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Resumo 

Introdução: A obesidade é uma das maiores preocupações mundiais em saúde pública, 

devido à elevada incidência e as diversas doenças associadas, tais como: hipertensão 

arterial sistêmica, o diabetes melittus e as dislipidemias. Objetivo: investigar a 

prevalência de hipertensão arterial e disfunções metabólicas (alteração de glicemia, 

colesterol e triglicérides) em crianças e adolescentes obesos, bem como, se existe 

diferença na prevalência dos fatores de risco para doença aterosclerótica estudas em 

relação a idade e ao sexo. Metodologia: Foram avaliados 99 indivíduos obesos, com 

idade entre sete e 13 anos, que passaram por entrevista; medidas antropométricas (massa 

corporal e estatura); medida da pressão arterial sistêmica; e exames laboratoriais 

(glicemia, colesterol total, colesterol de baixa densidade - LDL), colesterol de alta - HDL 

e triglicérides). Foi investigado a prevalência de hipertensão arterial e disfunções 

metabólicas (alteração de glicemia, colesterol e triglicérides) por sexo e faixa etária 

(crianças e adolescentes). Resultados: alterações prevalentes na amostra total: baixos 

níveis de HDL-c = 49,5%; TG elevado = 35,4%; LDL-c elevado = 24,2%; CT elevado = 

21,2%; VLDL-c elevado = 20,2%; HADiastólica = 15,2%. Alterações prevalentes nas 

crianças (sete a nove anos): HDL-c = 64,8%; TG-c = 40,7%; LDL-c = 33,3%; CT-c = 

25,9%; HADiastólica = 16,7%. Alterações prevalentes nos adolescentes (10 a 13 anos): 

VLDL-c = 22,2%.  Alterações prevalentes no sexo masculino: TG-c = 41,5%; LDL-c = 

30,2%; VLDL-c = 28,3%; CT-c = 26,4%. Alterações prevalentes no sexo feminino: HDL-

c = 54,3%; HADistólica = 17,4%. Conclusão: predomínio das alterações encontradas 

foram: HDL-c e pressão arterial diastólica nas crianças e no sexo feminino; CT, LDL-c e 

TG nas crianças e no sexo masculino; glicemia em um adolescente do sexo masculino; 

VLDL-c nos adolescentes e no sexo masculino; pressão arterial sistólica nos adolescentes 

e no sexo feminino. Os adolescentes e o sexo feminino apresentaram menor prevalência 

dos fatores de risco. No que se refere ao agrupamento de fatores de risco, as crianças e o 

sexo masculino apresentaram maior número de fator de risco associados. 

 

Palavras-chave: Obesidade pediátrica; Dislipidemias; Hipertensão  

 

Abstract  

Introduction: Obesity is one of the biggest global public health concerns, due to the high 

incidence and the various associated diseases, such as: systemic arterial hypertension, 

diabetes mellitus and dyslipidemias. Objective: to investigate the prevalence of arterial 

hypertension and metabolic disorders (changes in blood glucose, cholesterol and 

triglycerides) in obese children and adolescents, as well as whether there is a difference 

in the prevalence of risk factors for atherosclerotic disease studied in relation to age and 

sex. Methodology: We evaluated 99 obese individuals, aged between seven and 13 years, 

who underwent an interview; anthropometric measurements (body mass and height); 

measurement of systemic blood pressure; and laboratory tests (glycemia, total cholesterol, 

low density cholesterol - LDL), high cholesterol - HDL and triglycerides). The prevalence 

of arterial hypertension and metabolic disorders (changes in blood glucose, cholesterol 

and triglycerides) by sex and age group (children and adolescents) was investigated. 

Results: alterations prevalent in the total sample: low levels of HDL-c = 49.5%; high TG 

= 35.4%; elevated LDL-c = 24.2%; high CT = 21.2%; elevated VLDL-c = 20.2%; 

AHdiastolic = 15.2%. Prevalent alterations in children (seven to nine years): HDL-c = 

64.8%; TG-c = 40.7%; LDL-c = 33.3%; CT-c = 25.9%; AHdiastolic = 16.7%. Prevalent 



 

 

alterations in adolescents (10 to 13 years): VLDL-c = 22.2%. Prevalent alterations in 

males: TG-c = 41.5%; LDL-c = 30.2%; VLDL-c = 28.3%; CT-c = 26.4%. Prevalent 

alterations in females: HDL-c = 54.3%; AHdiastolic = 17.4%. Conclusion: the 

predominance of alterations found were: HDL-c and diastolic blood pressure in children 

and females; TC, LDL-c and TG in children and males; blood glucose in a male 

adolescent; VLDL-c in adolescents and males; systolic blood pressure in adolescents and 

females. Adolescents and females had a lower prevalence of risk factors. With regard to 

the grouping of risk factors, children and males have a greater number of associated 

factors. 
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1 INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 

A obesidade é uma das maiores preocupações em saúde pública, devido à elevada 

incidência mundial e as diversas doenças associadas, dentre as quais destacam-se a hipertensão 

arterial sistêmica, o diabetes melittus e as dislipidemias (THAYER; YAMAMOTO; 

BROSSCHOT, 2010). Segundo a Organização Mundial da Saúde, 340 milhões de crianças e 

adolescentes, com idade entre 5 e 19 anos, apresentavam obesidade e sobrepeso em 2016 

(WHO, 2021). Em consequência disso, aproximadamente 2,8 milhões de pessoas morrem todos 

os anos (WHO, 2011).  

