análise de regressão múltipla com as concentrações da
adiponectina como variável dependente e idade, sexo, percentual de gordura corporal por
bioimpedância tetrapolar e HOMA-IR como variáveis independentes observou-se que apenas
o sexo e o percentual de gordura corporal foram determinantes importantes das concentrações
dessa adipocina [27].
Em nosso estudo, o HOMA-IR apresentou correlação significativa e negativa (r = 0,170, p = 0,023) com as concentrações da adiponectina quando avaliados todas as crianças,
independente do estado nutricional. O mesmo aconteceu para o índice HOMA-AD (r = 0,482, p < 0,001).
O HOMA-AD é um novo índice de avaliação da resistência à insulina proposto por
Matsuhisa et al em 2007 [21]. A resistência à insulina foi recentemente avaliada por meio do
HOMA-AD por outros estudos em diferentes populações [28,29].
Em crianças obesas, Makni et al (2012) verificaram a correlação significativa entre
esse novo índice e medidas da circunferência da cintura, pressão arterial em ambos os sexos.
Em meninas, o HOMA-AD correlacionou-se também com a glicemia e o HDL-c. [30]
Não foi observada diferença estatística entre a mediana das concentrações da
adiponectina entre as crianças obesas e eutróficas. Entretanto, um estudo de coorte realizado
com 368 adultos avaliou a relação entre os marcadores inflamatórios e a mudança de índice de
massa corporal (IMC) entre a infância e a idade adulta. Os autores observaram que a
diminuição dos níveis de adiponectina e o aumento de IL-1 e PCR na fase adulta parecem
estar relacionadas com a alteração no IMC. Além disso, a obesidade, principalmente a
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obesidade central esteve associada com uma agregação de fatores de risco cardiovascular,
especialmente a resistência à insulina, hipertrigliceridemia, níveis baixos de HDL-c,
tolerância à glicose anormal e hipertensão [31].
Reinehr et Andler avaliaram a influência da idade, sexo, puberdade, perda de peso e
concentrações de adiponectina em 42 crianças obesas. Os autores concluíram que as
concentrações de adiponectina em crianças obesas foram negativamente correlacionadas com
a idade, gordura corporal e resistência à insulina e foram diminuídas na puberdade. Assim
como que, a perda de peso significativa levou a um aumento nas concentrações de
adiponectina e uma melhoria da resistência à insulina [12].
Estudos mostram que a adiponectina possui propriedades antiaterogênicas,
antiinflamatórias e insulinosensibilizantes [32]. Estudo realizado na Espanha com 810
crianças de 12 a 16 anos avaliou a relação entre a adiponectina e componentes da síndrome
metabólica. Os autores verificaram que as concentrações de adiponectina foram
negativamente correlacionadas com o HOMA-IR e concentrações de insulina em ambos os
sexos. A análise de regressão linear múltipla mostrou que, após ajuste para IMC z-score, as
concentrações da adiponectina representaram 15,8% da variação do HDL-c em meninas e de
5% de sua variação em meninos [33].
Ressalta-se que o desenho do estudo transversal não permite elucidar a relação de
causa-efeito dos resultados, apenas associações. Portanto, estudos longitudinais podem
fornecer melhores informações a respeito da associação entre biomarcadores e possíveis
fatores de risco para desenvolvimento de doenças cardiovasculares na idade adulta.
Conclusão
Nos diferentes modelos analisados as variáveis antropométricas não apresentaram
associação com as concentrações da adiponectina, e somente o HOMA-AD e HOMA-IR
permaneceram no modelo múltiplo final. Observou-se que o modelo final da adiponectina
apresentada possui significância estatística, entretanto possui pouca aplicabilidade em estudos
epidemiológicos e na prática clínica em decorrência do custo elevado para as dosagens das
covariáveis explicativas.