No Brasil, a obesidade atingiu 17,6% dos meninos e 12,4% das meninas entre cinco e 

nove anos de idade, e 10,1% dos meninos e 7,8% das meninas com idade entre 10 e 19 anos. A 

previsão para 2030 é que teremos, aproximadamente, 7.664.422 de pessoas com obesidade na 

faixa etária de 5 a 19 anos, ocupando a 5ª posição no ranking mundial. Caso nada seja feito, 

apenas 2% desses dados têm chances de serem revertidos (LOBSTEIN; BRINSDEN, 2019).  

A incidência de doenças associadas, bem como, o risco para a saúde sofre influência da 

distribuição regional da obesidade. A obesidade global, ou ginóide, representa a distribuição da 

gordura em regiões de quadril, coxa e glúteos e está relacionada com alterações hormonais e 

circulatórias (NATIONAL TASK FORCE ON THE PREVENTION AND TREATMENT OF 

OBESITY, 2000). Já a obesidade abdominal, também conhecida como androide ou central, está 

associada com a deposição de gordura nas regiões viscerais e o risco de variadas comorbidades, 

tais como dislipidemias, hipertensão arterial e intolerância a glicose, aumentando, assim, os 

riscos para o desenvolvimento de doenças cardíacas (NATIONAL TASK FORCE ON THE 

PREVENTION AND TREATMENT OF OBESITY, 2000). 

No caso da hipertensão arterial sistêmica (HAS), a ameaça para o seu surgimento e o 

agravamento do risco de doenças cardiovasculares em indivíduos obesos (RAO, 2016; SOROF 

et al., 2004) é atribuído ao aumento da estimulação nervosa simpática e do sistema renina 

angiotensina-aldosterona (SRAA), que promove a elevação dos níveis de angiotensina II e 

aldosterona (HO, 2009;KURUKULASURIYA et al., 2011); elevação do débito cardíaco, em 

virtude da maior demanda metabólica do obeso, que implica no aumento da pressão arterial 

(MESSERLI et al., 1982); aumento da reabsorção renal de sódio que pode causar modificações 

estruturais nos rins levando ao desenvolvimento de doenças renais e, também, ocasiona 

aumento nos níveis pressóricos sistêmicos (KURUKULASURIYA et al., 2011).  

Um estudo (CORDEIRO et al., 2016) com 477 alunos da rede pública da cidade de 

Vitória no Espírito Santo, com idade entre sete e 17 anos, identificou a prevalência de 21% de 
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hipertensão nos meninos obesos e 14,6% nas meninas. Entretanto, uma outra pesquisa 

(MONEGO; JARDIM, 2006) com 3.169 indivíduos de 7 a 14 anos de idade, constatou a 

ocorrência de hipertensão arterial em 2,2% dos meninos e 2,8% das meninas obesas. Essas 

distinções podem estar associadas às diferenças na maturação sexual entre meninos e meninas 

da mesma idade (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2005).   

Ao analisar a prevalência de HAS por faixa etária, Ferreira e Aydos (2010) observaram 

maior ocorrência entre os 13 e 14 anos de idade, comparado com os mais novos. Segundo esses 

autores, o maior nível de obesidade nos mais velhos pode ter causado maior prevalência da 

HAS (FERREIRA; AYDOS, 2010). Um outro estudo (ROSANELI et al., 2014) com 4.609 

indivíduos pertencentes a faixa etária de 6 a 11 anos, alunos da rede pública e particular da 

cidade de Maringá, Brasil, observou uma correlação entre a elevação da pressão arterial e a 

idade, mostrando que a cada um ano de vida ocorre o aumento de 19% na probabilidade de 

desenvolver hipertensão arterial sistêmica.  

A dislipidemia é outra doença a qual os obesos estão predispostos (IUGHETTI; 

BRUZZI; PREDIERI, 2010). Ela resulta de modificações estruturais e funcionais que ocorrem 

no tecido adiposo (adiposopatia) e a secreção de adipocinas modificadas (VEKIC et al., 2019). 

O excesso de gordura corporal gera aumento do colesterol, triglicerídeos e diminuição da 

lipoproteína de alta densidade, o HDL (FREEDMAN et al., 1999). Uma pesquisa realizada por 

Nguyen (2011) mostrou que as crianças obesas tiveram maior prevalência das medidas de 

colesterol, se comparadas às crianças de peso normal, principalmente diminuição do HDL 

(NGUYEN; KIT; CARROLL, 2015), resultante, em parte, da alteração na composição do HDL, 

onde ocorre uma substituição do éster de colesteril pelos triglicerídeos (ECKEL; BAROUCH; 

ERSHOW, 2002). 

No que se refere a relação entre a prevalência da dislipidemia e o sexo, não tem sido 

evidenciado diferenças entre meninos e meninas de seis a 15 anos de idade (OLIOSA et al., 

2019). Esses autores ressaltam que a relação entre os lipídios presentes no sangue e a massa 

corporal ainda é pouco estudada e precisa ser melhor investigada nessas faixas etárias.  Por 

outro lado, Moura et al. (2000), ao avaliar o perfil lipídico de 1.600 crianças e adolescentes na 

cidade de Campinas, São Paulo, verificou que as meninas apresentaram maiores valores de 

colesterol e triglicerídeos, comparado ao sexo masculino. Foi possível observar pico nos níveis 

de colesterol das meninas na idade de 8 e 13 anos, já os meninos mostraram valores crescentes 

de colesterol até os 13 anos e posteriormente diminuição. Essas alterações de picos estão 

relacionadas a maturidade sexual e diferenças existentes entre os sexos (MOURA et al., 2000). 

Um estudo investigou o perfil lipídico de 414 crianças e adolescentes pernambucanas, foi 
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possível observar maiores valores de colesterol total e triglicerídeos em meninas, ao ser 

comparado com meninos (FRANCA; ALVES, 2006). Porém, esse estudo não detectou 

diferenças estatísticas entre crianças e adolescentes, além de não considerar uma população 

obesa.   

A presença da dislipidemia somada à obesidade pode causar diversos problemas ao 

longo do tempo. Entre eles estão a possível permanência do colesterol desregulado durante a 

fase adulta, aparecimento de aterosclerose e maior predisposição de desenvolver outras doenças 

cardiovasculares (FRANÇOSO; COATES, 2002; REGINA BORGES et al., 2007). Portanto, 

diagnosticar a obesidade infantil e identificar as doenças associadas, muitas vezes silenciosas, 

é imprescindível para a saúde pública e do indivíduo (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

CARDIOLOGIA, 2005).  

O diabetes mellitus (DM) secundária a obesidade também tem sido alvo de estudos, 

especialmente em crianças e jovens. A ocorrência do DM está mais associada a obesidade 

central (NATIONAL TASK FORCE ON THE PREVENTION AND TREATMENT OF 

OBESITY, 2000), cujos principais desarranjos fisiológicos são a resistência à insulina no 

músculo e fígado, juntamente com as falhas das células beta do pâncreas. Esta intensa 

resistência à insulina está relacionada a um crescimento da quantidade de lipídeos nos 

compartimentos viscerais (D’ADAMO; CAPRIO, 2011). No início do DM ocorre resistência 

periférica à insulina, dificuldade de sinalização da insulina na célula, seguida de uma 

hiperinsulinemia (aumento de insulina na corrente sanguínea) compensatória. Com o passar do 

tempo acontece diminuição na produção desse hormônio, acarretando aumento da glicemia na 

corrente sanguínea. Dessa maneira, a hiperglicemia ocorre ao longo do tempo como resultado 

da diminuição de secreção de insulina pelo pâncreas, por disfunção das células beta 

(PULGARON; DELAMATER, 2014).   

Os ácidos graxos livres estimulam a resposta das células betas do pâncreas, entretanto 

essa relação pode tornar-se patológica em alguns casos (MCGARRY; DOBBINS, 1999). Uma 

das funções dos ácidos graxos livres consiste em fornecer um combustível alternativo para a 

glicose, poupando a glicose para as necessidades cerebrais e momentos de jejum prolongado. 

Quando os indivíduos se encontram alimentados, a insulina suprime essa ação dos ácidos graxos 

livres possibilitando que a glicose consumida seja metabolizada sem interferências. Entretanto, 

em indivíduos obesos os ácidos graxo livres se encontram em elevadas quantidades no plasma 

e não são completamente suprimidos durante a alimentação, devido a insensibilidade dos 

adipócitos a insulina ou por acréscimo na massa dos adipócitos. A exposição por tempo 
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prolongado a este aumento de ácidos graxos livres gera uma hipersecreção de insulina no 

organismo de indivíduos obesos (UNGER, 1995).  

A literatura tem referido maior prevalência de DM no sexo feminino 

(INTERNATIONAL DIABETES FEDERATION, 2011), existindo grandes diferenças entre as 

faixas etárias de crianças e adolescentes (FAZELI FARSANI et al., 2013; LIESE, 2006). 

Entretanto, as diferenças entre os sexos têm sido evidenciadas na faixa etária 15 a 19 anos, 

atribuídas ao fato do DM tipo 2 possuir relação consistente com o crescimento da obesidade e 

sobrepeso (WRITING GROUP FOR THE SEARCH FOR DIABETES IN YOUTH STUDY 

GROUP et al., 2007). Porém, tais diferenças não têm sido verificadas nas crianças (FAZELI 

FARSANI et al., 2013).   

Mediante o exposto, as complicações provenientes da obesidade são diversas e podem 

surgir durante a infância e adolescência, causando a possibilidade de desenvolvimento de 

hipertensão, diabetes melittus, dislipidemia, síndrome metabólica, culminando com doenças 

cardiovasculares (PINHAS-HAMIEL; ZEITLER, 2007). 

Em vista disso, é imprescindível a realização de um diagnóstico precoce da obesidade 

infantil e as doenças associadas (PERGHER et al., 2010), o qual necessita de estudos regionais, 

já que essa doença sofre influência de aspectos culturais e socioeconômicos. Além disso, sem 

essas informações é impossível a efetivação de políticas públicas para a prevenção e tratamento 

da obesidade infantil e suas consequências, bem como, intervir na incidência de doenças 

cardiovasculares na juventude e idade adulta, além de auxiliar na diminuição dos gastos 

públicos. 