64

Agradecimentos
Os autores agradecem às nutricionistas Paula Maria dos Santos e Adriana Cotote
Moreira pelo auxilio no desenvolvimento deste trabalho, à Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado de Minas Gerais (FAPEMIG APQ – 00960-08) pelo seu financiamento e ao Laboratório
Piloto de Analises Clinicas (LAPAC/UFOP) pela realização dos exames bioquímicos.

65

Referências
[1] Cynthia Ogden C. Prevalence of Obesity Among Children and Adolescents: United States,
Trends
1963–1965
Through
2007–2008.
Disponível
em:
http://www.cdc.gov/nchs/data/hestat/obesity_child_07_08/obesity_child_07_08.htm.
[2] IBGE. Pesquisa de Orçamentos Familiares 2008-2009: Antropometria e Estado
Nutricional de Crianças, Adolescentes e Adultos no Brasil. Rio de janeiro. 2010. Disponível
em: http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/pof/
2008_2009_encaa/pof_20082009_encaa.pdf.
[3] Vieira MFA, Araújo CLP, Hallal PC, Madruga SW, Neutzling MB, Matijasevich AL, et
al. Nutritional status of first to fourth-grade students of urban schools in Pelotas, Rio Grande
do Sul State, Brazil. Cad Saude Publica. 2008; 24(7):1667-74.
[4] Guedes DP, Rocha GD, Silva AJRM, Carvalhal IM, Coelho EM. Effects of social and
environmental determinants on overweight and obesity among Brazilian schoolchildren from
a developing region. Rev Panam Salud Publica. 2011; 30(4):295–302.
[5] Wanderley EN, Ferreira VA. Obesity: a plural perspective: [review]. Ciênc. Saúde
Coletiva. 2010; 15(1):185-94.
[6] Santos MG, Pegoraro M, Sandrini F, Macuco EC. Risk factors for the development of
atherosclerosis in childhood and adolescence. Arq. bras. Cardiol. 2008; 90(4):301-8.
[7] Wajchenberg BL. Tecido adiposo como glândula endócrina. Arq Bras Endocrinol Meta.
2000; 44(1);13-20.
[8] Reinehr T, Wunsch R. Relationships between cardiovascular risk proﬁle, ultrasonographic
measurement of intra-abdominal adipose tissue, and waist circumference in obese children.
Clinical Nutrition. 2010; 29(1):24-30.
[9] Heber D. An integrative view of obesity. Am J Clin Nutr. 2010; 91(1):280S-3.
[10] Antuna-Puente B, Feve B, Fellahi S, Bastard JP. Adipokines: The missing link between
insulin resistance and obesity. Diabetes & Matabolism. 2008;34(1):2-11.
[11] Iyengar P, Scherer PE. Adiponectin/Acrp30, an adipocyte-specific secretory factor:
physiological relevance during development. 2003:4(1):32-7.
[12] Reinehr T, Roth C, Menke T, Andler W. Adiponectin before and after Weight Loss in
Obese Children. J Clin Endocrinol Metab. 2004;89(8):3790-4.