 

2  OBJETIVOS  

 

2.1 Geral 

 

Investigar a prevalência de hiperinsulinemia, dislipidemias (colesterol total, colesterol 

de alta e baixa densidade e triglicérides) e hipertensão arterial sistêmica em crianças e 

adolescentes obesos.  

 

2.2 Específicos 

 

Investigar se existe diferença na proporção de ocorrência dos fatores de risco para 

doença aterosclerótica estudas em relação a idade e ao sexo. 
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1  MATERIAL E MÉTODOS 

 

Aspectos éticos 

 

O projeto foi aprovado pelo ao Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos 

da Universidade Estadual Paulista (Campus Marília, SP), com nº: 1.685.041/ 2016. Os pais ou 

responsáveis assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido e as crianças e 

adolescentes com idade igual ou superior a 12 anos assinaram um termo de assentimento, de 

acordo com a resolução 466/2012.  

  

Amostra 

 

A amostra foi determinada por conveniência, participantes de um programa de 

intervenção interdisciplinar, Centro de Atendimento à Obesidade Infantil de Marília (CAOIM). 

Foram avaliados 99 indivíduos com idade entre sete e 13 anos. 

 

Bioquímica sangue  

 

Os valores de normalidade da bioquímica do sangue seguiram a V Diretriz Brasileira de 

Dislipidemia e Prevenção da Aterosclerose (2013), para a faixa etária de 2 a 19 anos: Colesterol 

Total (mg/dL) = desejáveis < 150, limítrofe 150-169 e elevados ≥ 170; LDL (mg/dL) = 

desejáveis < 100, limítrofes100-129 e elevados ≥ 130; HDL (mg/dL) = desejáveis ≥ 45; 

Triglicérides (mg/dL) = desejáveis < 100, limítrofes 100 – 129 e elevados ≥ 130  (XAVIER et 

al., 2013). 

De acordo com as Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes (2019-2020), a glicemia 

pode ser classificada como: Normoglicemia = < 100 mg/dL; Pré-diabetes ou risco aumentado 

para desenvolver DM: ≥ 100 e < 126 mg/dL; Diabetes estabelecido: ≥ 126 mg/dL 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2019). 

 

Medida da pressão arterial sistêmica  

 

A medida da pressão arterial (PA) foi realizada pelo método indireto, técnica 

auscultatória, utilizando-se um estetoscópio (Tycos® ,EstadosUnidos) e um 

esfigmomanômetro Aneróide (Premium®, Brasil). Foram adotadas as orientações das VI 

Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

CARDIOLOGIA, 2010) para o preparo do paciente e para os procedimentos de aferição. A 
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pressão sistólica foi determinada pela ausculta do primeiro som (fase I de Korotkoff), que é um 

som fraco seguido de batidas regulares, e a pressão diastólica foi determinada pelo 

desaparecimento do som (fase V de Korotkoff). Precedida a ausculta até cerca de 20 a 30 mmHg 

abaixo do último som para confirmar seu desaparecimento e depois proceder à deflação rápida 

e completa. A classificação da PA para crianças e adolescentes seguiu os critérios do Clinical 

Practice Guideline for Screening and Management of High Blood Pressure in Children and 

Adolescents (2017): PA normal = < percentil 90; PA levada = ≥ percentil 90 a < percentil 95 

ou 120/80 mmHg para < percentil 95, escolhendo o valor que se apresentar menor. Dentro dessa 

faixa etária, é considerado HAS estágio 1 quando ≥ percentil 95 até < percentil 95 + 12 mmHg, 

ou 130/80 a 139/89 mmHg, e HAS estágio 2 quando ≥ percentil 95 + 12 mmHg, ou ≥ 140/90 

mmHg, escolhendo o valor que se apresentar menor (FLYNN; KAELBER; BAKER-SMITH, 

2017). 

 

Medidas antropométricas e composição corporal  

 

A massa corporal foi medida com a utilização de uma balança antropométrica (Welmy, 

São Paulo, Brasil) sobre a qual o indivíduo ficou na postura em pé, de frente para escala de 

medida. A estatura foi medida com estadiômetro do equipamento citado, com o indivíduo na 

mesma postura, porém de costas para a escala de medida, com a cabeça em posição ortostática. 

O Índice de Massa Corporal (IMC) foi calculado segundo a fórmula: massa corporal 

(kg)/estatura2 (m) (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2000). O IMC obtido foi 

classificado de acordo com o percentil específico para o sexo e faixa etária em: eutrófico = 

menor que 85%; sobrepeso = entre 85 % e 97%; obesos = maior que 97%.  

 

Análise dos dados  

 

Para a análise da relação entre as variáveis qualitativas foi aplicado o teste de associação 

do Qui-quadrado. Para comparação da média em função do sexo e faixa etária foi realizada a 

Anova-two-way baseado no pressuposto de homogeneidade das variâncias pelo teste de Levene.  

Para analisar a relação entre o percentil do IMC e variáveis quantitativas foi realizado o 

teste de correlação de Pearson. Foi utilizado o programa SPSS. O nível de significância foi 

estabelecido em 5% (p<0,05). 

 

3  RESULTADOS  
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Foram estudados 99 indivíduos, sendo 54 crianças de 7 a 9 anos e 45 adolescentes com 

idade entre 10 a 13 anos. Para comparar os sexos, foram compostos dois grupos, sendo o 

feminino com 46 indivíduos e o masculino com 53. Não houve diferença estatística significativa 

(p>0,05) entre os grupos, quando separados por sexo ou idade. 

A tabela 1 apresenta os dados da distribuição de proporção das variáveis bioquímicas e 

fisiológicas normais e alteradas da amostra total, separadas por idade e por sexo.  

Na tabela 2 são apresentadas as análises de comparação da média das variáveis 

fisiológicas e bioquímicas em função do sexo e faixa etária.   
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Tabela 1.  Distribuição de proporção das variáveis bioquímicas e fisiológicas normais e alteradas da amostra total, separadas por idade e por sexo.  

 Variáveis Classificação  

Amostra total Amostra separada por idade Amostra separada por sexo 

N = 99 
Crianças 

(N = 54) 

Adolescentes 

(N = 45) 
Valor P 

Feminino 

(N = 46) 

Masculino 

(N = 53) 
Valor P 

GL(mg/dL) - Alterado 

- Normal 

1 (1,0) 

98 (99,0) 

0 (0) 

54 (100) 

1 (2,2) 

44 (97,8) 
0,273 

0 (0) 

46 (100) 

1 (1,9) 

52 (98,1) 
0,352 

CT (mg/dL) - Alterado 

- Normal 

21 (21,2) 

78 (78,8) 

14 (25,9) 

40 (74,1) 

7 (15,6) 

38 (84,4) 
0,211 

7 (15,2) 

39 (84,8) 

14 (26,4) 

39 (73,6) 
0,176 

HDL-c (mg/dL) - Alterado 

- Normal 

49 (49,5) 

50 (50,5) 

35 (64,8) 

19 (35,2) 

14 (31,1) 

31 (68,9) 
0,001 

25 (54,3) 

21 (45,7) 

24 (45,3) 

29 (54,7) 
0,371 

LDL-c (mg/dL) - Alterado 

- Normal 

24 (24,2) 

75 (75,8) 

18 (33,3) 

36 (66,7) 

6 (13,3) 

39 (86,7) 
0,021 

8 (17,4) 

38 (82,6) 

16 (30,2) 

37 (69,8) 
0,140 

VLDL-c (mg/dL) - Alterado 

- Normal 

20 (20,2) 

79 (79,8) 

10 (18,5) 

44 (81,5) 

10 (22,2) 

35 (77,8) 
0,649 

5 (10,9) 

41 (89,1) 

15 (28,3) 

38 (71,7) 
0,032 

TG (mg/dL) - Alterado 

- Normal 

35 (35,4) 

64 (64,6)  

22 (40,7) 

32 (59,3) 

13 (28,9) 

32 (71,1) 
0,222 

13 (28,3) 

33 (71,7) 

22 (41,5) 

31 (58,5) 
0,171 

PAS (mmHg) - HASist 

- Elevada 

- Normal  

1 (1,0) 

8 (8,1) 

90 (90,9) 

0 (0)  

2 (3,7) 

52 (96,3) 

1 (2,2) 

6 (13,3) 

38 (84,4) 

0,037 

1 (2,2) 

1 (2,2) 

44 (95,7) 

0 (0) 

7 (13,2) 

46 (86,8) 

0,332 

PAD (mmHg) - HADiast 

- Elevada 

15 (15,2) 

3 (3,0) 

9 (16,7) 

1 (1,9) 

6 (13,3) 

2 (4,4) 
0,782 

8 (17,4) 

0 (0) 

7 (13,2) 

3 (5,7) 
0,854 
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- Normal 81 (81,8) 44 (81,5) 37 (82,2) 38 (82,6) 43 (81,1) 

 

Nota: N = número de indivíduos; % = percentual de ocorrência; mg/dL = miligramas por decilitro; mmHg = milímetro de mercúrio; GL = glicemia; 

CT = colesterol total; HDL-c = colesterol de alta densidade; LDL-c = colesterol de baixa densidade; VLDL-c = colesterol de muito baixa densidade; 

TG = triglicérides; PAS = pressão arterial sistólica; HASist = Hipertensão arterial sistólica; PAD = pressão arterial diastólica; HADiast = 

Hipertensão arterial diastólica.  
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Tabela 2. Comparação da média das variáveis fisiológicas e bioquímicas e análise de interação com a faixa etária e sexo.   