66

[13] Tomohide Y, Takuya K, Tadao S, Makoto S, Takao O. Serum C-Reactive Protein and Its
Relation to Cardiovascular Risk Factors and Adipocytokines in Japanese Children. J Clin
Endocrinol Metab. 2006; 91(6):2133-7.
[14] de Onis M, Onyango AW, Borghi E, Siyam A, Nishida C, Siekmann J. Development of a
WHO growth reference for school-aged children and adolescents. Bull World Health
Organ. 2007;85(9):660-7.
[15] Lohman TG, Roche AF, Martorell R. Anthropometric standardization reference manual.
Champaign: Human Kinetics Books, 1988.
[16] Valdez R. A simple model-based index of abdominal adiposity. J Clin Epidemiol.
1991;44:955-6.
[17] Slaughter MH, Lohman TG, Boileau RA, Horswill CA, Stillman RJ, Van Loan MD et al
Skinfold equations for estimation of body fatness in children and youth.
Hum
Biol. 1988;60(5):709-23.
[18] Haffner SM, Stern MP, Hazuda HP, Pugh J, Patterson JK. Do upper-body and
centralized adiposity measure different aspects of regional body-fat distribution? Relationship
to non-insulin-dependent diabetes mellitus, lipids, and lipoproteins. Diabetes. 1987;36(1):4351.
[19] Friedewald WT, Levy RI, Fredrickson DS. Estimation of concentrations of low density
cholesterol in plasma, without use of the preparative ultracentrifuge. Clin
Chem. 1972;18(6):499-502.
[20] Matthews DR, Hosker JP, Rudenski AS, Naylor BA, Treacher DF, Turner RC.
Homeostasis model assessment: insulin resistance and beta-cell function from fasting plasma
glucose and insulin concentration in man. Diabetologia. 1985;28(7):412-9.
[21] Matsuhisa M, Yamasaki Y, Emoto M, Shimabukuro M, Funahashi T, Matsuzawa
Y. A novel index of insulin resistance determined from the homeostasis model
assessment index and adiponectin levels in Japanese subjects. Diabetes Res Clin Pract.
2007;77:151–4.
[22] Castelli WP. Cholesterol and lipids in the risk of coronary artery disease--the
Framingham Heart Study. Can J Cardiol. 1988;4 Suppl A:5A-10A.
[23] Tanner JM. Growth at adolescence. 2nd
Publications, 1962.

ed.

Oxford,UK: Blackwell

Scientific

67

[24] Montgomery DC, Peck EA, Vining GG. Introduction to linear regression analysis, 5a.ed.
Wiley, 2012.
[25] Charnet R, Freire CAL, Charnet EMR, Bonvino H. Análise de Modelos de Regressão
Linear – com aplicações. Ed. UNICAMP, 2008.
[26] Madeira IR, Carvalho CN, Gazolla FM, Pinto LW, Borges MA, Bordallo MA. Impact of
obesity on metabolic syndrome components and adipokines in prepubertal children. J Pediatr .
2009;85(3):261-268.
[27] Panagopoulou P, Galli-Tsinopoulou A, Fleva A, Pavlitou-Tsiontsi E, Vavatsi-Christaki
N, Nousia-Arvanitakis S. Adiponectin and Insulin Resistance in Childhood Obesity J Pediatr
Gastroenterol Nutr. 2008;47(3):356-62.
[28] Hung AM, Sundell MB, Egbert P, Siew ED, Shintani A, Ellis CD, et al. A comparison of
novel and commonly-used indices of insulin sensitivity in African American chronic
hemodialysis patients. Clin J Am Soc Nephrol.2011;6(4): 767-74.
[29] Michalczuk MT, Kappel CR, Birkhan O, Bragança AC, Alvares-da-Silva MR. HOMAAD in Assessing Insulin Resistance in Lean Noncirrhotic HCV Outpatients. Int J Hepatol.
2012: 576584.
[30] Makni E, Moalla W, Lac G, Aouichaoui C, Cannon D, Elloumi M, Tabka Z. The
Homeostasis Model Assessment-adiponectin (HOMA-AD) is the most sensitive predictor of
insulin resistance in obese children. Ann Endocrinol (Paris). 2012; 73(1): 26-33.
[31] Saltevo J, Vanhala M, Kautiainen H, Laakso M. Levels of adiponectin, C-reactive
protein and interleukin-1 receptor antagonist are associated with the relative change in body
mass index between childhood and adulthood. Diab Vasc Dis Res. 2007;4(4):328-31.
[32] Savino F, Petrucci E, Nanni G. Adiponectin: an intriguing hormone for paediatricians.
Acta Paediatr. 2008;97(6):701-5.
[33] Riestra P, García-Anguita A, Lasunción MA, Cano B, de Oya M, Garcés C.
Relationship of adiponectin with metabolic syndrome components in pubertal children.
Atherosclerosis. 2011;216(2):467-70.