 

Variáveis  

7 a 9 anos 10 a 13 anos Valor de P teste de Anova 

Feminino Masculino Feminino Masculino Faixa 

etária 
Sexo Interação 

Média DP Média DP Média DP Média DP 

GL (mg/dL) 78,23 7,43 78,75 7,92 76,31 5,82 79,66 9,71 0,762 0,252 0,401 

CT-c (mg/dL) 167,97 32,55 180,50 36,30 165,25 28,58 164,62 33,54 0,180 0,390 0,342 

HDL-c (mg/dL) 37,97 5,71 39,96 5,86 38,56 7,47 37,17 6,32 0,399 0,817 0,194 

LDL-c (mg/dL) 110,23 30,20 115,63 33,39 103,81 25,02 103,24 31,04 0,141 0,704 0,639 

VLDL-c (mg/dL) 19,67 8,97 24,92 15,58 22,88 7,74 24,24 8,58 0,570 0,139 0,384 

TG (mg/dL) 98,50 44,45 124,50 77,78 114,44 38,53 120,28 43,41 0,598 0,154 0,365 

PAS (mmHg) 95,07 10,16 93,29 10,72 103,56 14,99 101,14 11,92 0,001* 0,389 0,894 

PAD (mmHg) 63,27 11,54 62,50 12,55 66,06 15,21 61,93 11,11 0,664 0,340 0,512 

 

Nota: mg/dL = miligramas por decilitro; bmp = batimentos por minuto; mmHg = milímetro de mercúrio; GL = glicemia; CT = colesterol total; 

HDL-c = colesterol de alta densidade; LDL-c = colesterol de baixa densidade; VLDL-c = colesterol de muito baixa densidade; TG = triglicérides; 

PAS = pressão arterial sistólica; PAD = pressão arterial diastólica; *Indica diferença significativa entre as faixas etárias independente do sexo pelo 

teste de Anova-two-way para p-valor ≤ 0,05; **Indica diferença significativa entre os sexos independente da faixa etária pelo teste de Anova-two-

way para p-valor ≤ 0,05
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Na figura 1 está ilustrada o percentual de indivíduos com um ou mais fatores de risco 

para doença cardiovascular.  

 

 

Figura 1. Percentual de indivíduos da amostra total, por faixa etária e por sexo acometidos por 

um ou mais fatores de risco para doença cardiovascular.  

 

4 DISCUSSÃO  

 

O presente estudo teve como objetivo investigar a prevalência de hipertensão arterial e 

doenças metabólicas (alteração de glicemia, colesterol total, LDL, HDL, VLDL e triglicérides) 

em crianças e adolescentes obesos e a relação do sexo e da idade com esses fatores.  

Para essa finalidade, foi investigado um grupo de estudantes de uma cidade do interior do 

estado de São Paulo, cujos dados contribuem para a saúde pública.  

 

GLICEMIA 

 

No presente estudo apenas um adolescente do sexo masculino foi diagnosticado com 

hiperglicemia. Não foi encontrada interação significativa dessa variável com o sexo ou idade, 

apesar da insulina ser influenciada pelo hormônio do crescimento, aumentando a sua resistência 

durante a puberdade (TRAVERS et al., 1995).   

 

LIPÍDEOS E LIPOPROTEÍNAS  
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A ordem de prevalência das alterações dos lipídeos e lipoproteínas da amostra total foi: 

1º) Baixos níveis de HDL-c (49,5%); 2º) TG elevado (35,4%); 3º) LDL-c elevado (24,2%); 4º) 

CT elevado (21,2%); 5º) VLDL-c elevado (20,2%). 

Quando analisado, separando-se por sexo e idade, foi verificado que alterações de HDL 

prevaleceram nas crianças (7 a 9 anos) e no sexo feminino; CT, LDL-c e TG nas crianças e no 

sexo masculino; VLDL-c nos adolescentes (10-13 anos) e no sexo masculino.   

No que se refere à idade, os estudos (GIULIANO et al., 2005; REUTER et al., 2016) 

apontam que os níveis de lipídeos e lipoproteínas variam durante o crescimento e 

desenvolvimento humano, em relação a idade e ao sexo, sendo superiores nas adolescentes do 

sexo feminino, que apresentam maiores valores de CT, HDL-c e LDL-c.  Já no sexo masculino 

observa-se diminuição progressiva do CT, HDL-c e LDL-c (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

CARDIOLOGIA, 2005).  

Estes achados reforçam que, de fato, existe uma relação entre o perfil lipídico e a 

obesidade, assim como sinalizam a ocorrência das alterações dos marcadores lipídicos 

correlacionados ao índice de massa corporal (IMC) mesmo em crianças e corroboram as 

evidências de que a diminuição do HDL e elevados níveis de TG consistem na principal 

dislipidemia associada à obesidade (FARIAS DE NOVAES et al., 2007;  RAMOS et al., 2011) 

Porém, a prevalência encontrada no presente estudo é superior ao que vem sendo relatado 

por outros autores. Uma amostra estudada, de 7 a 12 anos de idade, verificou-se que 10% 

apresentavam elevados níveis de LDL, 15% estavam LDL e TG aumentados e 18,9% tinham 

TG aumentado e HDL diminuído (ALMEIDA et al., 2016; KORSTEN-RECK et al., 2008). 

Outros estudos (ALMEIDA et al., 2016; GRILLO et al., 2005), também identificaram baixos 

níveis HDL em crianças obesas. Uma pesquisa (KAESTNER et al., 2020) realizada com 

adolescentes brasileiros de 12 a 17 anos, observou que a maior prevalência de alteração lipídica 

entre os participantes consistiu em TG alto e baixos níveis de HDL.  