68

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em conclusão ao nosso estudo, podemos observar que as equações de associação da
adiponectina apresentam pouca aplicabilidade em estudos epidemiológicos em decorrência do
custo para as dosagens das covariáveis explicativas. Nos diferentes modelos analisados, as
variáveis antropométricas não apresentaram capacidade de associação com as concentrações
de adiponectina, e somente o HOMA-AD e HOMA-IR entraram no modelo múltiplo.
Já para a proteína C-reativa, duas covariáveis de baixo custo e de fácil aplicação
clínica, percentual de gordura corporal estimado pelas pregas cutâneas e glicemia, foram
capazes de se associar com a PCR
Verificamos ainda com este estudo que a prevalência de obesidade (6,4%) em 2009 foi
elevada na faixa etária de 6 a 10 anos em Nova Era e maior que a detectada em 2007 (5,6%).
Este resultado é semelhante aos encontrados em grandes centros urbanos no Brasil.
É importante salientar que os resultados dos exames bioquímicos e antropométricos de
todos os alunos avaliados foram entregues às escolas e aos pais/responsáveis.
Consequentemente, as crianças que apresentaram alguma alteração nos exames foram
encaminhadas para acompanhamento pelos profissionais da rede municipal de saúde.
Além disso, atividades com o intuito de promover a educação nutricional são
realizadas pela nutricionista da prefeitura nas escolas municipais. Os pais/responsáveis das
crianças recebem orientação por meio de palestras educativas que abordam temas como a
alimentação saudável, atividades físicas e prevenção de fatores de riscos para doenças
cardiovasculares.

7 PERSPECTIVAS
Com objetivo de aprofundar o estudo sobre biomarcadores inflamatórios e fatores de
risco cardiovascular na mesma população avaliada, nosso grupo de pesquisa realizará a
dosagem de outros biomarcadores como leptina, resistina, visfatina, IL-6 e TNF-α.
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9.4 Termo de consentimento livre e esclarecido

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ERA
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Eu,____________________________________________________________,

RG

N° __________________________, recebi o termo de esclarecimento da pesquisa
“Estudo dos fatores de risco associados a doenças cardiovasculares em escolares
de Nova Era” e declaro ter sido informado sobre o estudo e que estou ciente dos
objetivos do mesmo.
Concordo em participar do referido estudo e em colaborar com a obtenção dos
dados respondendo aos questionários, comparecendo de livre e espontânea
vontade para a realização dos exames. Autorizo os autores do estudo a utilizar as
informações decorrentes dos questionários por mim respondidos e dos exames
clínicos e bioquímicos a que eu/ou meu filho (a) se submeterá para elaborar
relatórios e artigos acadêmico-científicos.
Estou ciente dos procedimentos dos quais concordo em submeter a mim e minha
família, sobre os quais já tive as devidas explicações no termo de esclarecimento:






Inquérito bio-socioeconômico (entrevista);
Inquérito de consumo alimentar (entrevista);
Avaliação clínica: (eletrocardiograma e pressão arterial);
Avaliação antropométrica (peso, altura, circunferência da cintura e quadril) e
bioimpedância;
Avaliação bioquímica (dosagem de triglicérides, colesterol total e frações,
glicemia, hemoglobina, retinol sérico, ferritina sérica e dosagem de Proteína C
reativa).
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Estou ciente do sigilo das informações que prestarei, de que todo material biológico
coletado será descartado após a realização dos exames necessários a esta
pesquisa, e do direito de me retirar da mesma a qualquer momento que desejar.
Fui informado de que, após a coleta dos dados, receberei os resultados do meu
estado de saúde. Casos necessários serão encaminhados ao serviço de saúde do
município.

Nova Era, ___ de _________ de 2009
______________________________________________________
(Assinatura do paciente ou responsável ou testemunha)
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