Um trabalho desenvolvido com crianças e adolescentes de Pernambuco, Brasil, avaliou 

o perfil lipídico e o excesso de peso de 414 indivíduos, dentro os quais a prevalência de excesso 

de peso foi de 4%. Além disso, o grupo das meninas apresentou maiores níveis de triglicerídeos 

e colesterol total comparado aos meninos (FRANCA; ALVES, 2006). Um estudo realizado em 

Marau, Rio grande do Sul, encontrou resultados diferentes do presente trabalho ao analisar o 

perfil lipídico de crianças e adolescentes de 1 a 19 anos, conseguindo encontrar maiores 

concentrações de CT, HDL, VLDL e TG no grupo das meninas comparado aos meninos. 

Entretanto, o estudo não analisou a relação entre a obesidade e a dislipidemia (CALLIARI et 
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al., 2019). Outro estudo que obteve resultados diferentes do nosso, consiste na pesquisa 

realizada em Florianópolis com 1.053 crianças e adolescentes identificando na amostra que o 

sexo feminino apresentou maiores concentrações de CT e LDL-c. Entretanto, os trabalhos 

citados acima não analisaram a prevalência das alterações lipídicas em uma população formada 

exclusivamente por indivíduos obesos ou com sobrepeso, apesar de identificarem a relação 

existente, o que poderia explicar essas diferenças de resultados com a nossa pesquisa. 

(GIULIANO et al., 2005.) 

Uma das possíveis explicações para a dislipidemia associada à obesidade encontra-se na 

ativação da via cinase AMP-dependente, induzida por uma elevação da insulina e leptina e 

diminuição da ativação da adiponectina, que se associa positivamente com os níveis de HDL e 

insulina e negativamente com os níveis de triglicerídeos (WEISS et al., 2004). 

Outro fator que tem influência é o hormonal. De acordo com o INAN (1990), a idade 

mediana da menarca no Brasil consiste em 13 anos e 2 meses, entretanto, os dados nacionais 

mostram variabilidade desses valores, possivelmente relacionados a fatores ambientais, 

genéticos e sociais (DUARTE, 1993). A idade em que a menarca ocorreu pode interferir na 

composição corporal das meninas, indicando elevação da adiposidade e mudanças na 

distribuição de gordura durante o período de maturação sexual, isso ocorre devido ao aumento 

da ação do estrógeno e progesterona nesse período (DUARTE, 1993; POZZOBON; 

TREVISAN, 2003).  No presente estudo, as voluntárias não foram inqueridas sobre idade da 

menarca, o que poderia contribuir com informações adicionais.  

Além disso, os níveis de lipídios no organismo variam durante o desenvolvimento 

humano, sofrendo influências do sexo e idade. Crianças e adolescentes pertencentes ao sexo 

feminino podem apresentar níveis superiores de lipídios e lipoproteínas no organismo, 

principalmente durante o período da adolescência. Ambos os sexos apresentam variações 

devido a maturação sexual, nas meninas isso ocorre a partir dos 10 anos com o aumento 

progressivo de HDL e posteriormente, a partir dos 14-15 anos, a elevação do LDL e CT. 

Entretanto, para os meninos essa elevação ocorre a partir dos 17-18 anos (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2005). Desse modo, compreende-se que a maturação 

sexual pode interferir na ocorrência da obesidade e dos fatores de risco cardiovascular 

associados.  

 

HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA 
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Somente uma adolescente do sexo feminino apresentou hipertensão arterial sistólica. Já a 

hipertensão arterial diastólica acometeu 15,2% da amostra total, com prevalência ligeiramente 

superior nas crianças (crianças = 16,1% e adolescentes = 13,3%) e no sexo feminino (masculino 

= 13,2% e feminino = 17,4%). Houve interação significativa apenas da pressão arterial sistólica 

com a faixa etária.  Esses resultados são superiores aos que os estudos brasileiros vêm relatando, 

que é uma prevalência de 0,8% a 8,2% (FUCHS et al., 2001; GUS et al., 2004). 

Muito semelhante aos resultados encontrados por nosso estudo, foi o trabalho 

desenvolvido por Ferreira e Aydos (2010), que avaliou 129 participantes obesos com idade de 

7 a 14 anos e identificou em sua amostra a prevalência de hipertensão arterial maior no sexo 

feminino, porém sem encontrar diferenças estatisticamente significativas entre os sexos. 

(FERREIRA; AYDOS, 2010). 

Já outro estudo (FIGUEIRINHA; HERDY, 2017), realizado com estudantes de 10 a 19 

anos da cidade de Petrópolis, observou resultados diferentes dos nossos em sua amostra, 

encontrando maior acometimento de pressão arterial elevada no sexo masculino. Além disso, 

foi encontrado pelo estudo significância estatística entre a obesidade com as alterações na 

pressão arterial. 

Várias hipóteses procuram explicar a relação entre obesidade e hipertensão: distúrbios do 

metabolismo da insulina, aumento do tônus simpático, diminuição do tônus vagal, alterações 

vasculares estruturais e funcionais, aumento da agregação plaquetária e do estresse oxidativo, 

além de distúrbios do sono (HASZON et al., 2003).  

 

ASSOCIAÇÃO DOS FATORES DE RISCO  

 

Está bem estabelecido na literatura (BERENSON et al., 1998; MALCOM; OALMANN; 

STRONG, 1997) que a aterosclerose, doença vascular inflamatória crônica que determina a 

ocorrência das doenças cardiovasculares, inicia a sua sequência patológica ainda na faixa etária 

pediátrica, assim como a intensidade, extensão e a prevalência da aterosclerose presente nas 

crianças parecem estar relacionadas com a gravidade e o número de fatores de risco associados. 

A presença e a gravidade das lesões ateroscleróticas correlacionam-se positiva e 

significativamente com os fatores de risco cardiovascular (TRACY et al., 1995). 

No presente estudo, o percentual de indivíduos da amostra total por número de fatores de 

risco associado foi: um = 11,1%; dois = 28,2%; três = 28,2%; quatro = 15,1%; cinco = 4,04%. 

Quando analisamos, comparativamente, as crianças e adolescentes, verificamos a 

seguinte prevalência do número de fatores de risco, respectivamente: um = 6,06% e 5,05%; 
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dois = 13,1% e 15,1%; três = 20,2% e 8,08%; quatro =8,08% e 7,07%; cinco =3,03% e 1,01%. 

Observamos que os mais novos (crianças) foram os que apresentaram maior prevalência de um, 

três, quatro e cinco fatores associados. Já a prevalência de dois fatores associados foi maior nos 

adolescentes.  

A literatura refere que os riscos para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares 

aumentam com o avançar da idade (GAZOLLA et al., 2014). Nossos achados diferem de outro 

estudo (WEBBER et al., 1979), que refere que o agrupamento de fatores de risco aumenta com 

o avançar da idade, apresentando-se maior a partir de 10 anos de idade em comparação com os 

mais novos. Essa discordância pode ser em virtude da regionalidade (JUNIOR et al., 2018). 

Desse modo, é possível que as disfunções associadas a obesidade infantil e os fatores de risco 

para doenças cardiovasculares sejam diferentes dependendo da região estudada, podendo 

fatores regionais influenciarem os resultados e explicarem o motivo das divergências. Este fato 

ressalta a importância de estudos regionais que investigam a prevalência da obesidade e as 

doenças associadas.  

Já a análise comparativa entre meninas e meninos, revelou a seguinte prevalência do 

número de fatores de risco, respectivamente: um = 7,07% e 4,04%; dois = 16,1% e 12,1%; três 

= 13,1% e 15,1%; quatro = 5,05% e 10,1%; cinco = 0 e 4,04%. Observamos que as meninas 

apresentaram maior prevalência de um e dois fatores associados. Já a prevalência de três ou 

mais fatores associados foi maior nos meninos. Nesse aspecto, nossos dados corroboram um 

estudo (WEBBER et al., 1979), porém, contrapõem um outro  (ZHAO et al., 2020) que 

investigou a presença de síndrome metabólica e o agrupamento de fatores de risco 

cardiovasculares em crianças e adolescentes de três países diferentes, ao comparar os sexos 

observou-se semelhança no agrupamento dos fatores de risco.  

A literatura refere que os riscos para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares 

aumentam com a intensidade dos fatores de risco e aparentam acontecer mais tardiamente no 

sexo feminino (GAZOLLA et al., 2014). 

A obesidade durante a infância e adolescência acarreta inúmeras consequências para a 

presente fase e aumentam a probabilidade do aparecimento de doenças cardiovasculares durante 

o período adulto (ABESO, 2016). É crucial a implementação de estratégias que realizem o 

diagnóstico e tratamento de doenças cardiovasculares durante a infância e adolescência, para 

isso a identificação e acompanhamento de pacientes obesos ou com sobrepeso é importante. Se 

torna essencial a criação de planos que visam a redução da obesidade infantil, juntamente com 
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apoio para essa população e suas famílias, podendo amenizar os perigos eminentes da obesidade 

e os fatores de risco cardiovasculares que comumente a acompanha.  

A exposição durante a infância aos fatores de risco, associados a obesidade, aparenta estar 

associados a morbimortalidade decorrente de doenças cardiovasculares, podendo essas doenças 

apresentarem suas origens na infância (GAZOLLA et al., 2014). Portanto, a presença de dois 

ou mais fatores de risco em níveis elevados consistem em um alerta, pois aumentam o risco de 

doenças ateroscleróticas (WEBBER et al., 1979).  

A identificação das crianças e adolescentes que desenvolvem diversos fatores de risco é 

de extrema importância, contribuindo para abordagens de prevenção das doenças 

cardiovasculares graves que podem persistir durante a fase adulta (WEBBER et al., 1979). 

Desse modo, torna-se imprescindível a investigação desses fatores ainda na primeira década de 

vida, objetivando planejar intervenções precoces e efetivas (GAZOLLA et al., 2014).  

 

5 CONCLUSÃO  

 

Dentre as variáveis estudadas, o predomínio das alterações são: HDL-c e pressão arterial 

diastólica nas crianças e no sexo feminino; CT, LDL-c e TG nas crianças e no sexo masculino; 

glicemia em um adolescente do sexo masculino; VLDL-c nos adolescentes e no sexo 

masculino; pressão arterial sistólica nos adolescentes e no sexo feminino. Os adolescentes e o 

sexo feminino apresentaram menor prevalência dos fatores de risco. No que se refere ao 

agrupamento de fatores de risco, as crianças e o sexo masculino apresentaram maior número de 

fator de risco associados.  
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